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Secţia I. BUSINESS ŞI ADMINISTRARE 
 
 
 
 

MOTIVAREA NON-FINANCIARĂ A ANGAJAŢILOR – FACTOR IMPORTANT  
ÎN ASIGURAREA PERFORMANŢEI ORGANIZAŢIEI 

 
Prof. univ. dr. hab. Ala Cotelnic, ASEM, 

email: acotelnic@hotmail.com 
 
The present article deals with issues related to staff motivation. We start from the idea that a motivated staff, 

devoted to professional activity and directed towards accomplishing the institution mission, is one of the success 
factors in ensuring optimal individual and organizational performance. Salary is what motivates and supports the 
work of an employee in the most powerful and practical way. However, a salary increase is not always enough to 
make the employees to work harder or be happier at work. On the other hand, the salary can not be increased forever. 
Starting from this, we showed the importance of non-financial factors (those forms of reward or incentive which do not 
involve direct grant of money) in motivating staff and getting higher performances. As research object was the 
Academy of Economic Studies of Moldova, an institution directed towards respecting the ethical principles and values, 
promoting a customer-oriented attitude. We found that the institution ensures an organizational climate based on 
democratic principles, which fosters that employee personality manifestation, with positive effects on themselves and 
the institution as a whole. Employees are informed of the rules and regulations of the organization.  

Cuvinte-cheie: motivare, motivare non-financiară, valori, norme, climat organizaţional.  
 
Existenţa unui personal motivat, dedicat activităţii profesionale şi orientat spre realizarea misiunii 

instituţiei, reprezintă unul din factorii de succes în asigurarea performanţei optime individuale şi 
organizaţionale. Orice manager al unei companii doreşte să crească performanţa angajaţilor. Abilitatea de a 
motiva oamenii este una dintre calităţile pe care orice manager sau antreprenor ar trebui să le aibă. Felul în 
care acţionează angajaţii, dintr-o anumită organizaţie, ţine de anumiţi factori, atât de natură internă, cât şi de 
natură externă, care le condiţionează comportamentul şi care reprezintă, de fapt, motivaţia fiecăruia.  

Motivaţia angajaţilor este influenţată de trei categorii de astfel de factori: 
• necesităţile – prin latura lor de energizare, impuls, imbold spre acţiune;  
• aşteptările – prin latura lor de formare a atitudinilor şi de influenţare a comportamentului; 
• obiecte şi împrejurări imediate sau imaginare, care se dobândesc în funcţie de scopurile 

persoanei. 
Statisticile arată faptul că performanţele unui salariat cresc cu până la 60% în momentul în care 

acesta este cu adevărat motivat într-o organizaţie. Salariul este cel mai important, e cel care motivează şi 
susţine activitatea unui angajat în cel mai puternic şi concret mod. Cu toate acestea, o mărire de salariu nu 
este întotdeauna suficientă pentru a-i determina pe angajaţi să dea mai mult randament sau să fie mai 
fericiţi la locul de muncă. Pe de altă parte, salariul nu poate fi mărit la nesfârşit. Cu siguranţă, efectele 
motivării de tip financiar sunt puternice, însă nu sunt totul. Ceea ce îi determină pe oameni să muncească cu 
adevărat nu sunt măririle, ci motivaţia. 

Aici, intră în discuţie metodele non-financiare de stimulare, acestea desemnând acele forme de 
recompensare sau stimulare ce nu presupun acordarea directă a unei sume de bani. Motivarea de tip non-
financiar este o practică larg răspândită în ţările occidentale, întâlnită, în special, în cadrul companiilor 
mari. Aceste strategii acoperă o gamă variată de stimulatori, ce pot fi divizaţi în trei categorii distincte: 
beneficii legate de propria persoană/angajat, legate de companie sau legate de activitatea desfăşurată.  

Instrumente ale motivării nonfinanciare sunt multiple. O scurtă trecere în revistă a acestora, atât 
privite din partea angajatului, cât şi a angajatorului, ar fi: prezenţa unui set de reguli foarte clare, premierea 
meritelor deosebite, respectarea angajaţilor, şefului de oamenii săi ca persoane, nu numai ca angajaţi, 
şedinţe eficiente, sărbătorirea zilei de naştere a angajaţilor, atmosfera colegială dintre angajaţi, respectul 
între angajaţi, existenţa unui sistem de promovare transparent la care orice angajat poate avea acces, să aibă 
posibilitatea, ca angajat, să înveţe lucruri. În tabelul 1, prezentăm unii factori de motivare non-financiară, 
divizaţi pe categoriile menţionate.  
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Tabelul 1 
Exemple de factori de motivare non-financiare 

 
PERSONAL MUNCĂ COMPANIE 

Posibilităţi de avansare Resurse Calitatea serviciilor oferite 
Recunoaştere publică a meritelor Dotări Legalitate 
Avantaje în natură Unelte Stabilitate economică 
Training Date Obiective definite 
Dezvoltare profesională Ergonomie Valori declarate 
Informare Securitate fizică Misiune 
Afiliere  Ajutor Strategie competitive 
Realizare profesională Sisteme de autoverificare Sistem decizional rapid 
Identificare cu organizaţia Autonomie Consecvenţă în decizii 
Stare de spirit Responsabilitate Comunicare clară 
Încredere în colegi Flexibilitate Transparenţă 
Încredere din partea colegilor Diversitate Acceptare a eroilor 
Obiective personale congruente cu 
obiectivele companiei 

Eficienţă Leadership 

Dezvoltare Utilitate Etică 
Mândrie  Nivel de stres Imagine socială 
Securitate Nivel de risc Imagine comercială 
Acceptare Pregătire profesională Politica de resurse umane 
Succes Claritatea sarcinii Statutul angajatului 
Recunoaştere  Stilul de supervizare 
Satisfacţie  Competitivitate 
Echilibru muncă-viaţă  Armonie 
Respect  Echitate 

*Motivare non-financiară. Programe pentru dezvoltarea performanţelor profesionale prin motivarea non-
financiară a membrilor echipei, pag.5 

 
Scopul prezentului studiu constă în cercetarea stimulentelor non-financiare practicate în ASEM şi 

aprecierea nivelului de satisfacţie al angajaţilor, îndeosebi al cadrelor didactice. Pentru realizarea acestui 
scop, am întreprins un chestionar printre cadrele didactice, la care au binevoit să răspundă 92 de persoane, 
ceea ce reprezintă 10% din personalul titular în anul de studii 2011-2012. 

Obiectivele de referinţă:  
– evidenţierea instrumentelor non-financiare utilizate de către ASEM; 
– identificarea gradului de cunoaştere a acestor stimulente de către cadrele didactice; 
– evidenţierea gradului de satisfacţie al personalului. 
Am încercat să pornim de la identificarea măsurii în care angajaţii cunosc misiunea ASEM, precum 

şi valorile promovate de instituţie. În urma analizei, am constatat că, pentru 88 la sută dintre respondenţi 
misiunea ASEM este clară şi aceştia îşi înţeleg şi îşi acceptă rolul personal în cadrul organizaţiei. De 
asemenea, 84 la sută au remarcat existenţa în organizaţie a unui set de valori bine definit şi acceptat de 
majoritatea angajaţilor.  

 Pentru a vedea cum apreciază angajaţii, în cazul nostru, cadrele didactice, rezultatele instituţiei în 
care activează, am prelucrat informaţia şi am prezentat-o în figura 1. 

Observăm că, din totalul de 92 de persoane supuse chestionării, 83 apreciază rezultatele instituţiei ca 
fiind bune (67) şi foarte bune (23%). Aceasta constituie 90% dintre respondenţi. De asemenea, vom 
remarca că persoanele cu o vechime în muncă de până la 3 ani, în proporţie de sută la sută, apreciază aceste 
rezultate ca fiind bune, iar 45% dintre cei cu o vechime în muncă de 4-10 ani le apreciază ca fiind foarte 
bune. Aceasta reprezintă, incontestabil, un factor pozitiv. 

Între organizaţie şi personalul angajat se stabileşte un aşa-numit contract psihologic, care specifică 
aşteptările şi angajamentele formale, dar şi informale, ale organizaţiei vis-à-vis de angajat şi ale acestuia din 
urmă faţă de organizaţie. Gradul de satisfacţie pe care îl va resimţi ulterior angajatul depinde de 
compatibilitatea dintre propriile aşteptări şi oferta organizaţională, mai cu seamă de respectarea ofertei 
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iniţiale de către organizaţie. Odată intrat în contact cu organizaţia, individul trece printr-un proces progresiv 
de socializare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 1. Aprecierea activităţii ASEM, în opinia respondenţilor 

 
În orice organizaţie, modalitatea de evaluare şi motivare a angajaţilor imprimă acestora un 

comportament specific. Angajatul care se adaptează la situaţie va manifesta comportamentele ce-i sunt 
cerute prin evaluare, acele comportamente care îi aduc stima, respectul şi recompensa organizaţională. 
Psihologic vorbind, această atitudine este firească, astfel angajatul îşi creşte propriul randament: cu efort 
mic, maximum de rezultate. Cu referire la cadrul organizaţional universitar din ASEM observăm, în primul 
rând, o motivare afectivă: cei ce se implică, se implică din respect pentru profesie, pentru statutul social 
dobândit, pentru mentorii pe care i-au avut etc. Poate că e vorba aici de nişte erori logice în construirea 
sistemelor de motivare sau evaluare, cazuri în care obiectivele reale ale evaluării sunt înlocuite cu aspecte 
secundare ale procesului evaluativ, de obicei, aspecte ce sunt mai uşor de cuantificat, dar nu relevante 
pentru finalităţile organizaţionale propuse. În învăţământul universitar din ţara noastră, un asemenea 
exemplu este situaţia în care plata se face în funcţie de numărul de studenţi şcolarizaţi, dar se urmăreşte 
creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. Şi aici apare întrebarea: „Cum poţi ridica aspectul calitativ 
când recompensezi pe baza unui criteriu cantitativ?”. 

În altă ordine de idei, se poate observa atractivitatea mediului universitar datorită perspectivelor de 
promovare. Însă, motivarea prin promovare, aşa cum este ea realizată în momentul de faţă, nu stimulează şi 
performanţa reală a angajatului universitar, deoarece include şi criteriul vechimii în muncă. Cadrele 
didactice beneficiază mai mult de un mediu, de anumite resurse interne ale universităţilor, inclusiv de 
simbolistica apartenenţei la sistem.  

Politica de motivare a personalului este una cu impact major asupra modului de desfăşurare a 
activităţilor din organizaţie şi asupra implicării personalului. Cultura organizaţională influenţează şi este 
influenţată, la rândul ei, de modul în care este proiectat şi funcţionează sistemul motivaţional. 
Caracteristicile utilizate pentru evaluarea stării şi funcţionalităţii sistemului motivaţional sunt prezentate în 
figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Răspunsurile respondenţilor referitoare la motivare 
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După cum putem observa şi din rezultatele obţinute, este conştientizată importanţa motivării pentru 
viabilitatea şi performanţele instituţiei. Astfel, cu referire la afirmaţia: Oamenii au nevoie de stimulente au fost de 
acord 98 la sută dintre respondenţi, inclusiv, acord total – 86%. În concluzie, putem afirma că fără un sistem 
motivaţional bine conturat, fără a se ţine seama de nevoile reale ale salariaţilor şi de armonizare a acestora cu 
obiectivele organizaţiei, este dificil să se obţină performanţele aşteptate. În ceea ce priveşte tipul de motivaţii, se 
observă că stimulentele materiale sunt considerate a fi foarte importante. Acest indice poate fi explicat, credem, 
în mare parte, prin situaţia economică şi socială prin care trece ţara noastră la momentul actual. Totodată, 90% 
dintre respondenţi afirmă că atmosfera de lucru din ASEM este plăcută şi aceasta motivează oamenii, ceea ce 
reprezintă un factor pozitiv, care nu poate fi neglijat. Aceasta demonstrează că nici motivaţiile de ordin moral-
spiritual, sau, cum le-am numit, non-financiare, nu sunt de ignorat în rândul angajaţilor. 

Despre receptivitatea conducerii faţă de ideile şi sugestiile angajaţilor, despre interesul managerilor 
faţă de potenţialul salariaţilor, precum şi despre climatul democrat care domneşte în instituţie, ne vorbesc 
rezultatele desprinse din analiza unor afirmaţii din chestionarul nostru, pe care le prezentăm mai jos. 
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Figura 3. Receptivitatea conducerii faţă de ideile şi sugestiile angajaţilor în viziunea respondenţilor 
 
Observăm, deci, că angajaţii dau o apreciere pozitivă tuturor celor trei afirmaţii. Astfel, cu afirmaţia: 

Exprimarea liberă a punctelor de vedere în şedinţe este încurajată, sunt de acord 84% dintre cei 
chestionaţi. Despre faptul că Managerii sunt interesaţi de dezvoltarea şi utilizarea potenţialului salariaţilor 
ne demonstrează acordul total al celor 79 la sută dintre respondenţi, ceea ce demonstrează că managerii 
sunt cointeresaţi de dezvoltarea resursei umane. Or, aceasta este una din cele mai importante resurse, fără 
de care nu ar fi posibilă realizarea obiectivelor instituţiei şi atingerea performanţei. Tot aici, observăm că 
74% dintre respondenţi sunt de acord că Conducerea este receptivă la ideile, sugestiile şi propunerile 
personalului, ceea ce motivează oamenii şi îi fac mai loiali instituţiei. 

Existenţa, în cadrul ASEM, a Complexului Sportiv, de asemenea, îl privim ca un moment forte în 
activitatea instituţiei cu efecte pozitive asupra sănătăţii angajaţilor, dar şi a studenţilor. Aici studenţii, 
cadrele didactice şi personalul auxiliar au posibilitate de a frecventa diferite cercuri sportive, de a participa 
la competiţii sportive. Catedra „Educaţie fizică şi Sport” organizează, în fiecare an, Spartachiada ASEM, 
competiţie între cadrele didactice de la diferite facultăţi, personalul care activează în alte departamente şi 
subdiviziuni. Este de menţionat şi accesul gratis al studenţilor şi colaboratorilor ASEM la serviciile 
Centrului Curativ-Consultativ. De asemenea, studenţii, colaboratorii ASEM şi copiii acestora au 
posibilitatea de a se odihni cu preţ redus la Baza de odihnă „Trandafir”, care aparţine instituţiei. 
Generalizând cele expuse mai sus, constatăm că, la ASEM, se investeşte în tehnologie şi, în acelaşi timp, 
resursele tehnice şi materiale nu sunt doar un privilegiu. Dimpotrivă, vom identifica aici o politică de acces 
la resurse bazată pe echitate, şi nu pe considerente elitiste. 
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În mediul academic al ASEM, la nivelul cadrelor didactice universitare, putem identifica o serie de 
prejudecăţi, stereotipuri şi reprezentări, evidenţiate atât de observaţii personale, cât şi de rezultatele obţinute 
în urma chestionarului realizat: 

• Ataşamentul faţă de instituţia în care activează. Observăm că doar 2% din totalul celor chestionaţi 
nu se simt ataşaţi de instituţie.  

• Atitudinea faţă de instituţie. Doar 31% consideră ASEM ca loc în care îşi câştigă existenţa, pe când 
69% sunt interesaţi de situaţia şi perspectivele instituţiei. 

• Acceptarea valorilor şi a normelor existente – 82% dintre respondenţi cunosc ce este şi ce nu este 
acceptat în instituţie. 

• Tendinţa spre individualism.  
 

Obiectivele individuale sunt mai importante decât cele 
ale echipei

78

17

4623

acord total

acord parţial

neutru

dezacord parţial

dezacord total

 
 

Figura 4. Obiectivele individuale vis-à-vis de cele ale colectivului 
 
Acest aspect este unul, care ar merita atenţie, din moment ce peste 50 la sută din respondenţi 

consideră obiectivele individuale mai importante decât cele ale instituţiei. Or, în aceste condiţii, se cere o 
preocupare mai mare în ceea ce priveşte identificarea şi construirea unor mecanisme motivaţionale, care să 
stimuleze, să faciliteze îmbinarea iniţiativei individuale cu obiectivele şi responsabilităţile stabilite la nivel 
de catedră, facultate, instituţie. 

• Comunicarea liberă, atât pe orizontală, cât şi pe verticală. 
De asemenea, un fapt relevant al comunicării organizaţionale îl putem desprinde şi din graficul de 

mai jos, unde constatăm că informaţiile necesare sunt repede disponibile pentru cei care au nevoie de ele. 
Am analizat acest aspect pe facultăţi. După cum putem observa, cele mai bune rezultate s-au înregistrat la 
Facultatea Finanţe, unde peste 50% şi-au exprimat acordul total vis-à-vis de această afirmaţie, iar 10% şi-
au exprimat dezacordul, dar şi la Facultatea Contabilitate, unde nicio persoană nu şi-a exprimat dezacordul 
faţă de aspectul dat. 

Aceste rezultate atestă faptul că, la ASEM, informaţiile circulă liber, fiind accesibile tuturor 
angajaţilor şi reprezintă un indice pozitiv, care influenţează activitatea instituţiei, per ansamblu, din moment 
ce permite sistemului informaţional să-şi manifeste funcţia de documentare prin punerea la dispoziţia 
personalului a unor informaţii, cunoştinţe, care le permite valorificarea acestora întru obţinerea obiectivelor 
propuse. 

Un rol aparte în cadrul unei organizaţii îi revine comunicării informale. Acest aspect s-a dovedit a fi 
important şi în cadrul ASEM. Astfel, 72 la sută dintre respondenţi apreciază comunicarea informală ca 
fiind deosebit de importantă pentru activitatea instituţiei, ea constituind un mijloc de creştere a coeziunii 
angajaţilor şi de amplificare a interacţiunii dintre membrii instituţiei, cu efecte benefice asupra activităţii 
acesteia, precum şi a diminuării conflictelor ce pot avea loc în colectiv. 

• Participarea activă la evenimentele organizate în ASEM. Drept dovadă a faptului că în ASEM se 
organizează diverse evenimente, ceremonii, care duc la creşterea coeziunii şi performanţelor 
angajaţilor este acordul, în proporţie de 76 la sută, cu afirmaţia respectivă expusă în chestionarul 
nostru. Tot aici, observăm că bărbaţii şi femeile participă în mod egal la activităţile desfăşurate, 
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ceea ce infirmă mitul conform căruia societatea noastră s-ar caracteriza printr-un grad înalt de 
masculinitate şi confirmă faptul că femeile dispun de şanse egale în ceea ce priveşte angajarea şi 
promovarea în funcţii de conducere. 

 

 
 

Figura 5. Răspunsul respondenţilor 
 
Un alt chestionar, care se aplică periodic în ASEM de către Departamentul Studii, Dezvoltare 

Curriculară şi Management al Calităţii, are menirea de a aprecia nivelul de satisfacţie al cadrelor didactice 
şi al personalului auxiliar de condiţiile create în instituţie. Rezultatele de mai jos indică măsura în care 
cadrele didactice sunt satisfăcute de condiţiile de muncă, de climatul psihologic existent în ASEM. 

 

 
 

Figura 6. Evaluarea nivelului de satisfacţie al cadrelor didactice 
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Cadrele didactice sunt rugate să indice măsura în care sunt de acord cu următoarele afirmaţii:  
1. Statutul meu profesional în ASEM este în conformitate cu performanţele obţinute. 
2. Salariul meu este adecvat situaţiei economice din Republica Moldova. 
3. Consider importantă activitatea mea ştiinţifică. 
4. Condiţiile materiale (spaţiu, mijloace didactice etc.) asigurate îmi permit să desfăşor eficient 

activităţile. 
5. Cursurile pe care le predau sunt relevante pentru studenţi. 
6. Majoritatea studenţilor doresc să înveţe. 
7. Îmi sunt oferite perspective reale de dezvoltare a carierei. 
8. Relaţiile mele cu colegii sunt constructive. 
9. Activităţile organizate în cadrul catedrei îmi satisfac nevoile de dezvoltare profesională. 
10. Sunt consultat în aprobarea deciziilor importante. 
11. Sunt informat la timp privind noutăţile instituţionale. 
12. Sunt implicat activ în activităţile desfăşurate în ASEM. 
13. Sunt motivat să lucrez calitativ. 
14. Evaluarea performanţelor mele este corectă. 
15. Problemele care au apărut în activitatea mea au fost soluţionate cu promptitudine. 
16. Managementul catedrei este eficace şi eficient. 
17. Orarul orelor este stabilit corect. 
18. Am posibilităţi să lucrez cu persoane bine pregătite şi să învăţ de la ele. 
19. Procesul educaţional din ASEM este organizat bine. 
20. Mijloacele financiare din ASEM sunt repartizate şi cheltuite corect. 
21. Cultura organizaţională din ASEM corespunde valorilor mele. 
22. Îmi sunt clare perspectivele dezvoltării ASEM. 
23. Sunt mândru că activez în cadrul ASEM. 

În urma analizei informaţiei prezentate în figura 6, putem constata că, în linii generale, cadrele 
didactice din ASEM au un nivel înalt de satisfacţie de ceea ce fac şi de modul cum fac în instituţie. Cel mai 
jos nivel de apreciere l-a avut afirmaţia „Salariul meu este adecvat situaţiei economice din Republica 
Moldova”. Doar 57,1% consideră că salariul pe care îl obţin le permite a duce un mod de viaţă decent. În 
afara recompenselor financiare, celelalte componente sunt apreciate suficient de înalt de către cadrele 
didactice. Astfel, 91, 6% dintre cei chestionaţi sunt de acord total cu afirmaţia „Statutul meu profesional în 
ASEM este în conformitate cu performanţele obţinute”, iar nota medie pentru această afirmaţie este de 4, 6 
pe scara de la 1 (dezacord total) la 5 (acord total). Este elocvent, în contextul problemelor abordate, şi 
răspunsul la ultima întrebare, pe care respondenţii au apreciat-o cu media 4,8. Adică 96,8% se consideră 
mândri că activează în cadrul ASEM. 

Totodată, fiind apreciat pozitiv de către respondenţi activitatea instituţiei în direcţia respectivă, 
evident, mai sunt şi suficiente rezerve în acest sens. În prezentul studiu, am analizat doar situaţia în rândul 
cadrelor didactice, fără a ne referi la celelalte categorii de personal. Acestea sunt mai rezervate în 
aprecierile pe care le fac. Personalul auxiliar din universitate constituie un grup cultural aparte. În cadrul 
acestui grup specific mediului universitar, putem identifica numeroase subgrupuri: personalul de 
secretariat, personalul economic-administrativ, personalul de pază şi protecţie, personalul însărcinat cu 
activităţile de curăţenie şi personalul responsabil cu întreţinerea patrimoniului fizic al universităţii etc. 
Diversitatea acestei categorii face mai dificilă studierea aspiraţiilor şi nevoilor pe care le au ei şi necesită un 
studiu separat. 

Concluzii: Am constatat că, pentru personalul angajat în cadrul unei organizaţii, sunt foarte 
importante formele de motivare materială salariile de bază, sporurile individuale, diverse prime. Totodată, 
este semnificativă situaţia în organizaţie – climatul moral favorabil în colectiv, cariera, condiţiile bune de 
muncă, concedii etc., toate acestea făcând parte din motivaţia non-financiară. Am cercetat situaţia în 
domeniul ce face parte din componenta motivaţiei non-financiare în cadrul Academiei de Studii Economice 
a Moldovei, instituţie orientată spre respectarea principiilor etice, a valorilor, promovând o atitudine 
orientată către beneficiar. Am constatat că, în instituţie, este asigurat climat organizaţional bazat pe principii 
democratice, care favorizează manifestarea personalităţii salariaţilor, cu efecte benefice atât asupra 
acestora, cât şi a instituţiei, în ansamblu. Salariaţii sunt informaţi cu privire la regulamentele şi normele din 
organizaţie. Disponibilitatea informaţiei constituie, de asemenea, un element pozitiv. 

 



 
Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 

 
 

14

Activităţile extradidactice, organizate în cadrul instituţiei, sunt, de asemenea, binevenite, deoarece, 
din cele observate, atât cadrele didactice, cât şi studenţii sunt implicaţi şi participă activ la asemenea 
activităţi. Aceasta consolidează colectivul şi formează relaţii strânse între membrii acestuia. Remarcăm 
faptul că, la ASEM, accesul la resurse este bazat pe echitate şi nu pe considerente elitiste. 
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This article reported the results of research related to customers (students, parents and teachers) across 

educational offers in school. It was established as a result of the survey conducted analysis, the need to introduce the 
curriculum of an object of study in economics, to form entrepreneurial skills in students. 

Cuvinte-cheie: calitate, cerinţele clienţilor, curricula şcolară, competenţe, educaţie antreprenorială. 
 
Fenomenul globalizării se face tot mai mult simţit în ultimii ani, producând schimbări şi în sistemele 

de învăţământ din întreaga lume. Dezvoltarea, într-un ritm foarte rapid, a tehnologiilor informaţionale 
impune schimbări majore în sectorul educaţional, care nu îşi mai poate conserva caracterul tradiţional, 
naţional, reglementat de politici guvernamentale, ci tinde să capete dimensiune internaţională. În societatea 
postmodernă, dezvoltarea cunoaşterii este, fără îndoială, una dintre cerinţele cele mai importante ale 
oricărui rezultat al acţiunilor întreprinse în instituţiile de învăţământ, deoarece, după cum afirmă Ala 
Cotelnic, „cunoaşterea este singura putere ce garantează progresul social, economic şi democratic, care nu 
se uzează în timp” [1, p.6]. 

Cererea de educaţie cunoaşte abordări multiple. Ea intră în problematica teoriei capitalului uman şi a 
economiei educaţiei, a marketingului şi managementului educaţional, dar şi a teoriei economiei serviciilor. 
În sens foarte larg, cererea pentru educaţie ar putea fi definită ca o formă de manifestare a nevoii de 
formare şi informare, nevoie specific umană în piramida psihologică a trebuinţelor. Din perspectivă 
economică, cererea individuală pentru educaţie apare astfel ca manifestare a dorinţei şi posibilităţii 
(financiare) a cumpărătorului de a beneficia de diferite cantităţi de servicii educaţionale la diferite nivele ale 
preţului (costului educaţiei). Teoria economică distinge mai multe categorii de purtători ai cererii: a) clienţii 
primari faţă de care instituţia de învăţământ este direct producătoare de servicii educaţionale care permit 
dobândirea capitalului uman; b) clienţii secundari cu rol direct în finanţarea serviciilor educaţionale ale 
unităţii şcolare; c) clienţii terţiari (viitori beneficiari ai competenţelor clienţilor primari): angajatorii, pe de o 
parte, şi prin intermediul externalităţilor, comunităţile şi societatea, pe de altă parte. În acest caz, unităţile de 
învăţământ se manifestă ca agenţi furnizori de resurse umane educate. 

Desigur, una din funcţiile principale ale educaţiei constă în satisfacerea nevoilor clienţilor şi 
beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Totuşi, avem convingerea că îmbunătăţirea de la sine a educaţiei bazate pe 
caracterul prospectiv al acesteia va acţiona benefic şi asupra cererii de educaţie. Această ultimă concepţie 
se bazează pe „legea lui Say” după numele industriaşului şi scriitorului francez din secolul al XIX-lea, 
Jean-Baptiste Say, care a enunţat primul această formulă-miracol: oferta creează propria sa cerere. Din 
aceste considerente, este oportun să stabilim în ce măsură ceea ce oferă sau ar trebui să ofere învăţământul 
liceal (formarea competenţelor-cheie/transversale) satisfac cererea de educaţie. 

Pentru fiecare instituţie de învăţământ (IÎ), o primă condiţie a realizării calităţii o constituie definirea 
clienţilor. Urmează determinarea cerinţelor şi aşteptărilor acestora privind rezultatele activităţii instituţiei 
respective. 
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Satisfacţia clientului a fost corelată cu reacţiile afective referitoare la serviciul prestat şi cu percepţia 
clienţilor asupra succesului rezultatului obţinut [2]. Satisfacţia clientului rezultă din experienţele pozitive 
ale acestuia şi, de aceea, în cazul în care aşteptările oamenilor nu sunt atinse, atunci rezultatul va fi contrar, 
de insatisfacţie a clientului [3]. Hsu [4] observă că satisfacţia clientului mediază relaţia dintre calitatea 
percepută şi loialitatea clientului. În acest context, pentru a evita insatisfacţia clientului, este esenţial ca 
managerii să asigure condiţiile necesare prestării unui serviciu de nivel calitativ superior celui aşteptat de 
client [5]. 

Clientul este definit de standardul ISO ca fiind o organizaţie sau persoană care primeşte un produs. 
El poate fi: consumatorul, utilizatorul, beneficiarul sau cumpărătorul acestuia.  

Clienţii IÎ pot fi clasificaţi în: 
• clienţi interni (elevi, personal, cadre didactice, manageri etc.); 
• clienţi externi (elevi, părinţi, angajatori) şi alţi parteneri de interese specifice (autorităţi 

naţionale, statul, comunitatea etc.). 
Elevii sunt şi ei clienţi ai IÎ. Elevii au un caracter dual de clienţi interni (ca participanţi) şi externi (ca 

beneficiari). Ei au propriile cerinţe şi aşteptări faţă de instituţie, desigur, fiind influenţaţi de părinţi, 
profesori, colegi.  

În situaţia unui învăţământ finanţat de către stat, principalul partener al IÎ este societatea, reprezentată 
de comunitatea locală, de instituţiile guvernamentale centrale sau ale administraţiei locale, firme şi 
organizaţii de firme etc.  

Fiecare dintre aceşti clienţi vin în învăţământ cu diferite nevoi şi aşteptări. În al doilea rând, fiecare 
din aceşti clienţi pot aduce resurse. Menirea managerilor IÎ este să ţină cont de aceste nevoi şi să aplaneze 
posibilele conflicte de interes. 

În analiza cerinţelor clienţilor trebuie avute în vedere următoarele trăsături ale comportamentului 
acestora: 

• comportamentul clientului este dinamic, există foarte puţine reguli absolute ale 
comportamentului uman; 

• comportamentul clientului determină interacţiuni, fiind necesar să se cunoască ce cred 
clienţii (percepţie), ce simt (impresie) şi ce fac (conduita), precum şi care sunt factorii care îi 
influenţează (mediul înconjurător); 

• clienţii sunt foarte diferiţi unul de celălalt; 
• clientul acţionează mai degrabă emoţional decât raţional şi poate acţiona diferit în momente 

de timp distincte; 
• comportamentul clientului poate fi influenţat, acesta poate învăţa şi îşi poate schimba 

atitudinile şi comportamentul. 
Trebuie să mai precizăm că aprecierea calităţii de către client este foarte subiectivă şi depinde de 

reprezentările sociale ale acestuia. Deoarece reprezentările sociale, în concepţia lui Serge Moscovici [6], au 
un caracter complex şi dinamic, subordonând atitudinile şi opiniile, care sunt forme de cunoaştere şi 
evaluare secundare; argumentul principal este că un subiect nu poate avea opinii sau atitudini fără ca, în 
prealabil, să aibă o reprezentare a obiectului atitudinii sau opiniei, în cazul nostru referitoare la calitatea 
produsului. În această logică, reprezentările sociale furnizează argumentaţia pentru o anumită atitudine, 
contribuind nemijlocit la formarea atitudinilor, care apoi sunt exprimate şi cunoscute prin intermediul 
opiniilor, cerinţelor referitoare la calitate. 

Principalul serviciu care este oferit de instituţiile de învăţământ se realizează prin intermediul 
curriculei şcolare. Din aceste considerente, credem că calitatea instituţiei de învăţământ este determinată de 
calitatea curriculei oferite, proiectarea şi dezvoltarea acesteia este un proces complicat şi complex. Deci, 
este necesară o analiză calitativă a curriculumului modernizat din perspectiva satisfacerii cererii la educaţie.  

Prin reforme curriculare actuale s-au promovat standardele unei „educaţii de succes, de calitate”. Însă 
persistă impresia unui demers nefinalizat, neconcretizat, lipsit de utilitatea specifică situaţiei actuale a 
educaţiei. 

- În ce măsură curricula şcolară contribuie la formarea competenţelor-cheie/transversale la 
elevi? 

- Curricula modernizată axată pe formarea de competenţe satisface cerinţele/necesităţile 
personale ale beneficiarelor? 

- Oferta educaţională se află în concordanţă cu necesităţile pieţei muncii şi aşteptările 
societăţii? 
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Acestea sunt doar câteva întrebări care ne îndeamnă să reflectăm asupra calităţii educaţiei naţionale.  
Metodologia cercetării pedagogice cuprinde metodele, tehnicile şi instrumentele de cercetare utilizate 

pentru a colecta, analiza şi a interpreta datele referitoare la evaluarea eficienţei formării competenţelor-
cheie/transversale în învăţământul preuniversitar – nivelul liceal. În consecinţă, la realizarea experimentului 
constatativ, s-a utilizat metoda cantitativă de cercetare: ancheta pe bază de chestionar, destinat pentru elevii 
liceeni, cadre didactice şi părinţi. 

Studiul explorator s-a produs în perioada ianuarie-aprilie 2012 pentru a se observa nivelul de 
realizare a competenţelor-cheie/transversale în învăţământul preuniversitar – nivelul liceal. Sondajul s-a 
efectuat la 6 licee din Republica Moldova: Liceul Teoretic „Mircea Eliade” (Chişinău), Liceul Teoretic 
„Vasile Vasilache” (Chişinău), Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” (Bălţi), Liceul Teoretic „Bogdan 
Petriceicu Hasdeu” (Bălţi), Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (Cahul) şi Liceul Teoretic „Ion Creangă” 
(Cahul).  

În procesul chestionării au fost implicaţi: 
• 145 de elevi din învăţământul liceal (clasa XII); 
• 145 de cadre didactice; 
• 145 de părinţi. 

În Tabelul 1, sunt prezentate dimensiunile eşantionului supus evaluării.  
Tabelul 1 

 

Instituţia Nr. de 
elevi 

Nr. de cadre 
didactice 

Nr. de 
părinţi Total 

LT „Mircea Eliade” (Chişinău) 22 22 22 66 
LT „Vasile Vasilache” (Chişinău) 24 24 24 72 
LT „Vasile Alecsandri” (Bălţi) 24 24 24 72 
LT „Bogdan Petriceicu Hasdeu” (Bălţi) 25 25 25 75 
LT „Mihai Eminescu” (Cahul) 28 28 28 84 
LT „Ion Creangă” (Cahul) 22 22 22 66 

TOTAL 145 145 145 435 
 
Rezultatele obţinute în urma derulării chestionarului evidenţiază corespunderea sau necorespunderea 

ofertei educaţionale cu necesităţile beneficiarilor şi, în calitate de indicator al eficienţei activităţii 
educaţionale, ne prezintă informaţii pertinente cu privire la nivelul de realizare a competenţelor-
cheie/transversale, la direcţiile de intervenţie de perspectivă pentru ameliorarea şi optimizarea demersurilor 
formative. 

Elaborarea chestionarului a parcurs următoarele etape: 
- precizarea obiectivelor, realizarea unei concordanţe între acestea şi oferta educaţională; 
- documentarea ştiinţifică – identificarea şi utilizarea surselor ce conduc la o mai bună 

cunoaştere a problematicii vizate; 
- avansarea unor ipoteze; 
- aplicarea chestionarului; 
- analiza statistică şi generalizarea unor propuneri orientate spre asigurarea calităţii ofertei 

educaţionale. 
Itemii au fost formulaţi explicit, iar chestionarul a fost elaborat astfel, încât elevul/profesorul/părinte 

să înţeleagă ce informaţie se solicită de la ei. 
Chestionarul conţine 2 itemi.  
Primul item conţine 5 afirmaţii. Pentru fiecare afirmaţie se selectează doar o singură variantă de 

răspuns din cele menţionate, corespunzătoare opiniei personale. Scala utilizată este de la 1 la 5 puncte, 
respectiv: acord total – 5 puncte, acord parţial – 4 puncte, neutru – 3 puncte, dezacord parţial – 2 puncte, 
dezacord total – 1 punct. Rezultatul final reprezintă media tuturor răspunsurilor obţinute pentru fiecare 
afirmaţie în parte. 

Al doilea item conţine 10 competenţe-cheie/transversale. Pentru fiecare competenţă, la fel, se 
selectează doar o singură variantă de răspuns din cele menţionate. Scala utilizată este, de asemenea, de la 1 
la 5 puncte, respectiv: foarte mare măsură – 5 puncte, mare măsură – 4 puncte, măsură medie – 3 puncte, 
mică măsură – 2 puncte, foarte mică măsură – 1 punct. Rezultatul final reprezintă media tuturor 
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răspunsurilor obţinute pentru fiecare competenţă în parte. 
În continuare, prezentăm rezultatele obţinute în urma derulării chestionarului. 
La afirmaţia potrivit căreia curricula modernizată, axată pe formarea de competenţe, corespunde 

nevoilor personale de dezvoltare ale elevilor, cel mai mare punctaj a fost acumulat în urma răspunsurilor 
cadrelor didactice – 4,3, adică 86,02%. Principalii beneficiari, şi anume elevii, au fost mai puţin de acord cu 
această afirmaţie. Media punctajului obţinut constituie doar – 3,32 sau 67,2% (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Rezultatele obţinute la itemul I.1 

 
La afirmaţia că ceea ce se predă în şcoală este util elevilor, cadrele didactice şi părinţii, la fel, au dat 

un răspuns mai afirmativ decât elevii. Respectiv, rezultatul acumulat în urma răspunsurilor profesorilor este 
de 4,2 (83,9%), părinţilor – 3,91 (78,2%), elevilor – 3,81 (76,3%) (Figura 2). 

 
Figura 2. Rezultatele obţinute la itemul I.2 

 
După cum se observă din figura de mai jos, părinţii sunt mai puţin convinşi că cele învăţate vor putea 

fi aplicate de elevi în viaţa cotidiană. Valoarea acumulată constituie 3,47 (69,4%). Cadrele didactice sunt de 
acord cu această afirmaţie în valoare de 4,2 (83,7%) (Figura 3). 

 
Figura 3. Rezultatele obţinute la itemul I.3 

 
În ceea ce priveşte faptul că competenţele dobândite/formate vor ajuta elevii să se încadreze uşor în 

viaţa socială şi profesională, decalajul între părerile celor 3 categorii de participanţi nu a fost mare. Valorile 
acumulate au fost: cadre didactice – 3,99 (79,8%), elevii – 3,87 (77,4%) şi, respectiv, părinţii – 3,79 
(75,9%) (Figura 4). 
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Figura 4. Rezultatele obţinute la itemul I.4 

 
Ca şi în primul caz, elevii sunt mai puţin satisfăcuţi de educaţia pe care o primesc la şcoală decât 

celelalte 2 categorii de intervievați – 3,96 (79,2%). Acordul părinţilor referitor la aceasta este mai mare, şi 
anume – 4,25 (85,1%) (Figura 5). 

 
Figura 5. Rezultatele obţinute la itemul I.5 

 
În Tabelul 2, sunt prezentate valorile obţinute de la toate categoriile de participanţi pentru afirmaţiile 

cuprinse în I item.  
Tabelul 2 

Valorile obţinute de la toate categoriile de participanţi 
 

Elevi Cadre didactice Părinţi Categoria de  
participanţi  

Afirmaţii 
Punctaj 
mediu 

Punctaj 
exprimat în 

procente 

Punctaj 
mediu 

Punctaj 
exprimat în 

procente 

Punctaj 
mediu 

Punctaj 
exprimat în 

procente 
1. Curricula modernizată axată pe 

formarea de competenţe corespunde 
nevoilor personale de dezvoltare ale 
elevilor 3,36 67,2% 4,30 86,0% 3,80 76,1% 

2. Ceea ce se predă în şcoală/liceu este 
util elevilor 3,81 76,3% 4,20 83,9% 3,91 78,2% 

3. Cele învăţate vor putea fi 
folosite/aplicate de elevi în viaţa 
cotidiană 3,54 70,7% 4,19 83,7% 3,47 69,4% 

4. Competenţele dobândite/formate 
vor ajuta elevii să se încadreze uşor 
în viaţa socială şi profesională 3,87 77,4% 3,99 79,8% 3,79 75,9% 

5. Programa de învăţământ asigură 
formarea unei personalităţi capabile 
să se adapteze la cerinţele în 
schimbare ale vieţii 3,96 79,2% 4,10 81,9% 4,25 85,1% 
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După cum se observă din figura de mai jos, putem constata că principalii beneficiari ai ofertei 
educaţionale, elevii, au fost cel mai puţin de acord cu faptul că curricula şcolară corespunde nevoilor lor 
personale de dezvoltare (Figura 6). Valoarea primită (3,36) este cea mai mică din toate valorile obţinute la 
I item. Din aceasta, rezultă că oferta educaţională nu satisface suficient cerinţele principalilor beneficiari – 
elevii. 

 
Figura 6. Rezultatele comparative obţinute la itemul I 

 
La itemul II, am încercat să constatăm în ce măsură curricula şcolară contribuie la formarea fiecărei 

competenţe-cheie /transversale.  
În urma analizei chestionarilor elevilor, au fost obţinute următoarele date: 

Tabelul 3 
Datele obţinute în urma analizei chestionarilor elevilor  

 

Competenţe Valoarea 
obţinută 

Valoarea 
exprimată 
în procente 

1. Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi 3,70 74,1% 
2. Competenţe de comunicare în limba maternă / limba de stat 4,10 82,1% 
3. Competenţe de comunicare într-o limbă străină 3,40 68,1% 
4. Competenţe acţional-strategice 2,82 56,4% 
5. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare 3,20 64,1% 
6. Competenţe interpersonale, civice, morale 3,33 66,7% 
7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 3,56 71,2% 
8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) 2,86 57,2% 
9. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori) 3,41 68,1% 
10. Competenţe antreprenoriale 2,56 51,1% 

 
Conform datelor, obţinem diagramă din Figura 7.  
 
Din figura 7, observăm că, după părerea elevilor, curricula şcolară contribuie, într-o măsură mai 

mică, la formarea următoarelor competenţe: 
- Competenţe antreprenoriale – 51,1%; 
- Competenţe acţional-strategice – 56,4%; 
- Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) – 57,2%. 

Cel mai mare punctaj l-au obţinut Competenţele de comunicare în limba maternă / limba de stat – 
82,1%. 

În Tabelul 4, sunt prezentate valorile obţinute ca rezultat al analizei opiniilor cadrelor didactice 
referitoare la formarea competenţelor-cheie. 
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Figura 7. Rezultatele privind gradul de formare a competenţelor (opinia elevilor) 

 
Tabelul 4 

Valorile obţinute în urma analizei opiniilor cadrelor didactice referitoare la formarea 
competenţelor-cheie  

 

Competenţe Valoarea 
obţinută 

Valoarea 
exprimata 
în procente 

1. Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi 3,97 79,3% 
2. Competenţe de comunicare în limba maternă / limba de stat 4,28 85,6% 
3. Competenţe de comunicare într-o limbă străină 3,30 66,1% 
4. Competenţe acţional-strategice 3,26 65,3% 
5. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare 3,74 74,8% 
6. Competenţe interpersonale, civice, morale 3,76 75,3% 
7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 3,64 72,9% 
8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor (TIC) 3,63 72,6% 

9. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori) 3,62 72,4% 
10. Competenţe antreprenoriale 2,93 58,5% 

 
În continuare, prezentăm graficul cu rezultatele obţinute (Figura 8):  
 

 
 

 
Figura 8. Rezultatele privind gradul de formare a competenţelor (opinia cadrelor didactice) 

 
Ca şi în opinia elevilor, cadrele didactice consideră că cel mai mic grad de contribuţie curricula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   1        2         3         4         5          6         7         8         9         10 
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şcolară îl are la formarea Competenţelor antreprenoriale – 58,5%. 
Valori mai joase au obţinut şi următoarele competenţe: 
- Competenţe acţional-strategice – 65,3% şi 
- Competenţe de comunicare într-o limbă străină – 66,1%.  
Cel mai mare punctaj, ca şi în cazul precedent, au obţinut Competenţe de comunicare în limba 

maternă / limba de stat – 85,6%. 
Prin analiza opiniilor părinţilor referitor la formarea competenţelor-cheie, au fost obţinute date, care 

sunt prezentate în Tabelul 5. 
Tabelul 5 

Datele obţinute prin analiza opiniilor părinţilor la formarea competenţelor   
 

Competenţe Valoarea 
obţinută 

Valoarea 
exprimata 

în 
procente 

1. Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi 3,92 78,4% 
2. Competenţe de comunicare în limba maternă / limba 

de stat 4,28 85,6% 

3. Competenţe de comunicare într-o limbă străină 3,79 75,9% 
4. Competenţe acţional-strategice 3,02 60,5% 
5. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare 3,36 67,1% 
6. Competenţe interpersonale, civice, morale 3,63 72,6% 
7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi 

tehnologie 3,72 74,5% 

8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) 3,08 61,6% 

9. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi 
a crea valori) 3,67 73,3% 

10. Competenţe antreprenoriale 2,60 52,1% 
 
Valorile obţinute au format următoarea diagramă (Figura 9):  

 
 
 

Figura 9. Rezultatele privind gradul de formare a competenţelor (opinia părinţilor) 
 
Din figură observăm că cele mai mici valori le-au obţinut: 
- Competenţele antreprenoriale – 52,1%; 
- Competenţele acţional-strategice – 60,5% şi 
- Competenţele digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) – 61,6%.  
Iar cea mai mare valoare le-a revenit Competenţelor de comunicare în limba maternă / limba de stat 

– 85,6%. 
Pentru a vedea situaţia în ansamblu, vom prezenta rezultatele comparative între opiniile elevilor, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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cadrelor didactice şi părinţilor privind subiectul sus-menţionat (Figura 10).  

 
Figura 10. Rezultatele comparative între cele 3 categorii de intervievaţi 

 
Analizând rezultatele obţinute, principala noastră constatare este că toţi respondenţii sunt de aceeaşi 

părere că curricula şcolară contribuie în măsura cea mai mică la formarea competenţelor 
antreprenoriale (în comparaţie cu celelalte 9 competenţe).  
 

Concluzii  
Oferirea elevilor a curriculei şcolare care formează/dezvoltă competenţe, ce satisfac real nevoile 

elevilor, constituie un element de importanţă majoră în sistemul educaţional şi spre acest lucru trebuie să 
tindă instituţiile de învăţământ.  

În urma diagnosticării eficienţei formării competenţelor-cheie în învăţământul preuniversitar, pot fi 
stabilite următoarele concluzii reprezentative: 

 curricula şcolară nu corespunde îndeajuns nevoilor personale de dezvoltare ale elevilor; 
 curricula şcolară nu contribuie într-o măsură mare/corespunzătoare la formarea/dezvoltarea 

tuturor competenţele-cheie, îndeosebi a competenţelor antreprenoriale, competenţelor acţional-
strategice şi competenţelor digitale; 

 este necesară de introducerea, în planul de învăţământ, a unui obiect de studiu din domeniul 
economic, care va forma competenţe antreprenoriale la elevi.  
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DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN TURISMUL EUROPEAN 
 

Conf. univ. dr. Roman Livandovschi, ASEM 
email: roman_turism@yahoo.com 

 
The article “Sustainable development of European tourism” offers the definition of the concept of the 

sustainable development and sustainable tourism with respect to European tourism. It highlights the importance of 
this kind of tourism for the European countries and emphasizes on its major aspects in accordance with 
recommendations of different involved organizations, such as World Tourism Organization. Within the articles there is 
given the analysis of the European tourist arrivals and receipts in 2001 compared to the worldwide results. It also 
focuses on programs of certificating tourism services, such as Blue Flag etc. 

Cuvinte-cheie: dezvoltare durabilă, turism durabil, ecoturism, turism verde, sosiri turistice internaţionale, 
încasări turistice internaţionale, politici economice, sociale şi ambientale, sisteme de certificare a calităţii serviciilor 
turistice, dezvoltare turistică regională. 

 
Dezvoltarea activităţii turistice presupune acordarea unei atenţii deosebite calităţii mediului, prin 

măsuri de conservare şi dezvoltare a calităţii sale în zonele intrate în circuitul turistic sau cele pe cale de a 
intra, precum şi de analiză a consecinţelor activităţii turistice, în vederea utilizării raţionale a resurselor 
turistice. Dezvoltarea turistică trebuie să ţină seama de sosirile de turişti, precum şi de interesele gazdelor şi 
vizitatorilor, dintr-o anumită zonă. 

Conceptul de dezvoltare durabilă a luat naştere în anul 1972, ca răspuns la apariţia problemelor de 
mediu şi a crizei resurselor umane, mai ales a celor legate de energie. Ulterior, în anul 1983, îşi începe 
activitatea Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare, ca urmare a unei rezoluţii adoptate de Adunarea 
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Termenul de „dezvoltare durabilă” a fost introdus în limbajul curent de Comisia Mondială pentru 
Mediu şi Dezvoltare în anul 1987. Vorbind despre dezvoltare ca despre „satisfacerea nevoilor prezente, fără 
a compromite capacitatea generaţiilor următoare de a-şi asigura nevoile”, raportul Comisiei Brundtlant, 
Viitorul nostru comun, a pus în evidenţă necesitatea de abordare concomitentă a imperativelor dezvoltării şi 
mediului [5, p. 9]. 

Mediul ambiant, natural şi antropic, constituie resursa de bază a industriei turistice. Dacă această resursă 
este folosită iraţional şi excesiv, se ajunge, până la urmă, la deteriorarea şi chiar distrugerea ei. Turismul este 
privit adesea ca o formă inofensivă a dezvoltării industriale, comparativ cu alte industrii [7, p. 27]. 

Toate activităţile turistice dintr-o ţară sau regiune trebuie să fie compatibile cu capacitatea de încărcare cu 
turişti şi echipamente turistice ale mediului natural, asigurându-se astfel o funcţionare ecologică şi economică 
durabilă la toate nivelurile corespondente nevoilor de utilizare endogene şi exogene. 

Industria turistică a adoptat conceptul de dezvoltare durabilă, formulându-se noţiunea de turism 
durabil, care, potrivit Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT), dezvoltă ideea satisfacerii nevoilor 
turiştilor actuali şi a industriei turistice şi, în acelaşi timp, a protejării mediului înconjurător şi a 
oportunităţilor pentru viitor. Se are în vedere satisfacerea tuturor nevoilor economice, sociale, estetice, de 
loisir etc. ale turiştilor, menţinându-se integritatea economică, diversitatea biologică, culturală şi toate 
sistemele ce susţin viaţa [10]. 

Conceptul de turism durabil nu a avut un impact foarte mare la nivel macroeconomic, 
recomandându-se sub denumirea de ecoturism în arii protejate,cunoscut şi sub denumirea de turism verde 
sau turism blând la nivel microeconomic. Pentru practicarea unui turism verde, cu valenţe ecologice, este 
necesară implicarea mai multor factori decizionali [3, p. 218]. Statul se poate implica prin politica sa de 
dezvoltare, prin elaborarea unor planuri de dezvoltare durabilă. Totodată, trebuie să se implice şi 
administraţiile locale în colaborare cu un şir de specialişti din agricultură, silvicultură şi alţi agenţi de 
mediu, conştientizând populaţia locală, în acest context, în problematica mediului înconjurător. 

Turismul durabil acoperă toate formele şi activităţile din industria ospitalităţii, incluzând turismul 
convenţional de masă, turismul cultural, turismul de afaceri, turismul de croazieră, turismul religios, turismul 
sportiv etc. Procesul de orientare către durabilitate trebuie să fie, în mod normal, coordonat la nivel naţional de 
către factorii guvernamentali şi susţinut de factorii locali, la nivelul comunităţilor locale [9, p. 14].  

Plecând de la conceptul de sustenabilitate, turismul durabil poate fi definit ca un proces care satisface 
nevoile prezente ale turiştilor şi comunităţilor-gazdă, fără a compromite nevoile generaţiilor care vor urma. 

Prin activitatea conjugată dintre Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii, Federaţia Mondială 
pentru Ocrotirea Naturii, Federaţia Europeană a Parcurilor Naţionale şi Naturale, încă din 1991, a fost 
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definit conceptul de turism durabil: dezvoltarea tuturor formelor de turism, managementul şi marketingul 
turistic care să respecte integritatea naturală, economică şi socială a mediului, cu asigurarea exploatării 
resurselor naturale şi culturale şi pentru generaţiile viitoare [6, p. 258]. Din această definiţie rezultă că orice 
formă de turism trebuie să respecte principiile dezvoltării durabile, plecând de la ecoturism, turism verde şi 
turism rural, până la turismul de afaceri sau cel automobilistic. 

Turismul durabil reprezintă abilitatea destinaţiei turistice de a rămâne competitivă în pofida tuturor 
problemelor apărute, de a atrage vizitatorii pentru prima dată şi de a-i fideliza ulterior, de a rămâne unică 
din punct de vedere cultural şi a fi într-un permanent echilibru cu mediul înconjurător. Astfel, turismul 
durabil trebuie să reflecte trei aspecte importante [2, p. 52]: 

• Calitate – turismul durabil prevede o experienţă valoroasă pentru vizitatori, îmbunătăţind, în 
acelaşi timp, calitatea vieţii comunităţii-gazdă şi protejând mediul; 

• Continuitate – turismul durabil asigură continuitatea resurselor naturale pe care se bazează şi o 
continuitate a culturii comunităţii-gazdă cu experienţe satisfăcătoare pentru vizitatori; 

• Echilibru – turismul durabil asigură un echilibru între nevoile industriei turistice, ale partizanilor 
mediului şi ale comunităţii locale. 

Scopul realizării unui turism durabil trebuie să fie subordonat planurilor naţionale şi regionale de 
dezvoltare economică şi socială. Acţiunile pot acoperi scopuri economice (creşterea veniturilor, 
diversificarea şi integrarea activităţilor, controlul, potenţarea şi zonarea dezvoltării), arii sociale (atenuarea 
sărăciei şi a inegalităţii distribuţiei veniturilor, protecţia patrimoniului socio-cultural indigen, participarea şi 
implicarea comunităţilor locale) sau arii ecologice (protejarea funcţiilor ecosistemelor, conservarea şi 
utilizarea durabilă a biodiversităţii) [9, p. 14-15]. 

Piaţa turismului internaţional este segmentată pe tipuri de produse, clientelă şi destinaţii turistice. 
Analiza pieţei turistice pentru fiecare regiune din lume oferă informaţii generale cu privire la importanţa 
intraregională a turismului în Europa. În consecinţă, are loc o concentrare puternică a turismului 
internaţional pe regiuni. 

Turismul european este o industrie foarte fragmentată, în care o mare pondere o au întreprinderile 
mici şi mijlocii. Comisia Europeană a estimat că mai puţin de jumătate din angajaţii din turism activează în 
hotelărie şi catering şi că aproximativ 95% dintre firmele care activează în acest domeniu sunt întreprinderi 
mici [8, p. 112]. Industria turistică europeană este dominată de companii din sectorul privat, care îşi 
desfăşoară activitatea într-un mediu mai mult sau mai puţin reglementat la nivel local, regional, naţional, 
european sau internaţional. 

Turismul se află între activităţile economice care deţin cea mai mare capacitate de a genera dezvoltarea şi 
crearea locurilor de muncă în Uniunea Europeană (UE). În definiţia sa strictă, turismul contribuie, în prezent, cu 
circa 4% din Produsul Intern Brut (PIB) al Uniunii Europene, variind între aproximativ 2% în mai multe state 
noi membre şi 12% în Malta. Totuşi, merită menţionat faptul că contribuţia sa indirectă la formarea PIB-ului este 
mult superioară, deoarece turismul produce, în mod indirect, mai mult de 10% din PIB-ul european şi reprezintă 
aproape 12% din totalul locurilor de muncă [1]. 

Continentul european reprezintă prima destinaţie turistică a lumii, atrăgând în prezent, chiar şi în condiţiile 
multiplicării destinaţiilor turistice în restul continentelor, aproximativ 55% din sosirile turistice internaţionale. 
Astfel, în 2011, pentru prima dată în istorie, sosirile turistice în Europa au depăşit pragul de jumătate de miliard 
(504 milioane de sosiri turistice), dintre care peste 2/3 din sosiri (385 milioane) au avut loc în cadrul Uniunii 
Europene, conform datelor furnizate de OMT (vezi tabelul 1) [11]. Destinaţiile turistice europene se menţin pe 
primul loc şi sunt în continuă creştere, deşi ponderea acestora în totalul sosirilor internaţionale este în scădere (în 
1990, ponderea a fost de 60%, în 2000 – 57%, iar în 2011 – 51%). 

În anul 2011, Europa a depăşit toate aşteptările, înregistrând un număr de sosiri turistice 
internaţionale în creştere cu 6%, ceea ce o face cea mai dinamică regiune turistică mondială, alături de 
regiunea turistică Asia şi Pacific (vezi tabelul 1). 

Sporirea accentuată a numărului de sosiri turistice internaţionale în Europa de Sud şi Mediteraneeană 
(19% din turismul mondial) este datorată, în principal, marilor destinaţii turistice: Grecia (+10%), Turcia, 
Portugalia şi Croaţia (+9% fiecare), Spania (+8%) şi Italia (+6%). Însă şi alte destinaţii turistice mai mici au 
înregistrat o creştere de două cifre, în special San Marino (+30%), Macedonia (+25%), Serbia (+12%), 
Muntenegru şi Cipru (+10% fiecare). 
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Tabelul 1 
Sosiri turistice internaţionale 

 
Sosiri turistice internaţionale 

(milioane) 
Cota de 

piaţă (%)  
1990 2000 2005 2011 2011 

Creşterea 
anuală 

medie (%) 
2005-2011 

MONDIAL 435 674 799 983 100 3,5
Economii avansate 296 417 455 523 53,2 2,4
Economii emergente 139 256 344 460 46,8 5,0
din care:  
EUROPA 261,5 385,0 440,7 504,0 51,3 2,3
Europa de Nord 28,6 43,4 56,1 59,3 6,0 0,9
Europa de Vest 108,6 139,7 141,7 159,0 16,2 1,9
Europa Centrală şi de Est 33,9 69,3 90,4 103,5 10,5 2,3
Europa de Sud şi Mediteraneeană 90,3 132,6 152,5 182,2 18,5 3,0
Din care UE-27 230,1 323,7 352,4 385,0 39,2 1,5

Sursa: Completat după datele OMT, 2012 [11]. 
 
Creşterea în Europa de Sud şi Mediteraneeană rezultă, în parte, dintr-o reorientare a fluxurilor turistice în 

detrimentul Orientului Mijlociu şi al Africii de Nord, dar destinaţiile turistice mediteraneene au profitat în mod 
egal şi de sporirea fluxului pieţelor emitente, precum cele din Scandinavia, Germania şi Federaţia Rusă. 

În Europa Centrală şi de Est (+8%), mari destinaţii turistice, precum Federaţia Rusă (+12%) şi 
Polonia (+7%), au contribuit la rezultatele excelente obţinute de această subregiune. Georgia (+39%) 
afişează cea mai mare creştere în raport cu destinaţiile emergente, ca urmare a ritmurilor de creştere ridicate 
pe care aceasta le are în ultimii ani. Azerbaidjanul (+22%) şi Kazahstanul (+21%) înregistrează şi ele o 
creştere puternică, urmate de Republica Moldova (+18%), Estonia (+16%), România (+13%), Armenia 
(+11%) şi Slovacia (+10%). 

În Europa de Nord (+6%), ţările scandinave, precum Islanda (+16%) şi Finlanda (+14%) au 
beneficiat de o creştere de două cifre în faţa Norvegiei, în care numărul sosirilor turistice a crescut cu 9% în 
2010. Marea Britanie, care este cea mai mare destinaţie turistică a subregiunii, a fost o creştere susţinută de 
3% în 2010. Irlanda, de asemenea, şi-a regăsit creştere pozitivă, care a atins 8%. 

Europa de Vest (+3%) a înregistrat o creştere relativ mai modestă, cu cinci milioane de sosiri suplimentare 
în 2011. Un scor bun au înregistrat marile destinaţii turistice, precum Germania (+6%) şi Austria (+5%), care au 
devansat asemenea destinaţii, ca Olanda, Belgia (+4% în fiecare caz) şi Franţa (+3%). 

Încasările turistice europene au constituit, în 2011, 333 miliarde de euro (463 miliarde de dolari 
americani), în creştere cu 5%, faţă de 2010 (dintre care 82% în cadrul Uniunii Europene), ceea ce reprezintă 45% 
din totalul încasărilor turistice internaţionale, care s-au ridicat la 740 de miliarde de euro, cota de piaţă a Uniunii 
Europene fiind de 37% din acest total. Această creştere se explică prin rezultatele Europei Centrale şi de Est şi 
cele ale Europei de Sud şi Mediteraneene (+8% în ambele cazuri) (vezi tabelul 2). 

Turismul se manifestă ca un factor activ al dezvoltării durabile, contribuind la menţinerea şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului. Impacturile economic, socio-cultural şi ecologic negative ale turismului 
pot fi contracarate cu ajutorul unor mijloace specifice, precum valorificarea echilibrată a tuturor resurselor 
naturale, sistem de depozitare şi reciclare a deşeurilor corespunzător normelor ecologice, interzicerea 
activităţilor de exploatare a lemnului şi a braconajului neautorizate, reorganizarea activităţilor turistice, 
dezvoltarea mijloacelor de transport nepoluante etc. 

Conştientă de rolul crucial pe care îl joacă turismul în economia europeană, Comisia Comunităţilor 
Europene a adoptat, în martie 2006, o nouă politică a turismului al cărei obiectiv principal este acela de a 
contribui la îmbunătăţirea competitivităţii industriei europene a turismului şi la crearea de mai multe locuri 
de muncă, prin dezvoltarea durabilă a turismului în Europa şi în restul lumii. 

Obiectivul major al politicii comunitare de mediu este de a contribui la dezvoltarea durabilă. 
Investiţiile în obiectivele turistice, care iau în considerare protecţia mediului înconjurător, oferă premise 
pentru o creştere durabilă, atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere ecologic. 
Dezvoltarea turismului poate fi durabilă numai prin respectarea principiilor turismului durabil. 
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Tabelul 2 
Încasările turistice internaţionale 

 
Încasări turistice internaţionale 

Dolari americani Euro 
Încasări 

(miliarde) 
Încasări per 

sosire 
Încasări 

(miliarde) 
Încasări per 

sosire 

Cota  
de piaţă 

(%) 

 

2010 2011 2011 2010 2011 2011 2011 
MONDIAL 927 1.030 1.050 699 740 750 100
Economii avansate 589 644 1.270 444 477 910 64,5
Economii emergente 338 366 800 255 263 570 35,5
din care:   
EUROPA 409,3 463,4 920 308,8 332,9 660 45,0
Europa de Nord 61,4 70,3 1.190 46,3 50,5 850 6,8
Europa de Vest 142,2 160,4 1.010 107,2 115,2 720 15,6
Europa Centrală şi de Est 48,1 56,1 540 36,3 40,3 390 5,4
Europa de Sud şi 
Mediteraneeană 157,6 176,7 970 118,9 126,9 700 17,1
Din care UE-27 335,0 377,5 980 252,7 271,2 700 36,6

Sursa: Completat după datele OMT, 2012 [11]. 
 
Cadrul comunitar existent pentru dezvoltarea politicilor economice, sociale şi ambientale, fondat pe 

parteneriatul pentru dezvoltare şi locuri de muncă şi pe strategia pentru dezvoltare durabilă, oferă condiţii 
adecvate pentru realizarea următoarelor obiective: prosperitate economică, echitate şi coeziune socială, 
protecţia mediului şi a culturii [13]. Aceste obiective trebuie să ghideze actorii turismului european în 
acţiunilor lor cu privire la impactul turismului emitent din Europa şi în promovarea turismului ca 
instrument pentru dezvoltarea durabilă a ţărilor receptoare. În urmărirea acestor obiective, trebuie realizate 
mai multe sarcini dificile specifice sectorului turistic. Printre acestea, figurează, înainte de toate, protecţia şi 
gestiunea durabilă a resurselor naturale şi culturale, diminuarea cât mai mult posibilă a utilizării resurselor 
şi a poluării în siturile turistice, inclusiv producerea deşeurilor, gestiunea schimbării în interesul bunăstării 
comunităţii locale, reducerea caracterului sezonier al cererii turistice, considerarea impactului asupra 
mediului înconjurător al transporturilor în interes turistic, răspândirea turismului fără discriminare şi 
ameliorarea calităţii locurilor de muncă din turism, în special tratând problema rezidenţilor din ţările din 
lumea a treia cu şedere ilegală în cadrul politicii Comisiei cu privire la imigrare [13]. Totodată, în această 
ordine de idei, siguranţa turiştilor şi a comunităţilor locale, unde sunt oferite prestaţiile turistice, este o 
provocare suplimentară şi una din condiţiile fundamentale ale dezvoltării turistice. Aceste provocări nu sunt 
permanente, nici în spaţiu, nici în timp. Prioritatea care li se va acorda, modul în care vor fi abordate şi 
ocaziile sesizate pot diferi de la un loc la altul. 

Organizaţia Mondială a Turismului [15] precizează că există în lume, în prezent, peste 80 de programe de 
certificare turistică durabilă şi ecoturistică, în competenţele cărora se regăsesc aspecte cu referire la impactul 
turismului asupra mediilor economic, socio-cultural şi ambiental. Majoritatea acestor programe evaluează 
cazarea, şi numai câteva programe certifică sectoarele şi alte aspecte ale industriei turistice. 

Printre cele mai importante sisteme de certificare a calităţii serviciilor turistice, enumerăm 
următoarele sisteme: 

• Blue Flag este un ecolabel (certificat ecologic) acordat exclusiv plajelor şi porturilor care 
îndeplinesc anumite cerinţe, în astfel de domenii, ca: educaţia şi informarea privind mediul – 
avertizare în cazuri de poluare, informaţii despre zone naturale sensibile, minimum cinci activităţi 
de educare ecologică pe plajă etc.; calitatea apei – respectarea directivei Uniunii Europene pentru 
apa de îmbăiere, nu trebuie să existe deversări de ape uzate în zona plajei, planuri de urgenţă în caz 
de poluare accidentală etc.; managementul mediului – existenţa unui plan de amenajare teritorială, 
curăţarea zilnică a plajei, acces sigur pe plajă etc.; securitate şi servicii – avertizarea populaţiei cu 
privire la calitatea serviciilor, salvamari şi echipe de salvare în număr suficient, sursă de apă 
potabilă etc. În prezent, peste 3.000 de plaje şi porturi din 36 de ţări din Europa, Africa, America 
ş.a. beneficiază de acest certificat din anul 2007 [14]. 
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• European Union Ecolabel (European Flower) certifică serviciile de cazare turistică şi spaţiile 
pentru campare din Uniunea Europeană şi alte ţări din Europa. Pagina web [12] conţine informaţii 
utile pentru firmele turistice interesate care conţine şi un instrument de autocontrol. 

Pentru a îmbunătăţi competitivitatea şi durabilitatea turismului, trebuie să se ia în considerare 
caracteristicile specifice ale destinaţiilor turistice. Se recomandă ca, la elaborarea politicilor şi propunerilor 
în domeniul turismului, să se ţină cont de particularităţile acelor state membre care depind, în mare măsură, 
de turism şi să se acorde atenţia cuvenită nevoilor diferitelor teritorii. Concomitent, merită de menţionat că 
turismul către destinaţii îndepărtate poate avea un impact deosebit de puternic asupra schimbărilor 
climaterice, prin efectele şi emisiile produse de călătoriile pe distanţe lungi. În perspectivă, ar trebui pus 
mai mult accentul pe avantajele pe care le presupune selectarea unor destinaţii turistice mai apropiate de 
locul de reşedinţă a turiştilor, care pot fi atinse cu emisii de carbon mai reduse. 

Dezvoltarea turistică regională ocupă un loc important în cadrul strategiilor de dezvoltare a 
turismului, majoritatea ţărilor europene promovând dezvoltarea acestei ramuri în zonele rămase în urmă din 
punct de vedere economic şi social, în scopul ameliorării structurii economice regionale. 

Regionalizarea este o tendinţă comună a evoluţiei organizării teritoriale a statelor europene. Regiunile 
tind să devină colectivităţi publice la nivel intermediar pentru a răspunde nevoilor de teritorializare a 
anumitor politici comunitare şi a asigura baza unei convergenţe instituţionale a statelor membre ale Uniunii 
Europene [4, p. 57].  

Dezvoltarea regională trebuie să coreleze şi să integreze turismul european prin celelalte componente 
ale economiei, ţinând seama de faptul că această industrie nu afectează mediul şi, de regulă, nu presupune 
investiţii foarte mari. Turismul poate aduce atât avantaje, cât şi dezavantaje unei regiuni. Printr-o 
planificare riguroasă, turismul poate crea noi locuri de muncă şi poate duce la creşterea veniturilor. 

Locul turismului european în dezvoltarea durabilă este atribuit de rolul său ca industrie care 
comercializează mediul fizic şi uman în calitate de produse ale sale. Turismul reprezintă una din industriile 
care trebuie să se implice activ în dezvoltarea durabilă ca industrie a resurselor, dependentă de dotările 
naturii şi de patrimoniul cultural şi istoric al fiecărei ţări. Turismul comercializează aceste resurse ca parte a 
produsului său şi, în acelaşi timp, partajează anumite resurse cu alţi utilizatori, inclusiv cu populaţia locală. 
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PERSPECTIVELE UTILIZĂRII AZOTULUI LICHID ÎN ECONOMIA  
REPUBLICII MOLDOVA 

 
 Conf. univ. dr. Vitalii Cozmic, ASEM  

 Conf. univ. dr. Ghenadie Şpac, ASEM 
 
Had been studied the prospects of using liquid nitrogen for the extraction of natural colorants from flowers and 

wild berries and biological active substances of glands of slaughtered animals. Some attempts in practice have shown 
satisfactory economic and ecological effects. Also had been studied the usage of liquid nitrogen for transportation of 
perishable goods. 

 
În Republica Moldova, ca şi în alte ţări, pentru a conferi o culoare atrăgătoare produselor alimentare, 

se folosesc coloranţi artificiali. Astfel, pentru colorarea băuturilor răcoritoare, a lichiorurilor, îngheţatei, 
cremelor pentru torte şi altor produse se folosesc aşa coloranţi sintetici, precum: tartrasina, indigosina, 
eritrosina, zahărul ars şi alţi coloranţi, mascaţi pentru consumatori cu litera „E” şi o cifră de ordine. 
Influenţa acestor substanţe asupra sănătăţii şi securităţii organismului uman, uneori, e îndoielnică, alteori 
de-a dreptul nocivă. Pe de altă parte, în Republica Moldova, există o mulţime de păduri, pajişti şi poieni, 
unde cresc o mulţime de flori, pomuşoare sălbatice, precum şi multe deşeuri viu colorate ale unor produse 
alimentare: vinicole, de conserve, de unde se pot extrage coloranţi naturali. De asemenea, în Republica 
Moldova, e dezvoltată industria prelucrării produselor animaliere obţinute prin sacrificarea animalelor vii. 
Corpurile animalelor sacrificate conţin nu numai ţesuturile animaliere, dar şi multe glande de secreţie 
internă, care se folosesc ca subproduse sau chiar se aruncă (băşica fierei). Aceste glande conţin o mulţime 
de hormoni (insulina şi alţii) şi vitamine (A, D, gr.B) în forme asimilabile şi a altor substanţe preţioase, 
necesare omului. 

Extragerea coloranţilor din flori şi pomuşoare e dificilă, ele nu se macină, ci se storc oxidându-se, iar 
extragerea substanţelor din produsele animaliere e dificilă din cauza alterării lor rapide sau a trecerii acestor 
substanţe în alte forme neacceptabile. 

Studierea informaţiei moderne [3] a permis să se întrevadă posibilităţile căpătării coloranţilor naturali 
şi a hormonilor prin folosirea azotului lichid. Azotul lichid este un lichid incolor, densitatea 0,8-0,9 g/cm3, 
are temperatura de fierbere de – 196°C şi se capătă prin lichefierea aerului. Autorii, în colaborare cu 
Institutul Industriei Alimentare din Moldova, au iniţiat următoarele cercetări: 

Florile de calendulă şi pomuşoarele de scoruş (aronia vulgaris) au fost congelate instantaneu cu 
ajutorul azotului lichid şi mărunţite imediat până la diametrul particulelor 0,1-0,2 mm. Masa mărunţită a 
fost uscată prin liofilizare până la umiditatea de 2-3%, apoi închisă ermetic. Măcinătura a fost folosită 
pentru colorarea unor băuturi nealcoolice improvizate, a îngheţatei şi a unor creme pentru torte. Degustarea 
acestor produse cu participarea reprezentanţilor de la SA „Bucuria” au demonstrat o apreciere înaltă, s-au 
căpătat culori galben-vii şi violete-roşii. 

Printr-un contract direct cu întreprinderea Viorica-Cosmetic, autorii au încercat, apoi au produs 
substanţe cosmetice pentru curăţarea pielii. Pentru aceasta, au fost congelate instantaneu şi măcinate până la 
dimensiunile de 0,1-0,2 mm coji de nuci, care, ulterior, au fost livrate întreprinderii sus-numite. Produsele 
cosmetice „scrab” căpătate au fost foarte fine, de o calitate înaltă, iar folosirea lor la curăţarea tenului a avut 
un efect benefic asupra pielii. 

Folosirea azotului lichid pentru conservarea glandelor animaliere a fost studiată doar teoretic. [2] O 
altă problemă, care se poate rezolva prin folosirea azotului lichid, survine la prelucrarea cauciucurilor auto 
uzate. În Republica Moldova, zilnic se exploatează sute de mii de vehicule de diferite tonaje – autoturisme, 
tiruri, tractoare, camioane şi alte unităţi de transport rutier, care se mişcă pe autoşine din cauciuc vulcanizat. 
Având în vedere suprafaţa limitată a ţării noastre şi densitatea populaţiei mare, problema utilizării 
cauciucurilor uzate este destul de stringentă, atât din punct de vedere ecologic, cât şi economic şi chiar 
estetic. Deseori, cauciucurile uzate, pur şi simplu, se ard, poluând atmosfera cu fumul negru şi nociv, 
alteori, ele sunt aruncate la margini de drumuri jenând călătorii şi mai ales turiştii străini. Cauciucul 
vulcanizat nu se dizolvă în niciun solvent cunoscut, dar utilizarea lor ar fi convenabilă din punct de vedere 
economic pentru că conţin elemente ce pot fi refolosite. Institutul temperaturilor joase din oraşul Harcov, 
Ucraina, a elaborat o tehnologie performantă de prelucrare a cauciucurilor uzate [5]. În cadrul unui flux 
tehnologic, cauciucurile sortate după dimensiuni sunt introduse într-o baie cu azot lichid cu temperatura de 
– 196°C şi se răcesc până la – 140°C. Apoi şinele congelate se plasează la un agregat pneumatic, unde sunt 
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lovite de un ciocan şi sfărâmate. Cauciucul vulcanizat se transformă într-un praf fin, care, ulterior, e folosit 
ca material de umplutură pentru fabricarea unor cauciucuri noi în cantităţi de 15%. Pe lângă acest praf din 
cauciucuri se mai recuperează cordul şi sârma care la fel se utilizează. Este o tehnologie fără deşeuri şi 
ecologic pură.  

Un alt domeniu de utilizare a azotului lichid este transportul mărfurilor alimentare perisabile. 
Institutul industriei alimentare din Moldova, împreună cu Institutul temperaturilor joase din Harcov a 
elaborat o tehnică şi tehnologie de transportare a mărfurilor persiabile, atât proaspete, cât şi congelate, prin 
refrigerarea cu azot lichid [4]. Temperatura necesară mediului de refrigerare se menţine automat prin 
pomparea unei anumite cantităţi de azot lichid din rezervor în aerul care e îndreptat înspre lăzile cu produse 
din cuva autorefrigeratorului. În acest caz, azotul lichid are două funcţii – de agent frigorific şi de sursă de 
modificare a mediului gazos, adică de înlocuire a oxigenului din aer cu azot, care micşorează dezvoltarea 
proceselor de alterare. 

Încercările efectuate la transportul fructelor perisabile în oraşele Moscova, Sanct-Petersburg, 
Celeabinsc, Ecaterinburg şi altele au arătat rezultate foarte bune. Efectul economic de la înlocuirea 
tehnologiilor tradiţionale de transport cu tehnologiile cu azot lichid pentru transportarea piersicilor, 
cireşelor a fost de 4-8 mii lei la o tonă de producţie. Efectul s-a obţinut prin micşorarea substanţială a 
pierderilor şi deşeurilor. 

Colaboratorii ASEM îşi pun întrebarea specifică privitoare la partea economică. 
Preţul azotului lichid produs direct, exclusiv, e de 850-1100 $ USA şi e un preţ mare, neefectiv. Însă, 

vecinii noştri: Ucraina (Crivoi Rog, Comunarsc şi alte), cât şi România (Oţelul Galaţi) produc oţel prin 
folosirea unei cantităţi enorme de oxigen, care se capătă prin lichifierea şi distilarea aerului. Azotul din aer 
(79%) rămânând ca deşeu, deseori, aruncat. În acest caz, costul azotului lichid se micşorează de zece ori, iar 
folosirea lui devine economic promiţătoare.  

În consecinţă, putem afirma că: 
– azotul lichid are mari perspective de utilizare în Republica Moldova; 
– avantajele produselor căpătate astfel, din punct de vedere al ecologiei şi securităţii produselor, sunt 

indiscutabile; 
– sunt necesare investiţii pentru finalizarea cercetărilor, lucrări de proiectare şi implementare în 

practică a tehnologiilor încercate.  
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Schimbarea este, uneori, un proces deosebit de complex şi amplu, creând managerilor serioase 
probleme de decizie, mai ales dacă schimbările nu sunt clar definite. Respectiv, pentru a lua decizii corecte 
în contextul schimbărilor organizaţionale, e necesar de analizat, după mai multe criterii, schimbările ce ar 
permite înţelegerea necesităţii demarării acestora şi importanţa pentru succesul pe termen lung al 
organizaţiei. Problemele tratate în prezentul articol se rezumă la tipurile de schimbări potenţial necesare, 
argumentarea necesităţii lor şi a căilor de aplicare.  

În literatura de specialitate, schimbările organizaţionale se clasifică după câteva criterii: 
I. În funcţie de metodele de abordare a schimbărilor în organizaţii [2, p. 90-93; 1, p. 23-24]: 

 Schimbări planificate (proactive/anticipative): intenţionat iniţiate şi realizate, constituind un plan 
de acţiune care permite organizaţiei să stabilească şi să realizeze obiective de dezvoltare pentru a mări 
eficienţa firmei, însă ea nu elimină totalmente schimbările neplanificate în virtutea incertitudinii viitorului. 
În situaţiile când unele schimbări pot fi anticipate şi e posibil de minimizat numărul de cazuri când 
schimbarea se realizează în grabă, anume planificarea modificărilor tehnice, economice, manageriale ajută 
organizaţia să obţină avantaje competitive comparativ cu concurenţii. 

 Schimbări neplanificate/reactive/accidentale/spontane: prin intermediul cărora organizaţiile 
încearcă să se adapteze (prin reduceri de personal, scăderea/ridicarea preţului) la situaţii neaşteptate 
(evenimente/tendinţe neanticipate care pot prezenta pericole/oportunităţi) ale mediului exterior. În orice 
organizaţie, se produc schimbări „naturale”, evolutive. Un exemplu tipic este „îmbătrânirea” 
echipamentelor şi a oamenilor, care comportă atât aspecte negative, problematice (de exemplu, necesitatea 
de a repara, moderniza şi înlocui echipamentul, sau necesitatea de a-i înlocui pe acei conducători care şi-au 
pierdut dinamismul şi elanul), cât şi aspectele pozitive (competenţa tehnică şi de conducere acumulată în 
ani de experienţă practică). Aceste schimbări au loc independent de voinţa conducerii. Deşi nu pot fi cu 
adevărat planificate, acestea pot şi trebuie avute în vedere când se planifică viitorul organizaţiei. Este 
posibil să se planifice măsuri de prevenire şi eliminare a consecinţelor negative ale schimbării evolutive. 
Aici menţionăm faptul că, dacă o organizaţie îşi limitează efortul de schimbare răspunzând preponderent 
reactiv la stimuli externi, acesta e un semn de management inadecvat/ineficient. 

 Schimbarea impusă: în situaţiile de urgenţă când schimbarea este inevitabilă, iar discutarea ei 
îndelungată este imposibilă, din lipsă de timp, se recurge la forţare din partea conducerii. O mare parte a 
schimbării în cadrul organizaţiei este impusă de către conducere. Frecvent, aceasta generează nemulţumire şi 
resentimente, mai ales dacă oamenii afectaţi de astfel de schimbări cred că ar fi trebuit să fie consultaţi sau cel 
puţin informaţi în prealabil. Dacă schimbarea este iniţiată de pe o poziţie de forţă, ea poate să dispară odată cu 
dispariţia sursei de putere sau absenţa unor sancţiuni adecvate. Înainte de a decide să impună o schimbare, 
conducătorul organizaţiei trebuie să se pregătească temeinic. Impunerea schimbării este oportună, numai dacă 
liderul este ferm convins că nu există nicio altă alternativă, dacă, de exemplu, nu şi-a putut asigura sprijinul 
grupului, dar ştie că schimbarea este inevitabilă. Liderul trebuie însă să facă totdeauna efortul de a explica de 
ce a hotărât să impună o schimbare. Se consideră că schimbarea impusă e eficace în situaţii de criză, 
personalul fiind puternic dependent de conducere, alte alternative nefiind rezultative. 

 Schimbarea participativă: deoarece anume latura umană a schimbării determină finalizarea cu 
succes a unui proiect de schimbare, tot mai multe întreprinderi recurg la discuţii şi consultaţii prealabile cu 
angajaţii, profitând de experienţa, cunoştinţele şi creativitatea lor. Acest lucru se poate realiza prin 
intermediul şedinţelor cu personalul (cele de stimulare a creativităţii), comitete speciale. Un proces de 
schimbare participativă este mai lent, cere mai mult timp şi este mai costisitor decât schimbarea impusă, dar 
este considerat ca fiind mai durabil. În plus, schimbarea participativă ajută conducerea să beneficieze de 
experienţa şi creativitatea oamenilor, ceea ce este greu de făcut, dacă schimbarea este impusă.  

 Schimbarea negociată. În multe situaţii, schimbarea necesită negocieri. Acestea au loc atunci când 
două sau mai multe persoane sau grupuri discută măsurile ce urmează a fi introduse, beneficiile obţinute şi 
costurile implicate din punctul de vedere al tuturor celor interesaţi. Rezultatul poate fi un compromis atunci 
când niciuna din părţi nu-l consideră soluţie ideală. Totuşi, creşte probabilitatea ca toţi cei implicaţi să 
acorde sprijin şi, de aici, probabilitatea de a implementa acordul la care s-a ajuns. În situaţiile când câteva 
persoane sau grupuri discută acţiunile ce urmează să fie realizate în cadrul unui program de schimbare, sunt 
binevenite negocierile care pot avea loc între: conducere şi salariaţi, consultanţi externi şi conducerea 
firmei, crescând astfel şansele atingerii unui acord multilateral, cât şi implementării lui.  
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II. După amploarea schimbării, deosebim [1, p. 31-33]: 
 Schimbări organizaţionale strategice: transformări radicale care afectează întregul sistem şi se pot 

concretiza în: schimbări în structura organizatorică, în dimensiunile şi direcţia de activitate (noi 
produse, noi tehnologii). 

Managerii care se confruntă cu aceste schimbări, ar fi bine să ţină cont de specificul acestui tip de 
schimbări: 

• Schimbările strategice sunt generate, de regulă, de factori din afara companiei: 
ameninţările sau provocările din afara organizaţiei: intensificarea concurenţei la nivel 
global, inovaţiile tehnologice, Internetul împing organizaţiile să procedeze la schimbări ce 
urmează să afecteze întreaga organizaţie. 

• Schimbările strategice sunt, deseori, necesare pentru supravieţuire: efectuarea unei 
schimbări strategice nu garantează succesul, dar acele firme care nu realizează schimbări 
nu reuşesc să supravieţuiască. 

• Schimbările strategice implementate în condiţii de criză sunt deosebit de riscante. 
Schimbări organizaţionale incrementale/ameliorative: modificări de o amploare moderată în 

programul de activitate, în calitatea muncii, modernizarea produselor existente.  
În funcţie de tipul reacţiei la schimbare – anticipativă sau planificată şi de scopul acţiunilor de 

schimbare – ameliorare sau acţionare pe baza unei strategii care implică predicţie şi planificare, pot rezulta 
diferite tipuri de schimbare organizaţională, conform modelului Nadler (tabelul 1): 

Tabelul 1 
Matricea schimbărilor organizaţionale concepută de Nadler [3] 

 

 
III. Un alt criteriu de clasificare este după natura schimbării [2, p. 83-87]: 

• Schimbări de mediu: schimbarea este cea mai riguroasă lege a existenţei omenirii, 
deoarece fără schimbare nu există viaţă, amplitudinea ei fiind deosebit de înaltă în 
ultimele decenii. Procesului de schimbare îi sunt supuse toate aspectele vieţii umane, 
economice, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, diferenţiindu-se în 
dependenţă de ţară, dar fiind, în acelaşi timp, sub influenţa unor schimbări cu caracter 
global care afectează societăţile din toată lumea. Factori cu influenţă directă/indirectă 
asupra organizaţiilor permit să concluzionăm că, cu cât organizaţia este mai mare şi 
activează în plan internaţional, cu atât o afectează mai mulţi factori şi invers; oricum o 
oarecare organizaţie nu poate fi afectată imediat şi direct de toate schimbările ce se produc 
la nivel naţional şi internaţional. Astfel, fiecare organizaţie trebuie să-şi definească mediul 
extern şi acţiunile necesare de întreprins pentru a face faţă schimbărilor specifice, şi nu 
schimbărilor de mediu de ordin general (ar fi o sarcină inutilă, ineficientă şi, practic, 
imposibilă). 

• Schimbări organizaţionale. Deoarece întreprinderile sunt sisteme deschise care fac parte 
dintr-un proces de dezvoltare mai amplu, ele trebuie să reacţioneze la noile cerinţe ale 
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1. Ajustare 
- modificări ordinare neintensive; 
- prezintă un grad mic de risc; 
- se bazează pe conceptul japonez „kaizen” de 

perfecţionare continuă; 
- model evolutiv de implementare a 

schimbărilor (dezvoltare organizaţională); 
- specific firmelor japoneze (TQM, 20 keys). 

2. Reorientare 
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influenţa mediul exterior sau a răspunde 
proactiv la schimbările anticipate; 

- permit obţinerea unui avantaj competitiv; 
- grad moderat de risc; 
- model revoluţionar de implementare a 
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firmele americane). 
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Adaptare 
- modificări mai puţin intensive; 
- apar ca răspuns la presiunile mediului 
exterior; 
- riscul şi beneficiile sunt moderate. 

Reconcepere 
- transformări de mare amploare ca răspuns la; 

schimbările majore ale mediului exterior; 
- nu sunt planificate şi bine gândite, prezintă cel 

mai înalt grad de risc. 
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mediului (proactiv sau reactiv). Schimbările organizaţionale pot implica nemijlocit 
schimbări în subsistemele organizaţiei: 

- schimbarea sarcinilor şi activităţilor; 
- schimbarea tehnologiei; 
- schimbarea subsistemului informaţional şi decizional; 
- schimbarea culturii organizaţionale şi a imaginii;  
-  schimbări în baza de constituire a firmei. 

• Schimbările tehnologice – schimbarea modului în care compania creează şi comercializează 
produsele sau serviciile sale şi au sarcina de a mări eficienţa producerii bunurilor şi 
serviciilor. Se realizează, de regulă, „de jos în sus”, adică ideile apar la nivelul inferior şi se 
trimit spre analiză managementului superior. În calitate de promotori ai inovaţiilor, apar 
experţii tehnici de la nivelul inferior, fiindcă anume ei cunosc mai bine avantajele 
implementării unei noi tehnologii şi dispun de experienţa şi cunoştinţele necesare pentru 
implementare. Se pot produce schimbări în echipamente, scule, materiale şi energie utilizată, 
procese tehnologice, tehnologia de birou; instalarea sau modificarea sistemelor 
computerizate implicate în procesul de producere, automatizarea proceselor de producere. 

• Schimbările în produse presupun schimbări în produsele/serviciile întreprinderii. 
Inovaţiile legate de lansarea unui nou produs se reflectă asupra întregii întreprinderi, 
fiindcă, deseori, apar în rezultatul adoptării unei noi strategii şi pot duce la formarea unui 
nou segment de piaţă. În firmele de succes, elaborarea unui nou produs are loc în strânsă 
colaborare a personalului din departamentele-cheie (cercetare, producţie, marketing). 
Astfel, ideile legate de lansarea unor noi produse apar la nivelul inferior la fel ca în cazul 
schimbărilor tehnologice, însă, direcţia nu este verticală, ci orizontală (între 
departamente), deoarece necesită o conlucrare concomitentă a câtorva structuri.  

• Schimbarea subsistemului informaţional şi de comunicare: comunicarea organizaţională 
însoţeşte evoluţia organizaţiei. Schimbările care au loc în cadrul acesteia antrenează 
automat şi nevoia schimbării comunicării. Astfel, reproiectarea structurii organizatorice 
sau a sistemului informaţional reprezintă procese cu impact direct asupra volumului şi 
structurii mesajelor vehiculate prin canalele formale. Modificări majore la nivelul 
managementului de vârf, cum ar fi, de exemplu, schimbarea totală a echipei manageriale, 
determină schimbări de ordin cultural, ce se răsfrâng asupra comunicării. 

Adoptarea unei noi strategii, ori schimbarea profilului de activitate, schimbarea proprietarilor reprezintă 
evenimente cu impact puternic asupra comunicării care trebuie să fie adaptată situaţiilor nou create. 

Schimbările în subsistemul informaţional şi de comunicare afectează şi, respectiv, se pot referi la: 
 Schimbarea în fluxurile informaţionale: de exemplu, stilul autoritar de conducere 

dereglează fluxurile informaţionale, drept consecinţă comunicarea verticală de tip 
descendent ajunge să fie mai pronunţată, sau se intensifică frecvenţa dărilor de seamă sub 
formă scrisă; crearea revistei corporative ca modalitate de informare şi comunicare cu 
angajaţii; 

 Schimbări în mijloacele de comunicare: îmbunătăţirea sau înrăutăţirea dotării cu mijloace 
de comunicare (telefon fix, telefon mobil, calculator, Internet, Intranet); modernizarea şi 
diversificarea mijloacelor de culegere, înregistrare, transmitere şi prelucrare a informaţiilor 
care scurtează considerabil perioada acestor activităţi implicit, reducerea costurilor 
necesare lor (baze de date, programe de calculator). 

Atunci când firmele încearcă să se canalizeze în calea lor spre succes prin reducerea numerică, 
concedieri, reproiectare şi alte activităţi care conduc la reduceri ale numărului de angajaţi, aceştia caută 
semnale pe care firma să le facă pentru a-i ajuta să nu devină inutili în organizaţie. Pe măsură ce 
organizaţiile folosesc noi sisteme de procesare şi comunicare a informaţiilor, acei angajaţi care opun 
rezistenţă acestor schimbări pot deveni redundanţi. Ca urmare, o firmă poate face mare paradă din faptul că 
implementând un intranet a realizat o modalitate ca toţi angajaţii să dobândească noi capabilităţi, care vor 
deveni esenţiale într-un viitor foarte apropiat, ajutându-i să-şi asigure angajabilitatea (desigur, firmele vor 
trebui să ofere pregătire şi alte elemente pentru a ajuta angajaţii să facă comutarea). Dacă angajaţii învaţă să 
folosească intraneturi, vor avea la dispoziţie un bagaj de cunoştinţe de pus la lucru privind modul de 
folosire al celor mai moderne şi atrăgătoare tehnologii în toate aspectele muncii lor şi vor reuşi să 
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convieţuiască în linişte cu cei mai tineri. Toate auditurile comunicaţiilor dintre angajaţi care s-au făcut în 
firme mari şi mici, în America de Nord şi în întreaga lume, au indicat aceeaşi problemă: angajaţii vor 
informaţii imediate. Nimic nu enervează mai mult un angajat decât să afle despre o acţiune pe care a luat-o 
organizaţia auzind acest lucru de la ştirile de noapte. Cu intranetul organizaţiile pot furniza informaţii în 
maniera cea mai oportună. Acestea pot fi trimise simultan angajaţilor, înainte ca ei să le audă din alte părţi. 
Efortul merită, pentru că astfel angajaţii sunt descurajaţi în a mai oferi atenţie zvonurilor, ei mai degrabă 
dorind să aştepte veştile directe venite de la organizaţie prin e-mail, de exemplu: 

 Schimbări în climatul de comunicare: schimbări în relaţiile de lucru cu noul şef, cu colegii (pot 
deveni, de exemplu, limitate strict la probleme de serviciu, reci şi impersonale), schimbări în 
modalitatea de rezolvare a situaţiilor critice din organizaţie. 

 Schimbări în numărul de documente integrate în sistemul informaţional (micşorare, mărire). 
 Schimbarea numărului de posturi şi compartimente prin care trec documentele (mărire sau 

micşorare). 
 Schimbări în procedurile birocratice ş.a. 

• Schimbări în structura organizatorică: capacitatea organizaţiei de a se adapta la cerinţele 
mediului ambiant este influenţată, într-o măsură hotărâtoare, de structura organizatorică. 
Scheletul organizaţiei – cum, deseori, este numită structura organizatorică – poate fi un 
factor de acceptare, de generare sau de respingere a schimbării. Structura organizatorică 
funcţionează ca un element ce asigură stabilitatea unui cadru de realizare a obiectivelor şi, 
odată cu acestea, continuitatea, transmiterea şi conservarea unor elemente culturale: 
mentalităţi, credinţe, valori, norme de comportament. Tendinţa firească a oamenilor este 
de a permanentiza obişnuinţele şi a respinge noul. Schimbarea structurii, înseamnă, 
implicit, o schimbare a modului de distribuire a puterii în organizaţie. Teama de nou, 
riscul de pierdere a puterii şi a imaginii, atacul la obişnuinţe şi mentalităţi reprezintă 
factori puternici de frânare a schimbării structurii organizatorice. 

Schimbarea structurii organizatorice poate afecta şi presupune: 
 Schimbarea numărului de nivele ierarhice.  
 Schimbarea numărului de departamente, secţii, posturi (o firmă care se află la etapa de 

dezvoltare în ciclul de viaţă, de regulă, măreşte numărul de nivele ierarhice şi numărul de 
departamente, secţii, respectiv posturi şi invers, o firmă aflată în perioadă de criză acţionează în 
sens invers pentru a economisi). 

 Redenumirea departamentelor, secţiilor, posturilor (condiţionată de o reprofilare a organizaţiei, 
de ex.). 

 Schimbări în documentele de formalizare a structurii organizatorice (regulamentul de organizare 
şi funcţionare (crearea sau modificarea acestuia), fişa postului (crearea, modificarea lor)). 

Fişa postului este unul dintre cele mai importante documente operaţionale ale regulamentului de 
organizare şi funcţionare.  

În practica organizaţiilor, se întâlnesc situaţii când fişele de post sunt incorect întocmite, învechite, 
neclare, ceea ce se reflectă negativ atât asupra activităţii angajatului, cât şi asupra rezultatelor organizaţiei: 

 Lipsa precizărilor privind obiectivele individuale ce revin titularului de post. Această omisiune 
conduce, nu de puţine ori, la confuzie între obiectivele şi sarcinile ce-i revin, la ambiguităţi 
privind rolul persoanei în cadrul organizaţiei. De asemenea, nu pot fi măsurate şi recompensate 
corect performanţele individuale, ceea ce poate conduce la pasivitate, demotivare, lipsa de 
interes etc. 

 Lipsa de adecvare a cerinţelor la specificul postului. În general, sunt precizate cerinţe de ordin 
general, studii şi vechime, fără a ţine cont de faptul că unele posturi solicită aptitudini sau 
abilităţi speciale, o anumită limită de vârstă. 

 Lipsa de delimitare şi de corespondenţă între sarcini, competenţe şi responsabilităţi, ceea ce face 
ca titularului să-i fie dificil să delimiteze drepturile şi obligaţiile ori să nu i se poată impune 
nerealizarea unor sarcini, deoarece nu sunt clare obligaţiile şi efectele nerespectării lor. 

 Schimbări în atribuţiile departamentelor ş.a. 
După cum am descris mai sus, schimbarea structurală semnifică schimbarea unuia sau mai multor 

aspecte ale structurilor organizatorice ale companiei. Schimbările structurale pot implica mai multe lucruri. 
Managerii pot reorganiza – pot schimba organigrama firmei şi elementele structurale. Ei pot schimba 
structura, pur şi simplu, prin înlocuire, concediere sau angajare de personal, sau pot schimba infrastructura 
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firmei prin schimbarea politicii, procedurilor şi regulilor sale (cum ar fi sistemul de evaluare a 
performanţelor firmei). În orice caz, schimbările structurale sunt cele care tind să declanşeze rezistenţă. 
Noile structuri atrag după sine noi relaţii de raportare, astfel că unii pot privi schimbarea ca pe o 
retrogradare. De asemenea, noile structuri înseamnă pentru angajaţi noi sarcini şi fişe ale postului 
(„reproiectarea sarcinilor”). Oamenii au deseori o afinitate pentru prognoze şi status quo. Nu toţi sunt 
încântaţi de atribuirea unor sarcini noi.  

Schimbări în subsistemul de personal şi în cultura organizaţională. Organizaţiile sunt, înainte de 
toate, sisteme umane, astfel, anume dimensiunea umană a schimbărilor organizaţionale este crucială, 
atitudinea şi comportamentul personalului determinând tipul, modul şi termenele de realizare a proiectelor. 

În procesul de implementare a schimbărilor organizaţionale, angajaţii trebuie să se schimbe şi ei: să 
acumuleze multă informaţie nouă, să-şi schimbe valorile, principiile, obiceiurile, să se perfecţioneze. 
Regula de aur a schimbărilor organizaţionale cere ca acestui proces să i se supună tot personalul 
întreprinderii începând cu managerul general.  

Schimbările ce afectează personalul pot include:  
 Schimbarea numărului de angajaţi (de regulă, se practică reduceri de personal în situaţii 

critice pentru organizaţie). 
 Mărirea/micşorarea salariului. 
 Schimbări în condiţiile de muncă ale angajaţilor. 
 Schimbarea regimului de lucru.  
 Schimbări în politica de pregătire şi perfecţionare a cadrelor (atunci când se planifică 

schimbări organizaţionale, este rezonabil să se asigure din partea organizaţiei cursuri de 
formare/perfecţionare pentru ca angajaţii să poată „asimila” noul în plan tehnic, 
organizatoric, informaţional). 

 Schimbarea politicii şi a procedurilor de angajare, avansare, eliberare din post ş.a. (de ex. 
promovarea politicii de „întinerire” a colectivului, pentru aceasta se angajează prioritar 
persoane de o anumită vârstă). 

 Schimbarea echipei manageriale, în mod obiectiv, motivul constă în eficienţă şi 
eficacitate scăzută în activitatea acestora. 

Schimbarea echipei manageriale poate avea şi efecte negative în rândul angajaţilor:  
 Noua echipă de management are nevoie de o perioadă de acomodare, timp în care firma este 

vulnerabilă;  
 Unii angajaţi ar putea părăsi compania după venirea noii echipe manageriale;  
 Efectele negative ale schimbării managementului pot fi contracarate, în principal, prin 

comunicarea cu angajaţii, comunicarea trebuie să contracareze efectele negative ale 
schimbării, planul de comunicare trebuie să fie unul de durată. 

Schimbările legate de personal implicit se referă şi la anumite modificări în context motivaţional. 
Chiar schimbarea organizaţională, în general, nu poate fi realizată fără o motivaţie pentru schimbare. A crea 
motivele pentru schimbare, a le corela cu aşteptările personalului este un proces subtil şi complex. 
Schimbarea sistemului motivaţional poate fi cerută de numeroase situaţii: scăderea generală a 
performanţelor angajaţilor, schimbarea sistemului de valori şi a principiilor, schimbarea structurii 
organizatorice, schimbarea culturii organizaţionale, promovarea unor noi metode şi tehnici de management. 
În sine, acest tip de schimbare are sens şi este necesar ca suport al altor schimbări declanşate în organizaţie. 
Schimbarea sistemului motivaţional este, aşadar, o necesitate impusă de mişcarea continuă a nevoilor, 
aspiraţiilor indivizilor şi grupurilor. 

Schimbarea subsistemului motivaţional implică: 
 Schimbarea coraportului recompense-sancţiuni: schimbări în coraportul recompense 

materiale, vis-à-vis recompense morale, schimbarea coraportului sancţiuni morale: sancţiuni 
materiale. Schimbări în tehnicile de recompensare sau sancţionare: apar altele nepracticate 
(de exemplu, participare la profit, primă anuală), sancţiuni morale (începe să se practice 
critica în faţa colectivului). 

 Schimbări în planul „echităţii” în aprecierea angajaţilor de către manageri. 
Schimbările în cultura organizaţiei trebuie să afecteze următoarele aspecte:  

 Schimbări în amenajarea spaţiilor deschise, în vestimentaţia angajaţilor, designul interior al 
oficiilor şi spaţiilor de lucru, mobilierului, designul spaţiilor de producţie şi a clădirilor 
administrative. 
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 Schimbări în ceremonii şi ritualuri, norme de comportament: instituirea unor noi 
ceremonii/ritualuri sau invers. 

 Schimbarea simbolului, sloganului. 
 Schimbare în valori, principii, credinţe, atitudini (de ex., schimbarea managementului de 

vârf poate atrage după sine promovarea intensă a altor valori: onestitate, echitate, 
comunicare deschisă şi sinceră), credinţa în calitate şi deservire înaltă poate fi la fel 
promovată la un moment dat de către noua echipă de manageri. 

 Crearea sau schimbarea Codului de etică al organizaţiei. 
O companie cu aproximativ 1.500 de angajaţi trebuie să plătească până la 200.000 de euro, pentru a 

trece printr-un proces de transformare a culturii organizaţionale, spun reprezentanţii Human Synergistics, 
companie care se ocupă de diagnosticarea culturii în organizaţii. „Un exemplu în acest sens este compania 
Sicomed, care, în perioada 2005-2006, a trecut printr-un proces de schimbare a culturii organizaţionale, 
având atunci aproximativ 1.500 de angajaţi, şi investind aproximativ 200.000 de euro. Acest lucru a adus 
companiei un câştig de aproximativ 60 de milioane de euro”, explică Iuliana Stan, business manager al 
Human Synergistics Romania. La finalul anului 2005, compania farmaceutică Sicomed a fost preluată de 
Zentiva în urma unei tranzacţii de aproximativ 85 de milioane de euro. Pe de altă parte, numai pentru a 
începe un proces de schimbare a culturii organizaţionale, companiile investesc până la 20.000 de euro. 
„Pentru o companie cu o mie de oameni, costurile pentru stabilirea unui plan de acţiune în vederea unei 
schimbări de cultură organizaţională sunt de aproximativ 15.000 – 20.000 de euro”, explică şi Adrian 
Stanciu, managing partner al Human Synergistics, companie care a implementat peste 60 de proiecte de 
diagnoză culturală pe piaţa locală. Acest lucru înseamnă că o organizaţie investeşte aproximativ 200-300 de 
euro per angajat în cadrul demarării unui proces de schimbare care presupune, iniţial, stabilirea unei 
diagnoze şi a unei prognoze. Stanciu atrage atenţia, însă, că acestea nu reprezintă neapărat costuri noi, 
întrucât majoritatea companiilor investesc, deja, astfel de sume în dezvoltarea angajaţilor. Chiar dacă multe 
companii au redus costurile pe fondul crizei economice, bugetele de training nu au dispărut de tot. În 
schimb, managerii sunt mult mai atenţi la ceea ce investesc [4]. 

Pe lângă tipurile de schimbări descrise mai sus, se mai cunosc şi schimbări: strategice şi operaţionale, 
totale şi parţiale, rapide şi lente, cu efecte pozitive şi efecte negative, schimbări cu final prestabilit şi final 
întâmplător, însă toate acestea au drept scop final racordarea organizaţiei la cerinţele mediului de activitate. 

Concluzie. Organizaţiile îşi definesc şi îşi clădesc mediul în mod activ, implicându-se dinamic nu 
numai în adaptarea la mediu prin schimbare, dar şi participând activ la recrearea mediului. Atitudinile 
contradictorii privitoare la schimbare nu sunt slăbiciuni sau eşecuri, ci reacţii fireşti, adecvate tipului de 
mediu. În acest context, organizaţia trebuie să dezvolte metode creative şi deschise de lucru, cu varietatea 
percepţiilor şi caracteristicilor asociate schimbării, deoarece procesul schimbării presupune deschidere, 
învăţare, creativitate şi un management interpersonal. Schimbarea poate fi uneori singura şansă de 
supravieţuire într-un mediu dificil, critic sau poate oferi oportunităţi de a câştiga avantaje într-un mediu 
puternic concurenţial, în dezvoltare. În procesul schimbării, rolul decisiv îl are managerul care îndeplineşte 
rolul de „agent al schimbării”. Principala sarcină a unui manager este de a obţine resursele necesare şi de a 
le utiliza în mod cât mai eficace pentru atingerea ţelurilor şi realizarea obiectivelor. 
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The article analyzes the factors that determine the firms’ competitiveness advantages: economic, political, 

technological, international factors and social behavior factors. There are highlighted the indicators necessary for the 
setting up of the assessment competitive system at the branch and firm levels: the production dynamics, the level of 
using the production capacities, the investments’ volume etc. There are systematized as the indicators of firm’s 
competitiveness. 

Cuvinte-cheie: concurenţă, avantaj concurenţial, strategia firmei, mediul de afaceri, competitivitatea firmei. 
 
Această lucrare are drept obiectiv analiza factorilor ce determină avantajele concurenţiale şi a 

indicatorilor competitivităţii firmei. Avantajul concurenţial, reprezentând o prioritate considerabilă în 
comparaţie cu concurenţii, stă la baza competitivităţii întreprinderii. Pentru a atinge avantaje concurenţiale, 
întreprinderile sunt în căutarea strategiilor, tehnologiilor şi produselor noi, metodelor performante de 
gestiune etc. Avantajele concurenţiale sunt determinate de mai mulţi factori, cum ar fi [3]:  

 factorii economici; 
 factorii politici; 
 factorii concurenţei; 
 factorii tehnologici; 
 factorii internaţionali; 
 factorii comportamentului social şi motivării muncii. 

Factorii economici 
Situaţia economică influenţează considerabil scopurile firmei. Unii indicatori economici trebuie să fie 

diagnosticaţi permanent şi anume: ritmul inflaţiei sau deflaţiei, nivelul angajării, stabilitatea valutei 
naţionale, rata de impozitare etc. Aceşti indicatori pot crea atât pericole, cât şi posibilităţi pentru firme. O 
situaţie, pentru o firmă, poate prezenta pericol, pentru alta – o posibilitate. Spre exemplu, în timpul 
declinului, firmele producătore de piese pentru automobile ar putea majora vânzările, din motiv că 
consumatorii vor prefera să repare automobilele, dar nu să cumpere altele noi. 

Factorii politici 
Politica statului influenţează considerabil activitatea firmelor. Managerii trebuie să cunoască şi să fie 

la curent cu deciziile guvernului şi cu modificările actelor normative, alocările guvernului pentru proiectele 
pe termen lung, acordurile ce ţin de tarife şi comerţ cu alte state. Din motivul că guvernul participă activ la 
problemele de afaceri, firmele trebuie să cunoască viaţa politică. 

Factorii concurenţei  
Mediul de afaceri dinamic reprezintă un domeniu de permanentă grijă pentru firme. În analiza 

mediului de afaceri, se includ mai mulţi factori care pot conduce la succese sau eşecuri în activitatea firmei. 
La aceşti factori, se referă condiţiile demografice, ciclurile de viaţă ale bunurilor, serviciilor, facilitatea 
penetrării pe piaţă, repartizarea veniturilor populaţiei, nivelul concurenţei în ramură etc. Analiza factorilor 
concurenţei oferă posibilitatea managerilor firmei de a elabora strategii competitive şi de a consolida 
poziţia firmei în raport cu concurenţii[1].  

Factorii tehnologici 
Modificările survenite în mediul tehnologic pot plasa firma într-o situaţie concurenţială 

dezavantajoasă. Managerii întreprinderii trebuie să determine factorii din mediul tehnologic care pot 
conduce la aşa-numitul future shock, care, la rândul său, distruge firma. Future shock este un termen 
introdus de Alvin Toffler semnificând un şoc al viitorului, un stres distructiv şi o dezorientare, ce apare din 
cauza unor schimbări mari într-o perioadă foarte scurtă de timp.  

Factorii internaţionali 
Multe firme activează pe piaţa internaţională. Managerii trebuie să controleze permanent şi să estimeze 

schimbările în acest mediu internaţional. Pericolele pot apărea în urma facilitării accesului la materii prime, 
modificării cursului valutar, deciziilor politice în ţările pe pieţele cărora activează firmele etc. 
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Nicio firmă nu poate să ignore reacţiile efective şi posibile ale concurenţilor. Analizând concurentul, 
managerii, după părerea lui M.Porter, trebuie să cunoască ce face concurentul şi ce ar putea face [2]. 

În analiza concurenţilor, există patru elemente de diagnosticare: 
 analiza scopurilor viitoare ale concurenţilor; 
 evaluarea strategiei curente a concurenţilor; 
 generalizarea presupunerilor referitoare la concurenţi; 
 studierea punctelor forte şi slabe ale concurenţilor. 

Pentru a studia detaliat aceste elemente, M. Porter a propus următoarele întrebări[2]: 
 Este satisfăcut concurentul de situaţia lui curentă? 
 Ce modificări ale strategiei va face concurentul? 
 În ce constă vulnerabilitatea concurentului? 
 Ce poate provoca reacţii din partea concurentului? 

Factorii comportamentului social şi motivării muncii 
Aceşti factori includ anticipările, atitudinea şi obiceiurile societăţii. Anume factorii sociali 

influenţează considerabil activitatea firmelor şi responsabilitatea socială ale acestora. Pentru a reacţiona 
eficient la modificarea factorilor sociali, firma trebuie să se adapteze la un mediu extern nou.  

Deci atingerea avantajului concurenţial este influenţată de mai mulţi factori. Trebuie însă menţionat 
că semnificaţia unor factori se modifică la etapa actuală. Putem scoate în evidenţă următoarele 
particularităţi: 

 informaţia şi tehnologiile de comunicare se transformă în factori importanţi de dezvoltare; 
 se realizează trecerea la tehnologii cu resurse reduse; 
 se modifică raportul între bogăţiile materiale şi nemateriale, creşte volumul serviciilor; 
 creşte rolul calităţii produselor, raporturile cost-calitate şi preţ-calitate devin fundamentale 

în dezvoltarea întreprinderii. 
Din motivul că mediul actual este foarte dinamic, firmele sunt nevoite să-şi perfecţioneze produsele, 

să lanseze produse noi, să realizeze modificări organizaţionale, să se adapteze la noile cerinţe ale mediului 
şi pieţei. Modificările organizaţionale pot fi realizate după unul din scenarii [5]: 

 modificări consecutive cu întreruperea procesului de producţie; 
 modificări consecutive fără întreruperea procesului de producţie; 
 modificări în paralel; 
 modificări în paralel şi pe etape; 
 modificări în paralel şi consecutive. 

Modificări consecutive cu întreruperea procesului de producţie. În acest interval de timp, firma se 
reorganizează pentru producerea unui produs sau model nou – cantitatea produsă în această perioadă este 
zero. 

Modificări consecutive fără întreruperea procesului de producţie. Firma se reorganizează şi, fără a 
întrerupe procesul, trece la producerea noului produs sau model.  

Modificări în paralel. Acestea au loc concomitent în timp, adică pe măsura micşorării cantităţii 
produse, firma îşi reorganizează producerea pentru produsul sau modelul nou. 

Modificări în paralel şi pe etape. În procesul de reorganizare a producerii de la un model la altul, 
firma produce un model intermediar. În acelaşi timp, se începe producerea modelului nou. 

Modificări în paralel şi consecutive. Micşorarea cantităţii de producere a modelului anterior coincide 
cu majorarea cantităţii de produse noi.  

În aşa mod, timpul devine un factor critic al succesului firmei pe piaţă, mai ales în unele ramuri, unde 
schimbarea modelelor are loc foarte intens. De măsura în care întreprinderea se va reorganiza pentru 
producerea modelului nou, va depinde succesul firmei în viitor. În unele ramuri, cum ar fi producerea 
aparatelor electronice, schimbarea modelelor poate fi făcută timp de o lună, în industria automobilelor timp 
de jumătate de an. Este evident că, pe parcursul acestui interval de timp, sunt necesare următoarele:  

• generarea unei idei, care vor avea succes pe piaţă; 
• elaborarea modelului nou al produsului; 
• implementarea tehnologiei de producere; 
• pregătirea procesului de producere; 
• producerea modelului nou; 
• distribuirea produsului. 
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Realizarea rapidă a tuturor acestor etape se poate face doar într-un sistem organizaţional performant, 
unde contradicţiile pe orizontală şi pe verticală sunt reduse la minimum, unde există motivarea 
personalului.  

Competitivitatea firmei este o caracteristică dinamică. Pentru evaluarea cantitativă a nivelului 
competitivităţii firmei, sunt necesare: un indicator integral, o metodologie de calcul al acestuia şi un sistem 
de indicatori unitari. 

Pentru elaborarea sistemului de indicatori calitativi şi cantitativi ai competitivităţii la nivel de 
întreprindere, este necesară analizarea următorilor indicatori [4]: 

• dinamica de producere (majorarea, micşorarea, ritmul de modificare); 
• nivelul real de utilizare a capacităţilor de producere; 
• stabilitatea procesului de producere; 
• nivelul rentabilităţii producerii; 
• volumul efectiv şi necesar de investiţii pentru menţinerea şi dezvoltarea potenţialului 

existent; 
• gradul de asigurare cu surse financiare proprii; 
• nivelul activităţii inovaţionale; 
• ponderea cercetării şi dezvoltării în întreaga activitate; 
• structura potenţialului uman (de vârstă, calificare). 

În corespundere cu valorile efective ale indicatorilor şi cu devierile acestora de la valorile de prag, 
starea funcţionării şi dezvoltării producerii poate fi caracterizată ca [6]: 

 normală, când indicatorii de competitivitate se află în limitele valorilor de prag; 
 de pre-criză, când se depăşeşte valoarea de prag a cel puţin unui indicator; 
 de criză, când este depăşită valoarea de prag a majorităţii indicatorilor principali; 
 critică, când sunt depăşite valorile de prag ale tuturor indicatorilor, atât ale celor de bază, 

cât şi ale celor auxiliari. 
Problema alegerii sistemului de indicatori unitari, ce caracterizează competitivitatea întreprinderii a 

fost soluţionată în următorul mod: un număr mare de indicatori fac analiza mai dificilă, iar examinarea unui 
număr mic nu este rezonabilă din punct de vedere al pierderii informaţiei utile. În baza studiului efectuat, 
am sistematizat indicatorii competitivităţii firmei în trei grupe: 

I. Indicatori externi, care depind, în mică măsură, de activitatea întreprinderii; 
II. Indicatori interni, care, practic, sunt determinaţi integral de managerii întreprinderii; 
III. Indicatorii de interdependenţă între mediul intern şi extern, care depind atât de întreprindere, 

cât şi de mediul extern. 
I. Indicatorii externi includ: 
Factorii sociali, politici, juridici, care exprimă stabilitatea social economică în lume şi în ţară; 

direcţiile politicii externe a diferitelor state şi a ţării; direcţiile politicii interne a diferitelor state şi a ţării; 
legislaţia, ce reglementează activitatea economică; legislaţia, ce reglementează activitatea de producere; 
comerţul exterior. 

Modificările în ramură şi atractivitatea acesteia denotă volumul pieţei; gradul concurenţei; 
perspectivele dezvoltării ramurii; barierele de intrare şi ieşire; nivelul activităţii inovaţionale; profitabilitatea 
ramurii; reorientarea pieţelor de distribuţie şi consum; dinamica cererii pe pieţe; cererea pentru produse. 

Posibilităţile întreprinderii şi pericolele posibile relevă potenţialul întreprinderii; pericolele posibile; 
existenţa produselor analogice la etapa implementării inovaţiei; existenţa cererii pentru inovaţia propusă. 

II. Indicatorii interni includ: punctele forte ale întreprinderii; punctele slabe ale întreprinderii; 
ponderea firmei pe piaţă; ritmul anual de creştere a ponderii pe piaţă; minimizarea costurilor; starea tehnică 
a utilajului; disponibilitatea tehnologiilor unice, inaccesibile pentru concurenţi; ponderea produselor noi în 
sortimentul total; ponderea cercetării în volumul total de activitate; ponderea cheltuielilor pentru pregătirea 
personalului; diversitatea produselor; nivelul rentabilităţii producerii; noutatea ideii produsului, 
corespunderea acestuia nivelului mondial; majorarea calităţii produselor la un raport optimal al calităţii, 
preţului şi deservirea clienţilor; pregătirea personalului; mediul motivaţional al întreprinderii; stabilitatea 
financiară; atractivitatea investiţională. 

III. Indicatorii de interdependenţă între mediul intern şi extern indică: imaginea companiei pe piaţă; 
stabilitatea conlucrării cu furnizorii; capacitatea întreprinderii de a căuta manageri şi specialişti inovativi; 
înnoirea continuă a estimărilor pieţei şi căutarea pieţelor noi; publicitatea; viteza de reacţionare la 
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necesităţile în schimbare ale pieţei; capacitatea de căutare şi implementare a tehnologiilor de producere 
competitive; capacitatea de adaptare flexibilă în condiţii de schimbări rapide pe piaţă; capacitatea de a 
asigura finanţarea în volumul necesar şi în scurt timp. 

Aceşti indicatori servesc drept date iniţiale pentru estimarea competitivităţii, determinarea avantajelor 
comparative şi strategiei eficiente de dezvoltare a întreprinderii. 

Generalizând cele expuse, putem evidenţia că competitivitatea este un indicator complex, dinamic şi 
presupune superioritate în raport cu concurenţii. Această superioritate poate fi atinsă printr-o multitudine de 
metode, însă pentru menţinerea acesteia, se cere o activitate continuă în mai multe direcţii. Determinarea 
exactă a indicatorilor competitivităţii, crearea sistemului de control al acestor indicatori permit evaluarea 
adecvată a situaţiei reale a competitivităţii firmei şi luarea măsurilor necesare. Pentru a fi competitive, 
întreprinderile încearcă să adapteze structurile organizatorice, strategiile de dezvoltare, metodele de 
gestiune la condiţiile pieţei. 
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Analysis of the business environment in Moldova and of the activity of the Chamber of Commerce and Industry 
of the Republic of Moldova (CCI of RM) in terms of its impact on the business environment, has allowed us to 
conclude that it is influenced by the macro environmental factors, trying to adapt to the macro-systems, being also an 
organic-adaptive organization, it affects both, the outputs and some of the systems’ features it contacts with. We plan 
to pursue the influences of this organization on the business environment, as well as the influences on the Chamber of 
Commerce and Industry on the business environment. From this point of view, we grouped the services and the actions 
of the CCI of RM depending on their impact on macro-business environment, through the 4 factors: political-legal, 
economic, socio-cultural and technological factors. We analyzed the specific and the general environmental factors 
which influence the activity of the CCI of RM, concluding that they interact with each other and, together or 
independently, influence and are influenced by the Chamber. 

Key-words: Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova, business environment, economic 
factors, political factors, socio-cultural factors, technological factors, specific environment, general environment. 
 

Analiza mediului de afaceri în Republica Moldova, precum şi analiza activităţii Camerei de Comerţ 
şi Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), din punct de vedere al impactului acesteia asupra mediului 
de afaceri, ne-a permis să concluzionăm că aceasta nu numai că este influenţată de factorii macro-mediului, 
încercând să se adapteze la macrosistemele din care face parte, dar, la rândul său, fiind o organizaţie 
organic adaptivă, influenţează atât ieşirile sale, cât şi unele din caracteristicile sistemelor cu care intră în 
contact. Ne-am propus să urmărim influenţele acestei organizaţii originale asupra mediului de afaceri, 
precum şi influenţa mediului asupra Camerei de Comerţ şi Industrie. Din acest punct de vedere, am grupat 
serviciile şi acţiunile CCI a RM în funcţie de influenţa acestora asupra macro-mediului firmei, prin 
intermediul celor 4 factori: politico-legali, factorii economici, factorii socio-culturali, factorii tehnologici 
(figura 1). 
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Factorii politico-legali 
CCI a RM influenţează direct şi prin intermediul comitetelor activitatea de lobby. În Republica 

Moldova, ca şi pe întreg spaţiul balcanic şi al Europei de Sud-Est, datorită particularităţilor socio-politice 
ale tranziţiei de la un regim socialist la cel democratic, percepţia opiniei publice asupra activităţii de lobby 
era, şi în multe cazuri încă rămâne, una absolut negativistă. Dar adevărul este că o activitate de lobby într-o 
societate democratică este generatoare de schimbări pozitive. În cele mai mari democraţii ale lumii 
occidentale, şi nu numai, acesta a fost instituţionalizat şi reglementat drept un mecanism sofisticat, o 
profesie, o activitate, un domeniu de studiu……cu alte cuvinte, un element indispensabil şi un indicator al 
echilibrului şi bunei funcţionări a unui sistem politic. [2]  

Conform altei surse, lobby-ul include „activităţi care cer decidenţilor politici să ia o poziţie fixă pe un 
segment specific al legislaţiei, sau care cere altora să solicite acelaşi lucru. Prin contrast, în limbajul comun, 
definiţia lobby-ului include, de obicei, orice discuţie a problemelor cu factorii de decizie”. [4]  

CCI a RM încearcă să influenţeze, în mod direct, promovarea, abrogarea sau modificarea unor acte 
legislative, în numele intereselor agenţilor economici – membrilor săi. Aceste acţiuni de lobby au loc, de 
obicei, prin intermediul unor comitete de lucru, create din rândul membrilor CCI a RM, care studiază 
problema în cauză, formează demersurile comune şi le înaintează instituţiilor de decizie.  

 
Stabilirea şi menţinerea relaţiilor dintre guvern şi membrii camerei 
CCI a RM colaborează cu administraţia publică centrală şi locală, instituţiile ştiinţifice şi de 

învăţământ, asociaţiile nonguvernamentale ce reprezintă interesele antreprenorilor, cu scopul dezvoltării 
ascendente a economiei naţionale şi asigurării unui suport real în implementarea programelor naţionale de 
dezvoltare economică. Astfel, CCI a RM a întreprins următoarele acţiuni [1, pag.1]: 

• Participarea la elaborarea şi implementarea Strategiei Naţionale de Creştere Economică şi 
Reducere a Sărăciei. 

• Contribuirea plenară la elaborarea strategiei promovării exportului şi atragerii investiţiilor în 
Republica Moldova pentru perioadele 2002-2006 şi 2006-2015. 

• Participarea activă la elaborarea şi implementarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova 
nr.521 din 15 mai 2006, cu privire la strategia de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii pentru anii 2006-2008. 

• Desfăşurarea de comun acord cu MEC în baza unui program bine definit a mai multor seminare şi 
traininguri pentru agenţii economici cu tema: „Sistemul generalizat de preferinţe plus”, Acordul 
Central European de Comerţ Liber CEFTA, Impactul aderării României la Uniunea Europeană 
asupra comerţului extern al RM, Sistemul de calitate ISO prin implementarea proiectului 
Ameliorarea Competitivităţii MSTQ (Metrology, Standardization, Testing and Quality). 

• Crearea Institutului de Broker Vamal care permite înlăturarea factorului uman în relaţiile 
agenţilor economici cu Serviciul Vamal. 

• Implicarea directă şi activă de comun cu Serviciul Vamal la implementarea Proiectului 
„Facilitarea comerţului şi transportului în Europa de Sud-Est” care, a permis automatizarea 
Serviciului Vamal şi reducerea timpului pierdut de agenţii economici în vamă. 

• În colaborare cu instituţiile guvernamentale abilitate (MEC şi MAEIE), a elaborat şi realizează 
măsuri menite să faciliteze implementarea prevederilor planului de acţiuni Republica Moldova – 
Uniunea Europeană. 

• În comun cu Ministerul Educaţiei, Camera Meşteşugarilor din Koblenz, s-au organizat mai 
multe măsuri cu cadrele didactice din şcolile profesionale şi de meserii, cu scopul preluării 
experienţei UE în domeniul pregătirii specialiştilor de profil. 

• În vederea implementării prevederilor Legii RM 115-XVI din 06.06.2005 „Cu privire la 
producţia agroalimentară ecologică” şi a Programului Naţional „Cu privire la producţia 
agroalimentară ecologică”, CCI a RM împreună cu Ministerul Agriculturii şi Industriei 
prelucrătoare, cu participarea experţilor din UE, au organizat trei seminare regionale (Chişinău, 
Bălţi şi Căuşeni) cu tematica: „Experienţa UE în domeniul producţiei ecologice”. 

• În conlucrare cu ASEM, a fost elaborat un program de acţiuni menit să informeze cercurile de 
afaceri despre noile prevederi ale legislaţiei în domeniul documentului electronic, semnătura 
digitală şi comerţului electronic. În acest scop, au fost organizate 3 seminare zonale în Chişinău, 
Orhei, Căuşeni la care au participat peste 100 de antreprenori. 
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Întru susţinerea dialogului public-privat, au devenit deja tradiţie întrevederile anuale ale Consiliului 
CCI a RM cu reprezentanţii puterii publice centrale, cum ar fi: Preşedintele Republicii Moldova, Prim-
ministrul, Miniştri, în cadrul cărora membrii Consiliului CCI au posibilitatea de a discuta probleme 
stringente ale oamenilor de afaceri, în vederea consolidării şi dezvoltării continue a economiei republicii. 
Astfel, prin iniţierea şi desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, CCI a RM îşi desfăşoară funcţia 
reprezentativă în raport cu Guvernul, organele publice locale şi centrale, influenţând astfel mediul de 
afaceri din ţară.  

Expertizarea legislaţiei 
În conformitate cu Legea Republicii Moldova „Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” şi 

prevederile statutare, Camera de Comerţ şi Industrie este implicată destul de activ în procesul de elaborare 
şi avizare a actelor legislative şi normative.  

Astfel, după cum am menţionat deja, în ultimii 10 ani, CCI a RM a examinat şi avizat peste 150 de 
acte legislative şi normative ce ţin de domeniul economic: Legile anuale privind bugetul de stat; Legea 
asigurărilor sociale de stat; Legile privind comerţul electronic şi semnătura digitală; Legea cu privire la 
leasing; Legea cu privire la Societăţile cu Răspundere Limitată, Legea cu privire la Lobby etc. 

Vom menţiona că, în vederea continuării activităţii în domeniul implementării reformei regulatorii la 
nivel naţional şi regional, CCI a RM a delegat reprezentanţii săi în Grupul Naţional de Lucru şi în 
Grupurile Regionale de Lucru. 

Aşadar, prin această activitate, CCI a RM participă activ la formarea cadrului legislativ şi normativ al 
ţării, şi prin aceste acţiuni are o influenţă directă asupra creării macro-mediului firmei.  

Factorii economici 
În acelaşi timp, CCI a RM influenţează în mod direct şi indirect factorii economici prin intermediul 

serviciilor oferite agenţilor economici: organizarea meselor rotunde, misiunilor economice, expoziţiilor, 
consultanţei de afaceri etc., ceea ce contribuie la creşterea exporturilor, atragerea investiţiilor şi creşterea 
economică în întregime a ţării. 

Activitatea CCI a RM este foarte variată şi, prin prisma misiunii şi funcţiilor sale (eliberarea 
certificatelor de origine a mărfii, expertiza şi evaluarea, organizarea târgurilor şi expoziţiilor, formalităţi ce 
ţin de întreprinderi, sprijinul în Relaţiile Internaţionale, studierea pieţelor şi oportunităţilor comerciale, 
formarea continuă şi instruirea profesională a personalului întreprinderilor autohtone), oferă servicii nu 
numai membrilor săi, dar şi tuturor agenţilor economici din Republica Moldova, şi celor de peste hotarele 
ţării, care au această necesitate. 

Astfel, putem cu siguranţă constata faptul că activitatea acestei organizaţii este îndreptată spre 
dezvoltarea economică durabilă şi contribuie la ridicarea nivelului PIB-ului, la formarea structurii pe ramuri 
a economiei naţionale, contribuie la creşterea nivelului de dezvoltare a fiecărei ramuri, la creşterea gradului 
de ocupare a forţei de muncă, la îmbunătăţirea situaţiei financiară şi valutară a ţării, la evoluţia preţurilor 
etc. 

Factorii socio-culturali 
Este binecunoscut faptul că sistemul de valori al societăţii, ca şi comportamentele ce motivează acest 

sistem, constituie un element specific şi important pentru mediul de afaceri. Factorii socio-culturali care pot 
influenţa situaţia unor sectoare economice sau a economiei, la rândul lor, pot fi influenţaţi datorită unor 
activităţi specifice directe şi indirecte a mai multor organizaţii, inclusiv şi a CCI a RM: formarea cadrelor la 
diferite nivele (sistemul educaţional), activităţi ce duc la deschiderea noilor locuri de muncă (mobilitatea 
populaţiei), organizarea diverselor concursuri (atitudinea populaţiei faţă de muncă). 

CCI a RM participă la diverse proiecte şi programe, având un impact benefic socio-cultural. Astfel, 
Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) include organizarea cursurilor şi 
seminarelor cu tematica „Instruire şi consultanţă antreprenorială”. Aceste cursuri au ca scop formarea 
întreprinzătorilor de mâine. După finalizarea programului de instruire, participanţii primesc un certificat, ce 
le oferă posibilitatea să obţină un credit preferenţial cu un grant pentru iniţierea sau dezvoltarea afacerii. În 
perioada octombrie-decembrie 2011, prin intermediul PNAET au fost instruite 105 persoane din municipiul 
Bălţi şi raionul Sângerei. [5] 

Proiectele şi programele de acest gen sunt binevenite pentru cei ce doresc să-şi iniţieze propriile lor 
afaceri. Astfel, ei îşi asigură nu numai propriul viitor, dar contribuie şi la soluţionarea problemelor 
economice şi sociale prin crearea noilor locuri de muncă în localităţile rurale şi dezvoltarea infrastructurii.  

Vom menţiona şi alte proiecte cu participarea CCI a RM, care contribuie la crearea noilor locuri de 
muncă: 
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- În parteneriat cu Misiunea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în 
Moldova, şi Academia de Studii Economice a Moldovei a fost realizat proiectul „Recalificarea 
personalului militar din Republica Moldova”. Proiectul are scopul de a oferi asistenţă militarilor 
care îndeplinesc serviciul prin contract şi ofiţerilor în rezervă pentru ca aceştia să fie reintegraţi 
mai uşor social şi profesional. 

- Proiectul-parteneriat de instruire a meşteşugarilor „Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg”, 
care a fost lansat oficial pe 11 mai 2011, de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova şi organizaţia obştească „Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg” din Germania. 
Obiectivele principale ale proiectului se referă la: optimizarea formării profesionale în domeniul 
prelucrării lemnului şi metalelor, în special în şcolile profesionale din regiunile rurale; sporirea 
cooperării întreprinderilor cu şcolile profesionale; îmbunătăţirea situaţiei în domeniul ocupării 
forţei de muncă; facilitarea tranziţiei de la şcoală la activitatea profesională propriu-zisă. [6] 

Factorii tehnologici 
Cunoaşterea efectelor factorilor tehnologici e deosebit de importantă datorită impactului lor direct 

asupra performanţei întreprinderii. Astfel, nivelul dotărilor tehnice ale întreprinderii şi al tehnologiilor 
disponibile, nivelul tehnic al produselor, ritmul dezvoltării şi lansării de noi produse influenţează nivelul 
productivităţii muncii, al costurilor şi profiturilor, volumul producţiei şi vânzărilor, calitatea produselor, 
poziţia pe piaţă, imaginea întreprinderii şi a produselor sale etc. 

Evoluţiile tehnologice au efect asupra creşterii şi maturităţii sectorului, stau uneori la originea unor 
afaceri noi, contribuie la modificarea pieţelor şi au ca rezultat influenţe pozitive asupra creşterii economice.  

Prin intermediul acţiunilor sale, CCI a RM influenţează direct şi indirect rata de înnoire a produselor, 
viteza schimbării şi adoptării noilor tehnologii, ritmul de apariţie a invenţiilor, apariţia produselor noi şi 
brevetelor. Printre serviciile directe ale CCI a RM ce influenţează factorii tehnologici se numără: servicii de 
consulting, promovare şi informare, sprijin în domeniul internaţional, formarea profesională etc. Printre 
cele indirecte, vom menţiona: crearea şi gestionarea pepinierelor de afaceri, organizarea întâlnirilor de 
afaceri, meselor rotunde etc. 

Aici ne vom referi şi la participarea la unele proiecte. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova, în comun cu alţi parteneri din 9 ţări ale Europei de Sud-Est, implementează proiectul „Inno-Food 
See – Configurarea mecanismelor de susţinere a inovării şi sporirea gradului de conştientizare a 
potenţialului inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice în industria alimentară în regiunea Europei de 
Sud-Est”. Proiectul este coordonat de Centrul pentru Cercetări şi Tehnologii Hellas – Institutul de 
Agrobiotehnologii şi reuneşte 12 parteneri: institute de cercetare în domeniul agroalimentar şi organizaţii 
de susţinere a businessului din Grecia, Italia, Ungaria, România, Bulgaria, Slovenia, Serbia, Moldova, 
Ucraina. [6]  

După cum vedem, CCI a RM, la fel ca şi alte organizaţii consulare europene, prin activitatea sa 
influenţează în mod direct şi indirect mediul de afaceri, având impact asupra celor patru categorii clasice 
distincte de factori ce intervin în macro-mediul firmei: politico-legali, economici, socio-culturali şi 
tehnologici.  

După cum am menţionat, Camera de Comerţ şi Industrie este un sistem deschis conceput cu intrări şi 
ieşiri prin care se integrează în mediul extern. CCI, ca orice alte organizaţii, primesc inputuri din mediul 
lor, modifică sau prelucrează aceste inputuri, după care trimit spre exterior outputuri.  

Camera ca şi celelalte organizaţii îşi desfăşoară activitatea urmărind un scop precis. Realizarea 
acestui scop este strâns legată de modul în care funcţionează relaţiile cu toate celelalte sisteme cu care intră 
în contact. Unele dintre aceste relaţii pot fi directe şi imediate, iar altele – indirecte şi de durată.  

Influenţele mediului pot fi grupate în numeroase moduri. Din punct de vedere al modului de 
influenţă, mediul poate fi specific şi general. Mediul specific este considerat cel din imediata apropiere a 
Camerei, cu influenţă directă şi imediată, în timp ce mediul general influenţează firma indirect şi în mod 
mai greu sesizabil. 

Din punct de vedere geografic, influenţele mediului putem grupa factorii de mediu în: locali, 
naţionali şi internaţionali.  

Satisfacerea necesităţilor agenţilor economici de către Cameră se realizează doar pe baza cunoaşterii 
evoluţiei mediului în care funcţionează [3]: 

• elaborarea strategiilor şi politicilor Camerei depinde de evoluţia factorilor de mediu; 
• asigurarea resurselor necesare firmei (umane, materiale, financiare, informaţionale) depinde 

de factorii de mediu; 
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• subsistemele organizatoric, informaţional şi decizional reflectă necesităţile şi oportunităţile 
mediului ambiant. 

Analizând principalele influenţe din mediul general şi specific, constatăm că delimitarea precisă a 
mediului general de cel specific este dificilă, deoarece graniţa dintre ele este în continuă schimbare. Ceea 
ce, la un moment dat, este apreciată ca influenţă generală, indirectă, poate deveni apoi influenţă specifică, 
directă şi imediată. 

Printre factorii mediului specific ce influenţează CCI a RM, putem cita: membrii camerei, tehnologia, 
resursele financiare, concurenţa, personalul şi sindicatele ş.a. Printre factorii mediului general, amintim: 
economia, legislaţia, ecologia, factorii demografici şi sociali culturali, politica externă etc. 

Este important de înţeles că factorii mediului general şi specific, cât şi ai mediului în general nu 
acţionează separat şi de sine stătător ca nişte sisteme închise. Aceşti factori interacţionează reciproc şi 
împreună sau de sine stătător influenţează şi sunt influenţaţi de cameră. 

Concluzii: Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, nu numai că este influenţată de 
factorii macro-mediului, încercând să se adapteze la macrosistemele din care face parte, dar la rândul său, 
fiind o organizaţie organic adaptivă, influenţează atât ieşirile sale, cât şi unele din caracteristicile 
sistemelor cu care intră în contact. Am grupat serviciile şi acţiunile CCI a RM în dependenţă de influenţa 
acestora asupra macro-mediului firmei, prin intermediul celor 4 factori: politico-legali, factorii economici, 
factorii socio-culturali, factorii tehnologici. Am analizat factorii mediului specific şi celui general care 
influenţează activitatea CCI a RM, concluzionând că ei interacţionează reciproc şi împreună sau de sine 
stătător influenţează şi sunt influenţaţi de Cameră. 
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This article describes the process of corporate planning in the light of its main stages, tools and components. 
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Keywords: market, corporate planning, aims of planning, value of corporate planning, contract, business networks. 
 
In modern market relations the planning of economic activity of all enterprises and firms is an 

important precondition of free production and entrepreneurship, distribution and consumption of resources 
and goods. In a world of limited production resources, the market planning of their use is the basis of 
economic freedom as of producers of goods and services and as of consumers of material goods. In market 
conditions, where existing prices for all the products and resources are freely set by the competing 
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manufacturers themselves, each enterprise independently decides what products and in what amounts they 
should produce in the forthcoming planning period. 

The planning of activity has presently become the economic basis of free market relations of individual 
people and the whole labor groups, small and large enterprises, different firms and organizations, all economic 
entities and economic objects with different forms of ownership. During the planning process there is provided 
the necessary balance between the production and the consumption of products, the value of the market demand 
for goods and services and the volume of their offer by firms and enterprises. In this case producers themselves 
are aiming to the most comprehensive satisfaction of their products and services of all the existing consumers, 
whose market demand becomes essentially the future production plans of enterprises and firms [4, p.5]. 

In a market economy, which orients each producer and entrepreneur at maximal satisfaction of needs 
in their goods and getting the greatest income, the new functions are acquired by internal economic 
planning of activity in all enterprises. Market planning is now intended to provide not only the production 
of new products which enjoy high demand of buyers, but also all the necessary economic resources, and as 
well to facilitate their full employment and achievement of possible volume of production, goods, 
fulfillment of works and provision of services. During planning of economic activity of each enterprise it is 
necessary to achieve the full volume of production and employment of available resources, what in its turn 
implies the rational use of human potential, production funds, material reserves, working time, 
technological methods, money, informational opportunities and many other factors.  

Management process in the enterprise is subdivided into basic management functions. One of the 
“fathers” of modern management H. Fayol highlighed five main management functions of company. According 
to him, to manage means to predict and to plan, to organize, to manage, to coordinate and monitor. 

Planning is the primary function in the practical activity of the enterprise. It involves determination of 
objectives, goals and decisions of the organization for a certain period of time, and of the resources needed 
to achieve these goals, outlining the ways and methods of their achievement. Planning is one of the key 
means by which management ensures the single direction of efforts of all members of the organization so 
that to achieve its overall goals. 

The corporate planning process is a set of necessary estimations of economic and productive nature. 
The process of corporate planning represents a complex of necessary calculations of the productive-
economic nature aimed at establishing and realizing the long-term and current purposes of production-
economic and sales activity of the enterprise during certain planned time terms.  

Corporate planning is one of management functions which consist in information handling under the 
justification of forthcoming actions and determining the best methods of achievement of the purposes 
planned by the enterprise.  

In-house planning – is one of the functions of management, which is the processing of information to 
substantiate the upcoming activities and identifying the best ways to achieve the company goals. 

The object of the company’ is planning activities, to serve as the company’s functions: utility, social, and 
economic. 

Planning is the subject of the company's resources management. Resource planning provides the 
establishment of levels, flow direction and terms of use, mode of consumption, etc. 

Planning the activities of the company – this means to determine the main directions of development 
of production and the proportion with available materials and human resources based on the most complete 
detection of the desired market, the volume of goods and the terms of their release. 

The planning process begins with the definition of what the organization can actually achieve. It 
reveals the strengths and weaknesses of the organization in areas such as manufacturing, finance, 
marketing, research and development, human resources, etc. 

Planning objectives are to: 
• increase the volume of goods and services; 
• output of higher quality; 
• increased the controlled market share; 
• project the needs and requirements of customers; 
• ensure consistent delivery times; 
• determine the prices, taking into account the conditions of competition; 
• maintain the a firm's reputation among consumers. 
In order to determine the correct business objectives and their feasibility, various environmental 

factors that can facilitate or hinder the successful implementation of these goals should be considered, such 
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as the state of the national and world economy, competition, customers, suppliers, technology, the political 
situation in the country and the world, social and cultural change. What and how do members of the 
organization achieve its goals. All this planning can be seen as a way to ensure a unified course of action 
and the combined efforts of all the employees of the organization to achieve common goals. 

There are two approaches to understanding the essence of planning: wide and narrow. 
Broadly speaking, planning is complex decision-making relating to future events. Such solutions may 

be associated with the formulation of goals and objectives of the company, strategy, distribution and 
redistribution of resources, and the definition of standards of conduct for business in the coming period. 
The narrow sense of planning comes down to preparation of special documents – plans that define specific 
actions for the implementation of enterprise decisions. 

According to M. Buhalkova, the essence of planning in the free market relations is: 
• the scientific basis for companies or firms upcoming economic objectives of development and 

forms of economic activity; 
• choosing the best methods for their implementation based on the most complete detection of the 

desired market, the volume and timing of release of goods; 
• provision of works and services, with the establishment of indices of production, distribution and 

consumption, making full use of limited productive resources, can lead to the achievement of projected 
future qualitative and quantitative results [4, p.6]. 

Generally, in-house planning – is the creation of long-term, medium-term and short-term plans for all 
divisions, sub-divisions and departments of the organization and to determine, first; strategy, tactics and 
practices of the company; second: the outlook for the external environment, and third: the purpose of the 
operation, and other system factors. 

Thus, the purpose of planning, as a function of management, is to take into account, as far in advance 
as possible, all the internal and external factors that provide favorable conditions for the normal functioning 
and development of the companies belonging to the firm. It includes the development of a set of measures 
that determine the sequence of specific goals while continuing the most efficient use of resources by each 
production unit and the entire company. Therefore, planning is to ensure correlation of separate 
departments of the company, which include the entire process chain: research and development, production 
and sales. This activity is based on the detection and forecasting of consumer demand, the analysis and 
evaluation of available resources and the prospects of the economic situation. 

Currently, planning is the economic basis of free market economic agents and economic units with 
different forms of ownership. Through planning, the firm provides the necessary balance between the 
production and consumption of products, the size of market demand for the goods and the amount they 
offer now at the macroeconomic level. 

Enterprise-level planning is designed to ensure high-quality products in the right quantities and 
nomenclature based on the effective and efficient use of resources. 

The process of developing and implementing plans for the company is shown in Scheme 1 and 
includes the following elements:  

 
Scheme 1. Planning activities in the economic organization [2, р. 47] 
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1. Direct planning process (plan preparation) is the decision for the future of the organization and 
how to achieve it. The result of the planning process is a system of plans (4). 

2. Activities for the implementation of planned solutions. The result of this activity is the real 
performance of the organization (5). 

3. Monitoring of results. This step is to compare the actual results with the targets and create 
conditions for correction in the right direction. Despite the fact that the control is the last phase of the 
planned activity, its value is very high, because it sets the control efficiency in the organization of the 
planning process (3). 

Thus, the planning process is the first step in the overall activities of the company. 
Planning process – this is not a simple sequence of operations or drawing up plans and procedures, 

the meaning of which is that one event is sure to happen after the other. The process requires a great deal of 
flexibility and management of art. If certain aspects of the process are not adequate to perform the 
objectives of the organization, they can be circumvented. Involved in the planning, people do not just 
perform their assigned functions, they act creatively and are able to change the nature of the action, if 
appropriate. 

Classic management notices that the lack of plans for the company accompanied by oscillations, 
erroneous maneuvers, late change of orientation of the activity may cause bad state of affairs, or even 
bankruptcy. 

With the development of market economy, the role of planning a particular company becomes even 
greater. Planning in the market economy is quite different from the centrally planned system, which 
operated in Moldova for many years (table 1). 

Table 1 
Differences in planning in market conditions [5, р. 218] 

 

Name Differences Central planning 
(former economic conditions) 

Market conditions 
(the modern type of economy) 

1.Initial planning 
principle 

From past to future From the future to the present 

2. Orientation 
plans 

The plan - the production capacity of the 
enterprise, based on them, are planned 
amount and structure of services and 
products 

The plan - unsatisfied demand for 
services based on it, are planned amount 
and structure of services and products 

3. Planning 
purposes 

The implementation of enterprise policy 
indicators, the parent organization of descent 

Meeting the needs of customers in a 
variety of services and extracting 
maximum profit 

4. The Plan One of the main components of the plan is a 
plan for the use of production capacity 

Major components of the plan are the 
marketing plan, implementation plan and 
financial plan 

5. The role of 
financial planning 
issues 

There were so-called planned unprofitable 
enterprises whose activities are subsidized by 
the state 

The main task of the company is to ensure 
its self-financing activities 

 
In market conditions, the company can be widely used in the planning of the competition, the 

availability of detailed plan allows you to actively promote entrepreneurship, attract partners and investors. 
The role of planning in the market economiy is that the company is always searching for the best 

solutions to get the most profit, and markets its products, competition, products, etc. 
The experience of leading American, Japanese and Western corporations shows that their corporate 

planning practice is common and this function is implemented at the level of the corporation as a whole and 
at the level of individual organizational units. This is due to a number of circumstances. The most 
important factors explaining the need for the planned activities are the concentration of capital, 
diversification and internationalization of capital. The largest firms are investing in a variety of industries 
and have their factories in dozens of countries. 

Significant role played by scientific and technological progress. This is expressed in knowledge-
intensive products and services. The technological revolution has led to the extraordinary scope of 
scientific and technological competition, accelerated the process of obsolescence of products, increase the 
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rate of renewal of assortment and range of products. Thus, according to American scientists, 30-40% of the 
products updated within 5 years. Meanwhile, the development and introduction of new products in its more 
complex technical and technological level is a long-lasting on average 7-10 years. As a result, the 
organizational structure of the amalgamated company. 

The important role played by the reorientation of firms in their strategic activities from production to 
sales, resulted in the need to study the demand, competition and other factors influencing sales. 

The extensive development of corporate ownership and government contracts for the products also had an 
impact on corporate planning. Stock ownership has required reporting, planning, and taking into account the 
payment of dividends. Execution of public contracts left a definite mark on the organization of the company in 
general and planning in particular. Work on the contracts, on the one hand, contributes to the stabilization of 
economic activity, on the other - requires linking current and future activities of the company, bringing its work 
with numerous subcontractors, and orientation of all its activities in a particular consumer. 

When the equipment is in the international market, the planning function takes on added complexity. 
This is due to the fact that the company must analyze the opportunities and dangers, not only within the 
country but also abroad, where it is supposed to do business. 

Thus, the reasons for the growing role of planning in modern economic process can be summarized 
as follows: the concentration of capital, the processes of diversification, internationalization of capital, 
technological change, reorientation of business from production to marketing, the development of corporate 
ownership, and access to the international market. 

As shown, the use of corporate planning provides the following important benefits to the organization: 
• allows for the generation and use of future enabling environment; 
• clarifies the challenges and risks; 
• encourages managers to implement their decisions in future work; 
• improves coordination in the organization; 
• creates the preconditions for increasing educational training managers; 
• increases opportunities to provide the company with necessary information; 
• contributes to a more efficient allocation of resources; 
• improves the control of the organization. 

It would be wrong to assume that planning is meant to achieve the economic success of the company, 
which can be expressed in terms of high turnover, profit growth and other financial results. On the contrary, 
experience shows that rapid growth and great success of the company is often not associated with a formal 
plan, but rather is the result of an enterprising, energetic, firm management. Moreover, many companies are 
beginning to use planning at the time of its development, when it passed the stage of rapid growth, when 
there are problems in securing the success achieved, ensuring stability. 

The thesis of the weak relationship with the major success of the company confirms the use of formal 
planning study by British planners R. Finnom. They investigated the planning of 56 British firms: both 
large and small, both high-and low-income. Firms were asked to indicate seniority corporate planning and 
performance (in the range of a major success to failure). The results of the study are given in table 2. 

As can be seen, none of the companies are related to the use of planning failures in their work. We 
can assume that certain failures were still hiding inside the "limited success." 

The table shows: 
• success brings long-term planning experience (at least, an experience that is more than 2 

years), then there is a serious and persistent approach to the use of planning. 
Table 2 

Evaluation of planning [2, р.7] 
 

Duration of the experiment planning (in years) Consequences of 
Application planning <2 2-5 6-10 >10 

Number of 
Firms (cases)

Powerful success 0 0 3 3 6 
Success 3 13 19 19 54 
Limited success 0 19 16 5 40 
Failure 0 0 0 0 0 
Number of firms (cases) 3 32 38 27 100 
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• planning in most cases does not lead to a particularly big success (this relationship was 
observed only in six cases out of 100); 

• оverall planning generates more benefits than negative effects, even if you define a limited 
success as a relative failure, the positive effects are negative as 60 (6 + 54) to 40 (40 + 0) 
cases. 

The practical significance of corporate planning is that it can help to ensure close links in all areas of 
the company, from marketing to ending sale of finished products. 

The main instruments of corporate planning process can be considered as individual plans submitted 
by each structural division or department of modern industrial enterprise, but in the end, constitute a single 
plan for the enterprise. Such tools may be considered: 

• marketing plan – is set for the next few years the number of required products in the market 
(according to demand) in the context of different types of markets and segments; 

• production plan – by the original data plan sales; 
• plan for production capacity; 
• plan for investment activities; 
• рlan for staff; 
• logistics рlan; 
• рlan of inventories; 
• marketing plan; 
• plan of environmental protection; 
• plan of risks and social insurance; 
• plan to develop the organizational culture; 
• financial plan. 

Enterprises operations, face uncertainty of the external operating environment, so that they are not 
able to predict the changes that may occur in the environment. Planning of industrial activities is one way 
to clarify the conditions of operation of industrial facilities or reduce the risk of uncertainty. 

Conscious regulation of market relations on the part of modern industrial enterprises in part, can be 
achieved by: vertical integration, control over demand, contractual relations, creation of business networks. 

 Efficient and sustainable source of exposure to the demand is the marketing activity of the modern 
industrial enterprise. One of the new ways to reduce the degree of uncertainty in the planning process of the 
enterprise is a contractual relationship. 

Contracts reduce the risk of both parties to the transaction: the seller and the buyer. The contract can 
be pre-production plans and provide it with the necessary resources. 

At the same time, as well as other ways to increase the limits of planning, contracts are not absolute 
and universal tool because it does not eliminate the figure associated with the failure by a party. The causes 
of failure – is the impact of all the factors which has made the environment, including natural and political 
disasters. 

An interesting way to reduce the uncertainty of planning activities of enterprises, in our opinion, 
could be a network or the so-called subcontracting relationship. They mean business combination that are 
economically interested in each other through a flexible relationship and cooperation. Ordinary market 
transaction relationships within the network are different in that they are backed by trust and commitment. 

Unfortunately, it should be noted that in the immediate future prospects of business networks in the 
Moldovan economy are problematic, at least on a large scale, because of the lack of trust between 
employers and the ability to appreciate the long-term partnerships. 

One of the biggest obstacles to the planned activities is the need for additional research costs, the 
organization of planning and extra personnel with education in the planning area. 

Modern domestic industries have very little experience of planning in a market economy. The 
economic and social situation, especially business practices, which employs Moldovan industrial 
enterprises often do not allow them to directly use foreign methodical in planning in the real economic, 
social, legal and other conditions of our country. 

Among the leaders of the domestic industry today is widespread attitude that denies the feasibility of 
business plans and is intended as an alternative to short-feasibility study. It is sometimes considered that the 
lack of highly detailed plan may be offset by knowledge of the specifics of domestic business and intuition. 
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In modern conditions, this position may not be appropriate, particularly in respect of investments that 
are necessary domestic economy. Foreign and domestic experience shows that in the present conditions of 
economic stabilization, corporate planning in modern industrial enterprises is not only necessary, but also 
very real. 

Note that poor planning inevitably leads to poor results, and the lack of planning – especially. This 
reminds us of the wise and the idea that "the future does not come, and do it: skill or mismanaged". 

Conclusion. The article explains the importance of experience in the planning of the modern 
domestic enterprises. The causes of the increasing role of planning in modern economic process and its 
importance. The process of corporate planning in the light of its main stages, tools and components. The 
prospects for corporate planning of modern industrial plants. The conclusions about the necessity and 
possibility of its application in domestic enterprises. 
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The present article describes the essence and the meaning of the organizational culture. Experience of several 
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Una dintre sarcinile actuale ale managementului contemporan, în opinia multor cercetători, este 

formarea culturii organizatorice care contribuie la creşterea competitivităţii companiei. 
Scopul prezentei publicaţii este sistematizarea abordărilor privind analiza culturii organizaţionale în 

vederea soluţionării problemelor legate de determinarea dezvoltării cu succes a întreprinderii în contextul 
cultural pentru realizarea competitivităţii. 

Drept bază teoretică a problemelor examinate în articol servesc cercetările autorilor autohtoni şi 
străini în domeniul managementului general şi comparativ, culturii organizaţionale şi leadershipului. 

„Competitivitatea organizaţiei (din engl. organization competitiveness) reprezintă capacitatea 
organizaţiei comerciale de a produce şi a comercializa produse competitive în condiţiile pieţei pe care 
activează organizaţiile concurente; superioritatea organizaţiei concrete date faţă de alte organizaţii 
concurente în ramura dată a businessului; capacitatea organizaţiei de a satisface necesităţile consumatorilor 
mai bine decât concurenţii” [7, p.61]. 

Problemele privind competitivitatea capătă o actualitate deosebită în contextul sarcinilor privind 
dezvoltarea în ţară a economiei bazate pe cunoştinţe şi inovaţii, precum şi în legătură cu strategia integrării 
Republicii Moldova în Uniunea Europeană. 

Competitivitatea organizaţiilor în ţară determină competitivitatea ţării. Pentru ca organizaţia să 
devină competitivă pe piaţă, ea trebuie să reacţioneze oportun şi adecvat la perturbaţiile din mediul exterior 
prin intermediul transformării corespunzătoare a tuturor componentelor mediului interior şi, în primul rând, 
în baza formării şi dezvoltării culturii organizaţionale a companiei corespunzătoare de înaltă eficacitate. 
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Soluţionarea cu succes a sarcinii menţionate condiţionează cercetarea esenţei culturii organizaţionale 
şi a bazelor conceptuale ale acesteia. 

În literatura din domeniul managementului, noţiunea „cultura organizaţională” comportă diferite 
definiţii. Renumiţii savanţi Boddy D., Payton R. consideră că, dacă este vorba despre business, aceasta 
înseamnă că este vorba despre cultura corporativă [3]. În acest context, aceste noţiuni se tratează ca 
sinonime. 

Savantul Spivak V. porneşte în cercetările sale de la faptul că cultura corporativă reprezintă un sistem 
de valori spirituale specifice corporaţiei date, care determină individualitatea acesteia şi perceperea sa şi a 
altora în mediul social şi material care se manifestă în comportament, interacţiune, perceperea sa şi a 
mediului înconjurător [11, p.13]. 

Mats Alvesson [9, p.12], subliniind importanţa culturii organizaţionale ca una dintre problemele 
principale pentru cercetările academice, de instruire în teoria organizării, precum şi în practica 
managementului, consideră că acest lucru este legat de faptul că contextul cultural ocupă locul central la 
toate etapele ciclului vital al întreprinderii. În plus, în organizaţiile în care problemelor privind cultura li se 
acordă o atenţie insuficientă, modul de gândire, sentimentele, valorile şi acţiunile colaboratorilor, totuşi, 
sunt condiţionate de ideile, concepţiile şi convingerile cu conţinut cultural (recunoscut social) [9]. 

În acest context, în cazul în care există, în general, cultură corporativă sau nu, importanţa culturii nu 
scade. 

Pe lângă aceasta, de asemenea, se recunoaşte că cultura este importantă şi complicată în aceeaşi 
măsură cât este dificilă pentru înţelegerea şi „aplicarea” (realizarea) raţională a acesteia ca un factor şi o 
condiţie necesară, care pot să asigure activitatea rodnică a companiei şi competitivitatea acesteia. 

În vederea soluţionării problemei menţionate, concepţiile prezentate mai sus, care dezvăluie, în fond, 
abordarea pe componente sau aspectuală a culturii organizaţionale, care cuprinde valorile, normele 
conduitei şi interacţiunii, simbolurile culturale, eticheta, incontestabil, au o importanţă semnificativă. În 
ansamblu, acestea permit tratarea culturii organizaţionale ca pe un fenomen integru şi armonios. Vom 
sublinia, de asemenea, poziţia autorilor privind faptul că organizaţia este armonioasă şi integră, în cazul în 
care majoritatea colaboratorilor împărtăşesc valorile companiei. În această calitate, cultura organizaţională 
poate fi baza potenţialului vital al întreprinderii, sursa priorităţilor sale concurenţiale şi eficienţei 
organizaţionale. 

Pentru ca organizaţia să devină un factor al competitivităţii, cultura organizaţională trebuie tratată ca 
un fenomen sinergic, care, ca integritate, depăşeşte suma influenţelor componentelor ce formează acest 
fenomen integru. 

Funcţionarea reuşită a organizaţiei în context cultural presupune abordarea pe niveluri a analizei şi 
aprecierii culturii organizaţionale ca un factor al competitivităţii fundamentat de renumiţii savanţi Edgar 
Schein, Richard Daft [6, 12]. De exemplu, Richard Daft consideră că cultura organizaţională există la două 
niveluri, ilustrate sub formă de schemă în figura 1. 

Trebuie menţionat că caracterul sistemic şi integru al culturii ca factor al activităţii eficiente şi 
competitivităţii companiei, în cazul unei astfel de abordări pe niveluri, se manifestă în faptul că trăsăturile 
vizibile şi accesibile pentru observare (conduita, istorioarele, ceremoniile, eticheta etc.), care sunt comune 
pentru toţi colaboratorii organizaţiei, corespund şi reflectă valorile mai profunde. 

În opinia savantului Richard Daft, valorile, supoziţiile, convingerile, modalităţile gândirii 
imperceptibile, dar împărtăşite de către toţi sau majoritatea colaboratorilor, care stau la baza trăsăturilor 
vizibile ale culturii, reprezintă cultura adevărată [6, p.209]. 

Cultura atribuie colaboratorilor senzaţia de identitate organizatorică (corporativitate) care se 
manifestă în unificarea (gruparea) angajaţilor în procesul activităţii acestora în jurul misiunilor şi valorilor 
proclamate de către fondatorul firmei (echipa acestuia). Dacă aceste idei şi valori care reflectă poziţiile şi 
strategia managementului superior conduc spre succes, aceasta înseamnă că cultura organizaţională exercită 
cele două funcţii-cheie ale sale. Acestea se reduc la următoarele: 

• integrarea internă a membrilor organizaţiei. Aceasta se manifestă prin faptul că colaboratorii 
ştiu cum trebuie să acţioneze sau care comportament se consideră în companie ca fiind corect; 

• adaptarea organizaţiei la mediul exterior. Cultura organizaţională contribuie la reacţia eficientă 
a companiei la cerinţele consumatorilor, la acţiunile concurenţilor şi, în acest caz, aceasta va fi 
competitivă. 
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Figura 1. Nivelurile culturii corporative [6, p.210] 
 
În literatura din domeniul managementului, sunt prezentate numeroase exemple ale întreprinderilor 

prospere ai căror manageri recunosc corelaţia între succesele companiei şi cultura acesteia. Astfel, 
cercetătorii consideră că succesul şi competitivitatea, de exemplu, ale companiilor IBM, Apple sunt legate 
de realizarea valorilor corporative. În compania „Apple”, aceştia menţionează următoarele [8, p.192]: 

1) compasiunea faţă de consumatori/utilizatori;  
2)  realizarea obiectivelor/agresivitatea; 
3)  contribuţia socială pozitivă; 
4) eficienţa individuală; 
5) spiritul colectivismului; 
6) calitatea (perfecţiunea); 
7) recompensa colaboratorilor; 
8) management impecabil. 

Cultura influenţează competitivitatea datorită luării celor mai eficiente decizii – strategii 
concurenţiale care apar la colaboratori în baza valorilor împărtăşite de ei, presupunerilor de bază stabile, 
modului de gândire şi preferinţelor. Astfel, cultura organizaţională poate să contribuie la reducerea la 
minimum a contrazicerilor şi, în procesul luării şi realizării deciziilor, devine mai eficientă. 

Din această cauză, sursele tradiţionale ale succesului care sunt legate de producţie, tehnică, accesul pe 
piaţă, efectul pozitiv al proporţiilor businessului foarte frecvent au o importanţă mai mică decât cultura 
organizaţională, de posibilităţile acesteia ca modalitate de administrare a oamenilor care se efectuează prin 
dezvoltarea leadershipului, interacţiunii de echipă, autocontrolului, delegării, tipului organizaţiei care învaţă. 

Interacţiunea culturii, eficienţei organizaţionale şi competitivităţii, în literatura din domeniul 
managementului [4, p.444-499], este abordată prin diverse modele: 
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• Modelul Sathe. Influenţa culturii asupra organizaţiei se examinează prin prisma următoarelor 
procese: luarea deciziei, controlul, cooperarea, misiunea organizaţiei determinarea 
comportamentului, perceperea mediului organizaţional. 

• Modelul Peters-Waterman. În conformitate cu acest model, succesul şi competitivitatea 
organizaţiei sunt determinate de următoarele supoziţii şi valori de bază: încrederea în acţiuni; 
legătura cu consumatorii; stimularea autonomiei şi spiritului întreprinzător, tratarea 
colaboratorilor ca sursa principală a productivităţii şi eficienţei; convingerea privind faptul că nu 
trebuie să te ocupi de ceea ce nu ştii şi trebuie să ştii ce (pe cine) administrezi; îmbinarea 
flexibilităţii şi durităţii administrării; personalul optim de manageri. 

• Modelul Parsons. Valorile împărtăşite de către colaboratori, conform modelului de faţă, 
contribuie la creşterea succesului şi competitivităţii companiei prin obţinerea adaptivităţii 
companiei, integrităţii, legitimităţii etc. 

În cercetarea efectuată de noi la un şir de întreprinderi autohtone, precum: „Mitra-Grup”, „Rumeon” SRL, 
„Vion Impex” SRL, „Dercomp-Prim” SRL, „Manavex” SRL, prin intermediul sondajului (chestionării şi 
interviurilor orale a 114 respondenţi), s-a constatat că majoritatea managerilor şi colaboratorilor acordă o 
deosebită atenţie culturii organizaţionale ca un factor al competitivităţii întreprinderilor acestora. Însă chiar şi în 
cazurile în care conducerea de vârf ţine cont clar de importanţa culturii, totuşi, rămân nesoluţionate problemele 
legate de existenţa, interacţiunea, comunicarea colaboratorilor în context cultural, de dezvoltarea, în legătură cu 
aceasta, în companie a rolului de lider (leadership), a managementului de echipă, delegării, autocontrolului în 
baza principiilor organizaţiei instruite. 

Astfel, recunoscând influenţa culturii asupra eficienţei organizaţionale şi competitivităţii rămâne 
discutabilă problema privind modul de diagnosticare, formare şi dezvoltare a culturii în organizaţie. 

În opinia noastră, baza metodologică a soluţionării problemelor examinate poate fi modelul 
diagnosticării culturii organizaţionale propusă de savanţii Quinn P., Cameron D. [10] (figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Tipuri de culturi: diagnosticul [10, p.188] 
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Este de subliniat importanţa concluziei care rezultă din cercetarea savanţilor renumiţi privind faptul 
că formarea, modificarea culturii organizaţionale fără schimbarea comportamentului personal prin instruire 
sunt imposibile. 

Cercetarea efectuată de noi a arătat că o astfel de concepţie este actuală şi este proprie pentru peste 
73-75% dintre managerii şi colaboratorii chestionaţi de la întreprinderile sus-menţionate. 

Astfel, managerii companiilor autohtone nu numai acordă o atenţie cuvenită culturii organizaţionale 
ca un factor al competitivităţii şi conştientizează necesitatea culturii organizaţionale, ci şi sunt gata să 
întreprindă măsuri de formare şi dezvoltare a acesteia prin utilizarea diverselor forme de instruire în 
companii, inclusiv seminarele corporative, trainingurile, precum şi coachingul profesional şi personal. 

De aceea, cu toate că la întreprinderile cercetate managerii, totuşi, preferă, într-o măsură mai mare, 
cultura de tip ierarhic şi administrarea tradiţională cu un grad înalt de centralizare, dorinţa lor de a dezvolta 
organizaţia în baza principiilor sistemului instructiv permite a considera că la aceste întreprinderi este 
posibil a utiliza şi realiza priorităţile concurenţiale legate de îmbinarea organică a integrării interioare şi 
diferenţierii exterioare a companiilor. 

La aceasta va contribui focalizarea managementului asupra grijii faţă de colaboratori şi, în special, 
asupra dezvoltării şi instruirii calităţii de lider, activităţii în echipă, delegării şi atenţiei faţă de cerinţele 
consumatorilor. Ultima presupune aplicarea activă a unor astfel de strategii concurenţiale, cum sunt: 
focalizarea asupra leadershipului, în reducerea cheltuielilor şi diversificarea activităţii. 

Circa jumătate din managerii şi colaboratorii chestionaţi şi-au exprimat atitudinea pozitivă faţă de o 
astfel de direcţie a dezvoltării companiilor sale în context cultural. 

Circa 72-74% dintre conducătorii nivelurilor superior, mediu şi inferior ale managementului 
consideră că trebuie să acorde o atenţie deosebită următoarelor componente ale culturii corporative: 

• elaborarea şi implementarea regulilor sau standardelor firmei referitoare la comportamentul 
personalului în situaţii confidenţiale, precum şi determinarea modelelor comportamentului 
colaboratorilor cu clienţii/salutarea, dialogarea, regulile în cazul decontărilor cu clienţii, stilul 
comportamentului în situaţii de conflict; 

• elaborarea standardelor în cadrul firmei, care se referă la construirea unor relaţii eficiente între 
colaboratori şi management. Acestea se reduc la regulile clare privind angajarea, promovarea, 
instruirea, evaluarea contribuţiei de muncă a colaboratorului, construirea unui sistem de control 
selectiv în scopul perfecţionării sistemului de delegare a atribuţiilor; 

• implementarea codului etic, planificarea instruirii etice a colaboratorilor, efectuarea reviziilor 
sociale, îmbunătăţirea etichetei de afaceri în baze etice. 

În continuare, trebuie menţionat că formarea şi dezvoltarea organizaţiilor de afaceri, în context 
cultural, presupune luarea în considerare a importanţei crescânde a diversităţii culturilor de afaceri. Aceasta 
condiţionează actualitatea managementului comparativ (cros-cultural), adică a managementului 
intercultural. 

Dat fiind acest fapt, sunt solicitate trăsăturile cros-culturale ale activităţii manageriale, recunoaşterea 
importanţei cunoştinţelor şi capacităţilor managerilor de a înţelege cauzele provenienţei acestora, legate de 
deosebirile culturilor de afaceri, condiţionate de particularităţile culturilor naţionale (ţărilor). 

Bazându-se pe competenţele cros-culturale, managerii trebuie să fie capabili să aprecieze şi să 
prognozeze comportamentul colaboratorilor în mediul organizaţional multicultural la luarea deciziilor, 
planificare, motivare, control. Aceasta răspunde cerinţelor dezvoltării organizaţiilor de afaceri în context 
cultural în condiţiile trendurilor (tendinţelor) actuale – intensificarea concurenţei, globalizarea, 
aprofundarea relaţiilor de piaţă şi dezvoltarea proceselor democratice. 

În calitate de bază metodologică a soluţionării problemei menţionate, în opinia noastră, rămâne 
modelul lui Hofstede G., care este larg cunoscut [5, p.63-68]. 

În baza cercetărilor de proporţii largi ale activităţii colaboratorilor companiei „IBM” efectuate de 
acest savant, în 40 de ţări, au fost depistate caracteristici de asemănări şi deosebiri ale culturilor de afaceri 
(naţionale). Le vom prezenta în continuare pe scurt. 

Neacceptarea incertitudinii. Oamenii care nu acceptă incertitudinea sunt neîncrezători, 
comportamentul lor la luarea deciziilor se exprimă în tendinţa către stabilitate şi protejare. Colaboratorii 
care nu dau o importanţă mare incertitudinii situaţiei de afaceri, sunt încrezători în sine, se simt confortabil 
în condiţiile care se schimbă rapid, sunt predispuşi la risc şi perseverenţă. 

Bărbăţie (feminitate). Bărbăţia înseamnă tendinţa omului spre realizări, dominare, încredere în sine, 
comportament independent. 
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Feminitatea reflectă semnificaţia înaltă a stabilităţii în relaţiile reciproce, accentul pe interacţiunile 
interumane, susţinere şi colaborare în activitatea comună. 

Individualitate/colectivism. Individualitatea în comportamentul omului se manifestă în focalizarea 
asupra obiectivelor individuale, tendinţa spre realizări, aprecieri şi motivări individuale. 

Colectivismul, dimpotrivă, accentuează comportamentul omului privind satisfacţia şi prosperitatea 
grupului ai cărui membri îşi controlează acţiunile reciproc. 

Distanţa puterii (power distance). Culturile, în care se dă preferinţă unei distanţe nu prea mari a 
puterii, se caracterizează prin faptul că conducătorul este accesibil pentru colaboratori, iar membrii 
organizaţiei (grupului) sunt predispuşi la egalitatea atribuţiilor. În culturile în care se preferă ierarhia, 
conducătorul este mai puţin accesibil, iar purtătorii culturii ierarhiei concep inegalitatea atribuţiilor puterii 
ca un lucru obişnuit. 

Orientarea pe termen lung sau scurt (perspectiva). În cultura cu perspectivă pe termen lung, 
comportamentul oamenilor se caracterizează prin preferinţa pentru strategiile viitoare şi pentru perspective. 
Tradiţia culturală de scurtă durată înseamnă o privire, într-o măsură mai mare, în prezent şi în trecut. 

Cercetările efectuate de noi prin intermediul sondajului (chestionare, interviu oral) au arătat că peste 
două treimi din respondenţi au nevoie de relaţii mai neformale şi mai puţin încordate în colectiv şi cu 
managementul. Ei consideră că stilul conducerii trebuie să fie mai adaptat, consultativ, interactiv, mai puţin 
dur, iar distanţa puterii – mai scurtă. Acest lucru este deosebit de important, deoarece peste 77-79% dintre 
respondenţi şi-au exprimat neliniştea şi neîncrederea în cazul utilizării unor strategii noi. Din aceste 
considerente, o mare parte din colaboratorii chestionaţi la întreprinderile studiate au solicitat dezvoltarea 
muncii în echipă (grup) în organizaţie, îmbunătăţirea relaţiilor interumane în baza susţinerii din partea 
conducătorului şi dezvoltării autocoordonării, ceea ce, în mare măsură, corespunde calităţii feminităţii. 

Studierea literaturii de specialitate şi cercetările efectuate de noi la un şir de întreprinderi au permis 
să se tragă următoarele concluzii şi să se formuleze unele recomandări: 

1. În lumea de afaceri şi management care se schimbă rapid, în vederea realizării competitivităţii 
întreprinderilor, creşte importanţa culturii organizaţionale. Dat fiind acest fapt, devine actuală 
competenţa managerilor în domeniul construcţiei şi funcţionării organizaţiilor în context cultural. 
Recomandare: managerii trebuie să posede cunoştinţe nu numai ale concepţiei componistice 

(aspectuale) a culturii organizaţionale, ci şi abordarea cu multe niveluri care se bazează pe diverse modele 
de diagnosticare şi dezvoltare a culturii organizaţiei, care permite elaborarea strategiilor ce contribuie la 
obţinerea eficienţei organizaţionale şi competitivităţii. 

2. Intensificarea concurenţei internaţionale şi diversitatea culturilor de afaceri actualizează sarcinile 
managementului intercultural (cros-cultural). 
În aceste condiţii, este necesar să se aprofundeze cercetările ştiinţifice în domeniul managementului 

comparativ (cros-cultural). Folosirea concluziilor acestuia în studiile din domeniul businessului va permite 
să se formeze profilul culturii organizaţionale şi stilul managementului care corespund, într-o măsură mai 
mare, tendinţelor actuale. 

3. În vederea dezvoltării cu succes a întreprinderii în context cultural şi în condiţiile mediului 
concurenţial, care se complică, este necesar să se efectueze în bază sistematică monitorizarea prin 
chestionare (anchetare), interviu oral, cu ajutorul forţelor proprii şi antrenarea consultingului în 
scopul obţinerii informaţiei care caracterizează necesităţile actuale ale colaboratorilor. 

4. Luând în considerare importanţa instruirii colaboratorilor în procesul dezvoltării organizaţiilor în 
bază culturală, este necesară perfecţionarea sistemului de instruire a colaboratorilor în problemele 
stilurilor eficiente de leadership, muncii în echipă, comunicării interactive prin intermediul 
trainingurilor corporative, seminarelor, coaching-ului personal şi profesional. 

5. Bazându-se pe esenţa şi importanţa concepţiei cu multe niveluri a culturii organizaţionale, este 
necesar să se desfăşoare la întreprindere activitatea în mod complex: să se introducă nu numai 
standarde (norme) în baza unui stil unic al firmei, eticheta de afaceri, inclusiv costumul de afaceri, 
prezentarea sa la locul de muncă, comunicarea cu colegii, managerii şi clienţii, ci să se organizeze 
munca în ce priveşte creşterea comportamentului etic al colaboratorilor. Eticheta trebuie să 
corespundă eticii. La aceasta, contribuie elaborarea codului etic la întreprindere, care include 
normele referitoare la atitudinea colaboratorilor faţă de lucru, responsabilitatea lor, interacţiunea cu 
clienţii, disciplină, autocontrol, aprecierea calităţii muncii, recompensă şi echitate. 
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This article describes the definition and the main characteristics of issuance marketing that can be defined as 

the set of technical and organization measures for studying all spectrum of problems related to issuance of securities. 
Each stage of this study is analyzed in details.  The article reflects the main problems of the capital market from 
Moldova and contains some proposals for further development. 

Cuvinte-cheie: marketing emisional, valori mobiliare, piaţa de capital, oferta publică, plasarea acţiunilor, 
emisiunea închisă. 

 
Piaţa de capital dezvoltată se caracterizează  prin nivelul înalt de reglementare şi infrastructură modernă.  
Aprobarea noii legi privind piaţa de capital în conformitate cu directivele europene în domeniu şi 

care va intra în vigoare anul curent, va asigura un cadru legal care ar facilita buna desfăşurare a activităţii 
participanţilor pieţei.[1]  

Totodată, dezvoltarea eficientă a pieţei de capital întâmpină mai multe probleme, printre care: 
1. Lipsa altor instrumente în circulaţie, cu excepţia acţiunilor, ceea ce a dus la o ofertă  

nediversificată pe piaţă. 
2. Volume relativ mici de tranzacţii bursiere de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare. 
3. Cote considerabile de tranzacţii extrabursiere. 
4. Lichiditatea joasă a pieţei de valori mobiliare. 
5. Lipsa unui mecanism de protecţie a drepturilor acţionarilor. 
6. Administrarea corporativă insuficient reglementată. 
7. Lipsa bazei normative privind tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate. 
8. Participarea slabă a investitorilor instituţionali. 

În aceste condiţii, emitenţii valorilor mobiliare au nevoie de un instrument eficient care le va asigura 
plasarea valorilor mobiliare în volum deplin şi la preţul indicat. Acest instrument îl numim marketing 
emisional, care poate fi definit ca un set de măsuri tehnice şi organizatorice menit să studieze tot spectrul de 
probleme legate de emisiunea valorilor mobiliare. Marketingul emisional este un studiu, care va include 
răspunsul la următoarele întrebări: 

1. Care sunt avantajele ofertei publice faţă de emisiunea închisă? 
2. În ce moment trebuie  începută plasarea acţiunilor? 
3. De folosit sau nu serviciile uderwriterului? 
4. Care va fi volumul emisiunii şi preţul acţiunilor supuse ofertei publice?  
5. Care vor fi factorii de risc ai efectuării ofertei publice? 
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6. Cum trebuie organizată compania de publicitate a ofertei publice respective? 
7. Care va fi costul efectuării ofertei publice? 

(1) Plasarea individuală sau emisiunea închisă, de obicei, se efectuează în cadrul acţionarilor actuali 
ai societăţii. Atunci când acţionarii nu au mijloace necesare pentru a cumpăra acţiuni, iar societatea are 
nevoie de mărirea capitalului, Adunarea generală a acţionarilor poate lua una din două decizii: 

- de a găsi investitori din afară vânzându-le lor întregul pachet de acţiuni ale emisiunii 
suplimentare; 

- de a declara plasarea publică a acţiunilor. 
Prima soluţia, la prima vedere, pare a fi mai simplă. Dar ea nu este întotdeauna optimală.  
În cazul plasării individuale a acţiunilor condiţiile, ca regulă, sunt dictate de către investitor. Anume 

el, ştiind situaţia societăţii şi necesitatea ei vitală de a-şi mări capitalul, stabileşte preţul şi alte condiţii de 
cumpărare a acţiunilor societăţii. În cazul ofertei publice, toate condiţiile emisiunii se stabilesc de societate 
în prospectul ofertei publice. Persoanele fizice şi juridice, care vor dori să subscrie la acţiuni, se vor baza, în 
decizia lor, pe situaţia reală a societăţii, pe informaţia reflectată în prospect şi de alte circumstanţe.  

În cazul ofertei publice, va fi stabilită valoarea reală a societăţii, inclusiv preţul de piaţă al acţiunilor ei. La 
plasarea închisă, preţul se stabileşte prin înţelegerea părţilor şi el nu întotdeauna reflectă preţul de piaţă. 

Oferta publică este un mijloc foarte eficient de publicitate a societăţii. O activitate profesionistă de 
marketing şi publicitate va putea acorda societăţii posibilitatea nu numai de a mări capitalul social, ci şi a 
dobândi clienţi noi în viitor. 

Efectuarea ofertei publice va mări încrederea clienţilor în societate. Desfăşurarea emisiunii publice 
va demonstra transparenţa societăţii, a operaţiunilor ei, fapt ce va încuraja, în primul rând, persoanele fizice 
să deschidă conturi în această societate. 

Plasarea acţiunilor prin oferta publică va diversifica componenţa acţionarilor, va minimiza 
posibilitatea concentrării portofoliului în cadrul unui număr mic de acţionari. Practica arată că, atunci când 
acţiunile societăţii sunt monopolizate de câteva persoane, există un risc mai înalt ca societatea să fie 
manipulată şi implicată în nişte afaceri dubioase. 

În concluzie, putem stipula că plasarea închisă va fi convenabilă unor societăţi cu situaţia financiară 
nestabilă, pe când, pentru societăţile rentabile, ale căror acţiuni sunt cotate bine pe piaţă, este mai raţională 
efectuarea ofertei publice.  

(2) Momentul începerii emisiunii se stabileşte după studierea diferitelor aspecte ale pieţei şi situaţiei 
societăţii la moment. Acest studiu include: 

a) analiza conjuncturii actuale a pieţei; 
b) analiza poziţiei actuale a societăţii pe piaţă; 
c) analiza ofertelor publice, precum şi emisiunilor închise ale altor societăţi efectuate în 

perioada recentă; 
d) studierea cercului potenţial de subscriitori la acţiunile societăţii. 

Analiza conjuncturii actuale a pieţei include următoarele sarcini: 
- studierea situaţiei generale pe piaţa de capital; 
- studierea şi analiza valorilor mobiliare emise de către societăţi. 

Studierea situaţiei generale pe piaţa de capital este bazată pe indicatori ce caracterizează dinamica 
volumelor anuale şi lunare ale emisiunilor de valori mobiliare efectuate de către societăţile pe acţiuni, 
volumul investiţiilor străine efectuate în economia ţării prin intermediul pieţei primare a valorilor 
mobiliare, valoarea totală a tranzacţiilor înregistrate pe piaţa secundară a valorilor mobiliare – bursieră şi 
extrabursieră, volumul capitalizării pieţei, dinamica indicelui bursier.  

Cercetarea datelor indicate permite de estimat cu cât situaţia actuală pe piaţa de capital este favorabilă 
pentru efectuarea ofertei publice. Dinamica lunară a indicilor poate permite găsirea perioadelor mai active ale 
investitorilor pe parcursul anului, ce va da posibilitatea stabilirii unei date a emisiunii mai potrivită. 

În mod aparte, se analizează valorile mobiliare pe piaţa de capital, şi anume: ponderea emisiunilor 
societăţilor, în volumul total al emisiunilor, pe toată economia naţională, volumul tranzacţiilor cu valorile 
mobiliare pe piaţa secundară. 

Analiza poziţiei actuale a societăţii pe piaţă include două componente principale: 
- reputaţia actuală a societăţii, ce reiese din volumul producţiei, numărul de clienţi în comparaţie 

cu concurenţii pe piaţă; 
- dinamica cursului acţiunilor societăţii tranzacţionate pe piaţa secundară. 

O parte importantă a cercetării o constituie analiza ofertelor publice, precum şi emisiunilor închise 
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ale altor societăţi efectuate în perioada recentă. Se stabilesc efectele şi rezultatele emisiunilor efectuate, prin 
care se trage o concluzie privind interesul investitorilor în valorile mobiliare la moment, cerinţele pieţei, 
greşelile omise de către alţi emitenţi, eficienţa activităţii underwriterilor.  

Ultimul pas pentru stabilirea momentului plasării îl reprezintă studierea segmentului sau cercului de 
investitori cărora li se propun valorile mobiliare ai societăţii. Consider că societatea trebuie să petreacă un 
lucru prealabil cu investitorii potenţiali ale societăţii. În condiţiile unei pieţe emergente, când persoanele 
fizice şi juridice şi-au pierdut încrederea în diferite instrumente financiare, există un risc sporit de neplasare 
a volumului emisiunii. De aceea, este necesar ca societatea sau underwriterul să poarte tratative prealabile 
cu unii investitori strategici privind procurarea de către ei a unui volum considerabil de acţiuni. 

(3) Plasarea acţiunilor la piaţa primară se efectuează în două forme: 
1) prin adresarea directă către investitori; 
2) prin mediatori [2]. 

Înainte de a decide oportunitatea apelării la serviciile de underwriter, societatea trebuie să 
autoevalueze posibilităţile proprii: 

- disponibilitatea de specialişti calificaţi pentru plasarea acţiunilor; 
- existenţa unui număr de filiale şi reprezentanţe suficient în diferite regiuni ale ţării; 
- existenţa cercului de investitori, cu care societatea a negociat, în prealabil, condiţiile emisiunii; 
- costul plasării acţiunilor cu şi fără ajutorul underwriterului. 

Societatea poate găsi mai eficientă apelarea la ajutorul unei firme care are o reputaţie impecabilă pe 
piaţă şi poate promova o emisie publică de acţiuni mai puţin costisitoare. 

În toate cazurile, există două criterii economice – costul şi eficienţa, care trebuie să fie luate în 
consideraţie.  

(4) Principala componentă a unei oferte publice este volumul emisiunii. La determinarea volumului,  
trebuie să fie luaţi în consideraţie doi factori: 

a) necesitatea societăţii de extindere (crearea noilor filiale, majorarea posibilităţilor de 
creditare etc.); şi 

b) cererea a titlurilor de valoare pe piaţă, în special acţiunilor societăţii.  
După ce determinăm numărul de acţiuni care urmează să fie emis, trebuie să stabilim preţul de 

realizare a unei acţiuni. Acţiunea poate fi vândută la nominal sau la un preţ mai mare decât valoarea 
nominală. Societatea trebuie să stipuleze preţul acţiunii în cazul ofertei publice, pornindu-se de la 
următoarele factori: 

1. Preţul de tranzacţionare a acţiunilor societăţii pe piaţa secundară. Preţul acţiunilor din oferta 
publică primară trebuie să fie puţin mai mic decât valoarea curentă a acţiunilor la piaţa 
secundară. 

2. Valoarea netă a activelor care revine la o acţiune. Acţiunile nicidecum nu trebuie să fie 
subevaluate, deoarece piaţa va considera acest fapt ca semn rău, nefavorabil în activitatea 
emitentului. 

3. Trendurile curente ale tranzacţiilor pe piaţa bursieră şi extrabursieră. 
4. Împrejurările curente pe piaţă. 
(5) Oferta publică a acţiunilor societăţii este, practic, o tranzacţie, care, ca şi orice tranzacţie, 

comportă un risc. Totodată, riscurile legate de efectuarea ofertei publice sunt mai globale. 
Eşecul survenit în efectuarea ofertei publice poate înrăutăţi reputaţia societăţii pe mult timp 
înainte. 

Care sunt momentele la care societatea trebuie să atragă atenţia? 
1. Dezvăluirea informaţiei. Prospectul ofertei publice trebuie să conţină informaţia deplină şi corectă 

a activităţii societăţii. 
Societatea trebuie să fie pregătită ca activitatea ei să fie analizată din toate punctele de vedere. Unele 

informaţii care, în mod normal, se consideră confidenţiale, ar trebuie să fie dezvăluite publicului larg. 
Aceasta se referă la: 

- mărimea datoriei restante faţă de creditori, plăţi în buget, datorii interne; 
- informaţii despre sancţiunile administrative şi economice aplicate societăţii pe parcursul ultimilor 

trei ani. 
Unele date din prospectul ofertei publice pot speria nu numai potenţialii subscriitori la acţiunile 

societăţii, ci şi clienţii ei actuali.  De asemenea, capitolul privind descrierea strategiei de afaceri a societăţii 
poate conţine unele informaţii folositoare pentru concurenţii societăţii. 
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2. Alegerea underwriterului. Funcţia de mediator pe desfăşurarea ofertei publice necesită experienţă şi 
cunoştinţe semnificative. Este foarte avantajos că pe foaia de titlu a prospectului este indicat un underwriter cu o 
reputaţie solidă, ce inspiră mai multă încredere din partea investitorilor. Şi invers, un underwriter neprofesionist 
poate fi în detrimentul unei emisiuni, chiar şi efectuată de o societate stabilă şi prosperă. 

3. Acapararea societăţii. Acest risc priveşte mai mult insaiderii societăţii, precum şi managementul 
actual al societăţii. Conform legislaţiei în vigoare, acţionarii care deţin acţiuni cu drept de vot ale societăţii 
au drept de preempţiune asupra acţiunilor plasate public. [3] Totodată, insaiderii menţionaţi pot să nu-şi 
exercite acest drept sau să-l vândă altor persoane. Atunci, în urma emisiunii, pot fi efectuate schimbări 
esenţiale în componenţa acţionarilor, ce poate ducea la schimbarea politicii societăţii. 

4. Riscul căderii preţului bursier al acţiunilor. Micşorarea preţului de piaţă al acţiunilor poate avea 
loc în cazul eşecului emisiunii, dezvăluirii informaţiei necunoscute anterior publicului, schimbării 
proprietarilor societăţii. 

5. Riscul de neplasare a volumului total al emisiunii. Neplasarea emisiunii în mod direct nu poate 
influenţa activitatea societăţii, însă ea se poate solda cu unele consecinţe negative prin schimbarea atitudinii 
publicului, clienţilor asupra acestei societăţi.  

Subscriu la opinia unor autori, potrivit căreia plasarea acţiunilor va fi reuşită, numai dacă emitentul 
contribuie la menţinerea lichidităţii acţiunilor la piaţa secundară.[4] 

(6) De organizarea corectă a campaniei de publicitate depinde, în mare măsură, succesul ofertei publice 
a societăţii. Publicitatea acţiunilor societăţii trebuie să cuprindă aceleaşi elemente ca şi reclama 
produselor societăţii cu următoarele particularităţi: 

1. Accentul trebuie pus pe performanţele societăţii în trecut şi perspectivele ei în viitor. 
2. Este necesar de explicat minuţios avantajele de a fi acţionar al societăţii. Dacă acţionarii 

actuali ai societăţii sunt unele companii de renume şi cunoscute, acestea pot fi folosite ca o 
dovadă de prestigiu de a fi acţionar al acestei societăţi. 

3. Societatea-emitentă trebuie să pună accent pe scopurile emisiunii date, viitorilor acţionari, în 
primul rând, nu le este indiferent unde se vor folosi mijloacele atrase prin oferta publică. 

4. Calitatea şi profesionalismul managementului societăţii trebuie să fie accentuate în 
permanenţă. 

(7) Costul efectuării ofertei publice este destul de mare şi include mai multe articole de cheltuieli, 
printre care cele mai esenţiale sunt: 

1. Taxele de înregistrare a ofertei publice, a rezultatelor emisiunii de acţiuni la Comisia 
Naţională a Valorilor Mobiliare. În prezent, taxa pentru înregistrare a prospectului constituie 
20 de salarii minime, iar pentru înregistrarea emisiunii – 0.5% din volumul emisiunii. 

2. Taxa de timbru pentru înregistrarea modificărilor în statut legate de rezultatele emisiunii – 
0.5% din volumul emisiunii. 

3. Remunerarea underwriterului. Serviciile underwriterului se plătesc din mijloacele primite în 
contul plasării emisiunii. Practic, suma dată este achitată de către investitori, care plătesc 
costul unei acţiuni plus un spred care constituie comisionul underwriterului. Mărimea 
spredului este negociată anterior la încheierea contractului cu underwriter (de obicei, 7-8% din 
costul unei acţiuni). 

4. Cheltuielile de întocmire a documentelor principale – prospectul ofertei publice, darea de 
seamă privind rezultatele emisiunii. 

5. Cheltuielile tipografice şi poştale. Prospectul ofertei publice trebuie să fie tipărit în mai multe 
exemplare, distribuit gratis fiecărui doritor de a cumpăra acţiuni. 

Evaluarea corectă a cheltuielilor trebuie efectuată până la începerea plasării emisiunii pentru a 
determina eficienţa desfăşurării acesteia, stabilirii preţului acţiunii. 
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Since the beginning of XXI century in Romania and the Republic Moldova has been a steady growth in 

industrial development of natural resources, a huge increase in energy consumption from year to year has been 
expanding the external and internal trade, economic and cultural ties between different countries. All this requires a 
strong development of different types of transport, together with sea and river ports, constructions and communication 
transport routes. As a result, with every year is growing flow of energy and fuel resources of raw material transported 
from outside the borders through the Republic of Moldova and Romania ports, in particular materials and supplies: 
petroleum and petroleum unprocessed products, coal, metals, timber, chemical raw materials and grain products. 

Cuvinte-cheie: economie, industrie, port maritim, port fluvial, navă, mediu, ecologie, transport, terminal, 
transbordare, emisie, deversare, resurse naturale. 

 
Odată cu trecerea la economia de piaţă, în România şi-n Republica Moldova, s-a observat o creştere 

constantă a valorificărilor industriale ale resurselor naturale, o creştere enormă a consumului de energie, din 
an în an, extinzându-se comerţul extern şi intern, precum şi legăturile economice şi culturale între diferite 
state. Toate acestea necesită o dezvoltare puternică a transporturilor multimodale, construcţii adiţionale ale 
porturilor maritime şi fluviale, precum şi  ale căilor de comunicaţii interstatale. Ca urmare, cu fiecare an, 
creşte tot mai mult fluxul de resurse energetice şi combustibili, resurse de materie primă, transportate din şi 
în afara hotarelor prin intermediul porturilor din Republica Moldova şi România, în special a materiei 
prime şi semifabricatelor: petrol şi produse petroliere neprelucrate, cărbune, metale, cherestea, materie 
primă chimică, precum şi produse cerealiere. 

Astfel, proporţiile, în continuă creştere, ale consumului de resurse naturale, extinderea comerţului, 
legăturile intense interstatale – nu sunt posibile fără dezvoltarea puternică a infrastructurii ramurii 
transporturilor şi terminalelor portuare. 

Dezvoltarea continuă a infrastructurii portuare determină nemijlocit o strânsă legătură între porturi şi 
mediul înconjurător, care, la rândul său, este destul de complicată şi este determinată de condiţiile de 
gestiune a porturilor, transporturilor şi relaţiilor comerciale şi locale. Factorii ecologici influenţează asupra 
porturilor, iar activitatea portuară – asupra ecologiei. 

Trebuie remarcat faptul că, în proiectele existente de construcţie şi reconstrucţie a porturilor din 
România şi Republica Moldova, problemele ecologice au fost luate în calcul. În legătură cu aceasta, o mare 
importanţă o au analiza şi generalizarea experienţei actuale din ţară şi de peste hotare privind soluţionarea 
eficientă a problemelor de mediu în condiţiile funcţionării porturilor maritime şi fluviale. 

Este cunoscut faptul că veriga-cheie în schema contemporană de transport devine complexul 
universal de transport – portul comercial maritim şi fluvial, care este legat cu alte porturi din lume. Se 
menţionează că porturile principale ale României sunt Constanţa – cel mai mare port românesc şi, de 
asemenea, cel mai mare port la Marea Neagră, Mangalia, Midia-Năvodari şi Sulina. 

Apele teritoriale române se întind până la 12 mile marine în largul Mării Negre. România realizează 
programul de monitorizare a calităţii apei în apele sale teritoriale, de asemenea, colaborează cu organizaţiile 
internaţionale în problemele supravegherii stării mediului maritim [6].  

Portul Constanţa este situat pe coasta de vest a Mării Negre, la 179 nM de Strâmtoarea Bosfor şi la 
85 nM de Braţul Sulina, prin care Dunărea se varsă în mare. Acoperă o suprafaţă totală de 3.926 ha, din 
care 1.313 ha uscat şi 2.613 ha apă. Cele două diguri situate în partea de nord şi în partea de sud, adăpostesc 
portul creând condiţii de siguranţă optimă pentru activităţile portuare. În prezent, lungimea totală a Digului 
de Nord este de 8.344 m, iar cea a Digului de Sud – de 5.560 m. Portul Constanţa are o capacitate de 
operare anuală de peste 100 milioane tone, fiind deservit de 156 de dane, din care 140 sunt operaţionale. 
Lungimea totală a cheiurilor este de 29,83 km, iar adâncimile variază între 7 şi 19 m. Aceste caracteristici 
sunt comparabile cu cele oferite de către cele mai importante porturi europene şi internaţionale, permiţând 
accesul tancurilor cu capacitatea de 165.000 dwt. şi a vrachierelor cu capacitatea de 220.000 [5]. 
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Dezvoltarea portului Constanţa a fost realizată în patru mari etape [5]: 
Etapa I – care datează din 1897, când a început construcţia portului după o concepţie unitară a 

proiectului inginerului I.B. Cantacuzino şi au fost continuate cu modificările propuse de alţi doi ingineri 
români: Gheorghe Duca şi Anghel Saligny, realizându-se digurile de protecţie ale unei incinte de 199 ha, 
din care 135 ha teritorii, unde au fost construite cheiuri verticale cu adâncimea de acostare de 8,28 m. În 
anul 1899, conducerea lucrărilor portuare a fost preluată de Saligny, constructorul podului de la Cernavodă. 
Până în 1909, când a fost inaugurat oficial portul Constanţa, s-au efectuat lucrări de dragaj, au fost 
construite 6 bazine, rezervoarele de petrol şi, nu în ultimul rând, silozurile. Pornind de la aceste dotări, 
portul Constanţa a operat, în 1911, peste 1,4 milioane tone de mărfuri. 

Etapa a II-a – ce s-a desfăşurat în perioada 1908-1967, se adaugă platformei portuare noi elemente 
de infrastructură, au fost construite noi cheiuri cu adâncimi de acostare de 9 şi 10 m, ceea ce permite 
accesul navelor de până la 10.000 tdw, se construieşte uscătoria de porumb, cladirea administraţiei 
portuare, bursa, docul plutitor ş.a., iar traficul atinge 6,2 milioane tone în 1937, cifră care situa Constanţa 
între primele porturi europene. A fost modernizat, de asemenea, şi şantierul naval care a fost dotat cu docuri 
plutitoare. 

Etapa a III-a – cuprinzând lucrările de extindere a portului vechi – a început în anul 1967 şi s-a 
desfăşurat până în anul 1973, realizând spre sud o nouă incintă de aproximativ 523 ha, din care 269 de 
teritorii. La noile dane ale portului, cu adâncimi de acostare sporite, de 11,5-14 m, au acces cargouri de 
până la 35.000 tdw, mineraliere de până la 65.000 tdw şi petroliere de până la 80.000 tdw. În această etapă, 
a fost realizat un port modern utilat, cuprinzând sectoare specializate pentru produse petroliere lichide, 
minereuri, cărbune, cereale, containere, laminate, produse chimice solide, mărfuri generale de platformă şi 
magazii cu o capacitate totală de cca 60 mil.t/an. În aceasta perioadă, au fost realizate şi două docuri pentru 
construcţia şi reparaţia navelor de până la 250.000 tdw. 

Etapa a IV-a – reprezintă o consecinţă a necesităţii asigurării de noi capacităţi portuare pentru 
preluarea traficului de mărfuri în continuă creştere, transportate cu nave de mare tonaj ce nu au acces în 
portul existent. În anul 1976, a început construcţia unui nou port denumit Constanţa Sud, cu o suprafaţă 
totală de 2500 ha, amplasat imediat la sud, conceput pentru o etapă de largă perspectivă şi care să poată 
primi în final nave de până la 250.000 tdw. Astfel, acest complex portuar a devenit cel mai mare din 
bazinul Mării Negre şi unul dintre porturile europene importante.  

Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti al Republicii Moldova (PILG) este unicul punct fluvio-
maritim direct de distribuţie şi transbordare în/din Republica Moldova situat în sudul ţării, fiind mărginit de 
România şi Ucraina. PILG beneficiază de o amplasare pe traseele internaţionale de comerţ şi transport, 
precum este canalul navigabil Rin-Main-Dunăre, care uneşte Marea Neagră, 14 state europene şi Marea 
Nordică; sistemele de cale ferată de standard european şi rus, precum şi reţeaua de drumuri internaţionale. 
Proprietarul, operatorul şi investitorul general al Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti este Compania 
Danube Logistics SRL. Portul de la Giurgiuleşti, a fost dat în exploatare abia la 26 octombrie 2006, după 
10 ani de construcţie. Întreaga suprafaţă a Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG) are statut de 
zonă economică liberă până în anul 2030. Graţie amplasării sale pe Dunărea de Jos cu adâncimi disponibile 
ale apei de până la 7m, PILG este capabil să primească atât nave fluviale, cât şi nave maritime [7].  

Portul Giurgiuleşti este format din terminalul petrolier, portul marfar şi de pasageri şi o zonă 
industrială. Terminalul petrolier a fost construit din investiţii străine în valoare de 35 milioane de dolari 
SUA. Dana poate primi nave maritime şi barje fluviale cu pescajul de până la 6,5 m şi poate descărca sau 
încărca până la 3 tipuri diferite de produse petroliere în acelaşi timp. Capacitatea totală de depozitare este 
de peste 63 de mii de metri cubi de produse petroliere, iar capacitatea maximă de transbordare va fi de peste 
2 milioane tone anual [7]. 

Conform evaluărilor Organizaţiilor de cooperare economică şi dezvoltare [4, p. 21], partea de est a Mării 
Negre se caracterizează prin nivel înalt de poluare, cauzat de deversarea apelor uzate comunale şi industriale. De 
asemenea, pe Marea Neagră, sunt puternic poluate regiunile zonelor balneare şi ale porturilor maritime. 

Regiunile riverane României şi Republicii Moldova, în apropierea porturilor Mării Negre, se 
caracterizează, de asemenea, prin poluare considerabilă, provocată de transportul maritim (deversările de 
carburanţi şi lubrifianţi, aruncarea gunoiului etc.). Navele de transport din ţară au elaborat planuri de măsuri 
de combatere a poluării cu petrol şi instalează echipament necesar pentru protecţia naturii (de exemplu, 
separatoare pentru curăţirea apelor cu conţinut de petrol). În porturile române de pe Dunăre şi Marea 
Neagră, sunt stabilite taxe pentru recepţionarea deşeurilor de pe nave, ceea ce este o premisă pentru 
perfecţionarea construcţiilor de recepţionare a deşeurilor de pe nave într-un şir de porturi din ţară [2, p. 34]. 
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Asigurarea protecţiei mediului înconjurător şi dezvoltării ecologice stabile în cadrul sistemului 
existent portuar şi de transport maritim/fluvial are o mare importanţă pentru economia naţională ale fiecărui 
stat, deoarece acest proces include aşa sfere ale activităţii, cum sunt combaterea deversării petrolului 
porturi, recepţionarea deşeurilor petroliere, amenajarea depozitelor pentru nămolul obţinut în rezultatul 
adâncirii fundului, gestionarea deşeurilor în porturi, curăţirea apelor uzate ş.a. 

Astăzi, în legătură cu dezvoltarea, cu paşi giganţi, a tehnicii şi creşterea vertiginoasă a populaţiei şi 
industriei, a devenit extrem de evidentă imperfecţiunea de gestiune a întreprinderilor portuare, precum şi a 
majorităţii tipurilor contemporane de transport din punct de vedere al influenţei negative asupra mediului 
înconjurător. În ultimele decenii, cheltuielile de consum şi cele aferente au atins valori fără precedent, 
omenirea a simţit realitatea spuselor lui B. Kommoner: „nimeni dintre fiinţele vii nu poate trăi printre 
deşeurile sale” [3, p. 112]. Necesităţile în creştere ale omenirii în producţia diferitelor regiuni ale Terrei duc 
la creşterea fluxurilor de mărfuri, creşterea capacităţii de îmbarcare a navelor şi necesitatea de construcţie a 
noilor porturi sau extinderea celor existente [3, p. 118]. 

Multe mărfuri transportate în traficul maritim se referă la substanţele periculoase. Încărcătură 
periculoasă este oricare încărcătură ce conţine substanţe, care, la pătrunderea în mediul maritim, sunt apte 
să influenţeze negativ asupra resurselor biologice ale mării, să provoace intoxicarea şi pieirea vieţuitorilor 
acestuia, precum şi intoxicarea şi îmbolnăvirea omului în cazul contactului neprotejat cu aceste substanţe. 
În transportul naval din România şi Republica Moldova, cele mai răspândite mărfuri periculoase, în 
prezent, sunt petrolul şi derivatele acestuia, mărfurile în vrac care conţin metale grele şi alte aliaje 
periculoase pentru mediul înconjurător. Aceste mărfuri, în literatură, tot mai frecvent, sunt numite 
„neprietenoase din punct de vedere ecologic” [4, p. 57]. 

În mediul marin, influenţa substanţelor periculoase, care au nimerit în urma activităţii tehno-
antropologice pe uscat, poate fi amplificată (fenomenul sinergismului) în cazul interacţiunii cu deşeurile 
navigaţiei [1]. Cele mai încărcate sunt zonele de coastă – spaţiul de aderenţă a uscatului cu marea, unde se 
confruntă nemijlocit interesele activităţii portului, legate de păstrarea şi transbordarea diferitelor mărfuri, 
ale tuturor tipurilor de transport terestru şi naval, oraşelor aferente zonelor de agrement, rezervaţiilor etc. O 
asemenea îmbinare determină unicitatea zonelor de coastă şi nivelul extrem de înalt al sarcinilor tehno-
antropogene asupra ecosistemului regiunii. 

Totodată, o actualitate deosebită prezintă o asemenea direcţie a cercetărilor teoretice şi elaborărilor 
practice, precum implementarea în sfera activităţii portului maritim a principiilor de gestionare economică 
în baza standardelor internaţionale ISO 14001. Se cere subliniat faptul că, actualmente, creşte considerabil 
interesul faţă de aspectele de mediu ale activităţii porturilor maritime româneşti Constanţa, Midia, 
Mangalia, Basarabi, portul turistic Tomis şi a celui din Republica Moldova, ceea ce este legat în special cu 
dezvoltarea de perspectivă a Zonei economice libere Port Constanţa şi Giurgiuleşti şi integrarea acestora în 
sistemul economiei mondiale şi siguranţei ecologice internaţionale.  

Din punct de vedere al perfecţionării gestionării resurselor naturale prezintă interes teoretic şi practic 
mecanismele economice şi financiare propuse pentru realizarea politicii de mediu. 

După cum se remarcă în politica de mediu, la numărul de factori globali principali de destabilizare a 
mediului natural, care se manifestă în România şi Uniunea Europeană, sau au asupra acestuia influenţă 
negativă, se referă: 

• creşterea consumului de resurse naturale în cazul reducerii acestora;  
• creşterea populaţiei planetei în cazul reducerii teritoriilor utile pentru trai; 
• degradarea principalelor componente ale biosferei şi reducerea capacităţii naturii de a se 

automenţine condiţionată de acest fapt şi asigurarea existenţei civilizaţiei omeneşti; 
• eventualele modificări ale climei şi epuizarea stratului de ozon al Pământului; 
•  reducerea diversităţii biologice; 
•  creşterea prejudiciului ecologic în consecinţa calamităţilor naturale şi catastrofelor tehnogene. 

Printre factorii principali de destabilizare a mediului natural din România şi regiunea portuară, se referă: 
– dependenţa excesivă a economiei de resursele naturale, ceea ce, deja, duce la reducerea 

capitalului natural al ţării; 
– cota înaltă a economiei „tenebre” în utilizarea resurselor naturale şi mecanisme ineficiente 

de utilizare a resurselor naturale şi protecţie a mediului înconjurător; 
– slăbirea funcţiilor administrative ale statului în domeniul utilizării resurselor naturale şi 

protecţiei mediului înconjurător; 
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– consecinţele crizei economice şi scăderea nivelului veniturilor populaţiei; 
– nivelul scăzut al conştiinţei ecologice şi culturii de mediu a populaţiei. 

Abordarea sistemică, de către stat şi administraţia porturilor, la rezolvarea problemelor protecţiei 
mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale prevede: 

• căutarea variantelor eventuale eficace de decizii privind protecţia naturii; 
• stabilirea consecinţelor implementării fiecăreia dintre eventuale variante de decizii asupra 

mediului înconjurător; 
• aplicarea criteriilor obiective, care permit stabilirea primordialităţii uneia dintre decizii faţă 

de altă decizie privind îmbunătăţirea stării complexurilor naturale; 
• optimizarea deciziilor luate după unul dintre criteriile ecologice. 

Portul maritim şi comercial Constanţa şi Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti îşi dezvoltă 
activitatea lor la joncţiunea dintre teritorii şi acvatoriu. Volumul activităţii porturilor, în general, poate fi 
prezentat grafic ca un pătrat (vezi figura 1.1), care utilizează [145] resursele atmosferei Pa, litosferei Pl, 
hidrosferei Ph sub formă de consum al resurselor energetice ale acestor medii şi influenţei asupra acestor 
medii prin deşeuri ale activităţii economice.  

 
 

Figura 1.1. Modelul interacţiunii portului şi resurselor naturale 
Sursa: Elaborat de autor în baza documentelor portuare 
 
Volumul activităţii este determinat de dimensiunile fluxurilor de mărfuri Σ Qi, cu care în port se 

concentrează periculozităţile aferente şi tehnologizarea obiectului. 
La valorificarea fluxului de mărfuri, ţinându-se cont de partea comercială, se stabilesc normele de 

perisabilitate naturală a încărcăturilor (în continuare NPN), ceea ce constituie, pentru procesele de transbordare şi 
de transportare, circa 1%) şi, în majoritatea cazurilor, depăşeşte limitele deversărilor admisibile de la mărfuri. 
Această neconformitate a indicatorilor comerciali şi ecologici necesită examinarea în comun, cu tendinţa spre o 
valoare mai mică.  

În aceste condiţii, scopul strategic al politicii de mediu al unui stat constă în menţinerea integrităţii 
sistemelor naturale şi a funcţiilor lor de asigurare a vitalităţii pentru dezvoltarea stabilă a societăţii, sănătatea 
populaţiei şi asigurarea siguranţei ecologice a ţării. 

Pentru asigurarea acestui scop, se prevede realizarea următoarelor sarcini [5, p. 70]: 
1) menţinerea şi restabilirea sistemelor naturale, diversităţii biologice şi capacităţii de a se 

autoreglementa în calitate de condiţie necesară pentru existenţa societăţii umane; 
2) asigurarea utilizării stabile a resurselor naturale şi accesului egal la resursele naturale pentru 

generaţiile actuale şi viitoare; 
3) asigurarea stării favorabile a mediului înconjurător ca o condiţie necesară pentru calitatea vieţii şi 

sănătăţii populaţiei. 
Pentru soluţionarea sarcinilor, cerinţele în vigoare orientează spre utilizarea măsurilor tehnice şi 

tehnologice în vederea localizării emisiilor (deversărilor), precum şi a măsurilor organizatorice şi economice 
pentru reducerea influenţei activităţii de producţie a portului asupra mediului înconjurător. 
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În aşa mod, în calitate de unul dintre principiile de bază ale politicii de mediu şi asigurării siguranţei 
ecologice, se examinează dezvoltarea stabilă, care prevede atenţie egală faţă de componentele economică, socială şi 
de mediu, precum şi recunoaşterea imposibilităţii dezvoltării societăţii umane în cazul degradării naturii. 

Necesitatea reducerii cheltuielilor pentru lucrările de încărcare-descărcare şi transport a dus la crearea 
sistemului tehnologic de transport având la bază principii unice de proiectare a tehnologiei ţinând cont de 
interacţiunea exactă a diferitelor tipuri conexe de transport al expeditorilor de mărfuri şi destinatarilor mărfurilor. 
Sistemul gestiunii tehnologiei, care presupune nemijlocit organizarea transporturilor cu cheltuieli minime, trebuie să 
ţină cont şi de utilizarea resurselor naturale, ceea ce este prevăzut de criteriile contemporane ale logisticii – ştiinţe 
despre organizarea raţională a producţiei şi distribuirea producţiei cu cheltuieli minime [2, p. 78].  

Pentru transportul care uneşte întreprinderile producătorilor şi destinatarilor şi care dispune de material rulant, 
şi porturile – baze de transbordare, este utilizată noţiunea de sistem de transport, industrie care evidenţiază două 
sisteme de transport: tehnologic şi de uz intern, incluzând în spaţiile utilizate ale producţiei principale şi zonele 
sanitare de protecţie, ceea ce depinde considerabil de nivelul tehnologizării operaţiunilor  industriale de transport”. 

Toate acestea determină necesitatea perfecţionării mijloacelor tehnice ale transportului pentru normarea 
sarcinilor asupra mediului înconjurător în condiţiile concrete ale unui anumit port, precum şi crearea 
complexului de măsuri tehnologice şi de organizare pentru controlul şi sporirea siguranţei ecologice ale 
obiectelor transportului naval. 

Diverse aspecte ale problemei interdisciplinare de mediu, evident, necesită diversitatea metodelor de 
cercetare, pentru utilizarea cărora este necesară abordarea sistemică faţă de gestionarea utilizării resurselor 
naturale, vezi figura 1.2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 1.2. Schema structurală a concepţiei metodologice de cercetare 

Sursa: Elaborat de autor în baza [1, 2] 
În figura 1.3, este demonstrat faptul că funcţionarea obiectelor transportului naval în mediul natural pe 

fundalul tehno-antropogen existent, necesită normarea emisiilor (deversărilor) în limitele sarcinii maxime 
admisibile asupra mediului natural, cu utilizarea sistemelor de monitorizare şi complexurilor de măsuri, care să 
asigure funcţionarea stabilă a producţiei conform standardelor internaţionale. Blocul de comparare în cazul 
devierii de la parametrii stabiliţi acordă informaţia pentru luarea de măsuri cu influenţă asupra încărcăturii 
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(fluxului de mărfuri), controlând starea tehnicii şi tehnologiei în cadrul reglementării operative. 
La etapa de proiectare, se stabilesc cerinţele faţă de particularităţile de transport ale mărfurilor, se 

elaborează metodele de reglementare a acestor particularităţi. Tehnica procesului de transport şi 
transbordare trebuie să asigure tratarea emisiilor (deversărilor), care să nu depăşească normele stabilite, să 
dispună de sisteme de prevenire a emisiilor (deversărilor), controlul asupra stării sistemului, resurse tehnice 
şi administrative necesare. 

Metodologia expusă de autor permite organizarea gestiunii şi protecţiei resurselor prin pierderi 
minime de mărfuri la transport, cu cheltuieli tehnico-economice minime şi nivel minim de impact asupra 
mediului înconjurător şi determină structura cercetării prezentate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3. Metodologia de realizare a cerinţelor tehnico-economice în vederea dezvoltării sistemelor 
de gestiune a mediului 

Sursa: Elaborat de autor în baza [1, 3] 
În concluzie, ţinem să menţionăm că analiza complexă a mecanismelor economice existente a 

demonstrat că gestiunea mediului în portul maritim trebuie să se realizeze în condiţii de unicitate şi 
concordanţă cu mediul înconjurător. 

Totalizând cele expuse, concludem cu elocvenţă că condiţiile economiei de piaţă se formează un nou 
rol al portului maritim şi fluvial în calitate de terminal de transport şi logistic – centrul comercial de servicii 
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de transport. Complexurile portuare maritime şi fluviale au posibilitatea de a obţine valoarea adăugată de la 
diferite tipuri de prelucrare a mărfurilor, până la dezvoltarea zonelor industriale nemijlocit în port şi 
prestarea serviciilor ecologice nu doar privind deservirea transportului, dar şi prin   ecologizare a fluxului 
de mărfuri. 

Cu toate acestea, eficienţa sistemelor de gestionare a mediului înconjurător în cadrul infrastructurii 
portuare poate fi asigurată atunci, când, de rând cu sistemul vertical de gestionare, vor exista şi funcţiona 
sistemele orizontale de gestionare teritorială şi în cadrul obiectului. 
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This article includes the analysis of the evolution of middle class from the theoretical and historical point 

of view. Of special interest is the concept of the “new” and “older” middle class. Middle class is a guarantee of 
economic, social and political stability. This paper provides an estimation of the presence of the middle class in 
different countries, including Moldova, on the base of objective criterion and subjective identification of people. 
Conclusion is that Moldova’s middle class, due to its material and social position, is in the process of formation.  

 
Reformele ultimelor două decenii au modificat, practic, toate sferele vieţii şi activităţii populaţiei 

Republicii Moldova. Schimbări esenţiale au avut loc şi în structura societăţii: au apărut noi grupuri 
sociale, straturi noi (profesionale, politice, economice, informaţionale), s-a amplificat diferenţierea 
socială. Problemele stratificării sociale a comunităţii, situaţia diferitelor clase sociale şi, în primul 
rând, a clasei de mijloc, ca garant al stabilităţii social-politice şi economice din cadrul ţării, prezintă un 
deosebit interes, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. 

Misiunea istorică a clasei de mijloc este condiţionată de funcţiile pe care aceasta le îndeplineşte 
în cadrul societăţii. Ea constituie fundamentul social şi principala putere a reformelor, asigură 
reproducerea forţei de muncă înalt calificate, contribuie la dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific şi 
progresului social, aplică inovaţii, păstrează unitatea şi identitatea culturală a societăţii. Pornind din 
funcţiile sale distincte, constatăm că rolul clasei de mijloc este deosebit de important, că sunt mai 
actuale ca oricând cercetările proceselor de formare a clasei de mijloc în Republica Moldova, 
determinarea criteriilor de identificare, precum şi influenţa acesteia asupra dezvoltării sustenabile a 
societăţii. 

Analiza particularităţilor procesului de formare a clasei de mijloc, a etapelor de dezvoltare, a 
structurii şi rolului ei în dezvoltarea economiilor naţionale determină actualitatea de cercetare a 
problemei respective. 
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Iniţial, vom studia ce se subînţelege prin conceptul „clasa de mijloc” şi care este structura ei.  
În dicţionarul sociologic, este dată următoarea definire: „clasa de mijloc reprezintă un strat 

extins al forţei de muncă calificate, a proprietarilor mici şi mijlocii, care ocupă poziţii de status 
asemănătoare în cadrul pieţei muncii”. [6] 

În societatea preindustrială, clasa mijlocie este studiată ca o categorie socială după principiul 
„remanent”, astfel, la această clasă, se refereau cei care nu aveau titluri, nu erau ţărani (muncitori 
agricoli), şi anume: micii întreprinzători, comercianţii, manufacturierii ş.a. Componenţa clasei se 
modifica în funcţie de ţară şi perioada de timp. Aceste grupe nu reprezentau subiecţi autonomi, astfel 
clasa de mijloc era studiată fragmentar. 

Clasa mijlocie, ca subiect social, apare în societatea industrială, deoarece, anume, odată cu 
dezvoltarea acestei societăţi, apare structura socială, în care este determinat locul clasei respective. 
„Vechea” clasă de mijloc se situa între muncitori şi marii întreprinzători.  

Un şir de cercetători prefigurează factorii ce au condiţionat formarea clasei de mijloc, identitatea 
acesteia şi modul de viaţă: modificările din structura ocupării, urbanizarea, starea de stabilitate pe piaţa 
muncii, dezvoltarea micului antreprenoriat. De asemenea, şi mobilitatea populaţiei a influenţat crearea 
cadrului cultural general pentru dezvoltarea clasei de mijloc. 

Dezvoltarea producţiei, în condiţiile industrializării, a influenţat majorarea numărului lucrătorilor 
calificaţi şi apariţia managerilor. Necesitatea asigurării nevoilor acestora a influenţat dezvoltarea 
structurii sociale, ce s-a manifestat prin creşterea numărului de profesori, medici, scriitori. În 
consecinţă, a crescut „masa” totală a clasei de mijloc. În literatura de specialitate, apare o nouă 
abordare a conceptului: „Clasa de mijloc poate fi definită drept clasă doar din considerentele că 
reprezentanţii ei nu pot fi atribuiţi nici aristocraţilor, nici muncitorilor”. [3] 

La mijlocul secolului trecut, în ţările industrial-dezvoltate, efectivul clasei de mijloc era 
comparabil cu efectivul clasei muncitoare. Astfel, în Marea Britanie, în anul 1948, 47% din populaţie 
se autoevalua drept clasă mijlocie. [3]  

În anii 60, în SUA şi Europa de Vest, prioritate a dezvoltării sociale devine calitatea capitalului 
uman, iar clasa de mijloc, conform statusului educaţiei, devine principalul subiect de investiţii în 
capitalul uman – unul din principalii factori ai creşterii economice. Rândurile clasei de mijloc se 
completează cu savanţi, ingineri, profesionişti, manageri. Numărul „guleraşelor albe”, încadrate în 
procesul de gestiune, creştea mai repede, comparativ cu numărul „guleraşelor albastre”, ocupate în 
producţie. În consecinţă, ponderea clasei muncitoare în structura populaţiei ocupate s-a micşorat, 
comparativ cu ponderea celor ocupaţi în sfera serviciilor, funcţionarilor şi lucrătorilor intelectuali, 
informaţionali.  

Are loc înlocuirea concepţiei tradiţionale existente a clasei de mijloc, ca „strat dintre bogaţi şi 
săraci”, prin conceptul „vechii şi noii clase de mijloc”. Concentrarea capitalului în mâinile 
corporaţiilor a dus, în viziunea lui Charles Mills, la diminuarea influenţei vechii clase de mijloc 
(manufacturieri, comercianţi ş.a.) şi amplificarea influenţei „noii clase de mijloc” (manageri, 
profesionişti, savanţi). Fundamentul „clasei de mijloc tradiţionale (vechi)” este proprietatea asupra 
mijloacelor de producţie, iar baza „noii clase de mijloc” este reprezentată de capitalul uman. 

În condiţiile actuale, ponderea clasei de mijloc constituie 60-80%, ceea ce depăşeşte cu mult 
ponderea clasei muncitoare. Arnold J.Toynbee, istoric şi filosof britanic, menţiona că civilizaţia 
contemporană reprezintă prioritar civilizaţia clasei mijlocii. Societatea devine contemporană şi 
democrată, doar după ce în ea apare clasa de mijloc numeroasă şi competentă.  

Această afirmare se confirmă nu doar prin dezvoltarea ţărilor din Europa de Vest, SUA, Japonia, 
dar şi prin dezvoltarea noilor ţări industriale (Brazilia, Coreea de Sud, Turcia, Singapore ş.a.). Ţările 
respective s-au modernizat şi integrat în economia mondială doar în urma formării în cadrul lor a unei 
clase de mijloc, economic, social şi politic active. 

Numeroasa clasă de mijloc a condus la apariţia unor noi aspecte în cercetarea ei. În funcţie de 
diverse criterii, savanţii studiază diferite straturi ale clasei de mijloc. Clasa mijlocie nu se mai prezintă 
ca subiect integral, ea constând în diferite grupe. 

În anii 80, în ţările din Occident, concomitent cu clasa de mijloc „veche” şi „nouă”, sunt 
evidenţiate straturile de mijloc: „guleraşe albe”, „roze”, „albastre”; strat al profesioniştilor care dispun 
de un capital uman bogat – elita noii clase de mijloc. [4]  

Astfel, M.Savage evidenţiază trei subcategorii ale clasei de mijloc, care se deosebesc prin 
varietăţile resurselor disponibile (active): 
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1) întreprinzătorii (posedă active economice); 
2) managerii (dispun de active organizatorice); 
3) profesioniştii (dispun de active culturale şi ştiinţifice). [8]  

Sociologii R.Coleman şi L.Raimvater împart clasa de mijloc în două grupe:  
– clasa de mijloc: managerii (treapta de jos), proprietarii micului business, clerici înalt 

remuneraţi ş.a. – persoane care aveau studii medii sau superioare şi constituiau 32% 
din populaţia SUA (1980); 

– muncitorii: muncitori înalt calificaţi, care se refereau la segmentul de sus al 
„guleraşelor albastre”, clericii remuneraţi mai jos – acest subgrup avea, la general, 
studii medii şi constituia 38% din populaţia SUA (1980). 

Majoritatea savanţilor acceptă ierarhizarea existentă în structura clasei de mijloc, determinând 
straturi de sus şi de jos. 

Tabelul 1 
Modelul structurii sociale a societăţii americane 

 
Clasa Caracteristicile tipice 

Clasa superioară 1% Top-nivelul conducătorilor companiilor, politicienii verigii de sus, 
moştenitorii. Au făcut studii în universităţi de prestigiu.  

Clasa de mijloc (de sus) 15% Profesioniştii cu studii superioare, grad ştiinţific şi manageri. Venitul 
mediu anual al gospodăriilor casnice > 100 mii USD. 

Clasa de mijloc (de jos) 30%  
Profesionişti şi meseriaşi cu autonomie a muncii. Veniturile 
gospodăriilor casnice constituie de la 35 mii până la 75 mii USD. 
Studii în colegii. 

Clasa muncitoare 32% Clericii, „guleraşele roze”, „guleraşele albastre”. Venitul constituie de 
la 16 mii până la 30 mii USD. Studii medii. 

Clasa de jos 14-20% Ocupaţi în activităţi plătite inferior, există din transferuri sociale. 
Studii medii nefinalizate.  

 
La sfârşitul anilor 90, apare o tendinţă nouă în evoluţia clasei de mijloc, are loc reducerea şi 

erodarea ei.  
Astfel, D.Bell [1] atribuie profesioniştii la stratul superior al clasei de mijloc. Situaţia lor este 

stabilă, în timp ce stratul de jos al clasei de mijloc pierde stabilitatea pe piaţa muncii, se reduce baza 
de resurse în legătură cu criza Welfare State. M.Castelis afirmă că, „în urma crizei, creşte polarizarea 
„vârfului” şi „pragului” scalei sociale, ceea ce semnifică reducerea clasei de mijloc”. [2] 

Această tendinţă a fost descoperită de S.Pressman prin compararea efectivului populaţiei clasei 
de mijloc, în diferite ţări, în baza metodei LIS („Cercetarea luxemburgheză a veniturilor”). Conform 
acestei metode, reprezentanţii clasei de mijloc sunt familiile al căror nivel al veniturilor constituie de 
la 75 până la 125% din valoarea mediatică a acestui indicator. Reducerea efectivului clasei de mijloc a 
fost observată în situaţia de creştere avansată a stratului de sus şi de jos. 

Pressman a divizat cinci secţiuni ale efectivului clasei de mijloc (anii 1980, 1985, 1990, 1995, 
2000) pentru următoarele ţări: Canada, Germania, Israel, Olanda, Norvegia, Taiwan, Spania, Suedia, 
Elveţia, Marea Britanie, SUA (tabelul 2).  

În toate ţările, cu excepţia Suediei şi SUA, se observă creşterea efectivului clasei de mijloc în 
perioada 1980-1985. 

Pentru majoritatea ţărilor, vârful efectivului clasei de mijloc revine anului 1980, dar, în anul 
2000, se observă reducerea efectivului ei, cu excepţia Canadei şi Norvegiei, în care creşterea, în 
această perioadă, a constituit 4,0% şi 4,9% respectiv. Pentru perioada 1980-2000, efectivul clasei de 
mijloc în Suedia a scăzut cu 7,1%, în Marea Britanie şi Taiwan – cu 4,5%. 
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Tabelul 2 
Dinamica efectivului clasei de mijloc în a doua jumătate a sec. XX în ţările din Occident  

(în % din numărul total al gospodăriilor casnice) 
 

 
Ţara 

Porţiunea 
#1 (%) 

Porţiunea
#2 (%) 

Porţiunea 
#3 (%) 

Porţiunea 
#4 (%) 

Porţiunea 
#5 (%) 

Modificările de 
la porţiunea 1 
la porţiunea 5 

Canada  33.0 35.1 36.3 35.8 37.0 4.0 
Germania  41.5 43.1 51.4 43.9 42.6 1.1 
Israel  28.6 31.1 32.1 28.7 27.9 -0.7 
Olanda  41.0 43.4 39.0 38.7 39.7 -1.3 
Norvegia  41.4 44.2 45.7 45.3 46.3 4.9 
Taiwan  41.1 42.1 39.9 39.0 36.6 -4.5 
Spania  35.5 - 37.7 35.8 33.35 -3.2 
Suedia  54.0 48.6 47.8 52.7 46.9 -7.1 
Elveţia  36.9 - 37.9 - 37.8 1.5 
Marea Britanie  36.5 38.2 29.6 32.6 32.0 -4.5 
SUA  31.7 29.3 29.7 27.3 29.3 -2.4 

 
După părerea lui Pressman, creşterea numărului clasei de mijloc, în Canada şi Norvegia, a 

survenit din cauza diminuării mobilităţii verticale. Acest fapt este demonstrat prin scăderea ponderii 
clasei „superioare”, în aceste ţări, în perioada 1980-2000, cu 1,9 şi respectiv 2,9%. Savantul 
concluzionează că factorul determinant al efectivului clasei de mijloc îl constituie politica fiscală a 
statului, care contribuie la încetinirea reducerii efectivului clasei de mijloc. [7]  

Făcând abstracţie de tendinţa sus-numită, între savanţi, persistă dilema: ce stă la fundamentul 
sistemelor de stratificare contemporane, şi unde este locul clasei de mijloc? Pentru a răspunde la 
această întrebare, sunt necesare studierea ideilor conceptuale, care stau la baza teoriei stratificării 
societăţii, determinarea locului clasei de mijloc în structura socială a societăţii concrete, şi accentuarea 
specificului stării social-economice a populaţiei cu evidenţa particularităţilor naţionale.  

Iniţial, vom evidenţia abordările ce ţin de analiza structurii societăţii. Concepţiile lui K.Marx şi 
M.Veber, o perioadă de timp îndelungată, erau evaluate ca fundamentale. 

Trăsăturile comune ale acestor concepţii: 
♦ relaţiile sociale apar datorită relaţiilor umane şi resurselor economice;  
♦ influenţa relaţiilor respective asupra intereselor materiale ale participanţilor;  
♦ relaţiile de clasă reprezintă fundamentul posibil pentru solidaritate sau conflict. [10] 

Deosebirile dintre abordări sunt: 
♦ concepţia exploatării la Marx;  
♦ ideea şanselor vitale la Veber.  

În abordarea marxistă, rolul central îl deţine producţia. Exploatatorii, fiind proprietarii 
mijloacelor de producţie, îşi acaparează plusprodusul, creat de muncitorii exploataţi în procesul de 
producţie socială.  

După cum menţiona E.Wright, „în acest proces, existenţa legăturii dintre clase creează relaţii 
antagoniste între ele – bunăstarea exploatatorilor depinde de efortul celor exploataţi”. [10] 

Structura socială, din cadrul acestei abordări, este reprezentată prin relaţiile a două clase polare – 
capitalişti şi muncitori, care se deosebesc prin relaţia faţă de mijloacele de producţie. În esenţă, o 
astfel de analiză explică stratificarea verticală, ce se bazează pe principiul economic – proprietatea 
asupra mijloacelor de producţie.  

Spre deosebire de K.Marx, abordarea lui M.Veber este bazată pe conceptul şanselor de viaţă, cu 
accentul pe piaţă (spre deosebire de producţie, după Marx). După Veber, şansele de viaţă constau în 
faptul că resursele, de care dispune individul, determină posibilităţile lui în relaţiile de piaţă. Cu alte 
cuvinte, Veber nu tratează clasele ca nişte comunităţi, ci doar ca pe „un număr de indivizi care au în 
comun o componentă specifică a şanselor lor de viaţă”. 

Factorii determinanţi ce creează clasa, după Veber, sunt: 
1) interesele de piaţă; 
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2) statutul – poziţia gospodăriilor casnice în societate; 
3) partidele – reuniuni după convingeri şi obiective. 

Astfel, în determinarea locului gospodăriilor casnice în structura socială, un rol important le 
revine nu doar indicilor economici, ci şi particularităţilor culturale şi sociale. 

Conform lui Veber: 
1) proprietarii reprezintă o clasă pozitiv privilegiată; 
2) iar cei care sunt lipsiţi de proprietate şi calificare constituie o clasă neprivilegiată.  

În cadrul analizei structurii sociale, Veber utilizează stratificarea complexă – după câteva scale 
de principii. La determinarea clasei de mijloc din Republica Moldova, frecvent, se utilizează abordarea 
stratificării multiple (complexă).  

De rând cu concepţiile lui Marx şi Veber, există şi alte metode de analiză a structurii sociale, 
utilizate pe larg în sociologia contemporană.  

În anul 1949, L.Warner a efectuat cercetarea în domeniul structurii sociale a unei comunităţi 
americane (Massachusetts), în urma căreia a propus o abordare alternativă de analiză a claselor, un 
concept în centrul căruia se află criteriile subiective de stratificare. Savantul a elaborat un şir de 
caracteristici universale determinante ale statutului: nivelul educaţiei, locul de reşedinţă, nivelul 
venitului, provenienţa etc. 

Conform lui Warner, societatea americană poate fi divizată în trei cale – clasa de sus, clasa de 
mijloc şi clasa de jos, fiecare din ele divizându-se în segmente de sus şi de jos.  

Segmentul de sus al clasei de mijloc reuneşte profesioniştii înalt calificaţi de rangul superior: 
profesori, jurişti, medici ş.a. 

Segmentul de jos al clasei de mijloc constă din „guleraşe albe” (remunerare joasă): învăţători, 
poliţişti, manageri, proprietarii micului business. La clasa de jos sunt atribuiţi şi lucrătorii ce erau 
încadraţi în muncă fizică, iar venitul lor, deseori, depăşea venitul clasei de mijloc. 

Pierre Bourdieu, sociolog francez, dezvoltând teoria capitalului uman elaborată de Gary Becker, 
leagă stratificarea de prezenţa capitalului (în diferite forme). Prin capital, urmându-l pe Marx, 
subînţelege munca acumulată, ce-i permite individului să ocupe o poziţie mai înaltă în structura 
socială a societăţii. Cercetând noţiunea de volum total al capitalului, el subliniază că „dacă volumul 
total al capitalului reprezintă un criteriu de diferenţiere a claselor, atunci structura activelor, adică 
repartiţia volumului total de capital între principalele lui trei forme, determină divizarea claselor în 
subclase”. [12]  

P.Bourdieu desemnează trei forme de capital, care reprezintă baza stratificării sociale – capitalul 
economic, social şi cultural. Mecanismul de legătură dintre capitalul economic şi cel cultural este 
intermediat de timp. Astfel, posibilitatea de a-şi majora capitalul cultural este dependentă de existenţa 
timpului liber, care nu este dependent de nevoile economice), adică se determină prin capitalul 
economic. [15] De asemenea, bunurile culturale pot fi procurate atât material, cât şi simbolic. Pentru 
achiziţia lor materială, este necesar capitalul economic, iar pentru cea simbolică – capitalul cultural.  

Starea capitalului cultural sub formă de calificări academice permite compararea calificării 
deţinătorilor de capital cultural, determinarea coeficienţilor de înlocuire, cât şi stabilirea proporţiilor de 
schimb dintre capitalul economic şi cel cultural, stabilind echivalentul monetar al remunerării 
diferitelor niveluri de calificare confirmată. [13] 

Prin capital social, Bourdieu subînţelege „totalitatea resurselor reale şi potenţiale, legate de 
deţinerea unei reţele stabile de relaţii instituţionale de cunoaştere şi recunoaştere reciprocă – cu alte 
cuvinte, fiind membru al unui grup” [13] şi el reprezintă rezultatul investiţiei unui individ sau grup 
(conştiente sau inconştiente). 

Astfel, concepţia stratificării lui Bourdieu desemnează clasele în baza volumului total de capital. 
Neomogenitatea structurii capitalului, în prealabil, determină divizarea unei clase în subclase.  

J.Sorensen propune utilizarea averii individuale (activelor) în calitate de bază a divizării claselor. 
Savantul propune două concepţii de clase: 

1) clasa – ca o condiţie de viaţă (această abordare se bazează pe averea de care dispune 
individul şi este legată de tradiţia analizei veberiene); 

2) clasa – ca actor în relaţiile de exploatare (abordarea se bazează pe controlul 
individului asupra activelor, ce aduc rentă economică, şi este asociată cu concepţia 
marxistă). 

Totalitatea activelor individului şi rentabilitatea lor, pe parcursul întregii vieţi, determină poziţia 
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lui în cadrul clasei ca o condiţie de viaţă. 
Sorensen divizează activele ce aparţin individului în:  
1) active personale – capitalul economic, uman, biologic primit în familie şi şcoală: o parte este 

achiziţionată în afara pieţei muncii; cealaltă parte se acumulează din contul studiilor (inclusiv la locul 
de muncă); 

2) activele primite din relaţiile de angajare pe piaţa muncii. 
Conceptul de clasă, ca actor în relaţiile de exploatare, este condiţionat de posibilitatea primirii 

rentei pentru activele disponibile. Renta apare în urma controlului ofertei de active, în condiţiile 
informaţiei asimetrice. Ea (renta) este cauza exploataţiei şi antagonismului de clasă. Astfel, 
schimbările survenite în repartiţia proprietăţii asupra activelor (ceea ce aduce rentă) conduc la 
modificarea structurii sociale şi reformarea claselor.  

Sorensen, cu trimitere la A.Marshall, consemnează următoarele forme de rentă: 
 de monopol (apare datorită monopolizării activelor); 
 compozită (apare atunci când două active împreună aduc o rentabilitate mai mare, 

comparativ cu suma rentabilităţii fiecărui activ aparte); 
 renta asupra unor capacităţi înnăscute sau culturale deosebite (talent, putere etc.)  

În anul 2002, în revistele de sociologie din Occident, au apărut articolele lui D.Gruski şi K.Viden 
[5], cu expunerea noii abordări ce ţine de analiza structurii de clasă. Autorii propun să nu ne dezicem 
de analiza de clasă, dar să o transferăm la un nivel mai jos – nivelul profesiei. În centrul concepţiei lor, 
stau producţia şi poziţia indivizilor în sistemul diviziunii muncii în procesele de producţie. Ei explică 
realizarea analizei claselor după profesii astfel: 

1. Pentru identificarea de clase, profesia reprezintă, pentru lucrători, unul din 
principalele criterii sociale;  

2. Clasele influenţează comportamentul indivizilor, stilul lor de viaţă, iar acest fenomen 
poate fi observat la nivelul subculturilor profesionale. Astfel de culturi locale se 
transmit prin socializarea secundară, în instituţiile profesionale de învăţământ (colegii 
de medicină, militare, şcoli profesionale).  

Pentru a construi o structură de clasă adecvată societăţii, autorii propun „…de a evidenţia 
grupele care servesc drept bază pentru autoidentificarea membrilor săi şi au unele mecanisme de 
închidere, ce nu permit intrarea liberă în ele, ceea ce reprezintă analogul acţiunilor colective”. 

O astfel de abordare poate fi acceptabilă pentru societatea industrială dezvoltată, în care 
profesiile reprezintă institute deja formate, ce asigură identificarea indivizilor cu grupul său 
profesional, utilizarea diferitelor mecanisme de limitare a încadrării noilor membri. 

Pentru Republica Moldova, o astfel de abordare nu este acceptabilă, din considerentele că 
profesiile încă nu constituie baza analizei de clase. Actualmente, efectuarea analizei grupelor 
profesionale nu are sens, din considerentul că, în condiţiile variabile ale pieţei muncii, aceste grupe se 
pot modifica încă până la finalizarea procesului de analiză.  

O serie de savanţi sunt împotriva utilizării în calitate de criteriu al statutului profesional şi propun 
înlocuirea lui prin deţinerea obiectelor de folosinţă îndelungată (de ex., automobile). [9] Este deosebit de 
popular acest criteriu în cadrul efectuării cercetărilor comparative ale clasei de mijloc pentru ţările în curs 
de dezvoltare. În baza lui, autorii determină nivelul venitului necesar menţinerii modului respectiv de trai al 
clasei de mijloc, cât şi PIB-ul per capita care-i corespunde. Conform acestei metodologii, la clasa de mijloc 
se referă 46% din populaţia Malaieziei şi Mexicului, 35% din populaţia Braziliei, 23% din populaţia 
Chinei, 9% în India, sub 5% în Nigeria şi Pakistan şi 45% în Rusia. [15]  

În acest mod, Banerjee şi Bufallo evidenţiază două grupe de gospodării casnice: prima cu 
cheltuieli zilnice per capita de 2-4 USD şi cea de-a doua – 6-10 USD. Aceste grupe sunt denumite de 
ei clasa de mijloc. Din punct de vedere al autorilor, „nimic nu caracterizează atât de bine clasa de 
mijloc, ca existenţa unui loc de muncă stabil şi bine plătit”. [16] Reprezentanţii acestor grupe au mai 
puţini copii şi le acordă o atenţie mai mare, în privinţa educaţiei şi sănătăţii. 

O astfel de abordare se deosebeşte de analiza clasei de mijloc ca un grup social determinat, dar 
este actuală pentru comparaţiile dintre ţări şi, deseori, este utilizată pentru identificarea clasei de 
mijloc din societăţile în tranziţie. 

Întrebările despre existenţa clasei de mijloc şi influenţa ei asupra dezvoltării ţării, precum şi 
problema, dacă societatea contemporană este divizată în clase după tipul structurii sociale, până în 
prezent, nu au un răspuns univoc în mediul savanţilor din Rusia. 
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În cercetarea subiectului dat, s-au desemnat câteva etape: 
 În anii 80, se susţinea că clasa de mijloc trebuie să joace rolul decisiv în tranziţia la 

relaţiile de piaţă. Principalele criterii de formare a acestei clase erau: dispunerea de 
apartament, automobil, starea materială etc. 

 În anii 90, analiza clasei de mijloc are loc „în cadrul tradiţiei veberiene”, utilizând 
stratificarea multidimensională. Criteriile şi valorile-prag pentru determinarea acestei 
clase se deosebesc esenţial, ceea ce nu a permis determinarea existenţei, la modul 
general (există sau nu?), a clasei de mijloc în Rusia. 

 În anii 2000, apar cercetări dedicate perspectivelor formării şi menţinerii clasei de 
mijloc după defolt. Viziunile savanţilor, ce ţin de problema existenţei clasei de mijloc în 
Rusia, sunt neunivoce.  

În viziunea lui V.Radaev, „Clasa de mijloc unitară este doar un mit. Dar el (mitul) îndeplineşte 
importante funcţii sociale în societate – prezintă modelul standardului de viaţă, creează baza pentru 
formarea sentimentului de solidaritate”. [17] 

În sociologia rusă, lipseşte un concept unitar, o abordare unică a clasei de mijloc, din care 
considerente şi analiza comparativă a stării acestei clase este dificilă. 

Savanţii ruşi, în cadrul cercetărilor în domeniu, acordă o atenţie deosebită analizei criteriilor de 
delimitare a clasei de mijloc. Astfel, cercetătorii N.E.Tihonova şi S.V.Mareeva studiază următoarele 
criterii de apartenenţă a indivizilor la clasa de mijloc:  

 caracteristicile statutului socio-profesional (criteriul caracterului nonfizic de muncă); 
 educaţia (existenţa, ca minimum, a studiilor speciale medii); 
 nivelul bunăstării (indicatorii veniturilor medii per capita, dar nu sub valorile mediane 

pentru tipul dat de populaţie); 
 indicatorul autoidentificării (integral, autoevaluarea de către individ a poziţiei în 

societate după scala de 10 puncte, dar nu mai jos de 4 puncte).  
Utilizarea criteriilor sus-numite a permis, în baza datelor cercetărilor empirice, desemnarea 

clasei de mijloc contemporane din Rusia. La sfârşitul anului 2008, la clasa de mijloc se atribuia a treia 
parte (34%) din populaţia ţării. [11]  

În România, clasei de mijloc îi sunt dedicate lucrările lui Virgil Madgearu, care s-a preocupat de 
analiza claselor sociale în evoluţia formării capitalismului românesc. Pentru marele economist, clasele 
sunt o comunitate de interese ce pornesc din formaţiunea economică existentă, avându-şi originea în 
repartiţia inegală a averii şi venitului. O clasă de mijloc predominantă, subliniază savantul, înseamnă 
creştere economică, stabilitate, putere mare de cumpărare şi reforme bine gândite.  

În viziunea cercetătorilor, România nu a avut clasă de mijloc înainte de 1990, dar, nici 
actualmente, clasa de mijloc contemporană nu corespunde, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, 
standardelor stabilităţii economice şi sociale.  

Pentru România, sunt caracteristice acumularea de proprietate – pentru unele persoane, menţinerea în 
posesie a proprietăţii – pentru alte persoane şi pentru marea majoritate – lipsa proprietăţii.  

Schimbările survenite în statutul profesional constituie consecinţele schimbării naturii 
proprietăţii cu influenţă directă asupra restructurării de clasă. Datele statistice din ultimii douăzeci de 
ani constată faptul predominării salariaţilor, cu o scădere moderată a ponderii lor. În România, după 
revoluţia din decembrie, industria şi-a redus dramatic activitatea, în urma proceselor de privatizare şi 
falimentare a acelor întreprinderi care nu mai puteau fi susţinute de tehnologii moderne şi competitive. 

Aceste fenomene au contribuit la creşterea populaţiei ocupate în agricultură, scăderea numărului 
celor ocupaţi în industrie şi construcţii, ocuparea unei părţi a populaţiei în noi domenii de activitate.  

Modificările petrecute în structura ocupării au influenţat şi restructurarea claselor: la începutul noului 
mileniu, a apărut şi clasa de mijloc. Până în anul 2008, dinamica creşterii ei a fost pozitivă, dar sub influenţa 
crizei economice, această tendinţă a fost stopată. Dacă, în anul 2008, după datele statistice, 20% din populaţia 
României erau încadrate în clasa de mijloc, atunci în anul 2011, conform datelor recensământului populaţiei – 
aproximativ 10%.* Este un procent modest faţă de acel minimum de 50%, cât ar trebui să îl reprezinte acest 
segment de populaţie pentru a considera statul stabil şi puternic.  

Valul crizei a stratificat populaţia în prea săraci şi foarte bogaţi. Astfel, pătura săracă tinde să 
constituie aproximativ 50% din populaţia ţării. 
                                                 
* sursa electronică: hhtp://www.graiu-gorjului.ro 
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Actualmente, structura socială a claselor existente în România poate fi constatată astfel: clasa de 
sus, clasa de mijloc, clasa de jos şi menţinerea unei clase muncitoare şi a lucrătorilor din mediul rural, 
care nu se regăsesc în niciuna din primele trei. Compoziţia clasei de mijloc nu este încă bine 
delimitată, cu toate că aici sunt încadraţi micii şi marii întreprinzători. Accesul limitat la proprietate, 
cadrul legislativ şi instituţional variabil, nivelul de trai scăzut – sunt acele aspecte în care se desfăşoară 
procesul de formare a clasei de mijloc.  

În Republica Moldova, nu există o structură a modelului clasei de mijloc bine determinată, 
economic argumentată, de asemenea, nu sunt elaborate criteriile de determinare a clasei de mijloc şi 
metodele de evaluare. În cercetările clasei de mijloc, în mare măsură, este utilizată abordarea 
subiectivă, bazată pe identificarea socială a indivizilor, adică pe autoevaluarea şi autoidentificarea în 
componenţa unui sau altui grup social.  

În ianuarie 2012, Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova a efectuat un 
studiu sociologic de identificare a factorilor sociali, care au contribuit la formarea stratificării politice, 
economice şi socio-profesionale în Republica Moldova. Conform rezultatelor sondajului (vezi tabelul 
3), structura socială a societăţii este reprezentată astfel: 2% din populaţie sunt oameni bogaţi (îşi 
permit să-şi procure tot ce le trebuie, fără să se limiteze la ceva); 34% – clasa de mijloc şi 64% – 
cetăţeni care trăiesc la nivelul (sau mai jos) sărăciei. În acelaşi timp, doar 7,2% din cei chestionaţi s-au 
autoidentificat cu grupul social mediu (oameni înstăriţi, dar care nu-şi permit achiziţionarea obiectelor 
de lux). Acele pături sociale, care nu dispun de venituri necesare, care sunt nevoite să economisească, 
nicidecum, nu pot fi atribuite clasei de mijloc, din considerentele că unul din criteriile determinante 
obiective ale clasei de mijloc este un astfel de nivel al venitului, care este suficient pentru satisfacerea 
unui cerc larg de nevoi materiale şi sociale. Grupul studiat mai sus, în ierarhia socială, se atribuie mai 
mult categoriei de săraci şi reprezintă stratul ei superior.  

Tabelul 3 
Autoidentificarea grupelor populaţiei în ierarhia socială 

 
Stratificarea socială: grupul social  

Grupul/stratul social superior  
(oameni foarte bogaţi sau grupul oligarhic)  

0,5%

Grupul/stratul social înalt 
(oameni bogaţi, care au de toate, fără restricţii de consum)  

1,5%

Grupul/stratul social mediu  
(oameni înstăriţi, dar care nu-şi permit achiziţionarea obiectelor de lux – primul strat al grupului mediu)  

7,2%

Grupul/stratul social mai aproape de mediu  
(oameni nu prea înstăriţi, nevoiţi să facă economii – cel de-al doilea strat al grupului mediu)  

27,0%

Grupul/stratul social jos 
(oameni cu un nivel de trai scăzut, aflaţi la limita supravieţuirii) 

47,6%

Grupul/stratul social inferior 
(oameni foarte săraci, care permanent duc lipsa celor necesare) 

16,2%

Sursa: [«Социальная стратификация (политическая, экономическая и социо-профессиональная)  
в Молдове: социологический анализ» // Экономическое обозрение. Логос Пресс №3, 2012 г.]  
 
25% dintre persoanele intervievate au considerat că nivelul de trai, în anul 2011, în comparaţie 

cu nivelul de trai din 1991, este mai bun. Pentru 40% dintre respondenţi, situaţia în cei 20 de ani de 
tranziţie s-a înrăutăţit esenţial, 23% recunosc că o duc aproximativ la fel, iar 9% nu s-au putut 
determina în acest sens.  

Cei mai satisfăcuţi de nivelul de trai sunt respondenţii cu studii superioare (46%) şi cu studii medii 
speciale (35%), cât şi cei, care se autoidentifică cu grupurile sociale: superior (79%) şi mediu (46%). 

Rezultatele sondajului confirmă că, pe parcursul perioadei de tranziţie, diferenţierea socială s-a 
amplificat, iar societatea s-a lipsit de clasa de mijloc. Republica Moldova s-a transformat în ţara celor 
săraci şi bogaţi. Dacă, în ţările dezvoltate, ponderea clasei de mijloc constituie 60-80% din populaţie, 
iar modelul stratificării poate fi reprezentat sub formă de romb: puţini oameni bogaţi şi săraci, iar la 
mijloc se află numeroasa clasă medie, atunci, în Republica Moldova, modelul stratificării este altul – 
aparent el are forma unei piramide, la baza căreia se află stratul numeros de jos (oameni săraci), puţini 
oameni care se declară în clasa de vârf, şi o „firavă” clasă medie de mijloc. Este formată o societate 
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„neoevul mediu”, unde 2% din populaţie reprezintă „noii boieri bogaţi”, 7% – boieri cu venit mediu, 
iar restul – „noii săraci”. 

Unii cercetători afirmă că, deoarece ponderea stratului social mediu este foarte modestă, acest 
strat nu poate fi calificat drept clasă mijlocie. [20] Noi ne alăturăm acestei viziuni. Considerăm că atât 
în conformitate cu criteriile de bunăstare (nivelul venitului, posedarea proprietăţii), cât şi în 
conformitate cu autoidentificarea colectivă, comportamentul, modul de viaţă şi statutul social, orientat 
spre majorarea venitului sau autorealizării, clasa de mijloc în ţară este doar în stadiul de formare. 
Politica statului trebuie să fie orientată spre crearea condiţiilor benefice de formare a clasei de mijloc, 
ca garant al stabilităţii în societate.  
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Secţiunea 2. ECONOMIE FUNDAMENTALĂ  
ŞI APLICATIVĂ 

 
 
 
 

ANALIZA ECONOMICĂ A MODALITĂŢILOR INOVATOARE DE STIMULARE  
A RESURSELOR UMANE DIN ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII  

ÎN ECONOMIA CUNOAŞTERII 
 

Corneliu Guţu, conf. cercet. dr., ASEM 
Lect. univ. dr.Raluca Florentina Creţu,  

ASE Bucureşti, România 
 
The main resources of Small and Medium Enterprises (IMMs) are the following: financial, corporeal, human 

and informational resources.  
Within the new knowledge based society, human resources are the organization’s strategic resources. Both the 

organization’s success as well as its competitive level start from the requisite that human resources are the 
organization’s most valuable asset. This resource must be stimulated and involved in achieving the organization’s 
goals. Following this, the managerial decisions in the human resources field always must be adapted to the 
employees’ personalities and particularities.  

The hereby study undertakes to analyze the stimulating possibilities in the human resources field within the Small and 
Medium Enterprises, based on an enquiry carried out in 112 companies, the specimen being made up of approximately 
equal parts of micro-enterprises (35%), small enterprises (31,67%) and middle sized enterprises (33,33%).  

These IMMs belong to all eight development areas and cover all activity sectors.  
Key-words: knowledge based society, human resources, IMMs, stimulation, performances, innovation.  
 
INTRODUCERE 
În teoriile tradiţionale ale întreprinderii, salariaţii erau priviţi prin prisma modului în care executau, în 

mod disciplinat, anumite operaţii prestabilite sau îndeplineau anumite activităţi. Astfel, s-au cristalizat 
concepte ca „forţa de muncă”, definind totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectuale utilizate de salariaţi în 
cadrul procesului muncii. Aceste concepte (forţa de muncă, mâna de lucru) se utilizau la singular definind 
ansamblul, masa angajaţilor, fără a face trimitere la salariaţi ca indivizi cu personalitate, nevoi, 
comportament, educaţie, experienţă şi valori specifice. 

În accepţiunea modernă, din perspectiva managementului resurselor umane, oamenii nu sunt angajaţi 
doar pentru a ocupa anumite posturi vacante, ci, fiecare în parte, pentru rolul lor important pe care îl pot 
avea în cadrul organizaţiei. Acest lucru este cu atât mai evident, cu cât, în mediul socio-economic actual, 
caracterizat prin concurenţă, dinamism şi interdependenţă, multe din dificultăţile sau realizările 
organizaţiilor au la bază resursele umane şi managementul acestora. 

Forţa de muncă, alături de mijloacele fixe, de obiectele muncii, de calitatea conducerii, precum şi 
alături de pământ, teren agricol, participă direct la realizarea procesului de producţie, având un rol decisiv 
atât în obţinerea bunurilor materiale, în executarea de lucrări şi prestări de servicii, cât şi în conducerea 
activităţilor şi eficientizarea acestora (Vâlceanu, 2005, pp. 112). 

În orice entitate economică, competenţa este măsurată în funcţie de capacitatea acesteia de a fi 
inovativă, ceea ce se traduce printr-o bună organizare, constantă în timp, asigurarea şi menţinerea de 
condiţii tehnologice bune. Toate acestea depind, în primul rând, de factorul-cheie – angajaţii, de 
competenţele şi cunoştinţele acestora. Deşi este cunoscută importanţa majoră a dezvoltării resurselor 
umane, multe întreprinderi mici şi mijlocii nu acordă atenţia necesară managementului resurselor umane 
sau, în unele cazuri, acest management lipseşte cu desăvârşire.  

Vom prezenta câteva măsuri specifice managementului resurselor umane, astfel încât însuşirea 
acestora de către utilizatori, să încurajeze activitatea de inovare la nivelul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. 

În IFRS pentru IMM-uri, la secţiunea 27, sunt prezentate beneficiile angajaţilor pe termen scurt, 
planurile de contribuţii determinate, planurile de beneficii determinate, beneficiile pe termen lung ale 
angajaţilor, beneficiile de finalizare a contractului de muncă. 
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE LA NIVELUL ÎMM, ÎN VEDEREA 
SUSŢINERII INOVĂRII ÎN ECONOMIA CUNOAŞTERII 

Pentru realizarea unui bun management al resurselor umane, în cadrul unei întreprinderi mici sau 
mijlocii (Robu şi colab, 2008), care să aibă drept scop sprijinirea activităţii de inovare, literatura de 
specialitate menţionează o serie de subcomponente, cu efect direct sau indirect asupra calităţii resurselor 
umane în vederea susţinerii inovaţiei în economia bazată pe cunoaştere. Dintre acestea, considerăm că 
prezintă cea mai mare importanţă următoarele (figura 1): 

 

  
 

Figura 1. Subcomponente cu efect direct sau indirect asupra calităţii resurselor umane 
în vederea susţinerii inovaţiei în economia bazată pe cunoaştere 

 
În economia cunoaşterii, pe măsură ce au loc schimbări de piaţă (globalizarea pieţelor şi 

internaţionalizarea acestora, reducerea ciclurilor de viaţă ale produselor, creşterea vitezei de a inova, 
creşterea segmentării pieţei, a cerinţelor şi orientării clientului, creşterea complexităţii tehnologiilor în 
raport cu cererea crescândă pentru calitate etc.), strategiile de inovare ale entităţilor economice devin mai 
complexe şi dinamice, lucru care generează o cerere de calificare cât mai polivalentă a angajaţilor, cum ar 
fi: 

 competenţa comunicaţională şi lingvistică; 
 abilităţile şi competenţele metodologice şi sociale cât mai diversificate, ale forţei de muncă; 
 responsabilităţile mărite; 
 autocontrolul; 
 necesitatea de instruire pe parcursul întregii vieţi etc. 

Activitatea de instruire şi calificare a forţei de muncă reprezintă un mijloc eficient de a ajunge la 
inovaţie şi implementarea acesteia. De fapt, lipsa calificării poate duce la încetinirea procesului de inovare 
într-o entitate economică, acesta fiind rezultatul inovaţiei şi al progresului tehnic. 

Calea prin care o entitate economică poate deveni competitivă implică din partea conducerii 
elaborarea unui plan de dezvoltare sistematică a resurselor umane, concomitent cu calificarea acestora. În 
cadrul luptei concurenţiale într-o economie bazată pe cunoaştere, resursele umane au rolul de factor decisiv 
în capacitatea întreprinderilor de a inova.  

Ghidul de proiectare a conceptului de instruire vizează resursele umane şi poate fi gândit ca o 
posibilitate prin care entitatea economică ar putea să-şi optimizeze managementul de instruire sistematică. 
Într-o primă etapă, este nevoie de o evaluare a nevoilor de instruire. Aceasta implică o analiză a situaţiei 
curente de lucru, pentru a detecta cu precizie punctele slabe şi punctele forte ale instruirii, ceea ce permite 
orientarea angajaţilor spre rezolvarea problemelor pe care aceştia le au prin instruire. 

Rezultatul evaluării nevoilor de instruire permite formularea obiectivelor de instruire, care vor 
conduce la programe şi planuri de instruire, precum şi instrumentele adecvate realizării lor. Principalele 
elemente care condiţionează managementul sistematic al instruirii şi care trebuie avute în vedere sunt 
prezentate în figura 2. 

Subcomponente 

existenţa unui ghid de proiectare a conceptului 

realizarea unui management sistematic al instruirii 

identificarea nevoilor de instruire 

inovaţia ca bază în crearea unei culturi a inovaţiei 

cunoaşterea şi promovarea unor metode de instruire  
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Figura 2. Principalele elemente care condiţionează managementul sistematic al instruirii 
 
Organizarea, dar, mai ales, eficienţa instruirii va depinde de întrebările şi de răspunsurile posibile care 

vizează procesul de instruire, proces specific fiecărei entităţi economice. 
Fie că este vorba de IMM-uri sau firme mari, inovarea într-o afacere depinde de personalul existent, 

de mentalitatea, cultura şi deprinderile acestuia. În mod special, pentru IMM-uri, o posibilitate de 
evidenţiere a constrângerilor, dar mai ales a oportunităţilor de succes într-o afacere, o constituie Analiza 
Nevoilor de Instruire (ANI).  

Această metodă constă în strângerea de date necesare nevoilor de instruire, ca răspuns la următoarele 
întrebări: cine, ce, când, de ce, cum. În această analiză, sunt implicaţi angajaţii din cât mai multe departamente 
ale firmei; cu convingeri şi aprecieri proprii de perspectivă asupra nevoilor de dezvoltare, precum şi oportunităţi 
ce ar putea facilita succesul afacerii firmei – ANI este parte componentă a strategiei de afaceri a firmei. 

ANI este necesară în acele zone ale unei afaceri care ţin de deprinderile angajaţilor, fie că este vorba 
de domeniul public sau privat. Deoarece costurile acestei analize, precum şi timpul alocat sunt ridicate, 
ANI este specifică firmelor mari, dar este posibilă şi în IMM-uri, cu condiţia unei bune pregătiri, dar mai 
ales deschiderea către cooperarea cu cei de la care poţi învăţa, datorită experienţei acumulate. ANI este 
importantă, deoarece poate furniza:  

 direcţii pentru utilizarea resurselor umane;  
 un cadru pentru instruiri;  
 o politică de rezervă în situaţii de criză; 
  nevoia de instruire în funcţie de dinamica sectorului. 

ANI poate fi privită ca un proiect a cărui organizare şi desfăşurare implică o bună informare respectiv 
răspunsul la întrebările deja menţionate. 

Un model de derulare posibil pentru ANI poate fi următorul: 
1. Inventarierea tuturor proceselor-cheie din firmă, care îndeplinesc aşteptările clienţilor, ele 

devenind punctul principal al analizei. 
2. Identificarea domeniilor funcţionale existente în procesele-cheie enumerate (management, 

marketing, financiar, vânzări, resurse umane, producţie, asigurarea calităţii, logistică, 
administrativ etc.), dar mai ales angajaţii acestora, ierarhic de la director până la cei ce au contact 
direct cu produsul, serviciul sau clientul. 

3. Identificarea principalelor constrângeri ale problemelor, zonelor funcţionale afectate, cauzelor 
problemelor, responsabililor acestei zone. De asemenea, din oportunităţile existente favorabile 
afacerii, se evidenţiază cele critice, care ar genera nevoi de instruire a personalului angajat. 

4. Problemele şi oportunităţile firmei odată identificate necesită rezolvare prin soluţii, cum ar fi: 
reproiectarea proceselor de afaceri, restructurarea zonelor funcţionale, strategii de pregătire la 
locul de muncă etc. Acest lucru poate fi posibil cu eforturi interne sau cu ajutorul unui expert 
extern astfel, încât performanţa firmei să se îmbunătăţească. 

Principalele elemente  

planificarea structurii 

planificarea conţinutului şi a metodelor 

grupul ce urmează a fi instruit 

planificarea evaluării 

o bună coordonare între teoria şi practica instruirii 

intensificarea transferului intern de know-how 

utilizarea de noi metode de predare şi învăţare 
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Pentru a avea succes pe piaţă, respectiv avantaje economice sigure, orice firmă (respectiv IMM-uri) 
trebuie să-şi creeze o cultură a inovaţiei prin faptul că toţi angajaţii acceptă inovaţia, ea devenind un mod de 
viaţă. Pentru aceasta este necesar ca angajaţii să fie dotaţi cu tipurile de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, să 
fie suficient de motivaţi şi încrezători, pentru a genera idei noi, care să fie implementate cu succes. Cultura 
unei companii constă în anumite valori şi practici pe care membrii unei echipe le împărtăşesc într-o 
companie. Crearea unei culturi a companiei pentru inovaţie continuă ar trebui aplicată la orice fel de firmă, 
cu condiţia ca stafful companiei să fie deţinătorul celor mai bune deprinderi, cunoştinţe şi experienţă, lucru 
important pentru performanţa companiei şi obiectivele afacerii cu care aceasta se ocupă. O cultură a 
companiilor pentru inovaţia continuă ar trebui să cuprindă cunoştinţe necesare: 

1) atât în situaţii de criză sau competiţie, ca să aibă o intervenţie promptă prin luarea de măsuri 
necesare; 

2) pentru îmbunătăţirea continuă a afacerii şi a propriilor performanţe; 
3) pentru folosirea cunoştinţelor angajaţilor şi a datelor, prin care să se poată lua decizii la timp; 
4) ca să tolereze greşelile angajaţilor în dorinţa lor de îmbunătăţire a propriilor performanţe; 
5) ca să depună toate eforturile pentru a menţine empatia clienţilor; 
6) ca să promoveze continuu statutul impus de client. 

Un rol major în realizarea acestei culturi revine stilului de management promovat în firmă pentru 
îmbunătăţirea comportamentului angajaţilor. Transformările iau timp, necesită răbdare şi înţelegere, drumul 
este anevoios şi, în unele cazuri, rezultatele nu sunt cele scontate, ba chiar dramatice în unele cazuri. 

Fiecare companie dispune, în general, de o anumită cultură proprie, lucru care complică de multe ori 
problemele legate de inovarea continuă. Realizarea unei culturi pentru inovaţia continuă depinde de cultura 
existentă, de angajaţi şi de şeful executivului, de felul cum acceptă şi promovează schimbarea ultimelor două 
categorii. 

Ca o consecinţă firească a dezvoltării fără precedent a tehnologiilor de informare şi comunicare, au 
apărut noi metode de predare şi învăţare, care, promovate în procesul de reconversie profesională, oferă 
cursanţilor oportunităţi variate pentru învăţare, precum şi îmbunătăţirea abilităţilor acestora în legătură cu 
capacitatea de reflecţie. Aceste posibilităţi oferă IMM-urilor alegerea celor mai potrivite soluţii 
instituţionale astfel, încât cursanţii să devină din ce în ce mai creativi şi inovatori. Principalele metode 
posibil de utilizat sunt prezentate în figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Metode moderne de învăţare 

Metode moderne de învăţare
model deschis şi activ pentru curs
învăţare bazată pe grupuri
e-simulări, lumi virtuale şi jocuri pentru învăţare
webcasts
căutări de informaţie, analiza direcţionată, cercetarea
învăţarea bazată pe probleme/proiecte
învăţarea prin descoperire;
învăţarea modulară
proiectare în echipă
Brainstorming
studii de caz
învăţarea bazată pe roluri
critica în cadrul unui grup
supervizare şi mentoring
învăţarea combinativă
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METODOLOGIA CERCETĂRII 
Pentru a analiza modalităţile de stimulare a salariaţilor din IMM-uri, în condiţiile persistenţei crizei 

economice globale, am recurs la investigarea unui număr de 112 firme, eşantionul fiind format în proporţii 
aproximativ egale, pe tipuri de întreprinderi, aşa cum este prezentat în figura 4. 

 

35
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micro-întreprinderi 

întreprinderi mici

întreprinderi mijlocii

 
Figura 4. Structura eşantionului în funcţie de dimensiunea firmelor 

 
Pe regiuni de dezvoltare, structura eşantionului este prezentată în figura 5. 
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Figura 5. Structura eşantionului pe regiuni de dezvoltare 

 
Firmele intervievate aparţin tuturor domeniilor de activitate, respectiv industrie, comerţ, construcţii, 

transporturi, turism, servicii şi agricultură, datele fiind redate în figura 6. 

Industrie
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Figura 6. Structura eşantionului pe domenii de activitate 
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REZULTATELE CERCETĂRII 
Cercetarea desfăşurată asupra celor 112 firme a urmărit să ierarhizeze, pe o scară de la 1 la 10 (l-

minimum, 10-maximum), principalele categorii de stakeholderi, în funcţie de impactul pe care îl prezintă asupra 
rezultatelor firmelor în condiţiile persistenţei crizei economice globale. Pe primul loc, s-au clasat managerii, cu o 
medie de 5,92, consideraţi cea mai importantă categorie de stakeholderi. Acest rezultat se poate explica prin 
structura eşantionului care cuprinde în proporţie covârşitoare manageri de nivel superior şi de nivel mediu. 

Pe locul doi ca importanţă, conform rezultatelor studiului, se situează salariaţii, media 5,67, rezultat 
care corespunde conceptelor vehiculate pe plan internaţional, potrivit cărora succesul firmelor depinde, într-
o măsură tot mai mare, de calitatea resurselor umane. 

Imediat lângă salariaţi sunt plasaţi clienţii, cu o medie de 5,38, ceea ce reflectă orientarea tot mai 
pronunţată a firmelor româneşti către piaţă, către oferirea de produse şi servicii care corespund cerinţelor 
clienţilor. Pe următoarele locuri, se situează proprietarii, concurenţii, furnizorii şi băncile. Ultimele locuri 
sunt ocupate de autorităţile locale, comunitatea locală şi sindicate.  

În ceea ce priveşte relaţia management-salariaţi din IMM-uri, se poate constata că în 40% din IMM-
urile investigate, autoritatea managerilor este foarte mare, deciziile fiind luate în exclusivitate de aceştia. 

În 36,67% din IMM-uri, managerii manifestă un interes ridicat atât pentru performanţele salariaţilor, 
cât şi pentru problemele sociale ale acestora, ceea ce reprezintă o abordare echilibrată.  

Pe ultimul loc, se situează posibilitatea ca tot personalul să participe la procesul de adoptare a deciziilor (în 
numai 1,67% dintre firmele investigate se întâmplă acest lucru), ceea ce denotă un centralism pronunţat. 

În IMM-uri, o explicaţie a acestei situaţii ar putea consta în dorinţa proprietarului-manager de a 
deţine controlul deplin asupra tuturor activităţilor desfăşurate în firma pe care a creat-o. 

În continuare, vom analiza modul în care se realizează motivarea personalului în IMM-urile din ţara 
noastră în condiţiile persistenţei crizei economice globale.  

Rezultatele sondajului evidenţiază faptul că 41,67% dintre respondenţi apreciază că stimulentele 
materiale şi cele spirituale sunt la fel de importante. În 28,33% din firme, există diferenţe mari de 
recompensare, bazate pe evaluarea performanţelor salariaţilor. Trebuie remarcat faptul că 23,33% dintre 
respondenţi apreciază că oamenii au nevoie periodic de stimulente. În felul acesta, este recunoscută 
contribuţia pe care o are sistemul motivaţional dintr-o firmă asupra modelării atitudinilor şi 
comportamentului salariaţilor. 

Doar 1,67% dintre respondenţi consideră că recompensarea trebuie realizată în mod egal pentru toţi 
salariaţii, deoarece fiecare îşi aduce propria contribuţie la activităţile firmei, datele fiind redate în figura 7.  
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Figura 7. Motivarea personalului în IMM-urile din România 
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Un alt element investigat s-a referit la modul în care sunt percepute resursele umane în IMM-urile din 
ţara noastră. Rezultatele sondajului evidenţiază importanţa ridicată care se acordă lucrului în echipă în 
firmele investigate, 63,33% din firme. 

În 36,67% din firme, resursa umană este văzută ca una foarte importantă, strategică. Acesta constituie 
un aspect pozitiv care demonstrează că managerii români au înţeles că este necesar ca resursele umane să 
fie tratate ca una din resursele deosebit de importante ale firmei, în care trebuie să se investească sub 
diferite forme, pentru ca şi acestea, la rândul lor, să poată oferi un randament ridicat. 

Totuşi, procentul celor care au apreciat resursa umană ca având importanţa strategică pentru 
organizaţie este relativ scăzut, în special în contextul trecerii la economia bazată pe cunoştinţe. 

Un aspect ce trebuie menţionat se referă la punctajul foarte scăzut, doar 3,33% din firme, pe care l-a 
obţinut afirmaţia potrivit căreia obiectivele individuale sunt mai importante decât cele ale echipei. Este 
accentuată astfel importanţa colaborării dintre salariaţi în cadrul firmei. 

Cercetarea realizată a urmărit să ierarhizeze, pe o scară de la 1 la 11 (1-minimum, 11-maximum) 
valorile dintr-o firmă. În ierarhia valorilor considerate, pe primul loc, se situează calitatea, cu o medie de 
6,52, ceea ce evidenţiază preocuparea respondenţilor de a realiza produse şi servicii care să corespundă 
unor standarde de calitate bine definite. Pe locul doi se află profesionalismul, cu o medie de 6,25, urmat de 
atenţia mare acordată clienţilor, cu o medie de 5,78. 

Fără îndoială, condiţiile prezente impun firmelor o cunoaştere bună nu numai a cerinţelor actuale ale 
clienţilor, ci şi a modului în care este posibil să evolueze aceste cerinţe. 

Următoarea valoare clasată, cu o medie de 5,70, o reprezintă obţinerea de performanţe. Fără îndoială, 
este un lucru natural ca respondenţii să considere obţinerea de rezultate cât mai bune drept unul dintre 
elementele organizaţionale vitale.  

Subiecţii investigaţi au plasat pe ultimele locuri ca importanţă crearea viziunii şi gândirea strategică 
(3,33) şi sprijinirea creativităţii individuale şi a inovării, cu o medie de 3,08, precum reiese din figura 8. 
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Figura 8. Ierarhizarea valorilor din firmă 
 
La prima etapă, cercetarea a fost efectuată pe un eşantion reprezentativ al întreprinderilor din 

România, la a doua etapă, urmează a fi incluse şi întreprinderi din Republica Moldova. 
 
CONCLUZII 
Importanţa relativ scăzută acordată inovării şi creativităţii individuale reprezintă un aspect negativ, 

deoarece inovarea este una din sursele majore de avantaj competitiv în condiţiile persistenţei crizei 
economice globale.  

Luarea în considerare a elementelor de cultură organizaţională reprezintă o necesitate stringentă 
pentru managerii organizaţiilor moderne, întrucât cultura organizaţională constituie un factor determinant al 
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funcţionalităţii şi performanţelor firmei. 
De aceea, managerii trebuie să aibă în vedere următoarele recomandări: 
• Considerarea, într-o măsură mult mai mare, de către manageri şi alte categorii de personal, a 

rolului culturii organizaţionale în funcţionalitatea şi evoluţia unei firme; 
• Abordarea de către manageri a componentelor culturii organizaţionale ca o modalitate importantă 

de influenţare a atitudinilor şi comportamentelor manifestate de personal; 
• Amplificarea motivării personalului prin utilizarea mai bună de către manageri a elementelor 

culturii organizaţionale; 
• Organizarea unor cursuri de perfecţionare profesională, care să includă module distincte de 

pregătire în domeniul culturii organizaţionale; 
• Apelarea la consultanţi de specialitate pentru auditarea şi remodelarea culturii organizaţionale. 
Concluziile şi recomandările autorilor fiind valabile şi pentru mediul de afaceri din Republica 

Moldova, în contextul creării condiţiilor pentru dezvoltarea efectivă a procesului de inovare, formarea unei 
economii sustenabile şi competitive bazate pe cunoaştere şi inovare, precum şi pentru stimularea inovării în 
cadrul firmelor. 
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APLICAREA HEAD-HUNTINGULUI ÎN PROCESUL DE RECRUTARE A 
MANAGERILOR SUPERIORI ŞI A SPECIALIŞTILOR DEFICITARI PE PIAŢA MUNCII 

 
Conf. univ. dr. Alic Bîrcă, ASEM 

 
This article talks about head-hunting as a method of recruitment of senior managers and deficient specialists 

on the labor market. Head-hunting is a relatively new concept on consultancy and recruitment market in Moldova. 
Also, head-hunting is known as executive research. Head-hunting, as a method of recruitment, can be applied in all 
fields of activity, but most of it is used in the banking sector and industry. When applying the head-hunting through 
executive research, several steps are required to be passed in a certain order and sequence. In general, this approach 
includes five steps that headhunters need to follow. 

Cuvinte-cheie: head-hunting, executive research, recrutare, manager superior, specialist, performanţă. 
 
Introducere 
Asigurarea competitivităţii organizaţiilor atât la nivel local, cât şi internaţional, depinde tot mai mult 

de resursele umane care activează în cadrul acestora. Concurenţa tot mai acerbă care se constată la nivel 
local şi internaţional, procesul de globalizare şi cel de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană 
impune noi exigenţe faţă de angajaţii organizaţiilor, în special pentru cei care ocupă posturi-cheie. 
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Recrutarea personalului reprezintă activitatea care nu trebuie neglijată de către managementul superior al 
organizaţiilor, dacă acesta doreşte să facă faţă concurenţei şi provocărilor venite din mediul exterior. În 
acest sens, organizaţiile pot aplica o multitudine de metode de recrutare a personalului. Însă, pentru 
atragerea managerilor superiori şi a specialiştilor, consideraţi deficitari pe piaţa muncii, se impune aplicarea 
head-huntingului. În condiţiile Republicii Moldova, head-huntingul se află în faza iniţială de dezvoltare, 
spre deosebire de ţările dezvoltate, inclusiv România, în care această activitate este desfăşurată pe larg de 
firmele specializate. Procesul de recrutare clasic pentru poziţiile de top-manageri începe să fie înlocuit cu 
cel de head-hunting, care, deşi presupune un efort financiar mai mare din partea clientului, reprezintă o 
investiţie a cărei perioadă de recuperare este redusă. Deşi, până nu demult, organizaţiile multinaţionale 
recurgeau în mod frecvent la head-hunting, obişnuite cu acest gen de abordare, în ultimii ani, companiile 
naţionale care îşi permit efortul financiar, au început să apeleze la acest serviciu. Prin elaborarea 
materialului dat ne propunem drept scop familiarizarea cu principiile de activitate ale firmelor de head-
hunting, precum şi al procesului de desfăşurare al acestora.  

 
Cadrul general al head-huntingului 
Head-huntingul (vânătoarea de capete) reprezintă un concept relativ nou pe piaţa de recrutare şi 

consultanţă din Republica Moldova. De asemenea, head-huntingul mai este cunoscut şi sub denumirea de 
executive-research. Principala deosebire a acestor două concepte constă în faptul că head-huntingul constă 
în recrutarea managerilor superiori prin abordarea directă, în timp ce executive-research recrutează 
persoanele desemnate de către client.  

Cine sunt persoanele vizate de firmele de head-hunting? 
De obicei, managerii superiori şi specialiştii care ocupă posturi-cheie atât în organizaţiile 

multinaţionale, cât şi în cele naţionale de dimensiuni mari sunt persoanele „vânate” de firmele de head-
hunting. Pentru a intra în vizorul firmelor de head-hunting, individul trebuie să investească suficient de 
mult în propria persoană în vederea dezvoltării cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale, precum şi în 
dezvoltarea personală. Astfel, un specialist, în activitatea sa profesională, trece prin mai multe etape: 

• nou-angajat. Cuprinde o perioadă de cel mult şase luni de la momentul angajării în care are 
loc procesul de adaptare a acestuia atât la locul de muncă, cât şi în cadrul organizaţiei; 

• tânăr specialist. Durează de la şase luni până la 1,5 ani. În această perioadă, are loc procesul 
de obţinere a experienţei profesionale care, de obicei, se realizează prin supraveghere din 
partea superiorului; 

• specialist. Dimensionată în timp, această etapă cuprinde perioada de la 1,5 până la 3 ani. 
Reprezintă perioada de timp în care angajatul se formează ca profesionist şi începe să obţină 
performanţe profesionale suficient de înalte care nu pot fi neglijate de către managementul 
superior al organizaţiei;  

• specialist superior. Cuprinde perioada de la 3 la 5 ani. În acest interval de timp, angajatul se 
orientează destul de bine în domeniul său profesional. De asemenea, specialistul în cauză 
poate fi promovat pe posturi de conducere. Atingând acest nivel, angajatul respectiv intră în 
vizorul firmelor de head-hunting; 

• specialist expert sau „star”. Persoana în cauză poate obţine această titulatură după cel puţin  
5-7 ani de activitate profesională într-un anumit domeniu. Având capacităţi profesionale 
deosebite şi fiind preocupat permanent de dezvoltarea sa profesională, specialistul poate să 
atingă nivelul de „star” în sensul că performanţele sale profesionale sunt cu mult superioare 
standardului de performanţă stabilit pentru profesia respectivă. Astfel, aceştia devin obiect de 
„vânătoare” din partea head-hunterilor.  

Potrivit literaturii de specialitate, „starurile” sunt acei profesionişti care s-au dezvoltat, din punct de 
vedere profesional, în aceeaşi organizaţie sau în mai multe organizaţii pe posturi diferite, însă din acelaşi 
domeniu de activitate.  

Clienţii firmelor de head-hunting solicită atragerea celor mai buni profesionişti din domeniu. În cazul 
dat, head-hunterii nu trebuie să ia în consideraţie asemenea criterii, ca: vârsta, studiile, locurile de muncă 
ocupate anterior etc. De cele mai multe ori, clienţii firmelor de head-hunting solicită atragerea persoanelor 
care au activat sau activează în organizaţii naţionale renumite sau în cadrul multinaţionalelor. 

În activitatea de head-hunting, trebuie luate în consideraţie mai multe aspecte. În primul rând, 
recrutarea top-managerilor trebuie realizată în confidenţialitate, ceea ce, de fapt, nu se întâmplă permanent. 
Orice informaţie divulgată este inadmisibilă, deoarece pune în dificultate întregul proces de căutare 
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(„vânare”) a candidaţilor respectivi.  
În al doilea rând, este inadmisibil ca procesul de căutare să se realizeze concomitent de angajator şi 

de firma de head-hunting sau solicitarea este realizată, în acelaşi timp, de două firme de head-hunting.  
Head-huntingul, ca metodă de recrutare a personalului, poate fi aplicat în toate domeniile de 

activitate, însă, cel mai mult, acesta este utilizat în sectorul financiar-bancar şi cel industrial. 
În orice organizaţie industrială, există subdiviziuni-cheie care asigură succesul acesteia pe piaţă. În 

mare parte, acestea se referă la subdiviziunea de proiectare-cercetare, subdiviziunea de marketing, 
subdiviziunea de producţie etc. Identificarea şi atragerea unor specialişti cu renume din sectorul de 
cercetare-proiectare sau cel de producere reprezintă o problemă pentru Republica Moldova. Aceasta se 
datorează faptului că, în procesul de trecere de la economia centralizată la cea concurenţială, sectorul 
industrial a avut cel mai mult de suferit. Ca rezultat, majoritatea profesioniştilor din sectorul industrial şi-au 
schimbat domeniul de activitate, ori au plecat peste hotare, ori cunoştinţele şi abilităţile profesionale ale 
acestora s-au devalorizat şi nu mai sunt de actualitate. 

Activităţile head-huntingului 
Head-huntingul reprezintă o activitate destul de complexă, fapt care determină ca aceasta să se 

desfăşoare cu dificultate. În vederea evitării eventualelor probleme în procesul desfăşurării head-
huntingului, se impune luarea în consideraţie a mai multor activităţi. 

Analiza posibilităţilor reale ale organizaţiei solicitante. Toate organizaţiile doresc să angajeze cei 
mai buni specialişti în domeniu. Însă, majoritatea organizaţiilor nu ştiu ce trebuie să facă în cazul dat. 
Pentru aceasta, organizaţia solicitantă, împreună cu firma de head-hunting, trebuie să găsească răspuns la 
următoarea întrebare: De ce candidatul ar fi tentat de această ofertă? 

Descrierea postului vacant trebuie să fie cât mai obiectivă. Unul şi acelaşi post de muncă necesită, 
din partea potenţialului candidat, diferite calităţi, în funcţie de situaţia în care se află organizaţia. Spre 
exemplu, în faza de creştere ar fi oportune anumite calităţi pe care trebuie să le posede titularul postului 
respectiv, în timp ce, în cea de stagnare sau recesiune, se impun alte calităţi. Având în vedere faptul că 
procesul de identificare este destul de dificil, trebuie evitate formulări de genul: „Avem nevoie de cel mai 
bun manager în domeniu” sau „Găsiţi candidatul, salariul şi condiţiile de angajare le stabilim ulterior”. 
Descrierea exactă a postului determină direcţia de căutare a potenţialilor candidaţi şi, totodată, asigură 
succesul sau insuccesul activităţilor ulterioare.  

Analiza portretului psihologic al managerilor superiori ai organizaţiei solicitante. În cazul firmelor 
de head-hunting, nu este suficientă doar identificarea candidatului care deţine cele mai înalte competenţe 
profesionale. Head-hunterii trebuie să determine: 

• profilul psihologic al candidatului, acceptat de managementul superior al organizaţiei 
solicitante; 

• sistemul de valori al candidatului, compatibil cu cel al organizaţiei solicitante.  
Colaborarea organizaţiei solicitante cu firma de head-hunting. În vederea asigurării succesului în 

procesul de căutare şi identificare a potenţialilor candidaţi, se impune o colaborare între organizaţia 
solicitantă şi firma de head-hunting. Încrederea şi înţelegerea reciprocă se ating în timpul analizei 
activităţilor la diferite etape. Aceasta permite corectarea sau ajustarea aşteptărilor organizaţiei solicitante, 
înaintea finalizării procesului de căutare, fapt ce nu necesită cheltuieli suplimentare din partea acesteia. 

Planificarea activităţilor. Volumul mare de informaţii care se cere prelucrat şi analizat trebuie 
planificat şi structurat din timp, astfel încât să nu fie omis niciun candidat din procesul de căutare.  

Analiza concurenţilor organizaţiei solicitante şi a potenţialilor candidaţi. Un candidat bun se 
consideră acel care a obţinut performanţe profesionale deosebite în domeniul respectiv. De aceea, procesul 
de căutare trebuie să înceapă cu identificarea organizaţiilor în care ar putea activa potenţialul candidat.  

 Aplicarea metodelor active de căutare a candidaţilor. Aceasta permite firmei de head-hunting să 
identifice locul unde îşi desfăşoară activitatea potenţialii candidaţi, întocmind, în acest sens, o „listă 
extinsă”. Ulterior, din „lista extinsă” a candidaţilor, vor fi invitaţi la interviu cei care corespund cel mai 
mult cerinţelor organizaţiei solicitante, stabilind o „listă restrânsă.”  

Analiza detaliată a carierei şi performanţelor candidaţilor. Principala modalitate de culegere a 
informaţiei despre candidat o constituie interviul. Un intervievator experimentat poate obţine informaţii 
suficiente despre candidat, chiar şi acea informaţie pe care candidatul ar fi dorit să o ţină în secret, cum ar 
fi: responsabilităţile de muncă, metodele de muncă utilizate, sarcinile de muncă realizate, elementele 
motivatorii şi salariul, stabilitatea emoţională etc., necesare pentru o evaluare cât mai corectă a acestuia.  
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Culegerea şi evaluarea recomandărilor. În vederea stabilirii corectitudinii şi obiectivităţii evaluării 
realizată de însăşi candidatul respectiv, este necesar să se constate care sunt opiniile superiorilor sau ale 
colegilor de la locurile de muncă anterioare. Pentru aceasta, este nevoie de timp şi anumite abilităţi ce pot fi 
dezvoltate ca urmare a activităţii într-o firmă de head-hunting. 

Munca în echipă a head-hunterilor. Pentru a găsi cel mai potrivit candidat, este nevoie de o echipă 
de profesionişti şi anume: recrutori, analişti, asistenţi, head-hunteri etc. O singură persoană nu ar reuşi să se 
isprăvească cu volumul respectiv de muncă, fapt ce ar putea influenţa şi rezultatul scontat.  

Pregătirea organizaţiei solicitante de întâlnirea cu candidatul. O bună parte din specialişti 
consideră că principalul aspect al head-huntingului constă în găsirea celui mai bun candidat. Însă, de cele 
mai multe ori, organizaţia solicitantă pierde candidatul respectiv datorită comportamentului inadecvat şi 
anume: tergiversarea întâlnirii cu candidatul, modificarea exigenţelor, subaprecierea candidatului etc. De 
aceea, organizaţia solicitantă trebuie să fie destul de precaută în astfel de situaţii pentru a nu pierde şansa de 
a angaja un profesionist foarte bun în domeniul solicitat. 

Pregătirea candidatului pentru întâlnirea cu organizaţia solicitantă. Din momentul aflării despre o 
posibilă plecare a specialistului sau managerului din cadrul organizaţiei, asupra acestuia încep a se face 
anumite presiuni în vederea menţinerii lui. Abilitatea de a susţine candidatul, prin organizarea transferului 
spre organizaţia solicitantă reprezintă una din sarcinile principale ale head-hunterului.  

Spre deosebire de procedura clasică de recrutare a candidaţilor, head-huntingul este mult mai 
complex, deoarece şi posturile vizate sunt de o semnificaţie deosebită pentru organizaţie. Activităţile head-
hunterilor sunt mult mai diverse şi implică un efort mult mai mare din partea acestora. În mare parte, 
activităţile head-hunterilor vizează: 

• studierea şi evaluarea domeniului de activitate al organizaţiei solicitante; 
• determinarea profilului viitorului candidat; 
• căutarea şi identificarea candidaţilor; 
• evaluarea candidaţilor; 
• motivarea candidatului în vederea acceptării transferului într-o altă organizaţie; 
• adaptarea noului angajat în organizaţia solicitantă. 

Prin urmare, head-hunterii, spre deosebire de recrutorii simpli, trebuie să deţină cunoştinţe şi abilităţi 
mult mai diverse pentru a face faţă cerinţelor organizaţiilor solicitante. 

Procesul de desfăşurare a head-huntingului 
În cazul aplicării head-huntingului prin executive search, se impune parcurgerea mai multor etape 

într-o anumită ordine şi consecutivitate. În general, această abordare cuprinde cinci etape, pe care trebuie să 
le urmeze head-hunterul. 

Etapa I – Contractarea 
 Această etapă are o semnificaţie deosebită în procesul de head-hunting şi are un impact deosebit 

asupra rezultatului final. În cazul în care firma de head-hunting nu înţelege clar doleanţele organizaţiei 
solicitante asupra profilului viitorului angajat, atunci toate eforturile depuse de head-hunteri s-ar putea solda 
cu eşec. Majoritatea clienţilor firmelor de head-hunting nu ştiu exact ce fel de persoană vor să angajeze şi 
care ar fi recompensa pe care ar fi dispuşi să o plătească pentru munca prestată.  

De aceea, în procesul negocierilor dintre firma de head-hunting şi clientul acesteia, trebuie luate în 
consideraţie mai multe aspecte.  

Informaţii despre client: forma juridică a organizaţiei, mărimea organizaţiei, specificul activităţilor, 
numărul de angajaţi, structura organizatorică, amplasarea organizaţiei etc. 

Descrierea postului: denumirea postului vacant, subordonarea directă, problemele care urmează a fi 
soluţionate de viitorul angajat; sarcinile de muncă, numărul subordonaţilor, ponderea deplasărilor în totalul 
timpului de muncă, condiţiile de muncă etc. 

Informaţii despre recompensele viitorului angajat: structura salariului de bază, informaţia despre 
automobil (marca, modelul), cheltuieli de transport, valoarea stimulentelor, facilităţi, asigurări, alte 
recompense. 

Informaţii referitoare la recrutarea candidatului: informaţii despre candidatul ideal, studiile, 
experienţa, calităţile personale, domeniul din care trebuie recrutat candidatul, organizaţiile în care s-ar putea 
regăsi viitorul angajat, organizaţiile din care se doreşte atragerea viitorului angajat, organizaţiile din care nu 
se doreşte atragerea candidatului respectiv etc. 
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Informaţii cu privire la eventualele promovări: posturile de muncă la care ar putea fi promovat, 
perspectivele de lungă durată la postul respectiv, oportunitatea de dezvoltare profesională etc. 

Informaţii despre cultura corporativă: stilul managerial al organizaţiei, obiectivele organizaţiei, 
persoana care a ocupat anterior postul respectiv, cauzele plecării acesteia din organizaţie etc. 

În afară de aceasta, firma de head-hunting poate solicita de la client şi alte informaţii în ceea ce 
priveşte:  

• momentul în care postul respectiv a devenit vacant; 
• numărul candidaţilor intervievaţi pentru postul respectiv; 
• colaborarea clientului cu alte firme de recrutare etc. 

Etapa a II-a – Căutarea candidaţilor 
Această etapă constă în stabilirea „organizaţiilor-ţintă” şi în identificarea potenţialilor candidaţi. În 

calitate de „organizaţii-ţintă” pot fi considerate: 
• organizaţiile concurente; 
• organizaţiile apropiate de sfera afacerilor organizaţiei solicitante; 
• organizaţiile din alte sfere de activitate. 

Firma de head-hunting nu trebuie să ia în calcul doar organizaţiile recomandate de client pentru 
identificarea potenţialilor candidaţi. De obicei, organizaţiile din afacerile mici şi mijlocii cunosc doar 40-
60% dintre concurenţii săi. Bazându-se doar pe recomandările clientului, firma de head-hunting ar putea 
omite unele organizaţii în care se regăsesc potenţiali candidaţi. De aceea, firma de head-hunting trebuie să 
realizeze în mod individual evaluarea concurenţilor clientului.  

Un alt aspect ţine de valoarea organizaţiei din care urmează să fie atras potenţialul candidat. În cazul 
în care firma de head-hunting se axează pe organizaţii mai slab cotate pe piaţă, s-ar putea să nu identifice 
candidatul cu nivelul de profesionalism solicitat de client. În cazul în care aceasta se orientează doar spre 
organizaţiile performante, plasate la un nivel superior faţă de clientul firmei de head-hunting, probabilitatea 
este foarte mică ca specialistul din organizaţia respectivă să accepte transferul într-o organizaţie mai puţin 
cotată pe piaţă.  

Căutarea candidaţilor poate să dureze de la 2 săptămâni până la 6 luni sau chiar mai mult, în funcţie 
de specificul postului vacant al clientului. Această etapă se finalizează cu întocmirea unei liste cu potenţialii 
candidaţi care este prezentată clientului.  

Etapa a III-a – Evaluarea candidaţilor 
Această etapă începe cu contactarea la telefon a candidaţilor agreaţi de către client. De obicei, 

dialogul începe cu prezentarea head-hunterului, precum şi comunicarea ofertei de care ar putea fi interesat. 
Reacţiile candidatului la astfel de oferte ar putea fi diferite: 

• candidatul nu doreşte o întâlnire cu head-hunterul, fapt pentru care acesta nu ar trebui să 
insiste să-l convingă, ci, într-o manieră amiabilă, să finalizeze discuţia orientându-se 
ulterior spre alt candidat; 

• candidatul ar solicita să fie contactat ulterior la alt număr de telefon; 
• candidatul acceptă o întâlnire imediată cu head-hunterul.  

Potrivit practicii în domeniu, 80% din candidaţi acceptă să aibă o întâlnire cu head-hunterul. De 
obicei, întâlnirea sau discuţia cu candidatul se desfăşoară la sediul firmei de head-hunting sau în alte locaţii 
(restaurant, cafenea).  

Cea mai reuşită metodă de evaluare a candidaţilor o constituie interviul. În cazul head-huntingului, 
interviul este destul de complex, deoarece, prin aplicarea acestuia, se urmăreşte obţinerea unui volum de 
informaţii cât mai mare despre candidat. Interviul în cauză se realizează sub mai multe forme: 

• interviul formal. Scopul acestui interviu constă în verificarea şi concretizarea informaţiei 
prezentate de candidat cu referire la posturile de muncă deţinute anterior, programele de 
instruire profesională etc.; 

• interviul profesional. Scopul acestui interviu rezidă în analiza experienţei profesionale a 
candidatului şi-n faptul dacă aceasta corespunde profilului profesional al clientului. Doar din 
denumirea postului nu putem stabili concret sarcinile realizate şi responsabilităţile asumate de 
acesta; 

• interviul stresant. Se aplică cu scopul de a observa care este reacţia candidaţilor în condiţiile 
exercitării unor presiuni psihice. Head-hunterul, în procesul de intervievare, adoptă o 
atitudine agresivă pentru a putea urmări reacţiile candidatului sau poate pune astfel de 



 
Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 

 
 

87

întrebări care pot conduce la schimbarea comportamentului candidatului; 
• interviul de personalitate. Are drept scop conturarea portretului psihologic al candidatului şi 

determinarea compatibilităţii acestuia cu portretele psihologice ale proprietarilor sau 
conducătorilor organizaţiei în care acesta urmează să-şi desfăşoare activitatea profesională. 
În cadrul acestui interviu, se adresează întrebări ce ţin de valorile vieţii, interesele, motivele, 
caracterul, reacţiile la situaţii dificile etc.; 

• interviul de afaceri. Cuprinde un set de întrebări care sunt puse candidatului cu scopul de a 
vedea cum acesta a reuşit obţinerea unor performanţe deosebite în organizaţia care activează, fapt 
ce i-a permis avansarea pe poziţii ierarhice superioare. Rezultatele obţinute i se datorează în 
totalitate sau în spatele acestora se află o echipă care a contribuit direct la obţinerea acestora? 

În afară de aceasta, head-hunterii solicită elaborarea unui plan de afaceri pentru a determina care din 
candidaţi se „apropie” cel mai mult de obiectivele organizaţiei solicitante. În urma evaluării planurilor de 
afaceri elaborate de candidaţi, se poate determina care dintre aceştia corespunde mai mult cerinţelor 
organizaţiei solicitante. 

Etapa a IV-a – Motivarea candidaţilor 
Etapa dată are drept scop studierea motivaţiilor candidaţilor şi identificarea stimulilor care vor 

determina transferul candidatului în altă organizaţie. Această etapă poate să dureze până la 2-3 săptămâni. 
La această etapă, apare întrebarea: „Care ar fi elementele motivaţionale oferite de organizaţia solicitantă 
pentru care specialistul ar accepta transferul? Pentru cea mai mare parte a specialiştilor-candidaţi de o 
asemenea anvergură, principalul motiv îl constituie „provocarea”, adică oportunitatea de dezvoltare a 
propriilor cunoştinţe şi abilităţi profesionale, precum şi realizarea unor performanţe deosebite ce oferă noi 
satisfacţii profesionale.  

Cu toate acestea, banii au constituit şi vor constitui un element motivator în orice activitate. De 
aceea, potenţialul candidat va accepta postul vacant în condiţiile în care recompensa totală de la noul post 
de muncă va fi superioară celei de la actualul post de muncă. Pornind de la acest considerent, proprietarii 
afacerilor trebuie să abordeze problema, mai întâi de toate, prin prisma oportunităţii realizării obiectivelor 
organizaţionale datorită contribuţiei specialistului respectiv şi, ulterior, prin prisma recompensării acestuia. 
Aceasta, deoarece specialiştii recrutaţi de head-hunteri, punându-şi în valoare cunoştinţele şi abilităţile 
profesionale, nu doar că acoperă cheltuielile salariale şi cele de recrutare, ci aduc şi un profit substanţial 
organizaţiei respective. 

Etapa a V-a – Integrarea noului angajat în organizaţie 
Integrarea noului angajat în organizaţie nu reprezintă o etapă dificilă pentru head-hunteri. În primul 

rând, aceasta se datorează faptului că portretul psihologic al angajatului selectat este compatibil cu cel al 
managerului organizaţiei, iar sistemul de valori al acestuia corespunde culturii organizaţionale. În al doilea 
rând, angajatul respectiv dispune de abilităţi de comunicare, fapt ce-i oferă posibilitatea unei cooperări mult 
mai eficiente, atât cu superiorul, cât şi cu subordonaţii. 

Integrarea managerilor superiori se realizează diferit faţă de celelalte categorii de angajaţi din 
organizaţie. Activitatea head-hunterilor nu finalizează odată cu semnarea contractului de angajare între 
părţile interesate, ci trebuie să menţină relaţia atât cu candidatul, cât şi cu organizaţia solicitantă, 
implicându-se, când este necesar, nu doar în calitate de intermediar.  

În general, integrarea managerului superior în organizaţie presupune mai multe activităţi care 
facilitează acest proces: 

• managerul îşi începe activitatea înainte de realizarea nemijlocită a sarcinilor şi 
responsabilităţilor aferente postului ocupat; 

• înainte de a se prezenta la noul loc de muncă, managerul îşi redirecţionează eforturile 
asupra: problemelor din organizaţie, noilor proiecte etc.; 

• determinarea mărimii recompensei totale a managerului şi anume: salariul de bază, 
recompensele financiare directe şi indirecte, recompensele non-financiare, modalităţile de 
comunicare cu subordonaţii etc.; 

• schimbarea structurii organizatorice, aceasta fiind coordonată şi ajustată cu noul manager 
reieşind din noile obiective ale organizaţiei;  

• informarea angajaţilor organizaţiei în general şi a subordonaţilor direcţi în special referitor 
la angajarea unui nou manager superior etc. 
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Potrivit literaturii de specialitate, firma de head-hunting investeşte cel puţin 3 mii de euro în cazul 
abordării executive research. În general, banii sunt cheltuiţi pentru:  

• serviciile telefonice, uneori sunt contactaţi peste 250 de potenţiali candidaţi;  
• întreţinerea networkingului cu candidaţii, invitaţii la restaurant, teatru sau concerte; 
• testarea candidaţilor, se face, de obicei, la solicitarea clientului; 
• salariile consultanţilor etc.  

În cazul abordării directe, organizaţia solicitantă doreşte atragerea unei persoane concrete, head-
hunterul trebuie să se concentreze în totalitate asupra candidatului vizat, pregătind destul de minuţios 
întâlnirea cu acesta. Având în vedere faptul că activitatea head-hunterului nu trebuie să finalizeze cu eşec, 
acesta trebuie să studieze, în prealabil, istoria profesională a candidatului şi să identifice anumite elemente 
motivaţionale care ar putea fi esenţiale pentru acesta în vederea acceptării transferului.  

Comisionul perceput de firma de head-hunting variază în funcţie de pachetul salarial al managerului 
plasat. De regulă, acesta se stabileşte în proporţie de 28-33% din valoarea netă a pachetului salarial obţinut 
de manager în primul an de activitate în organizaţia solicitantă.  

Pentru a deveni un bun head-hunter, trebuie să cunoşti foarte bine noutăţile din mediul de afaceri, să 
fii capabil să înţelegi şi să asimilezi rapid informaţii despre un domeniu de activitate cu care nu prea ai avut 
tangenţă şi să reuşeşti să înţelegi profilul managerului de care are nevoie o organizaţie la momentul 
respectiv.  

Abilităţile de comunicare, cunoştinţele solide în domeniul lidershipului, dar şi al comportamentului 
oamenilor sunt, de asemenea, destul de importante. Prin urmare, un bun head-hunter trebuie să deţină 
abilităţi foarte bune de comunicare, interrelaţionare, persuasiune şi mai ales diplomaţie. În afară de aceasta, 
limbajul şi cultura generală sunt la fel de importante pentru head-hunter, deoarece clienţii acestuia sunt top-
managerii, oameni cu un nivel de cultură destul de înalt.  

Concluzii 
Pe măsura dezvoltării pieţei muncii şi a sporirii competitivităţii, creşte tot mai mult interesul pentru 

adevăraţii profesioniştii, adică acele persoane care şi-au demonstrat capacităţile, abilităţile şi cunoştinţele 
profesionale prin performanţele obţinute la diferite posturi de muncă. Anume, astfel de persoane sunt cel mai 
mult vizate pe piaţa muncii şi spre care se orientează organizaţiile axate pe performanţă. Head-huntingul 
reprezintă metoda de recrutare a personalului care vizează această categorie de angajaţi. Faptul că în 
Republica Moldova head-huntingul face abia primii paşi este determinat de situaţia pieţei muncii care se află 
în dezvoltare. Totodată, managementul superior al organizaţiilor trebuie să conştientizeze valoarea şi 
importanţa unor astfel de persoane care, prin valorificarea potenţialului lor, ar putea asigura succesul scontat.  
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MANAGEMENTUL COMUNITAR ÎN CONTEXTUL INIŢIATIVELOR  
DE DEZVOLTARE 

 
Conf. univ. dr. Angela Boguş, ASEM 

 
Community management refers to the organization of the community initiative groups in order to promote 

functional structuring and problematic orientation of the group. 
Community management in the context of development initiatives includes complex activities conditioned by the 

multidisciplinary character of the community, and by the many problems faced by the community manager. In the 
circumstances where local communities are affected by a deep economic and social crisis, there is a considerable 
decrease of the living standards of the population, the ageing of the rural population etc., and only an efficient 
management of the community, of its members which enrol activities carried in strategic plans, of long-term, targeted 
not only to solving problems of the moment, and for the prevention of these problems would allow their prosperity. 

 
Pentru o mai bună înţelegere a termenului de management comunitar, este important de menţionat 

neadmiterea confundării a doi termeni: cel de „Leadership” şi cel de „Management”, care, deseori, sunt 
folosiţi cu acelaşi sens. În realitate, cele două concepte diferă foarte mult. Deşi au şi unele calităţi comune, 
cauzate de faptul că ambele se bazează pe structuri şi sisteme instituţionale şi ambele au ca scop 
îmbunătăţirea performanţei comunităţii, totuşi, conceptele sunt de esenţe diferite. 

Managementul se referă la activităţi specifice: planificare, aptitudini organizaţionale, conducere şi 
coordonare, care sunt îndeplinite de câteva persoane cu atribuţii specifice în cadrul comunităţii.  

Interpretări mai recente ale termenului „Management” subliniază nevoia de a ne focaliza atenţia 
asupra capacităţilor specifice leadershipului, cum ar fi: stabilirea unui scop, a unor obiective, comunicarea 
lor şi ghidarea celorlalţi în procesul de realizare a lor. Această nouă abordare este cu atât mai importantă 
pentru procesele de dezvoltare comunitară, care pune în valoare noi procese sau accentuează unele deja 
existente, cum ar fi: facilitarea, participarea largă în procesul decizional şi colaborarea.  

Leadershipul înseamnă acordarea unei atenţii sporite dezvoltării atributelor ce se bazează şi pe 
aptitudini de management, dar mai mult pe calităţi precum: integritatea, viziunea, abilitatea de a-i inspira pe 
ceilalţi, conştiinţa de sine, curajul, angajamentul, sinceritatea, pasiunea, încrederea, optimismul, 
înţelepciunea, determinarea, compasiunea şi sensibilitate. Unii oameni sunt, din naştere, mai potriviţi 
pentru lideri. Majoritatea oamenilor nu caută să fie conducători. Cei care vor să devină conducători îşi pot 
dezvolta abilităţi de conducere. 

În timp ce managementul accentuează mai mult sistemele formale, procesele şi stimulentele, 
leadershipul se referă la influenţa informală – felul în care oamenii pot fi mobilizaţi prin intermediul 
valorilor şi viziunilor.  

Conceptul de management este utilizat cu scopul de a descrie activitatea de conducere în toate 
tipurile de organizaţii, respectiv şi în comunităţi. Astfel, managementul se referă la un set de credinţe şi 
practici dezvoltate în diferite organizaţii ca o strategie de îmbunătăţire a performanţelor.  

Renumitul P. Drucker, în lucrarea „Management: sarcini, responsabilităţi, practici”, menţiona: 
„managerii şi managementul fac ca instituţiile să fie performante”. Prin urmare, pentru ca în comunităţi să 
fie realizat acel scop prioritar – ridicarea nivelului de trai şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, este nevoie de o 
bună organizare, atât a comunităţii, grupurilor de iniţiativă, precum şi gestionarea corectă a acestora în 
scopul atingerii performanţelor. 

Iniţial, se considera că activitatea de management este specifică sectorului privat, iar mai târziu se 
dezvoltă ideea în conformitate cu care un manager bun desfăşoară practici şi activităţi asemănătoare, 
indiferent de tipul de organizaţie. Aceasta face ca organizaţiile să funcţioneze mai eficient. Astăzi nu există 
nicio instituţie, organizaţie care să nu utilizeze pe larg acest concept.  

Noţiunea de management, utilizată în contextul dezvoltării comunitare, este una mult mai 
complexă datorită caracterului pluridisciplinar al comunităţii, precum şi multitudinii de probleme cu care se 
confruntă managerul la nivel de comunitate. 

În contextul dezvoltării comunitare, managementul comunitar se referă la activitatea de 
organizare a grupurilor de iniţiativă din comunitate cu scopul de a promova structurarea funcţională şi 
orientarea problematică a grupului. 

Managementul comunitar promovează şi contribuie la realizarea următoarelor transformări: 
 structurarea grupurilor de iniţiativă conform responsabilităţilor membrilor acestora; 
 elaborarea unei agende de activităţi şi obiective de activitate; 
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 activizarea lucrului în vederea soluţionării unei varietăţi de probleme; 
 mobilizarea resurselor şi contribuţiilor comunitare; 
 edificarea unor conexiuni formale cu organizaţiile finanţatoare; 
 avansarea participării profesionale în proiectele de dezvoltare comunitară; 
 formalizarea relaţiilor dintre membrii grupului de lucru implicate în proiect; 
 mediatizarea efectivă a activităţilor de proiect ale dezvoltării comunitare; 
 asigurarea continuităţii şi durabilităţii proiectelor de dezvoltare comunitară.  

Managementul, în contextul comunităţii, presupune perfecţionarea şi eficientizarea activităţilor 
comune în conformitate cu nevoile evaluate în comunitate.  

Managementul comunitar eficient presupune îndeplinirea permanentă a unor sarcini, precum:  
1. Înţelegerea contextului. Conducătorii trebuie să aprecieze istoria socială, politică şi economică a 

organizaţiei. În acelaşi timp, ei trebuie să evite să fie dominaţi de acea istorie şi să fie deosebit de atenţi la 
posibilitatea unei schimbări strategice însemnate. 

2. Înţelegerea oamenilor implicaţi. Conducătorii trebuie să aprecieze diversitatea oamenilor 
implicaţi în procesul de rezolvare a problemelor, precum şi punctele lor comune. Aceasta este esenţa 
conducerii. A te înţelege pe tine şi a-i înţelege pe alţii este extrem de important pentru dezvoltarea forţei de 
caracter şi a intuiţiei, care îi ajută pe oameni să se concentreze asupra a ceea ce contează pentru ei, să 
echilibreze cerinţele aflate în competiţie, să-şi dezvolte profunzimea spirituală, să-şi menţină simţul 
umorului şi să găsească destul curaj pentru a-şi asuma riscuri, să exploreze probleme dificile şi noi strategii. 

3. Sponsorizarea procesului. Sponsorii procesului, în general, sunt conducători aflaţi în poziţii-
cheie. Ei au destul prestigiu, putere şi autoritate pentru a angaja organizaţia în pregătirea şi implementarea 
proiectelor, precum şi pentru a-i face pe oameni responsabili de acest proces. Ei nu sunt implicaţi, în mod 
obligatoriu, în detaliile cotidiene ale funcţionării procesului, dar ei creează toate condiţiile pentru a avea 
succes şi acordă atenţie sporită progresului.  

4. Susţinerea procesului. Susţinătorii procesului sunt cei care au cea mai mare responsabilitate în 
desfăşurarea zilnică a procesului de implementare şi dezvoltare. Ei sunt cei care înregistrează continuu 
procesul şi ţin cont de toate detaliile. Ei creează un model al tipului de comportament pe care se aşteaptă să-
l întâlnească la ceilalţi participanţi: raţional, serios, angajat, entuziast, bine intenţionat, urmărind binele 
comun. Sunt cei care, împreună cu sponsorii, menţin desfăşurarea procesului şi încurajează echipa de 
implementare şi pe alţi participanţi importanţi la proces în momentele dificile.  

5.  Facilitarea procesului. Cei ce facilitează procesul ajută, adeseori, foarte mult la continuarea 
procesului de dezvoltare datorită capacităţilor specifice proceselor de grup, atenţiei acordate structurării şi 
organizării interacţiunilor de grup şi şanselor reduse ca ei să aibă vreo miză în rezultatele concrete ale 
procesului – mai ales dacă provin din afara organizaţiei. O persoană talentată în a facilita acţiunea poate, de 
asemenea, să ajute la crearea acestui nivel de încredere în grup, precum şi a capacităţilor interpersonale şi a 
abilităţilor specifice managementului conflictelor. Construirea încrederii este importantă în orice acţiune 
colectivă, dar în cazul iniţiativelor de dezvoltare cu atât mai mult. 

6. Stimularea conducerii colective. Conducătorii echipei trebuie să se concentreze, în mod natural, 
asupra realizării scopurilor echipei, însă ei trebuie să ţină cont şi de necesităţile membrilor echipei şi să 
promoveze în mod conştient coeziunea grupului. Conducerea în echipă presupune un echilibru perfect între 
puterea executivă, consiliere şi facilitare a procesului.  

7. Folosirea dialogului şi a discuţiilor pentru a da sens procesului. Crearea şi comunicarea într-un 
anumit sens este capacitatea unor conducători vizionari. Aceştia sunt capabili să înţeleagă aspecte 
importante ale lumii lor, dar şi ale altora. Fiind cei care dau sens acţiunii, ei îi ajută pe oameni să dea sens 
experienţei, oferă instrucţiuni pentru prezent şi viitor, ajutând la obţinerea unui răspuns la următoarele 
întrebări: Ce se întâmplă aici? Încotro mergem? Cum vor arăta lucrurile când vom ajunge acolo unde ne-
am dorit? Ei formulează contextul acţiunii şi influenţează percepţiile cu privire la comunitate, strategiile şi 
efectele lor.  

8. Aplicarea regulilor, rezolvarea disputelor şi a conflictelor reziduale. Conducătorii trebuie să se 
comporte corect întotdeauna şi mai ales atunci când trebuie să rezolve conflicte. Disputele şi conflictele 
reziduale pot să apară în timpul implementării proiectelor, strategiilor. Deciziile luate nu vor acoperi, 
probabil, toate detaliile şi dificultăţile care pot să apară odată cu implementarea proiectelor. Aceste 
conflicte trebuie rezolvate constructiv, prin folosirea unor tribunale formale sau informale atât pentru 
rezolvarea dificultăţilor existente, cât şi pentru a accentua sau schimba norme importante ce guvernează 
comunitatea.  
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Comunitatea, precum şi managementul acesteia sunt, în mod direct, legate de caracteristicile 
mediului, influenţând-o de o manieră complexă şi într-o măsură crescândă, de gândirea comunităţii, de 
aceea, luarea în vedere a influenţelor mediului va contribui la reducerea incertitudinii şi a gradului de risc, 
care poate fi prezent în activitatea pe care o desfăşurăm.  

Comunitatea, asemenea unei organizaţii, fiind un sistem deschis, este direct influenţată de o serie de 
organizaţii şi indirect de factorii economici, tehnici, sociali, politici etc., ai mediului în care acţionează.  

Mediul ambiant este deosebit de dinamic, ca urmare a schimbărilor ce se produc în cadrul lui. 
Comunitatea se poate dezvolta, poate să desfăşoare o activitate normală şi eficientă numai în măsura în care 
cunoaşte factorii mediului ambiant, modificările care intervin, adaptându-se continuu la cerinţele acestuia.  

Mediul ambiant include toate elementele exogene comunităţii, de natură economică, tehnică, 
politică, demografică, culturală, ştiinţifică, organizatorică, juridică, psiho-sociologică, educaţională şi 
ecologică ce marchează stabilirea obiectivelor acesteia, obţinerea resurselor necesare, adoptarea şi 
aplicarea deciziilor de realizare a lor. 

În conformitate cu concepţia managementului strategic, pentru facilitarea dezvoltării durabile a 
comunităţii, elaborarea unor strategii locale trebuie să se ţină seama de toate aceste componente, de 
intensitatea influenţei lor, de evoluţiile acestora şi de interdependenţele existente între acţiunea acestor 
factori şi activitatea prezentă şi de perspectivă a comunităţii. 

Acest mediu, care constituie terenul de manifestare a managementului strategic, are la bază 
următoarele caracteristici:  

 Unicitatea. Fiecare comunitate este unică, individuală în felul său, are mediul ei, nerepetabil. Două 
comunităţi, foarte asemănătoare ca profil, dimensiune, număr de populaţie, resurse etc., se confruntă 
cu medii sensibil diferite;  

 Dinamismul. Este conferit de schimbările diferite ca frecvenţă şi amplitudine pe care le suferă 
elementele componente ale comunităţii;  

 Sensibilitatea la influenţă. Se referă la faptul că mediul determină, pe numeroase căi, activitatea 
comunităţii, dar, în acelaşi timp, suportă influenţele acesteia care sunt direct proporţionale cu 
dimensiunea ei, volumul resurselor deţinute, distanţa prielnică de la anumite centre industrial-
economice etc. Această caracteristică a mediului generează, pentru fiecare comunitate, posibilitatea 
de a identifica zonele cele mai sensibile ale mediului şi oportunităţile pe care acestea le oferă, 
precum şi de a valorifica adecvat oportunităţile respective.  
Fiecare factor al mediului influenţează activitatea comunităţii într-un mod specific. Totodată, este 

recomandabilă abordarea sistematică a acestor factori, datorită multiplelor corelaţii dintre ei, care 
potenţează influenţa lor asupra comunităţii. 

Analiza mediului comunităţii se poate referi la aspecte, precum: 
 Cadrul economic al comunităţii reprezintă ansamblul elementelor de natură eonomică din 

mediul ambiant cu acţiune asupra activităţii comunităţii. Printre aceştia, se enumeră: nivelul de 
prosperitate, prezenţa agenţilor economici, ONG-urilor, atractivitatea comunităţii şi cea economică, 
investiţii existente, capacităţi industriale, rata inflaţiei, rata şomajului, sistemul de impozite şi taxe, 
coeficientul riscului de ţară etc. Cadrul economic are influenţa cea mai importantă asupra comunităţii, 
asupra managementului acesteia, urmare a faptului că va avea consecinţe directe asupra creşterii nivelului 
de viaţă, sporirii nivelului de trai al populaţiei. 

 Cadrul tehnologic şi tehnic al comunităţii se referă la: capacităţi tehnologice şi de cunoaştere 
deţinute, capacităţi tehnice şi electronice implementate etc. Mediul ambiant tehnologic are o influenţă 
hotărâtoare asupra activităţii comunităţii. Nivelul tehnologiei, implementat şi utilizat de comunitate, 
influenţează nivelul de educaţie, cultură, mentalitate, nivelul costurilor de divers ordin, calitatea serviciilor 
şi a infrastructurii comunităţii etc. Strategiile dezvoltării comunităţilor moderne au drept cheie de succes 
stimularea puternică şi aplicarea progresului tehnologic. Fenomen definitoriu al lumii contemporane, 
progresul tehnologic are un caracter exploziv, complex şi multilateral, efectele căruia influenţează, în mod 
direct, populaţia: apariţia unor soluţii alternative de dezvoltare în diverse domenii, vizite şi colaborări noi, 
lansări de afaceri noi etc.  

 Cadrul legal al comunităţii presupune o cunoaştere bună a legilor statului în care trăim, 
normele şi reglementări existente. Acestea permit comunităţii să se dezvolte în mod normal şi corect, să 
reacţioneze mai uşor în diverse circumstanţe, la diferite evenimente etc. 

 Cadrul politic, de asemenea, direct sau indirect acţionează asupra activităţii comunităţii. Printre 
factorii principali, se enumeră: forţele politice, arhitectura grupurilor de interes, puncte de coeziune, 
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conflict etc., precum şi politicile promovate de factorii de decizie la nivel naţional: politica economică, 
socială, a ştiinţei, învăţământului, politica externă etc.  

Pe plan intern, puterea politică poate să încurajeze dezvoltarea afacerilor prin crearea unui climat de 
stabilitate şi încredere prin aplicarea unor reguli valabile în raport cu toţi agenţii economici şi prin 
cultivarea, în interiorul aparatului administrativ, în rândurile opiniei publice, a unei percepţii obiective a 
mecanismului economiei şi cel al afacerilor, să încurajeze crearea noilor locuri de muncă în comunităţile 
rurale. 

În plan extern, puterea politică poate să avantajeze comunităţile locale prin atragerea investiţiilor, 
oferirea sprijinului politic în obţinerea unor granturi, ajutoare, credite.  

 Cadrul demografic. Contribuţia resurselor umane la realizarea obiectivelor se reflectă în 
creşterea influenţei factorilor demografici asupra activităţii comunităţii. Principalii factori demografici sunt 
următorii: numărul populaţiei, structura populaţiei pe sexe şi vârstă, durata medie de viaţă, natalitatea şi 
mortalitatea, ponderea populaţiei ocupate etc. Schimbările ce se preconizează a fi efectuate în perimetrul 
acestor factori sunt multiple: de la crearea condiţiilor favorabile pentru revenirea populaţiei plecate peste 
hotarele ţării, la reorientarea acesteia din mediul urban spre mediul rural.  

 Cadrul ecologic. Activităţile desfăşurate în cadrul comunităţii au un puternic impact asupra 
mediului ei înconjurător, precum şi la rândul său, mediul înconjurător influenţează decisiv comunitatea. 
Printre factorii ecologici (naturali), se enumeră: resursele naturale, apa, solul, clima, vegetaţia, fauna, 
factorii geografici, nivelul de poluare etc. Factorii ecologici îşi manifestă influenţa asupra comunităţii pe 
două căi: 

− Cea dintâi este cea mai importantă şi se referă la faptul că o parte majoră a resurselor fără de 
care comunitatea se dezvoltă extrem de greu, este tocmai de natură ecologică: posesia resurselor 
naturale, obţinerea energiei etc.  

− Cea de-a doua se referă la restricţiile pe care le impune protejarea mediului ambiant. Din ce în 
ce mai des şi cu o intensitate mai mare, se optează pentru tehnologii sau echipamente capabile 
să protejeze mediul, cum ar fi cele ce ţin de domeniul salubrizării şi amenanjării comunităţilor, 
reciclării deşeurilor, neutilizării pesticidelor, dezvoltării ecosistemelor locale şi a diversităţii 
biologice etc. 

O atenţie sporită se impune şi faţă de conservarea resurselor naturale: apei, solului, energiei şi a 
resurselor neregenerabile, utilizarea resurselor regenerabile în conformitate cu rata de regenerare, 
prevenirea poluării mediului. 

 Cadrul socio-cultural se referă la factori, precum structura socială a populaţiei, ocrotirea 
sănătăţii, învăţământul, cultura, ştiinţa, mentalitatea, cu influenţă directă sau indirectă asupra comunităţii. 
Un rol decisiv îl are învăţământul, care determină hotărâtor pregătirea şi cultura populaţiei, ceea ce 
influenţează nivelul general al activităţii comunităţii. Latura socială a mediului mai cuprinde şi atitudini, 
valori predominante, comportamentul individual şi colectiv motivat de aceste valori, convingeri, cutume, 
procese de socializare, practici politice şi religioase etc. La fel, latura socială a mediului presupune şi 
asumarea unei responsabilităţi sociale care semnifică implicarea obligatorie a fiecărui membru, solidaritatea 
lor, atât de necesare comunităţii mai ales în procesele de dezvoltare comunitară. 

Latura culturală a comunităţii presupune şi conservarea şi transmiterea patrimoniului cultural, 
resurselor istorice, tradiţiilor şi obiceiurilor populare, stimularea expresiei creative prin arte, cunoaşterea şi 
transmiterea îndeletnicirilor meşteşugăreşti, crearea în comunităţi a unei viziuni a respectului şi toleranţei 
pentru diverse puncte de vedere, valori, tradiţii etc. 

Fiecare element are o maximă importanţă pentru comunitate, iar capacitatea de a influenţa 
structurile acesteia şi tipul de management practicat este majoră. Este extrem de important de a se lua în 
considerare aceste elemente de mediu, dar şi elementele generale (naţionale sau internaţionale).  

Analiza mediului şi a oportunităţilor unei comunităţi permite de a identifica câteva tipuri de ţinte 
specifice care trebuie să intre în atenţia managerului comunitar: 

• Configuraţia politică locală. Din acest punct de vedere, structura comunităţii poate fi 
extrem de diferită – de la comunităţi mici şi omogene la comunităţi divizate, instabile, 
marcate de diverse probleme; 

• Consiliul local. Capacitatea de dezvoltare a unei relaţii coerente cu acest corp poate 
influenţa în mod direct eficacitatea activităţii manageriale. Acest lucru este evident în cazul 
multor localităţi din ţară, unde lipsa capacităţilor de negociere şi interesele politice au dus la 
blocaje majore, de pe urma cărora comunitatea nu a avut decât de suferit. De aceea, este 
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important să atragem atenţia asupra importanţei tehnicilor de negociere în administraţia 
locală, chiar dacă la o primă vedere am putea fi tentaţi să considerăm că ele nu sunt 
relevante în cadrul sectorului public;  

• Comunitatea de afaceri. Datorită evoluţiilor din cadrul societăţilor moderne, această 
comunitate se poate referi atât la firme naţionale, cât şi la firme internaţionale. Capacitatea 
de a dezvolta o relaţie activă (atât în atragerea acestora, cât şi în menţinerea interesului lor) 
cu comunitatea de afaceri reprezintă o condiţie esenţială pentru supravieţuirea comunităţii, 
în special în perioade de restricţii bugetare majore;  

• Organizaţii non-guvernamentale. Acestea pot acorda un sprijin semnificativ managerului 
în rezolvarea diverselor probleme locale: de la cele sociale la cele ce ţin de relaţia cu 
cetăţeanul, în susţinerea proiectelor administraţiei, în furnizarea de personal suplimentar, în 
realizarea medierii între manager şi diverse grupuri etc.;  

• Mass-media. Importanţa mass-mediei locale sau naţionale este evidentă pentru orice 
manager public. Acest lucru nu semnifică însă întotdeauna existenţa unei relaţii coerente, 
structurate cu jurnaliştii, lucru care nu poate decât să afecteze negativ funcţionarea 
comunităţii; 

• Grupuri defavorizate. De foarte multe ori, neglijarea acestor grupuri poate duce la conflicte 
deschise şi la crize la nivelul comunităţii. Luarea în considerare a problemelor specifice şi 
tratarea lor poate semnifica o alegere inteligentă;  

• Personalul primăriei. Dezvoltarea unei relaţii deschise şi profunde cu acest segment 
reprezintă o activitate cu consecinţe pe termen lung pentru managerul local. El va avea 
nevoie de susţinerea şi suportul acestui grup la diferite momente sensibile, de aceea, 
neglijarea acestui aspect este periculoasă.  

În cadrul managementului comunitar, trebuie să se ţină cont de faptul că majoritatea problemelor 
care intervin în interiorul comunităţii se pot datora, în mod tradiţional, erorilor de organizare majore şi că 
doar o mică parte a acestor probleme se datorează, în mod direct, factorului uman. 

Oricât s-ar vorbi despre valoarea schimbărilor pe care le poate aduce o activitate managerială, este 
conştient fiecare că aceasta poate fi cu adevărat eficientă numai în cazul prezenţei unui manager 
comunitar talentat.  

Managerul comunitar este cel care, prin natura poziţiei sale, este direct legat de comunitatea 
locală, de interesele acesteia, de modul în care ea se dezvoltă. În ultima instanţă, existenţa sa se justifică 
doar pe baza servirii comunităţii. Deşi la nivel declarativ acest lucru este acceptat de toată lumea, la nivel 
operaţional situaţia nu este la fel de clară şi coerentă. 

Este important să facem diferenţă între managerul comunitar şi liderul comunitar chiar dacă adesea 
poate fi vorba despre o singură persoană, dar care îndeplineşte două roluri la fel de importante.  

Managerul comunităţii este cel ce, în mod legal, este învestit cu dreptul de a administra comunitatea, 
adică superiorul ce reprezintă administraţia publică la nivel local, atunci când liderul comunitar apare în 
calitate de conducător neformal. 

În activitatea pe care o desfăşoară, managerul îndeplineşte diverse funcţii, de aceea el apare în 
ipostaze diferite. Cunoaşterea diversităţii activităţilor, pe care le întreprinde, ar eficientiza mult rezultatul 
obţinut. În acest context, pentru manager este important să ţină cont de următoarele:  

1. Managerul local nu reprezintă doar un expert tehnic, neinteresat de dorinţele oamenilor, ci doar 
de îndeplinirea riguroasă a obligaţiilor oficiale. Este foarte probabil ca managerii locali să aibă eşec mai 
degrabă datorită neglijării relaţiei cu cetăţenii decât datorită unor erori de natură tehnică. Este absolut 
necesar să se înţeleagă faptul că membrul comunităţii nu reprezintă un consumator tipic şi are trăsături care 
îl diferenţiază esenţial de utilizatorul de servicii private. 

Pentru o mare majoritate a cetăţenilor, administraţia publică are o imagine negativă. La nivel 
psihologic, oamenii au o atitudine negativă faţă de ceea ce se referă la serviciu public. Din acest punct de 
vedere, utilizatorul serviciilor publice se deosebeşte de cel al serviciilor private. Diferenţa clară de raportare 
şi aşteptările total diferite faţă de serviciile publice şi private se bazează pe elemente pentru care 
administraţia îşi poate asuma, în bună măsură, responsablităţi distincte: 

 probleme apărute în ceea ce priveşte modul de tratare al cetăţeanului (indiferenţă, rigiditate, 
lipsă de preocupări pentru nevoile acestuia, comportament autoritar etc.); 

 întârzieri şi lipsa de atenţie acordată publicului (orientarea aşteptărilor exclusiv dinspre 
administraţie înspre cetăţean); 



 
Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 

 
 

94

 excesul de proceduri birocratice;  
 ineficienţa orarului serviciului de relaţii cu publicul; 
 absenţa serviciilor post-utilizare (practic, inexistente în cazul multor instituţii 

administrative). Numărul instituţiilor publice locale care deţin programe de evaluare a 
satisfacţiei consumatorului este neglijabil; 

 carenţe în informarea cetăţeanului. 
Cele mai multe critici venite din partea comunităţii se concentrează asupra aspectelor informaţionale şi 

comunicaţionale. Administraţia publică are tendinţa de a comunica puţin şi ineficient. Ea este însă obligată, atât 
datorită cerinţelor legale cât, mai ales, datorită raţionalităţii manageriale interne, să informeze, să educe, să 
amelioreze imaginea proprie. Plasată într-o ipostază dublă, de protector, dar şi de deţinător al forţei de 
constrângere, administraţia trebuie să depăşească în fapt simpla fază de informare a cetăţeanului şi să convingă, 
să atragă cetăţeanul, să-i dezvolte un spirit de implicare capabil, să iniţieze schimbări de comportament sau de 
perspectivă. 

Construcţia strategiilor de comunicare trebuie să se bazeze pe o abordare simplă, pe eliminarea 
ambiguităţii şi imaginii negative, pe stabilirea unor slogane ce dispun de suficientă forţă pentru a transmite 
mesajul dorit comunităţii vizate. Lipsa de preocupare şi creativitate în materie de comunicare în sectorul 
public nu mai reprezintă un element al modelului tradiţional, ci doar o dovadă clară a lipsei de capacităţi 
manageriale la nivelul unei organizaţii publice. 

Din punctul de vedere al relaţiei cu administraţia, cetăţeanul vizează elemente concrete: 
 aşteaptă ca administraţia publică să fie apropiată din punctul lui de vedere; 
 doreşte o simplificare a procedurilor, acest lucru însă este dificil datorită complexităţii 

acestora şi inadaptării structurilor; 
 speră să aibă un acces crescut la serviciile publice. Capacitatea de acces este proporţional 

legată de: modernizarea sediilor administraţiei; adaptarea orarului de relaţii cu publicul; 
optimizarea modului de tratare a cetăţeanului. 

2. Managerul local nu reprezintă doar un om politic. De foarte multe ori, aceştia pot considera că 
singurele obiective importante sunt cele de ordin politic şi, ca atare, pot neglija interesele comunităţii. 
Oricât de atractivă şi populară ar fi această „alegere” la momentul respectiv în ţara noastră, pe termen lung, 
ea ar putea crea probleme de supravieţuire managerilor şi, în primul rând, celor de la nivel local, unde 
relaţia cu comunitatea este mult mai directă.  

3. Relaţia cu comunitatea presupune legături profunde şi nu doar zâmbete şi strângeri de mână în 
timpul campaniilor electorale. Managerul public trebuie să fie implicat şi prezent în viaţa comunităţii – atât 
în ceea ce priveşte evenimentele majore, cât şi în viaţa de zi cu zi. Cetăţeanul nostru a asimilat un sentiment 
de depărtare evidentă a administraţiei de nevoile şi dorinţele sale, cu excepţia perioadei alegerilor. Un 
manager inteligent poate fi capabil să profite de oportunitatea oferită de construirea unei relaţii directe, 
serioase cu comunitatea. 

4. Organizarea şi administrarea grupurilor locale. De unul singur, managerul comunitar nu ar putea 
să obţină rezultatele aşteptate. El are nevoie de sprijinul şi ajutorul grupurilor de iniţiativă. Pentru aceasta, 
este importantă crearea unui sistem motivaţional, care ar trezi interesul participării oamenilor în activităţile 
desfăşurate. Managerul trebuie să ghideze şi să favorizeze conlucrarea eficientă de grup.  

5. Managerul public are multe de învăţat. Multe teorii organizaţionale se referă la vocaţie şi calităţi 
înnăscute de leadership. Fără să neglijăm importanţa acestor calităţi, este naiv să considerăm că 
managementul local poate fi exercitat la modul serios şi eficace de persoane neinteresate de un proces de 
învăţare continuă. Ameliorarea continuă a abilităţilor şi cunoştinţelor este esenţială. Autosuficienţa şi 
senzaţia de cunoaştere totală nu reprezintă decât un indiciu de mediocritate şi apariţia unor pericole majore 
în conducerea efectivă a comunităţii. 

6. Managerul local trebuie să dea dovadă de calităţi profesionale semnificative. Deşi dezvoltarea unei 
relaţii strânse cu comunitatea pe baza luării în considerare a dorinţelor acesteia este extrem de importantă, este 
greşit să considerăm că acest lucru este suficient. Managerul local trebuie să dea dovadă de capacităţi 
manageriale capabile să ducă la o dezvoltare a comunităţii. Relaţia între cele două componente este foarte 
interesantă, deşi se aşteaptă, în mod teoretic, ca managerul local să deţină cunoştinţe şi abilităţi tehnice, de multe 
ori, el se va confrunta cu probleme mari datorită inabilităţii de a relaţiona cu cetăţenii. Aceste elemente sunt 
capabile să ne arate complexitatea poziţiei managerului public local. Datorită acestei situaţii este extrem de 
important ca managerul să deţină o viziune clară asupra a ceea ce el poate oferi comunităţii. 
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Gestiunea acţiunilor de dezvoltare comunitară trebuie să fie integrate într-o viziune strategică, de 
perspectivă. Dezvoltarea favorabilă a comunităţilor moldoveneşti este posibilă numai în baza unor planuri 
strategice, care să înscrie acţiuni multilaterale şi de lungă durată, orientate nu doar spre soluţionarea 
problemelor de moment, dar şi spre prevenirea apariţiei acestor probleme. 

Managementul strategic desemnează acea componentă a activităţii unui manager comunitar care 
constă în a lărgi orizontul imediat pentru a „gândi în perspectivă“ acţiunea entităţii pe care o conduce. 

Managementul strategic conţine două aspecte majore: 
1) definirea obiectivelor, a strategiei, a structurii şi principiilor de funcţionare a acestei 

entităţi; 
2) măsurarea impactului, în spaţiu şi timp, a unei măsuri importante ce este luată. 

Problemele majore la care trebuie să răspundă procesul strategic se referă, în principal, la 
următoarele întrebări: 

• Încotro se doreşte să se avanseze? 
• Prin ce mijloace se pot atinge scopurile comunităţii? 
• Ce politici particulare vor implica aceste scopuri?  
• Ce resurse umane şi financiare vor trebui angajate? 

Managerul public local poate utiliza diferite căi de aplicare a demersului strategic, care reprezintă o 
importantă valoare în procesul de eficientizare managerială. Aceasta impune tratarea cu seriozitate a unor 
elemente, precum:  

 Definirea coerentă a obiectivelor comunităţii. Chiar dacă reprezintă un demers necesar, dar 
rareori tratat cu seriozitate de autorităţile locale. În documentele cerute de diferite instanţe, este 
nevoie de stabilirea realistă a obiectivelor pe termen mediu şi lung. În lipsa acestora, activitatea 
operaţională va fi realizată de o manieră dezordonată, bazată doar pe reacţia la stimuli externi.  

 Definirea strategiilor. Chiar dacă obiectivele definite sunt corecte şi realiste, în lipsa unor 
strategii de atingere a acestora, nu este posibil de atins aceste rezultate. Spre exemplu, multe 
comunităţi locale definesc ca obiectiv strategic atragerea investiţiilor economice la nivelul lor, 
problema, însă, constă în faptul că aceste declaraţii nu sunt dublate de strategii şi planuri 
concrete, care să indice tipurile de activităţi, ce sunt planificate: publicitate, contacte directe, 
participare la diverse reuniuni sau târguri etc.; 

 Definirea resurselor implicate în demersul strategic. În continuarea exemplului de mai sus, este 
necesară stabilirea clară a resursei umane, tehnice şi financiare implicate în atingerea 
obiectivului de atragere a investiţiilor străine (echipe de realizare a materialelor publicitare, a 
unei pagini web etc.). Comunitatea locală modernă trebuie să fie capabilă să identifice surse 
paralele de finanţare şi să nu se restrângă la utilizarea exclusivă a fondurilor publice, care, după 
cum ştim, sunt limitate; 

 Realizarea unor strategii de cooperare. În cazul multor ţări aflate în tranziţie, cooperarea 
intercomunitară a semnificat un mod de rezolvare a unor probleme de cost imposibil de 
asumat de o singură comunitate. Aceasta semnifică partajarea între mai multe comunităţi 
locale a unei investiţii prea mari, pentru ca o singură organizaţie să o poată permite. 
Cooperările pot avea loc atât în interiorul sectorului public, cât şi între sectorul public şi 
cel privat.  

 Dezvoltarea procesului de implementare. Managementul strategic trebuie să dea dovadă 
de flexibilitate, pentru că nu întotdeauna evoluţia planurilor stabilite se realizează conform 
aşteptărilor iniţiale. Reconsiderarea strategiilor poate constitui o alternativă necesară şi 
eficientă.  

Profesorul american J. Bryson definea planificare strategică „ca fiind un efort disciplinat de a 
produce decizii fundamentale şi acţiuni care formulează şi modelează ceea ce este o organizaţie, ceea ce 
face şi de ce face”. Din acest punct de vedere, putem considera că planificarea strategică, în context 
comunitar, reprezintă procesul de examinare a situaţiei actuale şi traiectoriei viitoare a unei comunităţi, 
stabilind scopuri, dezvoltând o strategie de atingere a acestora şi măsurând rezultatele. Se referă la 
planificarea dezvoltării comunităţii de lungă durată din perspectiva unui set de probleme cu care se 
confruntă membrii acestei comunităţi. 

Planificarea strategică este un proces sistematic prin care comunităţile pot crea o imagine proprie 
a viitorului lor şi elaborează paşii corespunzători, în funcţie de resursele locale disponibile, pentru a 
realiza acel viitor. 
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Astfel, planificarea strategică asigură folosirea durabilă, complexă şi eficientă a resurselor umane, 
financiare, materiale şi naturale, necesitând, în acelaşi timp, o implicare largă a comunităţii în procesul de 
dezvoltare, colaborarea autorităţilor publice cu organizaţiile neguvernamentale, cu antreprenorii etc.  

Procesul de planificare strategică presupune: 
 unificarea şi cointeresarea diverselor forţe din comunitate în participarea la procesul de 

planificare strategică; 
 trecerea în revistă a oportunităţilor şi resurselor locale disponibile; 
 formularea scopurilor şi obiectivelor de realizat; 
 elaborarea planurilor de acţiune; 
 stabilirea responsabililor pentru implementarea planurilor de acţiune şi a regulilor de etică 

între părţile implicate în proces; 
 asigurarea unui proces comunicativ eficient şi de transparenţă maximă: schimb de informaţii 

între părţile implicate privitor la valorile, resursele şi interesele fiecărei părţi, acordul cu 
privire la căile de acţiune, furnizarea de informaţii corecte şi complete către toate părţile 
care participă la realizarea proiectelor de dezvoltare a comunităţii. 

Astăzi, există o multitudine de modele care vin să faciliteze o planificare eficientă. Este important să 
înţelegem că planificarea acţiunilor comunitare nu este doar o transpunere pe hârtie a unor puncte de 
referinţă, nu este nicio completare a grilei viitoarelor activităţi, ci reprezintă o corelare a potenţialului de 
intervenţie a membrilor comunităţii în cazul existenţei anumitor probleme de interes comun. 

Planificarea strategică trebuie să se axeze, în primul rând, pe scopurile şi resursele locale, dar aceasta 
nu înseamnă că trebuie abordate numai probleme de ordin local, fără să se ţină seama de cele naţionale ori 
de problemele şi interesele comunităţilor din vecinătate, întrucât acestea din urmă pot avea un impact 
deosebit asupra comunităţii noastre. Cunoaşterea şi luarea în calcul a acestora ar diminua într-un anumit 
mod anumite riscuri cu care s-ar putea confrunta comunitatea. 

În opiniile unor specialişti naţionali, greşeala cea mai mare a profesioniştilor care au ales să lucreze 
pentru o dezvoltare a comunităţii, este îndepărtarea acţiunilor comunitare de factorul uman. De cele mai multe 
ori, oamenii consideră că există prea multe formalităţi şi pentru a implementa un proiect este destul doar să ai 
finanţare şi să ştii cam ce doreşti să faci. Este greşit, de aceea, astăzi avem sute de proiecte de dezvoltare 
comunitară care au avut un început, de invidiat, dar „s-au stins” imediat după ce s-a terminat perioada oficială de 
implementare a proiectului. Aceste rezultate reprezintă consecinţele „încrederii în sine” exagerate, care îi face pe 
managerii comunitari să nu atragă atenţie la cel mai important aspect al dezvoltării comunitare – cooperarea şi 
conlucrarea membrilor comunităţii. În acest sens, vorbim despre planificarea participativă într-o comunitate. 

Ideea planificării participative poate fi efectuată în diferite modalităţi, important este ca planificarea 
să aibă un caracter consultativ, unde fiecare este auzit. Participarea chiar la faza iniţială a procesului de 
planificare, contribuie la consolidarea unui grup de iniţiativă, creşterea gradului de credibilitate a viitoarei 
acţiuni în faţa întregii comunităţii.  

Un alt obiectiv al planificării participative constă în corelarea planurilor cu problemele reale ale membrilor 
comunităţii, fapt ce prezintă importanţă nu numai în localitatea dată, dar şi pentru potenţialii finanţatori. 

În literatura de specialitate, se întâlnesc diverse opinii privitor la paşii ce urmează a fi întreprinşi în 
procesul de planificare comunitară. Deşi numeric paşii se deosebesc, în linii mari, aceştia se reduc la 
activităţi similare în cadrul acestui proces. Este important de reţinut că procesul de planificare comunitară 
nu este liniar sau static, ci este unul dinamic şi continuu, iar paşii întreprinşi pot fi diferiţi în dependenţă 
de o serie de factori ce influienţează procesul de dezvoltare comunitară. Astfel, vom putea evidenţia 
următoarele etape ale procesului de planificare comunitară: 

1. Crearea unei viziuni comunitare; 
2. Fixarea scopurilor şi criteriilor de dezvoltare; 
3. Stabilirea obiectivelor; 
4. Selectarea proiectelor de dezvoltare locală; 
5. Dezvoltarea planurilor de acţiune. 

1. Crearea unei viziuni comunitare – va ajuta la conturarea unei imagini a ceea ce ar trebui făcut. 
Descrie ceea ce este de dorit şi valoros pentru comunitate prin crearea imaginii unui viitor ideal. Alegerea 
unui proces bazat pe o viziune va permite participarea tuturor persoanelor. Procesul va începe cu evaluarea 
situaţiei curente – ceea ce va indica poziţia în prezent şi va ajuta la determinarea capacităţii comunitare. 
Etapa va începe cu colectarea datelor referitoare la principalii indicatori statistici din comunitate. În cadrul 
ei, se includ asemenea date cu referinţă la calitatea vieţii, a condiţiilor generale de trai din comunitate prin 
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intermediul cărora se exprimă caracteristicile economice, culturale, istorice, de mediu. Cunoaşterea 
potenţialului economic, de care dispune comunitatea: natural, uman, financiar etc., reprezintă un moment la 
fel de important pentru procesul de planificare.  

Evaluarea include şi analiza climatului de afaceri din comunitate. Numărul agenţilor economici, 
succesele şi eşecurile lor, politica fiscală, accesul la capital etc. caracterizează mediul de afaceri din 
comunitatea respectivă. De asemenea, o importanţă majoră o are şi cunoaşterea structurii şi a nevoilor 
pieţei forţei de muncă, examinarea oportunităţilor şi a constrângerilor dezvoltării economice, evaluarea 
capacităţii instituţionale locale etc. 

Colectarea datelor conduce la constituirea unei baze de date cuprinzătoare despre comunitatea 
vizată. Aceasta trebuie să includă, în mod obligatoriu, şi aspecte ce vizează comunitatea în ansamblu: 
capacitatea instituţiilor locale de a administra sau de a iniţia proiecte de dezvoltare locală, sprijinul din 
partea comunităţii etc. Pe lângă datele statistice, beneficiarul dezvoltării comunitare trebuie să prezinte şi 
încercările de a obţine finanţări nerambursabile. 

Evaluarea situaţiei curente implică factori din interiorul comunităţii, cât şi din afara ei şi se construieşte pe 
eforturile depuse în trecut şi se întăreşte prin rezultatele evaluării. Evident, atunci când calitatea vieţii este înaltă 
şi mediul de afaceri este favorabil, probabilitatea de a atrage firme din exterior este mai mare. 

Un moment important pentru elaborarea planului de dezvoltare îl constituie analiza SWOT, care 
poate fi efectuată numai plecând de la această bază de date. 

Analiza SWOT: Strenghts (puncte forte), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi) şi 
Threats (pericole / ameninţări), are drept scop realizarea unui plan strategic sau găsirea unei soluţii la o 
problemă, luând în considerare factorii interni şi externi ai unei echipe sau comunităţi, prin cunoaşterea 
punctelor tari şi slabe, a oportunităţilor şi pericolelor acesteia şi arată în felul următor: 

Analiza SWOT al dezvoltării comunităţii 

factori Pozitiv Negativ factori 

In
te

rn
 Puncte forte („Strenghts”) 

- 
- 

Puncte slabe („Weaknesses”) 
- 
- In

te
rn

 

Ex
te

rn
 Oportunităţi („Opportunities”) 

- 
- 

Ameninţări („Threats”) 
- 
- Ex

te
rn

 
 
Punctele forte reprezintă tendinţele, factorii sau valorile care asigură un avantaj competitiv unei 

comunităţi şi fac ca ea să devină atractivă. Drept exemple de puncte forte pot servi: distanţa prielnică a 
comunităţii de la anumite centre economic dezvoltate, condiţii naturale şi de mediu prielnice, forţa de 
muncă calificată etc. 

Punctele slabe reprezintă tendinţele sau factorii ce reprezintă bariere în calea dezvoltării economice 
locale a comunităţii. În calitate de puncte slabe, putem exemplifica: forţa de muncă slab calificată, 
amplasarea la distanţe mari a comunităţii de anumite centre economic dezvoltate, infrastructura slab 
dezvoltată, ecologia nebenefică etc. 

Oportunităţile reprezintă factorii externi ori tendinţele care facilitează dezvoltarea avantajelor 
competitive. De regulă, acestea includ modificările din economie, schimbările tehnologice din regiunea 
respectivă, modificările demografice. Putem exemplifica aşa oportunităţi, ca: amplasarea în preajma unor 
centre dezvoltate, mărginirea cu o ţară învecinată puternic dezvoltată etc. 

Pericolele / ameninţările reprezintă factorii ori tendinţele externe nefavorabile dezvoltării economiei 
locale şi pot aduce declinul în dezvoltare. Ca exemplu: legislaţia imperfectă, dezinteresul investitorului de a 
investi resurse ca rezultat al lipsei de garanţii, prezenţa unui grad înalt de concurenţă în regiune etc. 

Specificul analizei SWOT constă în faptul că ea studiază concomitent caracteristicile interne şi 
influenţele mediului extern, ţinând cont atât de factorii pozitivi, cât şi de cei negativi. În cadrul analizei 
SWOT, se evaluează mai întâi specificul intern, pentru care se elaborează strategia, punctele forte şi 
punctele slabe. Apoi se analizează influenţele exterioare, efectele pozitive fiind considerate ca posibilităţi, 
iar cele negative ca pericole. Analiza SWOT este efectuată în colectiv de mai mulţi agenţi implicaţi atât în 
elaborarea, cât şi în implementarea strategiei. Punctele forte şi cele slabe, oportunităţile de dezvoltare, dar şi 
pericolele existente la nivelul unei comunităţi, identificate în urma analizei SWOT, permit identificarea 
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direcţiilor de dezvoltare locală. 
Tot în această fază pot fi incluse şi alte cercetări, cum ar fi cele axate pe agenţii de dezvoltare: 

instituţii ale administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale, întreprinzători privaţi, grupuri de 
iniţiativă cetăţenească, biserica, şcoala etc. Rolul acestor agenţi în impulsionarea proceselor de dezvoltare 
locală este foarte important, ei fiind – mai ales în mediul rural – cei care au cea mai mare influenţă asupra 
procesului de dezvoltare locală. Tehnica cea mai eficientă pentru a stabili implicarea acestor agenţi în 
dezvoltarea locală este cea a anchetei sociologice. Este important de a cunoaşte nu doar implicarea 
agenţilor în dezvoltarea comunităţii, dar şi imaginea pe care o au aceştia în cadrul comunităţii. 

2. Fixarea scopurilor şi criteriilor de dezvoltare – reprezintă direcţiile largi, care vor elimina 
distanţa dintre poziţia prezentă şi viitoare. Dacă viziunea se abordează ca o destinaţie, atunci scopurile 
sunt căile prin care veţi ajunge la punctul final. În acest sens, scopurile conturează mecanismele prin care se 
realizează viziunea. 

Scopurile reprezintă opinia generală şi exprimă rezultatul aşteptat al procesului de dezvoltare 
comunitară. 

Ele oferă o direcţie pentru viitoarele strategii de dezvoltare. Se disting scopuri pe termen scurt şi 
scopuri pe termen lung. Cele pe termen scurt demonstrează comunităţii că se produc schimbări, ceea ce 
face ca cetăţenii să se implice mai activ în procesul de dezvoltare locală. Creşterea participării comunităţii 
depinde direct de schimbările reale din comunitate. Concomitent, realizările obţinute, cunoştinţele 
acumulate predispun populaţia să participe la desfăşurarea altor proiecte. Realizarea scopurilor pe termen 
lung presupun schimbări substanţiale în economia locală.  

Până la nivelul acestei etape, culegerea şi analiza datelor existente poate fi făcute doar de grupul de 
analiză care coordonează activităţile privind planificarea strategică.  

3. Stabilirea obiectivelor – care sunt specifice şi se raportează la scopurile ce trebuie atinse. 
Obiectivele reprezintă direcţii de acţiune specifice, măsurabile şi intercorelate pentru a pune în practică 
scopurile propuse.  

Obiectivele stabilesc standarde de performanţă şi sunt îndreptate către acele sectoare, domenii 
din comunitate care trebuie să primească asistenţă în cadrul planului strategic. Pentru a fi eficiente, este 
nevoie să fie realizabile şi măsurabile. 

De obicei, sunt necesare câteva obiective pentru a atinge un scop. Dacă scopurile sunt considerate 
ca direcţii pentru a finaliza viziunea, atunci obiectivele sunt bornele utilizate pentru a marca aceste căi şi 
includ două puncte esenţiale: 

 Obiective strategice de dezvoltare; 
 Obiective operaţionale. 

Primul punct, obiective strategice de dezvoltare, cuprinde: enumerarea obiectivelor pentru care a 
fost elaborată strategia, menţionarea metodologiei de elaborare şi a agenţilor de dezvoltare locală implicaţi 
în procesul elaborării strategiei de dezvoltare, precum şi identificarea câtorva domenii strategice de 
dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate şi în identificarea obiectivelor operaţionale. 

La al doilea punct, sunt prezentate obiectivele operaţionale de dezvoltare în comunitatea supusă 
investigaţiei.  

Programul operativ de dezvoltare locală trebuie gândit de către grupul de lucru ca un sistem coerent 
privind dezvoltarea comunităţii. Condiţia de bază pentru dezvoltare locală este păstrarea tradiţiilor 
economice şi sociale comunitare. Astfel, se ajunge la situaţia în care, pe baza realităţii existente, se pun 
bazele dezvoltării durabile a comunităţii. 

4. Selectarea proiectelor de dezvoltare locală. La această etapă, sunt prezentate programele şi 
proiectele de dezvoltare, care vor fi incluse în strategia de dezvoltare. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, în 
funcţie de gradul de implicare a agenţilor de dezvoltare, de perioada necesară pentru implementare şi de locul 
acestora pe agenda persoanelor sau a organizaţiilor responsabile de implementarea lor.  

Selectarea se va efectua ţinându-se cont de următoarele momente: 
 identificarea proiectelor de dezvoltare posibile. Proiectul trebuie să corespundă priorităţilor 

actuale ale comunităţii; 
 să se aprecieze impactul proiectului asupra comunităţii (crearea noilor locuri de muncă, 

îmbunătăţirea mediului de afaceri, atragerea noilor investiţii etc.); 
 evaluarea fezabilităţii proiectelor din punct de vedere economic, tehnic, social şi politic 

astfel, încât comunitatea să şi-l poată asuma.  
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Pentru ca proiectul să fie viabil, este necesar să se utilizeze modalităţi ce permit evaluarea 
proiectului dat. Aceasta este posibil utilizând analiza cost-beneficiu, care permite compararea costurilor 
unui program cu beneficiile pe care le poate aduce proiectul comunităţii. Metoda se foloseşte mai cu seamă 
atunci când este necesar să se compare proiecte alternative. 

În cadrul acestei etape, se impune o colaborare apropiată între grupul care elaborează planul 
strategic şi instituţiile administraţiei publice locale, colaborare care comportă o dublă motivaţie: 

− grupul de experţi are o anumită viziune în ceea ce priveşte politicile de finanţare pentru 
proiectele de dezvoltare locală sau comunitară; 

− instituţiile administraţiei publice locale cunosc cel mai bine care sunt resursele locale 
(financiare şi nefinanciare) care pot fi alocate în cadrul unor proiecte de dezvoltare.  

5. Dezvoltarea planurilor de acţiune – se referă la răspunsurile ce urmează a fi date la întrebările: 
cine, cum, când şi unde. Planurile de acţiune descriu paşii concreţi necesari pentru a îndeplini fiecare 
obiectiv şi se referă la indivizii care sunt responsabili pentru fiecare acţiune, termenele realiste necesare 
pentru implementare, sursele de finanţare, etapele intermediare şi rezultatele aşteptate.  

Planificarea strategică este un proces dinamic, iar acţiunile întreprinse în mod obligatoriu trebuie 
monopolizate, în caz contrar, paşii întreprinşi de managerii comunitari pot trezi suspiciuni în rândurile 
localnicilor. 

În aşa fel, constatăm, că managementul comunitar în contextul iniţiativelor de dezvoltare înglobează 
activităţi foarte complexe, condiţionat de caracterul pluridisciplinar al comunităţii, dar şi de multiple 
probleme cu care se confruntă managerul comunitar. În condiţiile în care comunităţile autohtone sunt 
afectate de o profundă criză economică şi socială, are loc o scădere considerabilă a nivelului de trai al 
populaţiei, îmbătrânirea populaţiei rurale etc., numai un management eficient al comunităţii, a membrilor 
ei, ar permite prosperitatea acesteia.  
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CĂI DE SPORIRE A EFICIENŢEI SISTEMULUI DE CONTROL  
AL VALORII ÎN VAMĂ 

 
Conf. univ. dr. Aliona Balan, ASEM 

 
A cost-effective method of increasing the budgetary revenues from customs levying payments is correct 

determination of taxable amount, i.e. the customs value of the goods. Customs value shall be located at state 
regulatory measures of the economic activity. Certain customs value influences over the size of payments customs, as 
well as on the level of the import prices of the goods in the internal market of the Republic of Moldova, and, therefore, 
for the correctness of determining the customs value depends on deposits to the state budget and on the effectiveness of 
customs rules. 

Cuvinte-cheie: sistemul vamal, valoarea în vamă a mărfurilor, bugetul de stat, Codul Vamal al R.M., taxe 
vamale, politica vamală, nomenclatorul mărfurilor al R.M. 

 
În cadrul procesului de formare a bugetului de stat, în condiţiile crizei economice, guvernul acordă o 

deosebită atenţie acelor domenii de activitate, care cel mai puţin au fost afectate de criză. Un astfel de 
domeniu este comerţul exterior, caracterizat prin dezvoltare accelerată şi perfecţionare a legislaţiei vamale. 

Unul din obiectivele-cheie ale organelor vamale este contribuţia maximală la intensificarea relaţiilor 
economice internaţionale, accelerarea volumului operaţiunilor comerciale externe. Dar să nu uităm şi de 
faptul că Serviciul Vamal a fost creat istoric ca aparat fiscal de stat, a cărei sarcină de bază este completarea 
bugetului de stat. 

O metodă eficientă de sporire a veniturilor bugetare de pe urma perceperii plăţilor vamale este 
determinarea corectă a bazei impozabile, adică a valorii în vamă a mărfurilor, aceasta reprezintă valoarea 
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mărfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, stabilită cu scopul perceperii taxelor vamale şi altor 
impozite. Valoarea în vamă se raportează la măsurile de reglementare statală a activităţii economice 
externe. Anume, valoarea în vamă influenţează asupra mărimii plăţilor vamale, precum şi asupra nivelului 
preţurilor de import ale mărfurilor de pe piaţa internă a Republicii Moldova, şi, de aceea, de corectitudinea 
stabilirii valorii în vamă depind acumulările la bugetul de stat şi eficacitatea reglementărilor vamale. 

Legea cu privire la tariful vamal al Republicii Moldova prevede şase metode de determinare a valorii 
în vamă a mărfurilor de import: 1) în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv 
plătit sau de plătit, 2) în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică, 3) în baza valorii tranzacţiei cu marfă 
similară, 4) în baza costului unitar al mărfii, 5) în baza valorii calculate a mărfii, 6) metoda de rezervă.  

Cu toate acestea, în practică, în cele mai multe cazuri, se aplică prima şi a şasea metodă, fapt ce 
conduce la comiterea greşelilor în determinarea valorii în vamă. Cel mai frecvent, acestea se datorează 
existenţei spaţiului de preţuri, precum şi dificultăţilor de colaborare ce apar între participanţii la activitatea 
economică externă şi organele vamale în procesul de determinare şi control al valorii în vamă. 

Metoda principală de determinare a valorii în vamă se aplică în baza valorii tranzacţiei cu marfa 
importată. De aceea, evaluarea trebuie efectuată, în primul rând, aplicând metoda dată. În cazul în care este 
imposibilă aplicarea acestei metode, se utilizează în mod consecvent fiecare din metodele următoare.  

În activitatea practică, organele vamale deseori evită aplicarea primei metode, în baza valorii 
tranzacţiei a mărfii importate, şi ocolind următoarea, utilizează metoda de rezervă. Acest fapt conduce la 
modificarea neîntemeiată a valorii în vamă şi, în consecinţă, la creşterea mărimii plăţilor vamale. 

Determinarea valorii în vamă este una dintre problemele cele mai controversate din activitatea 
vamală. În pofida faptului că metodele de determinare a valorii în vamă sunt stipulate în legislaţie, aplicarea 
lor în practică invocă mai multe întrebări, atât pentru participanţii la activitatea economică externă, cât şi 
pentru autorităţile vamale. 

Practica mondială, ce stă la baza sistemului de determinare a valorii în vamă, susţine că mărimea 
valorii în vamă nu trebuie să depindă de metoda de determinare. Organizaţiile internaţionale consideră 
valoarea în vamă o măsură de protejare a producătorilor interni. Cu toate acestea, imperfecţiunea 
metodologiei de calcul atrage după sine probleme serioase pentru economia naţională. 

Deficienţele în sistemul de evaluare în vamă a mărfurilor invocă imposibilitatea sau, cel puţin, face 
dificilă, pentru participanţii la activitatea economică externă, calcularea mijloacelor băneşti necesare pentru 
plata mărfurilor introduse pe teritoriul vamal. În acest context, este dificil de a previziona cu exactitate 
efectul economic al tranzacţiilor comerciale externe. De aceea, valoarea în vamă apare în calitate de barieră 
suplimentară în calea desfăşurării comerţului exterior. 

Odată cu amplificarea crizei economice, în sistemul de import din R.M., s-au produs schimbări – 
organele vamale au început să solicite importatorilor creşterea valorii mărfurilor declarate. 

De menţionat că, în anul 2011, organele vamale au transferat în bugetul de stat venituri în sumă de 
11897,2 mil.lei (100,1%), sau cu o depăşire de 13,4 mil. lei faţă de planul aprobat de către Ministerul Finanţelor. 
Veniturile Serviciului Vamal în anul 2011 (11,89 miliarde de lei) au crescut cu 22% (+2147,1 mil.lei), 
comparativ cu anul 2010 şi de aproape cinci ori, faţă de cele acumulate în anul 2002 (2,49 miliarde de lei). 

În anul precedent, 2012, în bugetul de stat, au fost transferate venituri în sumă de 12,612 mlrd. lei, iar 
pentru anul 2013 veniturile care urmează a fi încasate prin organele Serviciului Vamal vor constitui 14,706 
mlrd. lei, ceea ce constituie cu 14% mai mult decât în 2012. 

Partea preponderentă a plăţilor vamale în totalul veniturilor la bugetul de stat îi revine TVA la import 
– 71,8%, urmată de accize – 18,3% şi taxe vamale – 7%. 

Astfel, obiectivul strategic – de a depăşi cu orice preţ indicii planificaţi, ne influenţează direct pe fiecare 
dintre noi în calitate de consumatori. Din cauza taxelor suplimentare percepute nejustificat, cumpărătorul achită 
pentru bunurile de import cu 1,5-2 ori mai mult decât consumatorul european. Astfel de măsuri conduc la 
creşterea nejustificată a preţurilor. Asemenea acţiuni reduc la zero toate încercările conducerii ţării, a mediului de 
afaceri de a crea un sector real competitiv durabil al economiei. Pentru informare: cu 12 ani în urmă, plăţile 
vamale constituiau 40% din buget. În prezent – mai mult de 70% din buget. 

Rectificarea valorii în vamă nu implică altceva decât o povară suplimentară pentru importatori, care, 
la rândul lor, îi afectează în mod direct neconsumatori. Importatori, deseori, sunt nevoiţi să refuze şi să 
returneze mărfurile importate expeditorului, întrucât realizarea pe piaţa internă, conform politicii vamale în 
vigoare, devine neprofitabilă. Prin urmare, se creează condiţii pentru reducerea importurilor şi reorientării 
lor spre alte scheme ilegale. 
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Organele vamale selectează valoarea maximă posibilă a mărfurilor importate – nomenclatorul 
integral este prezentat în baza de date actualizată continuu. Autorităţile vamale, deseori, nici nu încearcă să 
determine valoarea reală a mărfurilor, iar ca motive sunt aduse deficienţele prezente în perfectarea şi 
conţinutul documentelor. 

Una din direcţiile prioritare ale activităţii vamale în R.M. este controlul declarării şi determinării 
valorii în vamă. Reglementarea insuficientă a controlului respectiv în legislaţia vamală creează oportunităţi 
pentru corupţie, a diferitelor tipuri de abuzuri din partea funcţionarilor vamali şi a evaziunii fiscale din 
partea participanţilor la activitatea economică externă. 

Procedura de control a valorii în vamă trebuie efectuată în termene cât mai scurte, pentru a evita 
întârzierea nejustificată a eliberării mărfurilor de sub regimul vamal declarat. 

De corectitudinea determinării valorii în vamă depinde indicatorul cantitativ al acumulărilor, în 
bugetul de stat, ale plăţilor vamale. 

În aceste condiţii, trebuie intensificată responsabilitatea organelor vamale, inclusiv în utilizarea 
metodei de rezervă de determinare a valorii în vamă, corectării valorii în vamă fără prezentarea 
argumentelor suficiente.  

Controlul declarării şi determinării valorii în vamă trebuie să fie autorizată de către funcţionarii 
desemnaţi special de către Serviciul Vamal al R.M.  

Este raţională utilizarea selectivă a controlului vamal bazat pe analiza riscurilor în încălcarea 
regulilor vamale. Introducerea controlului selectiv al valorii în vamă este importantă, deoarece va permite 
reducerea timpului de efectuare a controlului, simplificarea procedurilor vamale, precum şi reducerea 
semnificativă a gradului de declarări neautentice ale valorii în vamă. Acest lucru va avea un impact pozitiv 
asupra formării veniturilor la bugetul de stat, asupra statisticii de comerţ exterior, şi va contribui, de 
asemenea, la reducerea costurilor aferente procedurilor vamale ale participanţilor la activitatea economică 
externă. 

Analiza sistemului de plăţi vamale constatată de faptul că fiecare etapă a activităţii economice 
externă este reglementată prin măsuri de reglementare tarifar-vamale şi non-tarifare, cele legate de plata 
taxelor vamale şi altor impozite, a interdicţiilor şi restricţiilor stabilite de legislaţia R.M. privind 
reglementarea de stat a comerţului exterior. 

Plata taxelor vamale şi altor impozite este una din condiţiile de bază ale operaţiunilor de comerţ 
exterior. Baza juridică de calcul şi plată a taxelor vamale sunt stipulate în Codul Vamal al Republicii 
Moldova. 

O importanţă deosebită în calcularea plăţilor vamale o prezintă determinarea corectă a valorii în 
vamă. Valoarea în vamă constituie bază de calcul al taxelor vamale şi altor impozite, este una dintre 
măsurile de reglementare de stat a activităţii economice externe. Prin valoarea în vamă se realizează funcţia 
fiscală a taxei vamale. Printre factorii care influenţează calcularea şi achitarea plăţilor vamale pot fi 
menţionaţi codul mărfurilor transportate peste frontiera vamală conform Nomenclatorului de mărfuri al 
R.M., măsurile non-tarifare de reglementare a comerţului exterior, condiţiile de livrare a mărfurilor, 
valoarea în vamă a mărfurilor, ţara de origine. 

Eficientizarea mecanismului de reglementare tarifar-vamală şi non-tarifară constituie o condiţie 
esenţială pentru realizarea unei politici vamale active şi integre, precum şi pentru soluţionarea problemelor 
de asigurare a securităţii economice a R.M. şi protejării intereselor economice.  

Având în vedere tendinţele de dezvoltare a economiei R.M. şi ale politicilor în domeniul 
reglementării tarifar-vamale şi netarifare, măsurile propuse de sporire a eficienţei sistemului de control al 
valorii în vamă ar putea contribui la creşterea potenţială a plăţilor vamale. 

Creşterea mărimii plăţilor vamale ar determina nu numai creşterea veniturilor statului, dar şi ar 
asigura o protecţie reală a securităţii economice a ţării, care, împreună cu alte măsuri, va permite Republicii 
Moldova să depăşească criza economică. 
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ASPECTE CU PRIVIRE LA ROLUL ŞI COMPETENŢELE CURŢII DE JUSTIŢIE  
A UNIUNII EUROPENE 

 
Conf. univ. dr. Ilie Demerji, ASEM 

Lect. sup. dr. Maria Demerji, ASEM 
 

Le role de la Cour de justice de L’Union Européenne est d’assurer le respect du droit communautaire et son 
interprétation uniforme dans tous les Etats membres. Elle occupe une place importante dans la construction européene. Ses 
fonctions sont très larges, parmi lesquellees on peut mentionner le contrôle de la légalité des actes des institutions de l’Union 
Européene et la surveillance du respect, par les Etats membres des obligations imposées par les traités.  

 
Chiar de la origine, tratatele comunitare au prevăzut crearea unei Curţi de Justiţie pentru a asigura 

respectarea dreptului comunitar şi interpretarea sa uniformă pe întreg spaţiul comunitar. De atunci, această 
instituţie ocupă un loc important în construcţia Europei. Ea se află în centrul ordinii juridice a Uniunii 
Europene şi favorizează Europa prin aplicarea corectă a sistemului său de drept. Curtea de Justiţie 
constituie una din componentele sistemului jurisdicţional comunitar. 

Conform articolului 19 din TUE, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiţie, 
Tribunalul şi tribunalele specializate. Ea asigură respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea tratatelor. 
Tratatul asupra Uniunii Europene menţionează rolul statelor membre pentru a veghea la respectarea 
dreptului Uniunii. Conform articolului 19 din TUE, statele membre stabilesc căile de recurs necesare pentru 
a asigura o protecţie jurisdicţională efectivă în domeniile acoperite de dreptul Uniunii. 

Alături de jurisdicţiile generale, este loc, în organizarea jurisdicţiilor Uniunii, pentru jurisdicţii 
specializate. Astfel, în anul 2004, printr-o decizie a Consiliului, a fost creat un Tribunal al Funcţiei Publice 
a Uniunii Europene. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg, este formată din câte un judecător din 
fiecare stat membru. Ea este asistată de opt avocaţi generali. Acest număr de avocaţi generali poate fi mărit, 
dacă Curtea de Justiţie consideră necesar. 

Conform articolului 253 din TFUE, judecătorii şi avocaţii generali sunt aleşi dintre personalităţile ce 
oferă toate garanţiile de independenţă şi reunesc condiţiile necesare pentru exercitarea funcţiei. Ei sunt 
numiţi, de comun acord, de către guvernele statelor membre. 

Tratatul de la Lisabona a creat un comitet, care are misiunea de a da un aviz asupra corespunderii 
candidaţilor la funcţiile de judecător şi de avocat general ai Curţii de Justiţie şi ai Tribunalului, înainte ca 
statele membre să-i numească, conform articolelor 253 şi 254 din TFUE.  

Conform articolului 255 din TFUE, comitetul este compus din şapte personalităţi, selectate dintre 
foştii membri ai Curţii de Justiţie şi ai Tribunalului, precum şi dintre membrii jurisdicţiilor supreme 
naţionale şi dintre juriştii ce posedă competenţe notorii. Parlamentul European este în drept să numească un 
membru al acestui comitet. 

În baza articolului 2 din protocolul asupra statutului Curţii de Justiţie, judecătorii trebuie, înainte de a 
intra în funcţii şi în şedinţa publică, să depună jurământ că vor exercita funcţiile lor cu imparţialitate şi nu 
vor divulga nimic din secretul deliberărilor. 

Conform articolului 252 din TFUE, avocaţii generali au obligaţiunea de a prezenta public, cu 
imparţialitate şi independenţă, concluziile motivate cu privire la dosarele supuse Curţii de Justiţie, pentru a 
asista la îndeplinirea misiunii sale. 

Mandatul judecătorilor şi al avocaţilor generali au termen stabilit pe o durată de şase ani, după care 
pot fi reînnoite. Judecătorii Curţii de Justiţie aleg preşedintele lor pentru o durată de trei ani, printr-o alegere 
cu majoritate absolută în primul tur şi cu majoritate relativă atunci când alte tururi sunt necesare. 
Preşedintele conduce lucrările Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi prezidează şedinţele şi deliberările în 
cazul celor mai mari complete de judecată. 

Grefierul este secretarul general al instituţiei, ale cărei servicii le conduce sub autoritatea 
preşedintelui Curţii de Justiţie. 

Conform articolului 251 din TFUE, Curtea de Justiţie poate judeca în şedinţă plenară, în Marea 
Cameră, compusă din treisprezece judecători, în camere de cinci sau de trei judecători. 

Curtea de Justiţie se întruneşte în şedinţă plenară în cazurile speciale, prevăzute de Statutul CJUE, ca, 
de exemplu, pentru procedurile cu privire la demiterea din oficiu a Mediatorului european, a unui membru 
al Comisiei Europene sau al Curţii de Conturi Europene, care nu au respectat obligaţiile ce le revin şi atunci 
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când apreciază că o cauză prezintă o importanţă excepţională. Asambleea plenară cuprinde toţi Judecătorii 
Curţii de Justiţie. 

Curtea de Justiţie se întruneşte în Marea Cameră la cererea unui stat membru al unei instituţii, care 
este parte într-un proces, precum şi în cauzele deosebit de complexe sau de importante. 

Celelalte cauze sunt soluţionate în camere de cinci sau de trei judecători. Preşedinţii camerelor de 
cinci judecători sunt aleşi pentru o perioadă de trei ani, iar cei ai camerelor de trei judecători sunt aleşi 
pentru o perioadă de un an. 

Rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene este de a asigura respectarea legislaţiei europene, precum 
şi interpretarea şi aplicarea corectă a tratatelor. CJUE este o formă de jurisdicţie supremă a ordinii juridice 
comunitare.  

Funcţiile sale sunt foarte largi, printre care putem menţiona: 
1. CJUE controlează legalitatea actelor instituţiilor Uniunii Europene; 
2. CJUE controlează respectarea, de către statele membre, a obligaţiilor care le sunt impuse de 

către tratate; 
3. CJUE este competentă de a decide asupra interpretării tratatelor, asupra validităţii şi 

interpretării actelor aprobate de instituţiile Uniunii Europene. 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este autoritatea de aplicare şi interpretare a dreptului 

comunitar. Tratatele care stau la baza Uniunii Europene au făcut ca legislaţia comunitară să primeze asupra 
legislaţiei naţionale. În domeniile în care se aplică legislaţia comunitară, Curtea de Justiţie de la Luxemburg 
este Curtea Supremă a Uniunii Europene. Conform Tratatului de la Lisabona, competenţa Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene acoperă dreptul Uniunii Europene. Astfel, Curtea de Justiţie dobândeşte competenţa 
preliminară generală în domeniul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, în urma dispariţiei pilonilor şi a 
eliminării, prin Tratatul de la Lisabona, a articolelor 35 din TUE şi 68 din TCE, care prevedeau restrângeri 
ale competenţei Curţii de Justiţie. 

În primul rând, în ceea ce priveşte cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală, 
competenţa Curţii de Justiţie a UE de a se pronunţa cu titlu preliminar devine obligatorie şi nu mai este 
subordonată unei declaraţii a fiecărui stat membru, prin care statul respectiv recunoaşte această competenţă 
şi indică instanţele naţionale care o pot sesiza. Prin Tratatul de la Lisabona, domeniul poliţiei şi justiţiei 
penale intră în dreptul comun şi toate instanţele pot sesiza Curtea de Justiţie a UE. O serie de dispoziţii 
tranzitorii prevăd ca această competenţă deplină este aplicabilă, începând cu anul 2014. 

În al doilea rând, în ceea ce priveşte vizele, dreptul de azil, imigrarea şi alte politici referitoare la 
libera circulaţie a persoanelor (printre altele, cooperarea judiciară în materie civilă, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor), Curtea de Justiţie a UE poate fi sesizată de toate instanţele naţionale şi este 
competentă pentru a se pronunţa asupra unor măsuri de ordine publică în cadrul controalelor 
transfrontaliere. În consecinţă, Curtea de Justiţie a UE are competenţă de drept comun în acest domeniu, 
chiar de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În plus, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene dobândeşte aceeaşi valoare juridică cu cea a tratatelor. Aceasta intră în ,,blocul de 
constituţionalitate” asupra căruia Curtea de Justiţie a UE se poate pronunţa. 

Conform articolului 24 din TUE, politica externă de securitate comună (PESC) face, în continuare, 
obiectul aplicării unor norme speciale şi al unor proceduri specifice. Prin urmare, Curtea de Justiţie a UE nu 
este competentă să controleze aceste dispoziţii şi nici actele adoptate în temeiul acestora, mai puţin în două 
cazuri, şi anume: 

1. CJUE este competentă să controleze delimitarea dintre competenţele Uniunii şi PESC, a 
cărei punere în aplicare nu trebuie să aducă atingere exercitării competenţelor Uniunii şi 
atribuţiilor instituţiilor privind exercitarea competenţelor exclusive şi partajate ale Uniunii; 

2. CJUE este competentă să se pronunţe în ceea ce priveşte acţiunile în anulare îndreptate 
împotriva deciziilor care prevăd măsuri restrictive împotriva persoanelor fizice sau juridice, 
adoptate de Consiliu. 

Judecătorii Curţii de Justiţie a UE au misiunea de a asigura uniformitatea interpretării şi aplicării 
dreptului comunitar în fiecare stat membru al UE. Pentru îndeplinirea acestui rol, Curtea de Justiţie a UE: 

1) rezolvă disputele dintre statele membre, dintre Uniune şi statele membre, dintre instituţiile 
Uniunii; 

2) constată încălcarea de către un stat membru a obligaţiilor care îi revin în virtutea tratatelor; 
3) exercită un control de legalitate a actelor instituţiilor Uniunii, cât şi unul privind inacţiunea 

unor instituţii; 
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4) se pronunţă asupra trimiterilor prejudiciabile ale jurisdicţiilor naţionale, cu privire la 
interpretarea sau validarea dispoziţiilor de drept comunitar; 

5) rezolvă recursurile împotriva Tribunalului. 
Curtea de Justiţie a UE controlează legalitatea legilor şi legilor-cadru europene, actele Consiliului, 

ale Comisiei şi ale Băncii Centrale Europene, precum şi actele Parlamentului European şi ale Consiliului 
European, care pot produce efecte juridice cu privire la terţi. 

Curtea de Justiţie a UE pronunţă sentinţe în cazurile în care îi sunt înaintate spre soluţionare. Cele 
cinci tipuri de acţiuni, întâlnite frecvent, sunt următoarele: 

1. Acţiuni pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare 
Conform articolului 267 din TFUE, procedura preliminară se extinde la actele adoptate de organele, de 

oficiile şi de agenţiile Uniunii, care sunt incluse în dreptul UE, astfel încât Curtea de Justiţie a UE le poate 
interpreta şi poate controla validitatea acestora, la solicitarea instanţelor naţionale, pentru ca acestea din urmă să 
poată, de exemplu, să verifice conformitatea legislaţiei naţionale cu dreptul UE. Procedura de pronunţare a unei 
hotărâri preliminare are rolul de a preîntâmpina riscul ca instanţele din diferite ţări să interpreteze legislaţia UE în 
moduri diferite. Dacă o instanţă naţională are îndoieli cu privire la interpretarea sau valabilitatea unei legi 
comunitare, aceasta poate şi, în anumite cazuri, este obligată să solicite opinia Curţii de Justiţie a UE. Această 
opinie este furnizată sub forma unei proceduri de pronunţare a unei hotărâri preliminare. 

2. Acţiuni intentate pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
Comisia Europeană poate demara acest proces în cazul în care consideră că un stat membru nu îşi 

îndeplineşte obligaţiunile prevăzute de legislaţia UE. Acest proces poate fi demarat şi de alt stat membru. În 
ambele cazuri, Curtea de Justiţie a UE investighează acuzaţiile şi se pronunţă. Dacă se constată 
veridicitatea acuzaţiilor aduse statului membru respectiv, acesta are obligaţia de a remedia situaţia imediat. 
În cazul în care constată că statul membru nu a respectat sentinţa pronunţată, Curtea de Justiţie a UE poate 
impune plata unei amenzi (articolul 260 din ţTFUE). 

3. Acţiuni în anulare 
Dacă un stat membru, Consiliul, Comisia Europeană sau, în anumite cazuri, Parlamentul European 

consideră că o anumită lege comunitară este ilegală, acesta poate solicita Curţii de Justiţie a UE anularea 
legii în cauză. Aceste acţiuni în anulare pot fi folosite şi de persoanele fizice care doresc să solicite Curţii de 
Justiţie a UE anularea unei anumite legi, deoarece le afectează în mod direct şi negativ. În cazul, în care 
constată că legea respectivă a fost adoptată incorect sau nu are un temei corect în dispoziţiile tratatelor, 
Curtea de Justiţie a UE poate declara legea nulă. 

4. Acţiuni în constatarea abţinerii de a acţiona 
Conform articolului 265 din TFUE, prin acest tip de acţiune, numit recurs în carenţă, se înţelege 

sancţionarea eventuală a inacţiunii unei instituţii a Uniunii sau a organelor şi organismelor ei. Aceste 
instituţii, precum Consiliul, Comisia Europeană, Parlamentul European şi Banca Centrală Europeană, au 
obligaţia de a adopta anumite decizii în anumite situaţii. În caz contrar, statele membre, celelalte instituţii 
ale UE şi, în anumite situaţii, persoanele fizice sau juridice pot înainta o plângere prin care solicită Curţii de 
Justiţie a UE consemnarea, în mod oficial, a abţinerii de a acţiona. 

5. Acţiuni (recurs) în despăgubiri 
Orice persoană fizică sau juridică, care a suferit în urma unei acţiuni sau a unei lipse de acţiune din 

partea instituţiilor Uniunii ori a funcţionarilor acesteia, poate intenta o acţiune pentru plata unor despăgubiri 
în faţa Tribunalului. 

Cazurile sunt prezentate la registratură şi pentru fiecare caz este numit judecător şi un avocat general. 
Procedura care urmează are loc în două etape: în scris şi apoi sub formă verbală. 

În prima etapă, toate părţile implicate prezintă declaraţii scrise şi judecătorul, numit pentru cazul 
respectiv, întocmeşte un raport unde rezumă aceste declaraţii şi temeiul legal al cazului. 

Etapa a doua reprezintă audierea publică. În funcţie de importanţa şi complexitatea cazului, audierea 
poate avea loc în faţa unui complet alcătuit din trei, cinci sau 13 judecători sau în faţa Marii Camere. La 
audiere, avocaţii părţilor îşi prezintă cazul în faţa judecătorilor şi avocatului general, care le pot adresa 
întrebări. Avocatul general îşi susţine punctul de vedere, după care judecătorii deliberează şi pronunţă 
sentinţa. Aceasta nu urmează neapărat punctul de vedere al avocatului general. 

Sentinţele Curţii de Justiţie a UE se adoptă cu majoritate şi se pronunţă în cadrul unei audieri publice. 
Punctele de vedere divergente nu se comunică. Deciziile sunt publicate în ziua pronunţării lor. 

Tribunalul este compus din cel puţin câte un judecător din partea fiecărui stat membru. Judecătorii 
sunt numiţi, de comun acord, de către guvernele statelor membre pentru un mandat de şase ani care poate fi 
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reînnoit. Judecătorii îl aleg, dintre ei, pe preşedintele Tribunalului pentru o perioadă de trei ani. Aceştia 
numesc un grefier pentru o perioadă de şase ani. 

Judecătorii îşi exercită funcţiile în deplină imparţialitate şi independenţă. Spre deosebire de Curtea de 
Justiţie a UE, Tribunalul nu dispune de avocaţi generali permanenţi. În mod excepţional, această funcţie 
poate fi încredinţată unui judecător. Cauzele, cu care este sesizat Tribunalul, se judecă de camere compuse 
din cinci sau din trei judecători sau, în anumite situaţii, de un judecător unic. De asemenea, Tribunalul 
poate judeca o cauză în Marea Cameră (13 judecători) sau în şedinţă plenară atunci când dificultatea 
problemelor de drept sau importanţa cauzei justifică această măsură. Mai mult de 80% dintre cauzele cu 
care este sesizat Tribunalul sunt judecate de camere compuse din trei judecători.  

Tribunalul are competenţa de a judeca: 
1) acţiuni directe introduse de persoane fizice sau juridice împotriva actelor instituţiilor, 

organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii Europene, precum şi împotriva actelor 
normative, dacă îi privesc direct, sau, de asemenea, împotriva abţinerii de a acţiona a 
acestor instituţii, organe, oficii sau agenţii; 

2) acţiuni introduse de statele membre împotriva Comisiei Europene; 
3) acţiuni introduse de statele membre împotriva Consiliului cu privire la actele adoptate în 

domeniul ajutoarelor de stat, la măsurile de protecţie comercială şi la actele prin care 
Consiliul exercită competenţa de executare; 

4) acţiuni prin care se urmăreşte obţinerea unor despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de 
instituţiile UE sau de funcţionarii acestora; 

5) acţiuni ce au la bază contracte încheiate de Uniunea Europeană, prin care se atribuie, în 
mod expres, Tribunalului competenţa de judecare; 

6) acţiuni în materia mărcilor comunitare; 
7) recursuri împotriva deciziilor Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene. 

Deciziile pronunţate de Tribunal pot fi atacate la Curtea de Justiţie a UE, în termen de două luni cu 
recurs, limitat la chestiuni de drept. 

Tribunalul Funcţiei Publice a UE este compus din şapte judecători, numiţi de Consiliu pentru o 
perioadă de şase ani, care poate fi reînnoită, după ce se face apel la candidaturi şi după obţinerea avizului 
unui Comitet, format din şapte personalităţi, alese dintre foşti membri ai Curţii de Justiţie şi ai Tribunalului 
şi dintre jurişti a căror competenţă este notorie. 

Judecătorii Tribunalului Funcţiei Publice desemnează din rândul lor preşedintele, pentru o perioadă 
de trei ani, care poate fi reînnoită. 

Tribunalul Funcţiei Publice se întruneşte în camere, compuse din trei judecători. Cu toate acestea, atunci 
când dificultatea sau importanţa problemelor de drept justifică acest lucru, o cauză poate fi trimisă în faţa 
plenului. În plus, în situaţiile determinate prin Regulamentul său de procedură, Tribunalul Funcţiei Publice poate 
soluţiona cauza în cameră, compusă din cinci judecători sau în complet format dintr-un judecător unic. 

Judecătorii numesc un grefier pentru un mandat de şase ani. Tribunalul Funcţiei Publice poate 
recurge la serviciile Curţii de Justiţie a UE pentru alte necesităţi administrative şi lingvistice. 

Tribunalul Funcţiei Publice, în cadrul instituţiei jurisdicţionale, este instanţa specializată în materia 
contenciosului funcţiei publice a Uniunii Europene. 

Conform articolului 270 din TFUE, Tribunalul Funcţiei Publice soluţionează, în prima instanţă, 
litigiile dintre Uniunea Europeană şi funcţionarii săi. Aceste litigii au drept obiect nu numai probleme 
referitoare la relaţiile de muncă propriu-zise (remuneraţie, desfăşurarea carierei, recrutare, măsuri 
disciplinare etc.), dar şi regimul de securitate socială (boală, vârstă, invaliditate, accidente de muncă, 
alocaţii familiale etc.). 

Procedura în faţa Tribunalului Funcţiei Publice se desfăşoară conform dispoziţiilor din Statutul Curţii de 
Justiţie a UE, precum şi din propriul său Regulament de procedură, care a intrat în vigoare la 1noiembrie 2007. 
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REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII A INFRACŢIUNILOR PRIVIND  
CONDUCEREA MIJLOCULUI DE TRANSPORT ÎN STARE DE EBRIETATE  

ÎN DREPTUL PENAL COMPARAT 
 

Drd. Dumitru-Marinel Hortopan, ULIM  
Conf. univ. dr. Oxana Rotaru, ULIM 

 
In the modern period, based on current trends in alcohol consumption, criminal liability is provided for offenses 

committed while intoxicated. Thus, Article 24 of the Criminal Code of R.M. provides that "the person who committed a 
crime while intoxicated with alcohol or other substances, is not released from criminal liability ..." 

The issue of responsibility is in serious condition of intoxication (physiological) because it has some common 
signs of ebrietatea pathological, which is a short intense psychosis and those who committed an act injurious drunk 
are recognized pathological irresponsible. Ebrietatea pathological psychiatric practice law meets rarely – one or two 
cases per thousand expertise. 

 
La etapa contemporană, reieşind din tendinţele actuale de consum de băuturi alcoolice, răspunderea 

penală este prevăzută şi pentru infracţiunile comise în stare de ebrietate. Astfel, articolul 24 din Codul penal 
al R.M. prevede că „persoana care a săvârşit o infracţiune în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte 
substanţe, nu este liberată de răspundere penală...”  

Problema responsabilităţii apare în starea gravă de ebrietate (fiziologică), deoarece ea are unele 
semne comune cu ebrietatea patologică, care este o psihoză intensă de scurtă durată şi persoanele care au 
comis o faptă prejudiciabilă în stare de ebrietate patologică sunt recunoscute iresponsabile. Ebrietatea 
patologică în practica expertizei psihiatrice legale se întâlneşte foarte rar – unul-două cazuri la mii de 
expertize.  

În sensul de mai sus, răspunderea penală pentru săvârşirea infracţiunilor în stare de ebrietate are în 
conţinut, pe de o parte, dreptul statului: a) de a trage la răspundere pe infractor; b) de a-i aplica sancţiunea 
prevăzută pentru infracţiunea săvârşită; c) de a-l constrânge să o execute; pe de altă parte, obligaţia 
infractorului: a) de a răspunde pentru fapta săvârşită; b) de a se supune sancţiunii ce i se aplică. 

La fel, persoanele care au comis fapte prejudiciabile în stare de psihoze alcoolice, de regulă, sunt 
recunoscute iresponsabile şi faţă de ele se aplică măsurile de constrângere cu caracter medical, prevăzute în 
art.99 şi 103 din Codul penal al RM.  

Tema mai este actuală şi din considerentele că calificarea juridică şi aprecierea psihiatrico-judiciară a 
infracţiunilor comise în stare de ebrietate narcotică sau toxică este aceeaşi ca şi cele comise în stare de 
ebrietate alcoolică. Persoanele care au comis infracţiuni în stare de ebrietate narcotică sau toxică în 
majoritatea cazurilor sunt recunoscute responsabile. 

Problema se pune şi din considerentele că mulţi infractori care au comis infracţiuni în stare de 
ebrietate chiar a doua zi se cutremură ei înşişi de ce au făcut, dar încearcă să se justifice, declarând că îşi 
recunosc vinovăţia, însă nu ţin minte cum au comis aceste infracţiuni, fiindcă erau în stare de ebrietate.  

Cu referire la acest subiect, o atenţie deosebită legiuitorul acordă conducerii mijloacelor de transport 
auto în stare de ebrietate. Pentru încălcările regulilor de circulaţie în stare de alcoolemie, conform legislaţiei 
în vigoare, survine şi răspunderea penală. Astfel, şoferii surprinşi la volan în stare avansată de ebrietate 
alcoolică sau stare de ebrietate produsă de alte substanţe, riscă sancţiuni mai dure, după ce Parlamentul a 
aprobat, la 03.02.2009, prin Legea nr.16-XVl modificări şi completări la Codul penal. 

Noile prevederi diferenţiază răspunderea pentru conducerea în stare de ebrietate şi stare de ebrietate 
avansată. Astfel, pentru conducerea vehiculului în stare de ebrietate, cu depăşirea nesemnificativă a 
nivelului concentraţiei maxime admisibile de alcool în sânge, se vor aplica pedepse contravenţionale. În 
celelalte cazuri conducătorii auto riscă să fie traşi la răspundere penală1.  

Prin Legea nr.16-XVl din 03.02.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în 
Codul Penal, a fost introdus articolul 13412 intitulat "Starea de ebrietate".  

Este o întrebare care ar lasă încă de dorit. Dat fiind faptul că se recunoaşte cu vehemenţă 
periculozitatea acestui fenomen, precum şi gradul infracţional tratat în legislaţie, apar tot mai multe şi mai 
multe investigaţii la adresa acestei teme.  

                                                 
1 Ignatiuc I., termeni aferenţi Regulamentului circulaţiei rutiere din Republica Moldova // „Revista Naţională 

de Drept”, 2002, nr.9, p.63. 
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Ample dezbateri cu privire la răspunderea penală a persoanelor care au săvârşit infracţiunea privind 
conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate 
produsă de alte substanţe au stârnit preocupări în vederea abordării sistemului infracţiunilor care aduc 
atingere liniştii publice, cu o referinţă specială la adresa infracţiunilor săvârşite în stare de ebrietate în teoria 
şi practica penală. Astfel, numeroase studii i-au dat tratare, marcând prin aceasta importanţa ei. 

Astfel, pornind de la cele relatate, menţionăm că, în ultimii ani, în literatura de specialitate, tematicii 
infracţiunii privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în 
stare de ebrietate produsă de alte substanţe i-au fost consacrate mai multe studii, în care acest proces a fost 
tratat sub diferite aspecte.  

Investigarea şi cercetarea premiselor legislative s-au bazat pe studierea materialului legislativ existent 
în domeniu, folosind ca metode: 

• tratarea în plan istorico-juridic;  
• organizaţional;  
• doctrină şi jurisprudenţă;  
• legislaţie; 
• uzanţe internaţionale. 

La baza metodologico-teoretică a prezentei cercetări, stau principiile fundamentale ale dialecticii 
materialiste şi ale teoriei cunoaşterii. De asemenea, am folosit metoda logico-formală de analiză, statistică 
şi metoda juridică comparativă, ceea ce a permis o cercetare riguros ştiinţifică, o pătrundere în esenţa 
problematicii incriminării infracţiunii privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate 
alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe. 

Sub aspect teoretic, o abordare a opiniilor şi propunerilor controversate expuse în literatura de 
specialitate a Republicii Moldova, cât şi străină, cu referire specială la incriminarea infracţiunii privind 
conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate 
produsă de alte substanţe şi, în general, la infracţiunile contra securităţii la trafic1.  

Prin prisma laturii teoretice se poate elabora strategia adecvată de luptă contra infracţiunilor privind 
conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate 
produsă de alte substanţe. În acest context, importanţa teoretică constă în faptul că lucrarea prezintă prin 
sine un studiu bine sistematizat şi documentat prin soluţii practice şi poate fi luată în vedere în cadrul 
studiilor universitare şi postuniversitare – la predarea disciplinelor penale, precum şi la propagarea ideilor 
de combatere a fenomenului cu nuanţe de dinamică în creştere. 

Valoarea teoretico-aplicativă se confirmă prin multitudinea de abordări şi soluţii, pe care le redă autorul, în 
vederea întocmirii unui standard corect şi unic de includere în acţiunea de incriminare a infracţiunilor săvârşite în 
stare de ebrietate, dintre care distingem infracţiunea privind conducerea mijlocului de transport în stare de 
ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe.  

Rezultatele obţinute pot fi luate în vedere la examinarea cazurilor practice ale infracţiunilor săvârşite 
în stare de ebrietate, dintre care selectăm infracţiunea privind conducerea mijlocului de transport în stare de 
ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe. Unele teze, idei 
novatorii pot fi preluate în vederea unor eventuale modificări de legislaţie, pentru eficientizarea luptei 
împotriva infracţiunilor săvârşite în stare de ebrietate. 

Importanţa aplicativă este semnificată prin redarea unor concepte, soluţii, propuneri vizavi de 
aspectul procesual-penal al infracţiunilor săvârşite în stare de ebrietate, dintre care distingem infracţiunea 
privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de 
ebrietate produsă de alte substanţe.  

Toate acestea, inserate cu o gamă amplă de speţe din practica judiciară a Republicii Moldova şi a 
altor state, pot fi utilizate de către ofiţerii de urmărire penală, procurori şi judecători în cadrul activităţii 
zilnice de combatere a infracţionalităţii, inclusiv a celei săvârşite în stare de ebrietate, în cazul nostru a 
infracţiunii privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în 
stare de ebrietate produsă de alte substanţe. 

Abordând aspectele reglementării răspunderii pentru săvârşirea infracţiunii privind conducerea 
mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de 
alte substanţe prin prisma legislaţiei altor state, putem menţiona că aici distingem cadrul naţional şi 
internaţional-legislativ de demarcare a deosebirilor şi tangenţelor la adresa acestui subiect. Vom prelungi cu 
                                                 

1 Alecu Gh., Comunitatea şi lupta împotriva drogurilor//Curierul Judiciar nr. 3-4, Chişinău 2001, p.42. 
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cauza statelor străine. 
În spaţiul legislaţiei diferitelor ţări, reprimarea infracţiunii de violare de domiciliu în cadrul 

infracţiunilor care aduc atingere drepturilor civile ale omului, la nivel de stat, nu este descrisă la fel. 
Adesea, legile naţionale reflectă părţile polare ale rezolvării problemei date, iar uneori este destul de greu a 
remarca în ce popularitate este mai complicat. 

Astfel, la momentul actual, este cert faptul că legătura indisolubilă între dreptul comparat şi istoria 
dreptului impune necesitatea iniţierii cercetării de faţă prin analiza cadrului legal al răspunderii penale 
pentru săvârşirea infracţiunii privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu 
grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe în sistemul de drept al României. 

Iniţial, vom începe de la faptul că Codul penal român, adoptat la 28.06.2004, care a intrat în vigoare 
la 29.06.2005, reglementează beţia în art. 49. Art.49 din C.P. al României intitulat „Beţia” este inclus în 
Capitolul V. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei şi are următorul conţinut:  

„(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul 
săvârşirii faptei, se găsea, datorită unor împrejurării independente de voinţa sa, în stare de beţie completă, 
produsă de alcool sau de alte substanţe.  

(2) Stare de beţie voluntară completă produsă de alcool sau de alte substanţe nu înlătură caracterul 
penal al faptei. Ea poate constitui, după caz, o circumstanţă atenuantă sau agravantă”. 

(5) „Dacă infracţiunea a fost săvârşită de o persoană care abuzează de alcool (dar nu-l foloseşte ocazional 
şi în proporţii mici – nota V.F.) şi prin aceasta îşi pune familia într-o situaţie materială grea, instanţa de judecată, 
concomitent cu aplicarea pedepsei neprivative de libertate pentru infracţiunea săvârşită, este în drept, la cererea 
colectivului de muncă sau a rudelor apropiate ale persoanei în cauză, să o pună sub curatelă”. 

În continuare, vom menţiona că, în conformitate cu prevederile art.184 alin.41 din Codul penal 
român, dacă faptele prevăzute în alin.3 şi 4 sunt săvârşite de o persoană aflată în stare de ebrietate, 
pedeapsa este închisoarea de la 1 la 3 ani, în cazul alin.3, şi închisoarea de la 1 la 5 ani în cazul alin.4.  

Alineatele 3 şi 4 prevăd două forme agravante ale infracţiunii în discuţie, fiind aplicabile atunci când 
fapta este urmarea nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei 
profesii sau meserii ori pentru îndeplinirea unei anume activităţi. Circumstanţa agravantă prevăzută în 
alin.3 şi 4 este aplicabilă şi conducătorilor de autovehicule care circulă pe drumurile publice. 

De menţionat că, din categoria vehiculelor care circulă pe drumurile publice, fac parte atât vehiculele 
cu tracţiune mecanică, cât şi vehiculele acţionate prin forţa conducătorului (bicicleta), precum şi cele cu 
tracţiune animală. Conducătorii de autovehicule care circulă pe drumurile publice săvârşesc infracţiunea 
prevăzută de art.37 alin.1 din Decretul 328/1966, dacă se află în stare de ebrietate sau au în sânge o 
îmbibaţie alcoolică peste limita legală. 

Între cele două modalităţi alternative ale cerinţei esenţiale din conţinutul acestei infracţiuni nu se poate 
pune semnul egalităţii. „Starea de ebrietate” şi „îmbibaţia alcoolică ce depăşeşte limita legală” nu sunt stări 
neapărat echivalente. „Starea de ebrietate” este starea de tulburare psihofiziologică (psihosenzorială şi 
neuromusculară) produsă sub influenţa intoxicaţiei alcoolice asupra însuşirilor psiho-fizice ale individului. 

Conceptul de „stare de ebrietate” întrebuinţat de legea penală vizează numai acea fază a intoxicaţiei 
alcoolice denumită „faza medico-legală”, care corespunde unei alcoolemii între 1,00-1,50-2,50 g‰, fază în 
care se accentuează tulburările musculare şi psihosenzoriale, iar psihic se instalează o stare de confuzie şi 
dezorientare. 

Prin „îmbibaţie alcoolică” sau alcoolemie, se înţelege gradul de concentrare a alcoolului în corpul 
uman, exprimat în grame la litru de sânge. 

Limita legală a alcoolemiei, care atrage răspunderea penală, este indicată în art.52 din Decretul 
nr.328/1966, care o fixează la cel puţin 1 g‰. Spre deosebire de gradul îmbibaţiei alcoolice, care nu poate 
fi stabilit decât prin analize de laborator asupra materialului biologic recoltat, starea de ebrietate se poate 
dovedi cu buletinul de examinare clinică a conducătorului auto şi prin alte mijloace de probă. 

În practica României, s-au constatat cazuri când conducătorul unui autovehicul are o îmbibaţie 
alcoolică sub l g‰ şi, totuşi, prezintă simptomele caracteristice stării de ebrietate, după cum sunt cazuri 
când îmbibaţia alcoolică este mai mare de l‰, dar conducătorul auto nu prezintă simptomele acestei stări1. 

Este de observat că, în cazul infracţiunii prevăzute de art.178 din Codul penal, s-a făcut distincţie 
între situaţia când fapta este săvârşită de un conducător de vehicul cu tracţiune mecanică având în sânge o 
îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală sau care se află în stare de ebrietate (ipoteza prevăzută de 
                                                 

1 Vieru S.V., V.N.FIorea. Speranţe înecate în pahar. Editura „Cartea Moldovenească”, Chişinău, 1987, p.31. 
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alin.3 al textului) şi situaţia când uciderea din culpă este săvârşită de orice altă persoană în exerciţiul 
profesiei sau meseriei şi care se află în stare de ebrietate (alin.4). 

În cazul vătămării corporale din culpă, nu s-a mai făcut această distincţie, în cuprinsul alin.41 
menţionându-se că numai starea de ebrietate în care se află autorul determină reţinerea formei agravante a 
infracţiunii în discuţie. 

Aceasta înseamnă că ori de câte ori vătămarea corporală din culpă este săvârşită de către un 
conducător de vehicul cu tracţiune mecanică care are în sânge o îmbibaţie alcoolică peste l g‰ dar în 
privinţa căruia nu s-a dovedit că s-a aflat în stare de ebrietate, ar trebui reţinute, în concurs, infracţiunile 
prevăzute de art.184 din Codul penal şi de art.37 alin.1 din Decretul nr.328/1966. 

În situaţia în care conducătorul de vehicul cu tracţiune mecanică are în sânge o îmbibaţie alcoolică 
peste limita legală şi se află în stare de ebrietate, el ar urma să răspundă pentru infracţiunea prevăzută de 
art.184 alin.41 din Codul penal ţinând seama de distincţia – determinată de durata îngrijirilor medicale – 
între alineatele 3 şi 41. 

Aceasta ar însemna că în toate cauzele penale ce au ca obiect infracţiunea de vătămare corporală din 
culpă săvârşită de un conducător de vehicul cu tracţiune mecanică, organul de cercetare penală trebuie să 
administreze probe cu privire la starea de ebrietate, independent de analiza de laborator efectuată asupra 
materialului biologic recoltat. 

Dificultăţile pe care le determină modificarea art.184 din Codul penal, în ce priveşte administrarea 
probelor pentru dovedirea stării de ebrietate chiar în condiţiile unei alcoolemii de peste l g‰, puteau fi 
evitate, dacă în cuprinsul acestui text de lege se făceau diferenţierile care se regăsesc în textul art.178 alin.3 
şi 4 din Codul penal. 

 
 

ASISTENŢA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIA PENALĂ:  
ASPECTE INTRODUCTIVE 

 
Drd. Ioan Cristi, ULIM 

Conf. univ. dr. Alexandru Mariţ, ASEM 
 

This paper reveals the problems currently faced by Moldova and the international community in this area. In 
practice applied both in Moldovan national legislation governing international legal relations and the provisions of 
international instruments (treaties, agreements, conventions) that our country is a party to international legal assistance in 
criminal matters there is a uniformity of practice application of legal assistance treaties and national legislation.  

 
Cele mai recente modificări legislative în domeniul asistenţei judiciare internaţionale ne oferă 

prilejul câtorva reflecţii privind reglementarea acestei instituţii, şi readucerii în discuţie a conceptelor de 
asistenţă juridică şi de asistenţă judiciară internaţională în materie penală2. 

După cum se ştie, în scopul combaterii fenomenului infracţional, nu numai pe plan intern, ci şi pe 
plan internaţional, este necesară cooperarea statelor în materie juridică, în sensul colaborării şi asistenţei în 
diversele domenii ale activităţii juridice. O asemenea cooperare apare cu atât mai importantă din 
perspectiva integrării în Uniunea Europeană, în vederea asigurării compatibilităţii cadrului nostru normativ 
cu cerinţele ii (juis-ului comunitar). 

Noţiunea de asistenţă juridică internaţională în materie penală a primit în doctrină două accepţiuni. 
Astfel, în sens larg, prin asistenţă juridică internaţională se înţelege asistenţa pe care statele şi-o oferă, în 
general, în cadrul luptei împotriva infracţionalităţii3 (putem include aici: cooperarea organelor de poliţie 
judiciară, comisiile rogatorii internaţionale în materie penală, recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti 
penale străine, extrădarea etc). 

Asistenţa juridică internaţională, în accepţiunea sa restrânsă, se referă la asistenţa juridică cu 
caracter judiciar (sau procesual), prin care se înţelege asistenţa pe care organele judiciare dintr-un stat o 
acordă, în cursul procesului penal, organelor judiciare din statul în care are loc activitatea judiciară şi care 

                                                 
1 Alecu Gh., Comunitatea şi lupta împotriva drogurilor//Curierul Judiciar nr. 3-4, Chişinău 2001, p.42. 

2 Dr. Anca-Lelia Lorincz, Asistenţa judiciară internaţională, REVISTA DE DREPT PENAL, Anul XII, nr.1, 
ianuarie-martie 2005, p.67.  
3 R. M. Stănoiu, Asistenţa juridică internaţională în materie penală, Editura Academiei, Bucureşti, 1975, p.16. 



 
Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 

 
 

110

constă în efectuarea, predarea sau comunicarea unor acte procedurale necesare soluţionării acelei cauze1. 
Cu alte cuvinte, noţiunea de asistenţă judiciară internaţională reprezintă, de fapt, sensul restrâns al 

noţiunii de asistenţă juridică internaţională în materie penală, ceea ce înseamnă că noţiunea de asistenţă 
juridică internaţională o include pe cea de asistenţă judiciară internaţională. 

Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 704/2001 privind asistenţa judiciară internaţională în materie 
penală2, în Codul nostru de procedură penală erau reglementate, în art. 513-522, două proceduri speciale prin 
care se acordă asistenţă judiciară: comisia rogatorie şi recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare 
străine. 

În urma abrogării, prin Legea nr. 704/2001, a art. 514-518 C. pr. pen. (care reglementau comisia 
rogatorie), modalităţile de realizare a asistenţei judiciare internaţionale au rămas cele prevăzute în această 
lege, procedura recunoaşterii hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine fiind reglementată, în 
continuare, prin dispoziţiile Codului de procedură penală (art. 519-522). 

Art. 513 C. pr. pen. a cunoscut modificări succesive prin Legea nr. 704/2001 şi Legea nr. 281/20033. 
Astfel, în urma modificării intervenite în 2001, în conţinutul art. 513 C. pr. pen. s-a prevăzut: „condiţiile şi 
modalităţile de realizare a asistenţei judiciare internaţionale în materie penală sunt cele stabilite prin dispoziţiile 
din legea specială, dacă prin convenţie internaţională nu se prevede altfel” (se observă că, spre deosebire de 
reglementarea anterioară a acestei modificări, potrivit căreia „condiţiile de realizare a asistenţei judiciare 
internaţionale în materie penală sunt cele stabilite prin dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol4, afară de cazul în 
care prin convenţii ori, în lipsa acestora, pe bază de reciprocitate, s-a stabilit altfel”, a fost înlocuit sediul materiei, 
ca urmare a adoptării Legii nr. 704/2001, ca lege specială care conţinea dispoziţii în acest domeniu). Această 
modificare s-a justificat prin faptul că Legea nr. 704/2001 a abrogat dispoziţiile din Codul de procedură penală 
(art. 514-518) privind comisia rogatorie internaţională, ca formă de asistenţă judiciară internaţională, dar 
conducea la concluzia că recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine nu este o formă de 
asistenţă judiciară internaţională. O asemenea manieră de reglementare a dat naştere, astfel, unei contradicţii între 
conţinutul art. 513 C. pr. pen. şi includerea dispoziţiilor privind recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte 
judiciare străine într-o secţiune distinctă (Secţiunea a III-a), în cadrul capitolului destinat asistenţei judiciare 
internaţionale. De aceea, art. 513 C. pr. pen. a fost modificat, din nou, în 2003, prevăzându-se că modalităţile şi 
condiţiile de realizare a asistenţei judiciare internaţionale în materie penală sunt stabilite prin „dispoziţiile 
cuprinse în legea specială şi în prezentul capitol5, dacă prin convenţiile internaţionale nu se prevede altfel6”. 

Prin urmare, aşa cum rezultă din conţinutul art. 513 C. pr. pen. şi din structura Capitolului VI al 
Titlului IV al Părţii speciale a Codului de procedură penală, legiuitorul a inclus în noţiunea de asistenţă 
judiciară internaţională atât comisia rogatorie, cât şi recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte 
judiciare străine. Mai mult, prin adăugarea, tot prin Legea nr. 281/2003, a Secţiunii a IV-a – „Rejudecarea 
în caz de extrădare”, în structura acestui capitol, legiuitorul a înţeles să extindă sensul noţiunii de asistenţă 
judiciară internaţională; introducerea acestor dispoziţii în capitolul destinat asistenţei judiciare 
internaţionale poate fi motivată de caracterul lor incidental, în sensul că se aplică în cursul unui proces 
penal care se desfăşoară potrivit unei proceduri speciale – procedura specială a extrădării (în situaţia în care 
s-a cerut extrădarea unei persoane judecate şi condamnate în lipsă). 

De altfel, şi prin Legea nr. 704/2001, s-a dat un sens mai larg noţiunii de asistenţă judiciară internaţională, 
în enumerarea din art. 2 a activităţilor de asistenţă judiciară internaţională în materie penală fiind cuprinse (alături 
de notificarea actelor de procedură care se întocmesc ori se depun într-un proces penal, efectuarea comisiilor 
rogatorii, înfăţişarea în statul solicitant a martorilor, experţilor sau a persoanelor urmărite etc.) şi „alte forme de 
cooperare, inclusiv cele derivând din obligaţiile internaţionale de prevenire şi combatere a infracţiunilor”. 

Ulterior, dispoziţiile Legii nr. 704/2001 şi cele ale art. 519-521 C. pr. pen. (care reglementau 
                                                 
1 V. Dongoroz şi colab., Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român, Partea specială, vol. II, 
Editura Academiei, Bucureşti, 1976, p.405. 
2 Legea nr. 704/2001 privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală, publicată în M.Of. nr. 807/2001. 
3 Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, 
publicată în M.Of. nr. 468/2003. 
4 Capitolul VI – „Asistenţa judiciară internaţională” din Titlul IV – „Proceduri speciale” al Părţii speciale a Codului de 
procedură penală. 
5Ibidem. 
6 Există mai multe convenţii internaţionale care conţin dispoziţii procesuale în materia acordării asistenţei judiciare 
internaţionale; spre exemplu, Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 
noiembrie 2001 şi ratificată de statul nostru prin Legea nr. 64/2004, publicată în M.Of. nr. 343/2004. 
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recunoaşterea hotărârilor penale şi a altor acte judiciare străine) au fost abrogate prin Legea nr. 302/2004 
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală1. 

Prin Legea nr. 302/2004, se introduce un nou concept – cel de „cooperare judiciară internaţională în 
materie penală”, folosindu-se, totuşi, în continuare, şi noţiunea de asistenţă judiciară internaţională în materie 
penală (ceea ce înseamnă că nu s-a urmărit înlocuirea noţiunii de „asistenţă judiciară” cu cea de „cooperare 
judiciară”). Potrivit art. 1 din Legea nr. 302/2004, formele de cooperare judiciară internaţională în materie penală 
sunt: 

a) extrădarea; 
b) predarea în baza unui mandat european de arestare; 
c) transferul de proceduri în materie penală; 
d) recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie penală; 
e) transferarea persoanelor condamnate; 
f) comisiile rogatorii; 
g) înfăţişarea martorilor, experţilor şi a persoanelor urmărite; 
h) notificarea actelor de procedură care se întocmesc ori se depun într-un proces penal; 
i) cazierul judiciar. 

Din conţinutul art. 2 lit. a din Legea nr. 302/2004, reiese că cererea de asistenţă judiciară 
internaţională în materie penală este cererea prin care se solicită cooperarea într-o cauză penală, într-una din 
formele prevăzute în art. 1. Prin urmare, şi în actuala concepţie legislativă, noţiunii de asistenţă judiciară 
internaţională i se dă un sens mai larg, incluzând şi alte forme de cooperare care nu vizează exclusiv 
sprijinul pe care organele judiciare dintr-un stat îl acordă, în cursul desfăşurării unui proces penal, organelor 
judiciare din statul în care are loc activitatea judiciară (cum ar fi transferarea persoanelor condamnate în 
străinătate sau extrădarea în vederea executării unei condamnări). 

Se remarcă, astfel, tendinţa legiuitorului de a se îndepărta de accepţiunile pe care literatura juridică 
le-a dat celor două noţiuni şi de a apropia sensul noţiunii de asistenţă judiciară de cel al noţiunii de asistenţă 
juridică internaţională. 

Chiar şi înainte de aceste modificări, în doctrină2, s-a semnalat că, într-o oarecare măsură, conţinutul 
normelor înscrise în Codul de procedură penală excedă limitele noţiunii de asistenţă judiciară internaţională 
în ceea ce priveşte procedura recunoaşterii hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine care se poate 
face nu numai pe cale incidentală (în cadrul unui proces penal în curs), ci şi pe cale principală (independent 
de desfăşurarea unui proces penal). 

Tratatele internaţionale de asistenţă juridică în materie penală încheiate de Republica Moldova, 
constituie unul din instrumentele principale ale relaţiilor internaţionale şi, totodată, principalul izvor al 
drepturilor şi obligaţiilor statelor în cadrul acestor relaţii3. 

Tratatul este actul juridic ce exprimă acordul de voinţă liber consimţit intervenit între două sau mai 
multe state ori alte subiecte de drept internaţional în scopul naşterii, modificării sau stingerii drepturilor şi 
obligaţiilor părţilor în raporturile dintre ele. 

Potrivit art. 2 al Convenţiei de la Viena din 1969 cu privire la dreptul tratatelor, prin care s-a realizat 
codificarea în materie, tratatul internaţional este definit ca „un acord internaţional încheiat între state în 
formă scrisă şi guvernat de dreptul internaţional, indiferent dacă este consemnat într-un singur instrument 
ori în două sau internaţional, indiferent dacă este consemnat într-un singur instrument ori în două sau mai 
multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea lor”. 

Tratatele au constituit şi în secolele trecute un important instrument al relaţiilor dintre state, dar 
numărul acestora a crescut exponenţial în ultimele decenii, datorită dezvoltării raporturilor internaţionale în 
condiţiile intensificării şi adâncirii cooperării pe multiple planuri şi în forme tot mai variate între membrii 
comunităţii mondiale4. 
                                                 
1 Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, publicată în M.Of. nr. 594/2004; de la 
data intrării în vigoare a acestei legi (1 septembrie 2004, cu excepţia titlului III – „Cooperarea cu statele membre ale Uniunii 
Europene în baza unui mandat european de arestare şi predare" care va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea 
Europeană) s-au abrogat dispoziţiile Legii nr. 296/2001 privind extrădarea, Legii nr. 704/2001 privind asistenţa judiciară 
internaţională în materie penală, Legii nr. 756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate, art. 519-521 C. 
pr. pen. şi orice alte dispoziţii contrare. 
2 N. Volonciu, Tratat de procedură penală, Partea specială, vol. II, Editura Paideia, Bucureşti, 1994, p.482. 
3 Vasile Creţu, Drept internaţional penal, Bucureşti, 1996, p.223. 
4 Grigore Geamănu, Drept internaţional public, vol. I, Bucureşti, 1981, p.327. 
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Ca sferă de reglementare, tratatele internaţionale îmbrăţişează o variată gamă de probleme, de la 
principiile colaborării în problemele cardinale ale păcii şi securităţii internaţionale până la probleme de 
strict interes bilateral în raporturile dintre state. 

În prezent, tratatele constituie mijlocul principal prin care statele îşi manifestă voinţa de a crea ra-
porturi juridice. Practica tratatelor internaţionale este la fel de veche ca şi existenţa comunităţilor statale, din 
timpurile cele mai vechi între entităţile statale încheindu-se acorduri şi înţelegeri. Pe măsură ce societatea 
internaţională s-a extins şi s-a diversificat, iar relaţiile economice şi politice dintre state s-au amplificat şi 
aprofundat, tratatele au dobândit o importanţă din ce în ce mai mare, ele reglementând, practic, toate 
domeniile convieţuirii şi colaborării statelor, indiferent de deosebirile lor politice, ideologice şi de structură 
socială. Însăşi problematica ce formează obiectul tratatelor internaţionale s-a diversificat: de la tratate de 
pace şi alianţă, până la o paletă foarte largă de acorduri pe care statele le perfectează în cele mai diferite 
domenii1, cum ar fi, de exemplu, acordarea asistenţei juridice. 

Sintetizând conţinutul noţiunii de ocrotire juridică, putem spune că aceasta conferă persoanelor fizice 
(cetăţeni sau rezidenţi) şi juridice dreptul de a se adresa liber şi nestingherit instanţelor de judecată, 
organelor procuraturii, birourilor notariale şi altor instituţii ale altei Părţi contractante, de competenţa cărora 
ţin cauzele civile (inclusiv cele de muncă, locative şi familiale) şi penale, pot să-şi susţină interesele în faţa 
acestora, să facă demersuri, să introducă acţiuni şi să înfăptuiască şi alte acţiuni procesuale în aceleaşi 
condiţii ca şi cetăţenii acelei Părţi contractante2. 

Facilităţile pot fi acordate în baza documentelor despre starea familială şi socială a persoanei3. 
Aceste documente se eliberează de către instituţia competentă a Părţii contractante pe teritoriul căreia îşi are 
domiciliul sau se află solicitantul. În cazul în care solicitantul se află pe teritoriul altei Părţi contractante, 
aceste documente pot fi eliberate de către reprezentanţa diplomatică sau de către oficiul consular ale acelei 
Părţi contractante, al cărei cetăţean este solicitantul. Reglementări similare sunt prevăzute în Tratatele 
încheiate între R.M. cu Republica Letonă (articolul 19), Republica Lituania (articolul 19), Federaţia Rusă 
(articolul 20) şi Ucraina (articolul 44). 

Menţionăm acest moment, întrucât, de obicei, judecătorii din Moldova, în cazul în care nu este 
cunoscută adresa deplină a persoanei indicate în cerere sau este indicată greşit, anexează un certificat de la 
primăria localităţii în raza căreia activează instanţa judecătorească, prin care confirmă că persoana 
respectivă nu locuieşte în raza acesteia. 

După executarea cererii, instituţia de justiţie solicitată transmite toate actele instituţiei de justiţie 
solicitante. În cazul imposibilităţii executării cererii, se comunică cauzele. Toate comunicările se efectuează 
obligatoriu, doar prin intermediul organelor centrale4. 

Luându-se în consideraţie că Republica Moldova este parte la Convenţia Europeană privind Apărarea 
Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, este necesar de menţionat că Moldova nu poate extrăda o 
persoană în cazul în care ea poate fi condamnată sau a fost condamnată la pedeapsa capitală sau la o pedeapsă, 
care atentează la integritatea fizică5. În astfel de cazuri, extrădarea poate fi acceptată numai cu condiţia că Partea 
contractantă solicitantă va prezenta asigurări îndestulătoare privind neaplicarea acestor sancţiuni. 

În tot cazul, Partea contractantă solicitată6 va informa Partea contractantă solicitantă despre motivele 
refuzului extrădării. 

Reglementări similare sunt prevăzute în Tratatele încheiate între R.M. cu Republica Letonă (art. 61), 
Republica Lituania (art. 61), Federaţia Rusă (art. 62) şi Ucraina (art. 59). 

Articolul 63 al Convenţiei prevede posibilitatea amânării extrădării până la terminarea cercetării penale, 
executării sentinţei sau absolvirii de pedeapsă, în situaţia în care persoana în privinţa căreia se cere extrădarea 
este trasă la răspundere penală sau condamnată pentru altă infracţiune pe teritoriul Părţii contractante solicitate. 

Reglementări similare sunt prevăzute în Tratatele încheiate între R.M. cu Republica Letonă (art. 62), 
Republica Lituania (art. 62), Federaţia Rusă (art. 63) şi Ucraina (art. 65 alin. (1) Alineatul 2 al acestui 

                                                 
1 Nicolae Ecobescu, Victor Duculescu, Dreptul tratatelor, Editura Continent XXI, Bucureşti, 1995, p.15. 
2 Al. Bolintinescu, D. Popescu, Mijloacele juridice prin care statele devin părţi la tratate, 1967, Editura Academiei. 
3 J. Jackson, Status of traties in Domestic Legal System: A poticy Analisis in the American Journal of 
International Law, 1992, nr. 2, p.439. 
4 Grigore Geamănu, Vasile Creţu, Drept internaţional penal, Bucureşti, 1996, p.246. 
5 Articolul 3 al Convenţiei Europene privind Apărarea Drepturilor Omului si Libertăţilor Fundamentale, precum 
şi Protocolul nr. 6 la această Convenţie. 
6 Grigore Geamănu, Drept internaţional public, vol. 1, Bucureşti, 1981, p.327. 
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articol prevede posibilitatea suspendării extrădării unei persoane din motivul unei boli grave, până la 
lichidarea acestor piedici.). 

Totodată, Statul pronunţării sentinţei este obligat să aducă la cunoştinţa fiecărui condamnat, căruia îi 
pot fi aplicate dispoziţiile capitolului IV din Tratat, posibilitatea şi condiţiile transferului său1. 

Totodată, condamnatul, nicidecum, nu poate fi deţinut în condiţii mai defavorabile pe teritoriul Statului 
executării sentinţei, decât dacă el şi-ar fi ispăşit pedeapsa pe teritoriul Statului pronunţării sentinţei2. 

În cazul în care persoana transferată se eschivează de la ispăşirea pedepsei şi se întoarce pe teritoriul 
Statului pronunţării sentinţei, acesta are dreptul să priveze de libertate persoana pe termenul care a rămas 
neispăşit. Statul executării sentinţei este obligat să anunţe de îndată faptul eschivării de la ispăşirea pedepsei 
a persoanei condamnate Statului pronunţării sentinţei. Statul pronunţării sentinţei pierde acest drept în cazul 
în care persoana transferată şi-a ispăşit pedeapsa privativă de libertate, a fost amnistiată sau graţiată3. 

Statul pronunţării sentinţei şi Statul executării sentinţei convin în privinţa timpului şi locului 
transmiterii condamnatului organelor Statului de executare a sentinţei, iar în caz de necesitate — organelor 
Statului de tranzit4. 

Această regulă nu se aplică în cazul în care, după ispăşirea pedepsei pe teritoriul Statului executării 
sentinţei, persoana a rămas mai mult de 30 de zile după eliberare, indiferent de faptul că a avut posibilitatea 
să părăsească teritoriul acestui Stat sau, după ce a părăsit teritoriul Statului executării sentinţei, s-a reîntors 
benevol5. 

 
 

RĂSPUNDEREA ŞI RESPONSABILITATEA JURIDICĂ – ANALIZA CONCEPTELOR 
 

Conf. univ. dr. Alexandru Mariţ, ASEM  
Drd. Marcela Şomicu, ULIM  

 
Following investigations into the development of master thesis we could take stock of the scientific research 

done. Research of profound doctrinal concepts, normative regulations concerning crimes committed in a state of 
emotion allows us to highlight the following conclusions, which are determined by the goals, tasks and under 
investigation, the problems addressed, the level and degree of learning. 

The paper renders a complex characteristic of each subject under research, as they are formulated in the thesis. 
Thus, we initiated research by presenting key concepts - violence, state of affect, and then we went to the presentation 
part of every crime committed in the state of affect. 

Thus, we can say that violent crimes consist of isolated individual acts directed against another person, whose 
perpetration is born by social conflict can not be resolved in the interest of society in general than by reactionary 
repressive action against the offender. 

 
Ştiinţa dreptului este o ştiinţă social-umană, o ştiinţă despre societate care are drept obiect de 

studiu realitatea juridică – parte a realităţii sociale. Bineînţeles, nu numai dreptul ca ştiinţă se ocupă de 
studierea realităţii juridice a societăţii, însă, ştiinţa dreptului este cea care „studiază legile existenţei şi 
dezvoltării statului şi dreptului, instituţiile politice şi juridice, formele lor concret istorice, corelaţia cu 
celelalte componente ale sistemului social, modul în care instituţiile politico-juridice influenţează 
societatea şi suportă, la rândul lor, influenţa socială”. 

Teoria Generală a Dreptului şi Statului, ca disciplină de sinteză, se înscrie în cadrul ştiinţelor 
juridice care studiază atât fenomenele politice (stat, democraţie, putere de stat etc.), cât şi fenomenele 
juridice (normă juridică, raport juridic, răspundere juridică etc.). Anume Teoriei Generale a Dreptului 
îi revine sarcina elaborării unor teorii, definiţii, metodologiei juridice, fundamentării dreptului, şi, 
respectiv – realizării propriu-zise a dreptului etc. 

Răspunderea juridică e considerată, pe bună dreptate, una din instituţiile centrale ale dreptului. 
Aceasta se datorează faptului că răspunderea juridică este direct legată de finalităţile dreptului, de 

                                                 
1 Proiectul de articole privind răspunderea statelor, Comisia de Drept Internaţional, sesiunea 48 din iulie, Roma, 
1996, Doc. A/51/10. 
2 Cristian Dominice, Droit internaţional, Paris, 1982, p.26. 
3 Marţian Niciu, Drept internaţional public, Arad, 1997, p.36. 
4 Paolo Picone, La comunita internazionale, nr. 1/1996, p.7. 
5 Ion Diaconu, Unele aspecte recente privind răspunderea internaţională a statelor, Bucureşti, 19S0, p.335. 
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realizarea propriu-zisă a dreptului.  
Ne propunem, în continuare, o elaborare cu caracter general şi o caracterizare teoretico-practică 

a răspunderii şi responsabilităţii juridice. 
Răspunderea juridică interesează toate disciplinele juridice de ramură, însă, ridică dificultăţi 

atunci când este tratată la modul general de către teoria generală a dreptului, întrucât nu poate fi corect 
înţeleasă şi definită, decât dacă se au în vedere toate formele ei concrete de manifestare: civilă, penală, 
administrativă, disciplinară etc. Între aceste forme ale răspunderii, răzbat alături de deosebirile ce le 
particularizează şi anume în trăsături comune, asemănări, elemente în baza cărora, se poate elabora un 
concept general valabil tuturor. Distinct de diferite teorii ale formelor răspunderii juridice, se poate 
sintetiza o teorie generală a răspunderii, care să trateze: noţiunea, formele, condiţiile, principiile ei. 

Răspunderea şi responsabilitatea din punct de vedere lingvistic sunt nişte termeni echivalenţi ce 
se definesc unul prin altul, însă pentru elaborarea unei teorii este necesară folosirea termenilor proprii 
şi precişi. 

Dicţionarul limbii române moderne defineşte răspunderea, ca fiind „faptul de a răspunde, 
responsabilitatea”. Responsabilitatea este definită ca „obligaţia de a efectua un lucru, de a răspunde, de 
a da socoteală la ceva, răspundere”.  

Aceste două categorii au apropieri, cât şi diferenţieri. Astfel, doctorul în drept Lidia Barac 
defineşte responsabilitatea socială ca fiind „acea instituţie socială care cuprinde complexul de atitudini 
ale omului în raport cu sistemul de valori, instituţionalizat de societatea în care trăieşte, în vederea 
conservării şi promovării acestor valori, în scopul perfecţionării fiinţei umane şi conservării vieţii în 
comun, pe calea menţinerii şi promovării ordinii sociale şi binelui public”. 

Referindu-ne la răspunderea juridică, în general, se susţine că ea vizează sistemul normativ al 
societăţii, ordinea pe care acest sistem normativ o promovează şi mulţi autori susţin că, în toate 
cazurile, se evocă ideea de sancţiune sau reparaţie. Răspunderea juridică este o expresie a unui raport 
social sancţionat juridiceşte, în temeiul căruia una dintre părţi este obligată faţă de cealaltă, căreia îi 
datorează daune şi are obligaţia să plătească prejudiciul cauzat. 

Prin efectele ei, răspunderea juridică reglementată de o normă de drept este cea mai importantă 
formă a răspunderii sociale. Pentru a realiza specificul lor, de obligativitate, normele juridice îşi au 
suportul în sancţiune şi răspundere juridică. 

În majoritatea sistemelor juridice, răspunderea juridică ocupă unul din locurile centrale1. 
Astfel, prin importanţa aplicării şi realizării propriu-zise a dreptului, se subînţelege procesul 

transpunerii în viaţă a conţinutului normelor juridice, în cadrul căruia oamenii, ca subiecţi de drept, 
respectă şi exercită dispoziţii normative, iar organele de stat aplică dreptul în limitele competenţei lor. 

Teoria generală a dreptului vizează responsabilitatea juridică mai mult ca aspect al fenomenului 
răspundere, ca premisă psihologică şi mai puţin ca atitudine a individului în raport cu sistemul 
normativ-juridic. 

Specificul răspunderii juridice constă în faptul că ea se referă la obligaţia de a răspunde pentru 
încălcarea normei de drept, dat fiind faptul că legiuitorul prescrie în reglementările relaţiilor sociale 
prin norme juridice variantele acceptabile de comportare sau variantele ce sunt interzise pentru 
comportare. Totodată, el stabileşte şi consecinţele violării normei prin conduite ce nu corespund 
variantelor acceptate din punct de vedere social. Ca urmare, singurul temei al răspunderii juridice îl 
constituie încălcarea prevederilor normelor juridice. 

Răspunderea şi responsabilitatea sunt nişte realităţi sociale care determină comportamentul uman 
şi, datorită existenţei unor premise şi condiţii, ne facilitează fundamentarea unei teorii ştiinţifice, a 
unei analize teoretico-practice a acestor fenomene juridice, a evoluţiei şi interdependenţei lor. 

Responsabilitatea, după cum este demonstrat, reprezintă un principiu, o componentă 
fundamentală a comportamentului social, de aici putem defini responsabilitatea juridică, ca formă a 
responsabilităţii sociale, care cuprinde complexul de atitudini ale omului în raport cu sistemul 
normativ juridic cristalizat în societatea în care trăieşte, în vederea însuşirii, conservării şi promovării 
acestui sistem şi valorilor pe care le exprimă, în scopul menţinerii şi promovării ordinii juridice şi 
binelui public. 

Astfel, observăm că responsabilitatea presupune interiorizarea normelor şi valorilor în forul 
interior al individului ca o necesitate conştientizată în planul reflecţiei individuale, proces în urma 
                                                 
1 Florea Mihai, Responsabilitatea acţiunii sociale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,1976, p.75. 
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căruia se nasc atitudinile individului, în raport cu valorile exprimate de sistemul normativ juridic, căci 
responsabilitatea este de ordin valoric. 

Responsabilitatea juridică, fiind raportată la un sistem juridic, s-ar putea înţelege că a apărut pe o 
anumită treaptă a dezvoltării sociale, anume, odată cu apariţia dreptului ori a normei juridice, ceea ce 
nu este exact, căci responsabilitatea este un fenomen intern, subiectiv care se obiectivizează în planul 
acţiunii sociale, prin intermediul atitudinilor, care îmbracă diverse forme. Ea este, deopotrivă, o 
dimensiune interioară, universală a individului.  

Se pune astfel, în mod firesc, problema determinării momentului naşterii responsabilităţii 
juridice. O dezlegare, în acest sens, ar fi imposibilă, dacă nu am reconsidera raportul drept-morală, 
căci valorile sociale esenţiale, ce cad sub incidenţa dreptului, a normei juridice sunt de sorginte 
morală. Ori, responsabilitatea juridică să nu dăunezi aproapelui tău, să nu te îmbogăţeşti pe nedrept în 
favoarea altuia, să acţionezi cu bună-credinţă, să nu ucizi, să nu furi etc., analizează în raport cu aceste 
valori, conţinute şi exprimate prin sistemul normativ juridic. Astfel, se regăsesc pe teren juridic marile 
reguli dictate de conştiinţă: „să nu”. 

Fără a identifica dreptul cu morala, putem face remarca – responsabilitatea juridică este 
complementară responsabilităţii morale – şi aceasta apare firesc, căci atitudinea individului este de 
ordin valoric, şi nu normativ. Aceasta înseamnă că aşa-zisele norme juridice cu caracter tehnic sau pur 
tehnic nu sunt, de principiu, generatoare de responsabilitate juridică, lor asociindu-li-se mai degrabă 
noţiunea de răspundere, căci nefiind de ordin valoric, individul nu le apropie afectiv, în aceste cazuri, 
responsabilitatea putându-se totuşi genera, ca o consecinţă a răspunderii individuale, în situaţia 
antrenării acesteia, ca urmare a încălcării normelor respective1.  

Avem în vedere, de exemplu, Codul rutier, care cere să se circule pe dreapta, fără ca, în plan 
moral, ceva, să impună acest lucru, normele respective fiind neutre din punct de vedere moral, ele 
fiind consecinţa unor raţiuni de ordin tehnic ori psihologic, care nu au de-a face cu morala. 

Noţiunile de răspundere şi responsabilitate, ţin de anumit nivel cultural al individului, a cărui măsură 
constă în gradul de integrare a individului în societate. 

Necesitatea vieţii în comun este o cerinţă obiectivă impusă de necesitatea supravieţuirii speciei, omul 
neputând trăi izolat în natură, ci în raport cu alţi oameni, aceasta constituind condiţia transformării naturii, 
în conformitate cu nevoile sale de viaţă materială şi spirituală. Intervenţia omului asupra naturii se 
realizează prin intermediul acţiunii sociale, definită ca totalitatea activităţilor materiale şi spirituale 
desfăşurate de indivizi sau grupuri sociale, întreprinse în cunoştinţă de cauză şi orientare spre un scop, ce 
constă în transformarea realităţii naturale, sociale şi umane în acord cu necesităţile de viaţă ale societăţii. 

Organizarea şi funcţionarea societăţii ca sistem, implică anumite cerinţe ce nu pot fi realizate, decât 
în măsura în care sunt convertite în norme de convieţuire socială, impusă cetăţenilor prin mecanisme 
instituţionalizate, create anume în acest scop. Prin intermediul normelor sociale, se realizează o integrare în 
sistem şi este măsurată prin eficienţa acţiunilor sociale. 

Apariţia normelor juridice a reprezentat o etapă de cristalizare şi clarificare a modului de organizare 
şi conducere a societăţii, căci aceste norme au dat naştere răspunderii juridice care reprezintă o treaptă de 
integrare a individului în societate. 

Prin urmare, cadrul de manifestare al răspunderii şi responsabilităţii juridice este reprezentat de 
cadrul normativ juridic şi valoric şi, în mod indirect, de cadrul general al acţiunii sociale, căci toate 
raporturile interumane normate sau nenormate îşi au izvorul în necesităţile sociale obiective.  

În raport cu eficienţa individului în societate, diferite calitativ: un nivel primar, când individul nu are 
suficient dezvoltată conştiinţa solidarităţii sale cu comunitatea din care face parte, nivel în care, predominant, este 
elementul de integrare prin intermediul normelor şi al răspunderii juridice şi un nivel secundar, dar superior, căci 
individul aderă conştient şi voluntar la normele sociale, respectiv juridice, aplicându-le liber, căruia îi corespund 
elemente de integrare prin intermediul valorilor şi responsabilităţii juridice2. 

Aşadar, responsabilitatea juridică reprezintă o formă de integrare a individului în societate, ea 
marcând, de fapt, un proces firesc, acela al dezvoltării individualităţii umane, la baza căruia a stat, mai ales, 
răspunderea, căci, de-a lungul istoriei, chiar în perioadele în care societatea nu dispunea de sisteme 
normative, obiceiurile şi regulile morale constituiau o bază solidă a răspunderii. Responsabilitatea şi 
răspunderea juridică se întemeiază pe o pluralitate de factori de ordin subiectiv şi obiectiv care sunt dictaţi 

                                                 
1 Florea Mihai, op. cit., p.57. 
2 Pătulea V. op. cit., p.72. 
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de convieţuirea în societate a membrilor ei.  
Aşa cum s-a arătat, necesitatea convieţuirii sociale a indivizilor reprezintă factorul general şi comun 

al răspunderii şi responsabilităţii, el demonstrând, în acelaşi timp, originea comună a răspunderii şi 
responsabilităţii. 

Cât priveşte răspunderea şi responsabilitatea juridică, apreciem că factorii de bază pe care se întemeiază 
cele două noţiuni sunt exprimaţi de norma juridică şi valoarea socială conţinută şi exprimată de normă. 

Raportând răspunderea juridică la ordinea juridică, ca ansamblu de norme juridice, cristalizate la un 
moment dat, într-o societate dată, că norma juridică reprezintă factorul de bază pe care se întemeiază 
răspunderea. Dar, dacă, în acest cadru, condiţia suficienţei este întrunită, chiar atunci când vizăm doar 
semnificaţia de obligaţie a normei juridice, nu acelaşi lucru se poate spune şi susţine referitor la 
responsabilitatea juridică. Căci, în sfera responsabilităţii, individul se raportează la norma juridică în aşa fel, 
încât aceasta nu are valoarea unei obligaţii, ci o altă valoare. Individul poate înţelege adevăratul conţinut al 
normei, poate opta pentru acestea, ca fiind în acord cu interesele şi idealurile sale, astfel, încât norma 
juridică nu-i apare ca o obligaţie exterioară. 

Prin urmare, răspunderea juridică este de ordin normativ, ţine de domeniul autorităţii publice şi 
vizează, în fapt, respectarea sau nerespectarea unor prescripţii conţinute de normele juridice, fiindu-i 
indiferentă poziţia individului, în raport cu aceste prescripţii, căci ea nu presupune din partea individului, 
nici opţiune, nici interes, nici convingere ori iniţiativă – în timp ce, responsabilitatea juridică este de ordin 
valoric, căci individul se raportează la valorile exprimate şi conţinute de sistemul normativ-juridic al 
societăţii, prin prisma propriilor sale opţiuni, interese, creându-şi un sistem propriu valoric, în raport cu care 
îşi manifestă atitudinea.  

Acestea pot fi în acord cu sistemul normativ juridic existent la un moment dat sau împotriva acestuia, 
tinzând la revoluţionarea acestui sistem şi instaurarea unei noi ordini juridice. Cum este posibil acest lucru? 
Explicaţia o găsim în faptul că normele nu stabilesc, decât acţiunile obligatorii şi cele interzise, iar între 
acestea se găsesc acţiunile posibile, nereglementate, în marea lor parte, juridic, care constituie astfel un 
„spaţiu al libertăţii”, în care individul operează reglementări proprii în raport cu propria sa voinţă.  

Evident însă, responsabilitatea nu poate fi redusă la această zonă, căci această zonă este mai degrabă 
o măsură în aprecierea conformităţii sau neconformităţii dintre responsabilitatea individului şi sistemul 
normativ juridic dat, cu implicaţii asupra ordinii juridice, manifestările din această zonă putând sugera şi 
determina ameliorarea, modificarea sau chiar înlocuirea ordinii juridice, în ansamblul ei.  

Căci, altfel, ar însemna să susţinem că, acolo unde încetează răspunderea, începe responsabilitatea – 
ceea ce nu este real, cunoscut fiind faptul că, în sfera obiectivului de apreciere al individului, intră, în 
principal, sistemul normativ juridic existent la un moment dat, în raport cu care se apreciază, de altfel, 
dimensiunile realităţii responsabilităţii, ea nefiind o noţiune abstractă. Aceasta nu înseamnă că, pe acest 
teren, răspunderea şi responsabilitatea coincid, căci natura lor diferită nu permite coincidenţa. Situaţia 
respectivă generează mai degrabă posibilitatea aprecierii acordului sau dezacordului dintre responsabilitatea 
individului şi sistemul normativ juridic existent.  

Alăturat acestor factori, desprindem şi un temei determinat al responsabilităţii răspunderii, căci 
răspunderea se întemeiază pe o necesitate brută, resimţită ca un fenomen exterior şi impus, în timp ce, 
responsabilitatea se bazează pe o „necesitate înţeleasă”, astfel că raportul dintre responsabilitate şi răspundere 
angajează şi vizează raportul dintre necesitate şi libertate, căruia îi corespunde raportul dintre normă şi valoare. 

Şi în acest cadru, se remarcă necoincidenţa dintre răspundere şi responsabilitate, căci ele vizează 
perspective diferite, consecinţă a faptului că individul face parte, simultan, din mai multe structuri sociale 
diferite între ele, care coexistă în aceeaşi societate, în timp ce, în aceeaşi societate există un singur sistem 
normativ juridic.  

Dar această situaţie aparent contradictorie generează, în realitate, formele răspunderii şi responsabilităţii. 
Din punct de vedere sociologic, răspunderea şi responsabilitatea sunt legate de eficienţa acţiunii sociale, în 

toate momentele şi componentele acţiunii şi depind, în primul rând, de factorii de alegere şi decizie.  
Răspunderea şi responsabilitatea juridică în raport ce vizează, în principal, comportamentul, conduita 

individului în raport cu sistemul de norme pe care-l alege sau căruia i se supune. Desigur că această 
conduită se exprimă prin diverse acţiuni, iar aceasta are semnificaţie, relativ la problema în discuţie, doar 
atunci când vizează ilicitatea, văzută ca raport între conduita dintre un fapt şi o normă juridică. 

Din răspunderea juridică, are ca unic temei conduita ilicită, nu acelaşi lucru îl putem afirma referitor 
la responsabilitate, căci aceasta poate exista înaintea săvârşirii unui fapt ilicit, poate surveni în momentul 
declanşării acţiunii ce va califica fapta ca licită, pe parcursul desfăşurării ei sau ca o consecinţă a 
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răspunderii juridice, declanşată după finalizarea acţiunii respective.  
Un exemplu, în acest sens, îl constituie instituţia depistării din dreptul penal.  
Deşi, din punct de vedere penal, nu importă consideraţiunile pentru care subiectul infracţiunii renunţă la 

rezoluţia sa infracţională, depistarea poate fi consecinţa intrării în joc a responsabilităţii individului, în măsura în 
care ea nu s-a produs ca o consecinţă a fricii de sancţiune penală, de pedeapsă ori de alte consecinţe.  

Deci, responsabilitatea intră în joc după declanşarea acţiunii. Dar, acest lucru este posibil, doar dacă 
agentul dispune de libertate şi capacitatea de hotărâre, de decizie, libertatea fiind nu doar o condiţie fundamentală 
a responsabilităţii, dar şi una esenţială a responsabilităţii, denumită sociologic decizie, deşi, din punct de vedere 
al dreptului, noţiunea specifică ar fi aceea de hotărâre, rezoluţie. O vom însuşi sub forma deciziei, căci ea este 
folosită în sensul de a exprima o capacitate a individului bazată, în primul rând, pe cunoaştere.  

Într-adevăr, libertatea reprezintă condiţia indispensabilă pentru fundamentarea atitudinii 
comportamentale şi acţionale a individului, ea fiind simultan rezultat şi premisă a acţiunii. Ea se poate 
manifesta ca libertate de alegere, atât, atunci, când este în acord cu sistemul normativ juridic existent, cât şi 
atunci când îi este contrară.  

Libertatea de alegere poate viza chiar şi conţinutul unor norme juridice, ca elemente ale sistemului 
normativ, în care se înscriu, atunci când norma juridică respectivă conţine posibilităţi de alegere a unor 
comportamente din mai multe posibile, juridiceşte reglementate. Dar, ea este existentă şi dincolo de cadrul 
unor norme precis determinate. 

Spre a nu rămâne în planul conştiinţei, libertăţii de alegere trebuie să i se asocieze voinţa agentului, 
împreună, exprimându-se în ceea ce numim opţiune. În acest fel, se trece de la libertatea de alegere, la 
libertatea de decizie, care, la rândul ei, implică angajare, căreia îi corespunde, în mod direct, 
responsabilitatea şi uneori, chiar răspunderea.  

Terenul real al responsabilităţii îl constituie libertatea de acţiune. Individul este responsabil, întrucât 
alege şi decide în mod liber.  

Într-adevăr, pe măsură ce normele juridice sunt interiorizate, indivizii aderând la ele şi contribuind la 
realizarea lor din convingere, în raport cu obiectivele şi finalităţile urmărite cu care sunt în acord, urmează 
faze superioare de integrare a individului în societate, în sensul că se trece din sfera obligaţiilor şi 
restricţiilor, în sfera libertăţii de acţiune, prin iniţiativă, autoangajare şi creativitate. 

Un exemplu, tipic în drept, al demersului spre norma juridică, ce surprinde responsabilitatea juridică 
în formele ei cele mai complexe, îl oferă tehnica legislativă. De altfel, responsabilitatea juridică a 
individului se manifestă, cu pregnanţă, în special, ca atitudine în raport cu legislaţia, responsabilitatea fiind 
mai puţin vizibilă în raport cu ansamblu normelor juridice, în general. Aici, responsabilitatea se raportează 
la valori care nu sunt intrate în sfera de ocrotire a normei, dar pe care cerinţa socială le reclamă a fi 
reglementate. Procesul este deosebit de complex, căci vizează determinarea soluţiilor viitoarei reglementări.  

Până la decizie, se parcurge un drum anevoios, primul demers fiind în sensul cercetării profunde a 
cerinţei sociale ce reclamă noua reglementare, apoi urmează analiza felului în care această nouă 
reglementare urmează a fi integrată în sfera principiilor generale ale întregului sistem de drept. 

În literatura de specialitate, tema deciziei a fost larg reprezentată, însă, problema interdependenţei 
dintre decizie şi responsabilitate, nu s-a bucurat de aceeaşi atenţie. 

Ea este definită ca fiind acea acţiune prin care agentul foloseşte libertatea în perspectivă a creaţiei, 
fiind, în acelaşi timp, un proces de sinteză al unei etape a acţiunii, cât şi actul final al acestei etape, etapă ce 
cuprinde trei operaţiuni: conceperea, proiectarea şi decizia.  

 Prin decizie, se alege varianta cea mai corespunzătoare scopului urmărit, dintre cele evidenţiate de-a 
lungul întregului proces. Ea implică evaluări, aprecieri, comparaţii de ordin teoretic şi practic, tehnic şi 
economic, ştiinţific şi valoric, iar, în final, alegerea, care, la rândul ei, este condiţionată de alţi factori 
subiectivi, cum ar fi: preferinţa, voinţa, aceasta din urmă fiind determinată de pasiune sau de raţiune. 
Referitor la momentul angajării răspunderii şi responsabilităţii individului M. Florea1, în lucrarea citată, 
arată deosebit de sugestiv că „decizia implică nu numai informaţie şi cunoaştere, deliberare raţională, pe 
bază de calcul riguros, ci şi numai informaţie şi cunoaştere, deliberare raţională, pe bază de calcul riguros, 
ci şi perspicacitate şi intuiţie, iar luarea deciziei nu este numai o ştiinţă, ci şi o artă; nu numai calcul riguros, 
ci şi prognoză statistică, nu numai siguranţă, ci şi risc; nu numai curaj, ci şi cumpătare, iar agentul are nu 
numai perspectiva gloriei, ci şi pe cea a sacrificiului; el este nu numai liber, ci şi responsabil”.  

 
                                                 

1 Florea Mihai, Responsabilitatea acţiunii sociale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică., Bucureşti 1976 p.120-122. 
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În raport cu decizia, indivizii se distribuie în patru categorii:  
a) categoria celor care iniţiază şi decid, în mod direct, asupra diferitelor acţiuni sociale (agenţi 

ce îndeplinesc funcţii oficiale de conducere şi decizie);  
b) categoria celor care se pot raporta competent la problemele domeniului de reglementat, care 

fac propuneri concrete de modificare sau ameliorare a conţinutului proiectelor propuse; 
c) categoria celor care aderă şi aprobă, luând act de proiectele propuse;  
d) categoria indivizilor lipsiţi de interese ori de capacitatea de înţelegere a proiectelor propuse, 

şi care manifestă o atitudine de indiferenţă şi nepăsare. 
Observăm că responsabilitatea nu se distribuie egal între toţi membrii societăţii, ea poate chiar lipsi la o 

parte din ei. Ea mai este condiţionată obiectiv de dezvoltarea fizică şi psihică normală a individului, de 
particularităţi de vârstă etc., fiind influenţată şi de existenţa sau inexistenţa posibilităţii responsabilităţii omului.  

Nu este vorba doar de existenţa unui regim care să permită omului să gândească şi să acţioneze în 
mod liber. Sunt necesare posibilităţi economice, un regim politic şi juridic democratic, echitabil alcătuit, 
care să ofere indivizilor condiţii egale de dezvoltare şi afirmare. Pentru ca omul să poată răspunde pe 
măsura exigenţelor sociale, societatea trebuie să-i asigure posibilităţi de instruire şi educaţie, de informare. 
Aşadar, societatea este răspunzătoare pentru modul în care asigură membrilor ei posibilităţile reale de a 
putea răspunde în mod conştient, liber şi demn de faptele şi atitudinile lor. 

Aşa cum am mai arătat, responsabilitatea este de ordin valoric. Prin urmare, criteriul responsabilităţii 
este reprezentat de valoare. 

Relaţiile sociale ce intră în sfera de reglementare juridică exprimă şi acoperă valori sociale dintre cele 
mai diverse. 

Criteriile responsabilităţii juridice sunt reprezentate de valorile sociale exprimate de sistemul 
normativ juridic prin norma juridică, precum şi de cele care nu au căzut sub incidenţa normei, dar care sunt 
de natură a concretiza o cerinţă socială, care, la rândul ei, reclamă o reglementare juridică. 

Observăm că aceste criterii nu sunt de natură pur subiectivă, ele comportând o încărcătură de 
obiectivitate, căci valorile se concretizează, în fapt, într-o nevoie socială, care determină o cerinţă, care, la 
rândul ei, reclamă anumite reglementări.  

Evident, avem în vedere valorile sociale, iar nu valorile în sine (сăci, în acest sens, însăşi 
responsabilitatea este o valoare socială deosebită), care au resorturi intime în conştiinţa individului şi care 
nu vizează direct domeniul dreptului. Este adevărat, însă, că aceste valori se pun în evidenţă, de cele mai 
multe ori, ca urmare a producerii unui rezultat, consecinţa desfăşurării unei acţiuni umane.  

Înţelegând în acest fel criteriile responsabilităţii, vom observa, cu mai multă uşurinţă, influenţa 
responsabilităţii asupra răspunderii şi chiar asupra întregului sistem de drept.  

Să ne imaginăm situaţia în care, la un moment dat, valorile sociale esenţiale sunt sacrificate de 
interese particulare, mărunte, bazate pe un egoism şi individualism excesiv, când se generalizează non-
valoarea, de exemplu, în forma corupţiei ca fenomen de masă. În acest demers, înregistrăm două etape în 
manifestarea responsabilităţii. Într-o primă etapă, responsabilitatea înregistrează o atrofiere, căci 
nedreptatea s-a generalizat. Dar, această etapă nu se poate permanentiza, căci exprimă un dezacord în 
raport cu funcţiile responsabilităţii şi cu conservarea sistemului social global. Complexul atitudinal al 
individului se va declanşa prin acţiuni menite a duce, fie la întărirea răspunderii juridice, prin promovarea 
unui sistem sancţionator mai ferm, fie la înlocuirea ordinii juridice existente cu alta, specifică idealurilor 
umane, nevoii de conservare a fiinţei umane, a societăţii. Se înregistrează astfel un vid, ce se poate traduce 
în ceea ce am putea numi nevoia de legalitate”. Ea este expresia manifestării responsabilităţii juridice a 
indivizilor, evidenţiindu-se ca un fenomen general, iar nu în raport cu anumiţi indivizi sau grupuri izolate. 
Aşadar, responsabilitatea vizează valorificarea posibilităţilor de acţiune ce depăşesc sfera celor 
reglementate pe calea normelor şi a răspunderii, dar care ţin de perspectiva aceloraşi valori sau idealuri. În 
exemplul de mai sus, rezidă şi funcţia responsabilităţii juridice – aceea de asigura conservarea, 
ameliorarea, funcţionalitatea, transformarea sistemului normelor juridice, în scopul menţinerii, promovării 
ordinii juridice şi a binelui public. 

 În realizarea acestei funcţii, responsabilitatea se situează, fie în acord cu sistemul normativ juridic 
dat, fie în dezacord cu acesta, atunci când se urmăreşte înlăturarea acestui sistem şi instaurarea unei ordine 
juridice noi. În plan valoric, demersul este reprezentat de lupta binelui împotriva „binelui” conservator, 
retrograd, iar, uneori, chiar împotriva răului. Desigur că, într-un anumit sens, se afirmă că, acest rol îl joacă 
şi răspunderea, prin funcţiile ei. Dar, fără a nega interferenţa dintre responsabilitate şi răspundere, firescul 
apropierii dintre ele în planul funcţiilor lor, remarcăm că răspunderea a jucat şi joacă un rol mult mai limitat 
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în ce priveşte dezvoltarea sistemului social: „Nici o acţiune care cere din partea subiecţilor mai mult decât 
automatism sau rutină, controlabile din afară, care, deci, cere, iniţiativă, inventivitate, stăruinţă, dăruire, 
mobilizarea tuturor forţelor spirituale ale omului ... nu poate fi dusă cu succes până la capăt prin simple 
mijloace de coerciţiune. Cu atât mai puţin se ajunge la rezultatele voite prin constrângere exterioară în 
acţiuni care comportă riscuri personale...”1.  

Putem afirma că, dacă funcţia răspunderii acţionează, în special, în sensul menţinerii şi promovării 
siguranţei, stabilităţii juridice, funcţia responsabilităţii acţionează într-un sens mai global, ea promovând, 
deopotrivă, siguranţa, justiţia şi progresul social, ca valori aprofundate şi promovate de drept. Aşadar, 
noţiunea de valoare ocupă un loc central în drept, pentru că dreptul este o ştiinţă normativă.  

După cum am observat deja, responsabilitatea are o istorie proprie. 
P. Faucounet arată că, iniţial, responsabilitatea era o funcţie a colectivităţii, impusă, îndeplinită, 

apreciată şi controlată de aceasta. El, desigur, avea în vedere perioada organizării gentilico-tribale a 
societăţii, în care interesele şi soarta individului se confundau cu cele ale colectivităţii. Individul nu era 
suficient diferenţiat de colectivitate şi acţiona ca instrument al acestei colectivităţi.  

Insuficienta diferenţiere a vieţii sociale se referă şi la alte comunităţi, cum ar fi familia patriarhală, 
care se suprapune, în esenţă, cu ginta. Treptat, solidaritatea indivizilor era expresia unui slab nivel de 
dezvoltare şi sociale, un atribut al individului.  

Responsabilitatea juridică, având resort valoric, dezvoltarea ei se poate realiza în cel mai înalt grad 
prin instrucţie şi educaţie, căci instrucţia constituie baza cunoaşterii, în timp ce educaţia deschide drumul 
interiorizării afective a normelor, asigurând convertirea lor în valori şi norme proprii individului. Nu 
întâmplător, la nivel statal, sunt elaborate adevărate programe de educaţie juridică, civică, morală a 
cetăţenilor, căci diferenţierea în diverse forme de responsabilitate socială este mai ales de ordin teoretic. 
Practic, ele se manifestă în strânsă corelaţie, evident cu pondere diferită de la o situaţie la alta şi apar, mai 
degrabă, ca aspecte diferite ale unui fenomen unitar de autoangajare responsabilă. De asemenea, în plan 
juridic, organismele destinate a înfăptui justiţia la nivel statal desfăşoară, în paralel cu activităţile specifice, 
activităţi de prevenire a faptelor antisociale, prin instituţionalizarea unui adevărat sistem informaţional, 
studii sociologice, juridice, economice, o activitate susţinută de popularizare a legilor, propagate într-o 
manieră de a ajunge cu siguranţă la destinatar. Desigur că asemenea activităţi, de natură a influenţa 
conştiinţa individului, nu îşi au rostul în condiţiile în care individul nu posedă o independenţă materială, 
economică.  

Orânduirea socialistă a mizat pe rezultate în planul conştiinţei în afara asigurării unui cadru material 
adecvat acţiunii oamenilor. Rezultatul nu a fost integrarea indivizilor în societate, ci înstrăinarea lor, crearea 
„omului nou” rămânând un deziderat al socialismului şi comunismului.  

Asigurarea, dezvoltarea unei reale responsabilităţi juridice implică existenţa unui sistem democratic, 
într-un cuvânt, un stat de drept. Numai într-un asemenea cadru se poate vorbi, în mod real, despre 
dezvoltarea responsabilităţii individului. O altă cale de stimulare a responsabilităţii juridice, în măsura în 
care admitem că responsabilitatea se poate naşte şi ca o consecinţă a răspunderii, o constituie întărirea 
răspunderii juridice în toate elementele ce compun această instituţie juridică, şi nu exclusiv prin înăsprirea 
regimului sancţionator. Ea trebuie să vizeze, în principal, calitatea normei juridice destinate a reglementa 
relaţiile sociale, ca expresie a unor cerinţe sociale, cărora trebuie să li se răspundă cu promptitudine şi 
competenţă.  

Se impune astfel realizarea unei organizări a celor mai variate relaţii sociale, căci numai o asemenea 
organizare stă la baza unor posibili reglementări.  

Într-un anumit fel, responsabilitatea reprezintă dimensiunea interioară a răspunderii juridice, de natură a 
inspira şi fundamenta înseşi principiile răspunderii juridice, căci calificarea acestor principii implică neapărat 
responsabilitate. Totodată, responsabilitatea este strâns legată cu calitatea normei juridice, cu însuşirile calităţii 
agentului social, cu calităţile părţilor diverselor raporturi juridice generale de instituţia răspunderii. 
Responsabilitatea îmbină procese subiective şi obiective deosebite în raport cu fiinţa umană, manifestându-se la 
două nivele, unul interior, subiectiv, de natură a crea sistemul atitudinal, altul obiectiv, ce se concretizează prin 
manifestarea atitudinilor în planul activităţii juridice, cu influenţă asupra acţiunii sociale, căci finalităţile 
dreptului, ale regulii de drept au o rezonanţă deosebită în sistemul social global. Nu întâmplător, se vorbeşte în 
drept despre o trilogie a valorilor, concretizată în ceea ce numim: justiţie, siguranţă juridică şi progres social. Din 
acest punct de vedere, putem afirma că responsabilitatea juridică este una din cele mai complexe instituţii 
                                                 
1 Ralea M., Hariton T., Sociologia succesului, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1962 p.509. 
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juridice, un instrument de bază al dreptului, ea fiind şi un mijloc de apreciere a comportamentelor supuse 
normelor juridice, o măsură a activităţii juridice şi a calităţii ei. Aşadar, dezvoltarea responsabilităţii individului 
implică însăşi perfecţionarea individualităţii umane, iar factorii meniţi a contribui la aceasta, în mod firesc, sunt 
de natură diversă, acţiunea orientată în acest scop fiind rezultatul convergenţei unor multiple activităţi, nu numai 
de ordin juridic, dar şi civic, moral, psihologic etc. 

Am arătat că responsabilitatea juridică se evidenţiază, în principal, ca atitudine a individului în raport 
cu legislaţia, şi mai puţin în raport cu sistemul normativ juridic, în general. 

Evidenţierea responsabilităţii juridice în raport cu sistemul normativ juridic global implică o analiză atentă 
a reacţiei individului în raport cu sistemul legislativ existent la un moment dat, iar, mai apoi, o sinteză a 
reflecţiilor, rezultatelor obţinute în urma analizei respective, deci o muncă sus-numită cu suficiente elemente de 
creativitate. De aceea, vom opera, în continuare, câteva reflecţii de atitudine a individului şi consecinţele lor, în 
raport cu valorile sociale esenţiale care au intrat în sfera de reglementare juridică. 

Astfel, sfera relaţiilor sociale ce vizează ocrotirea vieţii şi integrităţii corporale constituie domeniul de 
reglementare primordială a dreptului penal, în principal, prin intermediul instituţiei răspunderii penale. 
Atitudinea individului în raport cu aceste valori sociale, intrate în sfera juridică datorită importanţei lor, se 
manifestă cu pregnanţă şi în cele mai evidente moduri. Este suficient să reflectăm aceste atitudini în raport 
cu sancţionarea penală, constând în pedeapsa capitală. Un anumit nivel cultural al individului, asociat cu 
anumite condiţii social-economice, existenţiale, sunt de natură a produce manifestări în sensul impunerii 
pedepsei capitale sau eradicării ei. Fenomenul reprezintă o măsură a responsabilităţii juridice.  

Declararea Independenţei Republicii Moldova a echivalat, în conştiinţa naţiunii, cu instaurarea unei 
noi ordine juridice, democratice, ulterior, condiţiile social-economice, criza tranziţiei spre o economie 
liberă şi un sistem de viaţă demn, bazat pe principii democratice, au stârnit o adevărată avalanşă în 
conştiinţa oamenilor, care, prin atitudinile lor, urmăresc restaurarea ordinii de drept, preconizându-se, prin 
mass-media, un adevărat referendum popular care să impună modificări legislative corespunzătoare. 

Manifestări similare au determinat reconsiderarea instituţiei proprietăţii private. Atitudinea 
individului în raport cu legislaţia ce guvernează instituţia proprietăţii private a determinat apariţia unor serii 
de amendamente, prin intervenţia organelor administrative ale puterii de stat, în special, în modul de 
aplicare al legislaţiei ce vizează domeniul proprietăţii. Legea Fondului funciar, cu toate consecinţele ei ivite 
în procesul aplicării, a determinat poziţii, atitudini dintre cele mai diferite, ce nu au putut fi ignorate de 
legiuitor. 

De asemenea, în sfera dreptului muncii, în legislaţia muncii se resimte puternic influenţa angajaţilor 
în determinarea unor reglementări, care să cuprindă opţiunile lor, interesele lor. Acest lucru a devenit 
posibil, mai ales, prin dobândirea de către sindicat a unui statut real, prin aceste organizaţii profesionale 
membrii societăţii putându-şi manifesta organizat atitudinile faţă de legislaţia muncii, de cele mai multe ori, 
influenţând-o în folosul, interesul lor. Contractele colective de muncă pot conţine norme, reguli proprii, 
specifice, care, uneori, suplinesc un vid de legislaţie, dar, evident, ele trebuie să fie în acord cu principiile ce 
guvernează dreptul muncii şi, evident, integrate în sistemul general al principiilor dreptului.  

Dar domeniul cel mai vast de apreciere a responsabilităţii juridice, ca atitudine a individului în raport 
cu sistemul normativ juridic, în general, rămâne cel guvernat de dreptul constituţional. Normele 
constituţionale au constituit obiect al reflecţiei individului, o măsură a responsabilităţii sale sociale. 
Referendumul organizat în Republica Moldova cu privire la Constituţia ţării a marcat un moment decisiv în 
formarea, iar, mai apoi, în manifestarea atitudinii cetăţeanului în raport cu Legea fundamentală a ţării.  

Desigur că particularităţi ale responsabilităţii juridice regăsim şi în alte compartimente ale vieţii 
sociale, elementul lor comun constând în apărarea şi promovarea valorilor sociale, în scopul conservării, 
ameliorării, perfecţionării sistemului social global, ele fiind, în acelaşi timp, şi o măsură a aprecierii 
perfecţionării fiinţei umane, individualităţii omului. 

Legea, care este creaţia dreptului, generează incontestabil sentimentul responsabilităţii. Normele 
juridice au capacitatea de a modela conduitele şi comportamentele, orientându-le spre idealurile pe care 
societatea le-a fixat. 

Cei care încalcă normele juridice aduc atingere ordinii de drept, afectează drepturile şi interesele 
legitime ale celorlalţi cetăţeni, tulbură, uneori grav, ordinea şi liniştea publică, pun în pericol valorile cele 
mai importante ale societăţii. 

Echilibrul social şi al ordinii juridice, în general, este afectat de frecvenţa şi gravitatea încălcărilor de 
lege, ceea ce obligă legiuitorul să fixeze cu claritate răspunderea pentru aceste încălcări, să aplice cu 
promptitudine sancţiunile ce se impun. 
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Legalitatea este un principiu fundamental în drept, în baza căruia orice subiect, fie el persoană fizică 
sau juridică, trebuie să respecte şi să aplice legea şi celelalte acte normative şi individuale. Ordinea de drept 
şi legalitatea se corelează complementar, prima depinzând de realizarea celeilalte. 

Astfel, ca finalitate, instituţia răspunderii vizează, în mod direct, conservarea sistemului social dat, în 
timp ce oamenii ce îşi dezvoltă sentimentul responsabilităţii, prin activitatea lor zi de zi, îşi exercită 
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile, în aşa mod contribuind la realizarea dreptului, la ameliorarea şi 
dezvoltarea sistemului social, la restabilirea armoniei sociale şi la perfecţionarea fiinţei umane. 

 
 

ELEMENTELE-CHEIE ALE NEGOCIERII DE SUCCES 
  

Prof. univ. dr. Raisa Borcoman, ASEM 
 

La clé pour une négociation réussie est d'identifier, créer et développer cas, dans lequel les parties à rester 
heureux avec la fin de la négociation. Les techniques utilisées pour produire des négociations efficaces, permettant 
d'obtenir des avantages mutuels, repose sur un bien planifiée et bien préparé, se rapportant à la révélation des 
domaines d'intérêt mutuel, ce qui élimine les situations négatives en négociation.  

Préparation pour une communication de la négociation est une des étapes importantes qui nécessitent une 
durée proportionnelle à la valeur du résultat attendu par les négociateurs. Si le résultat est censé être des millions, 
alors la durée des négociations sera beaucoup plus grande et les tactiques de communication seront choisis avec 
grand soin. 
  

Cheia unei negocieri de succes constă în a identifica, a crea şi a dezvolta situaţii, în care ambele părţi 
să rămână mulţumite la finele negocierii. Tehnicile folosite la realizarea negocierilor eficiente, în care se 
obţin avantaje reciproce, se bazează pe o comunicare bine planificată şi bine pregătită, ce ţine de 
descoperirea ariilor de interes reciproc, care elimină situaţiile negative în negociere.  

Pentru a identifica tacticile de comunicare pertinente unei negocieri, este necesar de a analiza trei 
elemente importante: 

1. Stabilirea obiectivelor negocierii; 
2. Cunoaşterea adversarului/partenerului de negocieri; 
3. Organizarea comunicării pentru întâlnirea propriu-zisă. 

1. Atingerea obiectivelor propuse, se realizează cu ajutorul strategiilor/tacticilor de comunicare 
pertinente situaţiilor de comunicare. Pentru aceasta, obiectivele trebuie să fie: 

• Raţionale. Negociatorii îşi vor pune întrebarea: este raţională dorinţa de a câştiga, cu orice 
preţ, în defavoarea partenerului? 

• Consecvente. Obiectivele trebuie stabilite conform intereselor ambilor parteneri. 
• Realizabile. Nu vor fi preconizate obiective care nu pot fi realizate.  
• Coerente. Obiectivele trebuie să fie suficient de clare, încât să poată fi transpuse rapid în 

planuri de acţiune. 
• Măsurabile. Obiectivele trebuie să fie stabilite astfel, încât să poată fi evaluate, ceea ce va 

confirma faptul că ele au fost sau nu atinse. 
Negociatorii cu multă experienţă îşi elaborează cu multă grijă obiectivele, pentru a nu da greş la 

alegerea tehnicilor de realizare a lor. 
2. Nivelul de cunoaştere a adversarului/partenerului de negocieri este unul din elementele-cheie 

care permite sau nu de a întreţine o „relaţie de lungă durată”, şi nu doar realizarea unei „afaceri izolate”. 
Procesul de întemeiere a unei relaţii cu diferite persoane ajută la dezvoltarea abilităţilor de 

identificare imediată a modalităţilor de adresare către acestea, la selectarea căii/căilor de stabilire a 
încrederii reciproce, de înţelegere a politicii organizatorice a partenerului, cu scopul de a încheia o afacere 
reciproc avantajoasă. Partenerii trebuie să-şi amintească de acest lucru, mai ales atunci când, în timpul 
negocierii, apar unele neînţelegeri tensionate.  

O „relaţie îndelungată cu un partener” înseamnă investiţie de timp şi de energie – elemente 
importante ce conduc la înţelegerea nevoilor celuilalt, astfel încât acesta să fie mulţumit – ceea ce conduce 
la avantajul ambelor părţi.  

Adoptarea unei conduite raţionale în timpul unei negocieri este un alt factor important ce ajută la 
cunoaşterea partenerului. Negociatorul trebuie să identifice valorile şi convingerile esenţiale ale 
interlocutorului şi, prin urmare, darul de a asculta şi a întreba este de mare importanţă în aceste situaţii. 
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Atunci când oamenii sunt ascultaţi, se simt cu adevărat importanţi, simt că ceea ce spun este important. Şi 
atunci când simt că ceea ce spun are valoare, interlocutorii devin mai răspunzători şi se comportă ca atare.  

Mai există şi alte motive pentru care a asculta interlocutorul este important: 
• Nu poţi fi de acord cu cineva, până când nu-i înţelegi punctul de vedere. În caz contrar, 

negociatorul poate adopta o poziţie dominantă faţă de partener, care, din start, i s-a părut 
cam straniu, ceea ce conduce la umilirea partenerului, la distrugerea imaginii acestuia. Un 
bun negociator trebuie să pornească de la ipoteza că partenerul de afaceri este o persoană 
raţională, or, trebuie să ia în calcul şi faptul că este posibil să aibă şi interese de alt ordin 
decât cel comercial, şi o varietate normală de emoţii care trebuie înţelese; 

• Când interlocutorul îşi dă seama că este important pentru partener, va avea tendinţa să se 
poarte cu mai mult respect şi va fi mult mai cooperant; 

• Cu cât negociatorul îl va înţelege mai bine pe interlocutor, cu atât îşi va îmbogăţi şansele de 
a lua decizia cea mai bună şi de a coopera cu succes. 

Vorbind în afaceri de „partea adversă”, negociatorul trebuie să ţină cont de faptul că ea poate fi 
reprezentată de specialişti în diferite domenii: contabili, directori financiari, jurişti, avocaţi, fiecare din ei 
având propriul punct de vedere şi o abordare personală. Or, negociatorul trebuie să conştientizeze faptul că 
partenerii au interese diferite şi să încerce să descopere diferenţele din cadrul părţii adverse. De aceea, este 
util de a pune întrebări înainte şi în timpul negocierilor. Răspunsurile interlocutorilor vor elucida motivaţiile 
acestora. O afacere, ce pare să decurgă foarte bine, poate să-şi schimbe cursul dintr-o dată, dacă o persoană, 
care nu a intervenit cu nicio informaţie înainte, adresează un comentariu conducerii în afara întâlnirii. Lipsa 
de unitate între membrii părţii adverse constituie o problemă pentru ambele părţi.  

De fapt, înţelegerea partenerului de afaceri este o primă treaptă ce anticipează implicarea cuiva într-
o afacere. Înţelegerea partenerului sau adversarului înseamnă a găsi răspunsuri corecte la întrebările: Ce 
scopuri are acesta? Ce încearcă să obţină? Care sunt ideile pe care le susţine? Ce doreşte să obţină în urma 
întâlnirii?  

 
„Identificarea corectă a rezultatelor scontate de către adversar constituie baza pe care se poate 

construi o strategie de negociere” [ 2, p.14]. Or, este foarte important de a identifica faptul că potenţialul 
client, într-adevăr, doreşte să încheie o afacere. Nu întotdeauna oamenii de afaceri doresc să încheie o 
tranzacţie. Este posibil doar să caute o informaţie despre firma negociatorului sau au scopul să negocieze 
doar pentru a distrage atenţia conducerii, a încuraja nişte zvonuri în legătură cu anumite schimburi 
comerciale, cu scopul de a-i prejudicia afacerile. Lumea afacerilor este plină de persoane care intră în multe 
discuţii cu speranţa de a obţine, cu orice preţ, măcar un „chilipir”.  

Aşadar, pentru a nu da greş, negociatorul va încerca să descopere adevăratele motivaţii ale părţii 
adverse, folosind diferite căi. Unele din ele ar fi: 

− oferirea doar a unor informaţii generale despre afacere; 
− solicitarea unui preţ informativ al afacerii; 
− solicitarea unei recomandări din partea unui intermediar notoriu; 
− solicitarea unei depuneri în bancă pentru a confirma seriozitatea persoanei. 

3. Realizarea unei întâlniri de afaceri productive constituie rezultatul unei bune pregătiri către 
negociere. 

Înainte de a începe o întâlnire de afaceri, negociatorii trebuie să urmeze următorii paşi: 
− citirea documentelor complexe ce se vor discuta la întâlnire; 
− cunoaşterea subiectului şi analiza ordinei de zi a întâlnirii;  
− identificarea persoanelor ce urmează să participe la întâlnire şi a numărului acestora; 
− determinarea locului întâlnirii şi a facilităţilor acestuia; 
− examinarea detaliilor ce ţin de dotarea sălii pentru întâlnire: telefon, fax, xerox;  
− planificarea pauzelor şi aperitivelor; 
− identificarea factorului decisiv şi a problemelor-cheie ce nu pot fi sacrificate, mai ales, când 

este vorba de o afacere comercială de valoare considerabilă. Dacă factorul decisiv nu este bine 
stabilit şi se schimbă pe parcursul negocierii, atunci este posibil ca presiunea psihologică 
exercitată de către partea adversă să conducă la un adevărat dezastru. De aceea, din start, 
negociatorii trebuie să fie pregătiţi să decline (să refuze) afacerea în anumite situaţii; 

− pregătirea comunicării propriu-zise pentru realizarea eficientă a întâlnirii de afaceri, care 
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include şi discuţii cu colegi, consilieri şi cu alte persoane care lucrează în domeniu, toate 
acestea constituind aspecte ale confruntării. 

• Întâlnirea propriu-zisă va începe cu ritualul de început, care include:  
 Prezentarea părţilor – moment destul de important pentru a înţelege dinamica echipei adverse. 

Or, un negociator experimentat va fi foarte atent când se fac prezentările, nu numai pentru a memora 
numele persoanelor, ci şi pentru a înţelege rolul lor în cadrul întâlnirii.  

 Schimbul amical de cuvinte, care ajută la stabilirea raporturilor personale şi la aflarea unor 
informaţii cu privire la interesele şi poziţiile pentru negociere ale celuilalt. Ritualuri, cum ar fi discutarea 
anumitor relaţii de prietenie, de experienţă trecută etc., la fel, sunt de ajutor pentru cunoaşterea reciprocă a 
membrilor celor două părţi. Asemenea aspecte descoperă, de asemenea, care sunt persoanele cele mai 
importante din echipa adversă, dacă persoanele prezente au autoritatea necesară pentru a negocia, dacă 
există vreo parte nereprezentată etc. 

 Începerea negocierii propriu-zise. Primul vorbitor este fie din „echipa-gazdă”, fie persoana care 
a convocat întâlnirea şi care adoptă o poziţie dominantă. De obicei, primul vorbitor are, de asemenea, 
ocazia să controleze întregul proces: „Vă mulţumesc că aţi venit. Permiteţi-mi să vă expun pe scurt poziţia 
noastră…” Avantajul primului vorbitor constă în faptul că interlocutorul trebuie să răspundă la ceea ce s-a 
spus; este dificil să ignore acest lucru şi să înceapă cu ceea ce îşi planificase iniţial să spună sau, măcar, să 
nu facă vreo legătură cu ceea ce a relatat antevorbitorul. 

 Prezentarea ordinei de zi la o negociere este un mod eficace de a exercita controlul şi de a 
menţine o întâlnire în mod eficient. Odată cu stabilirea agendei, se ia hotărârea ce probleme vor fi discutate 
şi în ce ordine. Subiectele mai problematice pot fi lăsate pe mai târziu, după ce, la începutul întâlnirii, se 
creează impresia unui succes printr-un acord rapid. Subiectele care nu se preferă a fi discutate, pot fi 
amânate până spre sfârşit, în speranţa că nu va mai fi timp suficient pentru abordarea acestora.  

La începutul întâlnirii, e bine să fie examinate subiectele pentru care negociatorul este dispus să facă 
un compromis, ceea ce va obliga partea adversă la o atitudine similară. După câteva concesii făcute 
adversarului, se ajunge la un aspect care trebuie câştigat şi negociatorul va cere să i se răspundă tot cu o 
concesie. 

 Ocuparea unui anumit loc la masa negocierilor este importantă, deoarece: 
− Confirmă statutul persoanei. În capul mesei dreptunghiulare, se vor aşeza persoanele care au 

întâietate. Nerespectarea acestei reguli creează confuzii. 
− Are efect psihologic. Studiile au arătat că procesul comunicării la o masă rotundă decurge 

mult mai eficient mai ales în timpul întâlnirilor bazate pe cooperarea reciprocă. Este 
înlăturată imaginea de confruntare, în comparaţie cu ocuparea locurilor „faţă în faţă”. Or, 
ocuparea unui loc de o parte şi de alta la o masă dreptunghiulară creează o atmosferă de 
intimidare, mai ales dacă este o diferenţă de număr între părţi sau când o persoană negociază 
cu mai multe. În aceste situaţii, echipa adversă va prelua controlul asupra discuţiei: câteva 
persoane din această echipă sunt capabile să analizeze situaţia, în timp ce altele vorbesc, 
astfel încât să poată menţine un ritm alert. Persoana care este singură resimte atât presiunea 
psihologică, cât şi lipsa timpului pentru a gândi. Dacă negocierea are loc în biroul gazdei, 
aceasta, pentru a crea o atmosferă de colaborare, trebuie să se aşeze pe aceeaşi parte cu 
interlocutorii. 

 Găsirea intereselor comune. De multe ori, la întâlnirile de afaceri se limitează doar la negocierea 
preţurilor. În aceste situaţii, de cele mai dese ori, nu există posibilitatea obţinerii unui beneficiu comun. 
Primul negociator doreşte să plătească suma X, iar al doilea doreşte să obţină suma Y. Este o situaţie de 
atac şi contraatac. Or, pentru ca ambele părţi să obţină un beneficiu, se vor pune în discuţie mai multe 
subiecte: calitatea, serviciul, livrarea, ambalajul, transportul, modalităţile de plată etc., ce conduc la 
formarea preţului. Cele mai puternice afirmaţii în procesul de vânzare şi negociere sunt acelea care ţin să 
satisfacă nevoile părţii adverse cu formule de felul: „Deşi nu putem accepta preţul pe care ni l-aţi oferit 
iniţial, ne-aţi explicat cât de importante sunt pentru dumneavoastră furnizările viitoare şi noi suntem o 
companie capabilă să facă faţă nevoilor dvs. în această privinţă”. 

Unele etape pentru găsirea soluţiilor ce ar aduce un beneficiu comun ar fi: 
− identificarea obiectivelor reale ale fiecărei părţi; 
− transpunerea obiectivelor în lucruri pe care le-ar putea oferi părţile; 
− căutarea compromisurilor. 
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Trebuie să ţinem cont de faptul că avantajele comune pot fi descoperite atât în procesul de pregătire 
a negocierii, cât şi în cadrul întâlnirii propriu-zise.  

 Organizarea comunicării. Vom mai afirma încă o dată: succesul unei bune comunicări la masa 
negocierilor depinde de calitatea ascultării partenerului. Dacă interlocutorul nu va asculta eficient, va scăpa 
informaţii esenţiale. Nu va lua în seamă anumite nuanţe, anumite gesturi, care pot indica anumite lucruri cu 
aceeaşi claritate ca şi cuvintele rostite. Există două tipuri de „neascultare” de care suferă, mai puţin sau mai 
mult, chiar şi negociatorii: 

1. Deconectarea, care constă în faptul că atenţia scade după câteva minute şi este influenţată de alţi 
factori, precum unele probleme de familie sau informaţiile care urmează să fie aduse. În continuare, 
interlocutorul va asimila mai puţine dintre cuvintele rostite şi va înţelege şi mai puţin din cele spuse. Va 
întrerupe vorbitorul pentru a-şi expune punctul său de vedere sau pentru a schimba subiectul, dând dovadă 
de nepăsare faţă de cele spuse sau de un comportament agresiv. Asemenea atitudine îl determină pe 
adversar să adopte o poziţie şi mai neflexibilă. 

2. Ascultarea printr-un filtru, când ideile preconcepute şi prejudecăţile ascultătorului filtrează 
informaţiile, propunerile şi ideile care nu-i corespund aşteptărilor. Interlocutorul aude doar ceea ce doreşte 
să audă, ignorând idei însemnate pentru luarea deciziilor corecte. 

 Şi doar ascultarea activă este calea optimă de realizare a comunicării eficiente. Ascultarea activă se 
realizează prin: 

• Punerea întrebărilor, pentru a verifica dacă vorbitorul este corect înţeles: „Deci vreţi să spuneţi 
că…?”. Acest lucru transmite un mesaj pozitiv vorbitorului că acesta este ascultat şi că interlocutorul este 
interesat de cele spuse.  

Expresiile de tipul „Da, înţeleg” nu exprimă faptul că vorbitorul este ascultat cu atenţie. Ele pot fi 
rostite şi atunci când ascultătorul nu înţelege cele spuse sau când nu ascultă.  

Neînţelegerile şi interpretările diferite în timpul negocierilor sunt cele mai frecvente obstacole în 
calea succesului. Or, cea mai simplă metodă de a evita concepţiile greşite este abordarea directă a 
subiectelor cu o întrebare respectivă: „Trebuie să reflectăm puţin asupra răspunsurilor pe care ni le-aţi dat 
în legătură cu furnizarea. Putem reveni o clipă asupra lor, ca să ne dăm seama dacă am înţeles 
corect?”Aceste tipuri de întrebări vor verifica dacă modul în care a fost înţeles un anumit aspect coincide 
cu cel al interlocutorului. Adesea, părţile cred că au căzut de comun acord, dar, în timpul discuţiilor, ajung 
la un punct critic doar pentru a afla că, de fapt, nu sunt de acord. De aceea, singura soluţie este de a verifica 
din nou înţelegerea celor mai importante idei: „Deci, permiteţi-mi să confirm: am căzut de acord că…”  

Poate fi supărător, uneori, dacă aceste verificări sunt prea frecvente, dar, în acelaşi timp, 
interlocutorii vor fi mulţumiţi să ştie că ei sunt ascultaţi cu multă atenţie.  

• Rezumarea celor spuse de vorbitor, pentru a verifica că a fost înţeles corect. Orice replică de 
răspuns va face discuţia mai dinamică, va ajuta la concentrarea asupra celor discutate, va permite 
transmiterea mesajelor pozitive unuia celuilalt. Rezumarea, de asemenea, poate identifica şi rezolva 
neînţelegerile, iar accentuarea ideilor asupra cărora s-a ajuns la un comun acord impulsionează şi 
influenţează cursul discuţiei. 

 • Când vine rândul interlocutorului să vorbească, acesta trebuie să-şi lege mesajul cu cel al 
antevorbitorului. Acest lucru garantează faptul că antevorbitorul a fost ascultat atent. Dacă se ignorează 
complet cele spuse de interlocutor, se dă dovadă de lipsă de respect şi de insultă la adresa lui. 

• Stabilirea contactului vizual cu interlocutorul ajută la preluarea indiciilor vizuale cu privire la 
modul de gândire al celeilalte persoane. 

• Întreruperea comunicării interlocutorului în situaţia când acesta depăşeşte timpul oferit pentru 
a-şi comunica mesajul sau când deviază de la subiectul pus în discuţie. Cu cât o persoană vorbeşte prea 
mult, cu atât este mai probabil ca atenţia interlocutorului să slăbească. Întreruperea se va face prin punerea 
de întrebări, prin rezumări, aprobări, negări etc. Persoana care vorbeşte, dar care nu ascultă, este deseori 
învinsă de către un ascultător inteligent. Aşadar, într-o negociere, o problemă trebuie expusă în câteva 
minute, pentru a nu plictisi interlocutorul. 

 Limbajul folosit în comunicare joacă unul din rolurile decisive pentru ca vorbitorul să fie înţeles. 
Cuvintele constituie o adevărată problemă pentru toţi oamenii de afaceri. Indiferent cât de circumspecţi ar fi 
aceştia la folosirea lor, ele nu sunt decât o reprezentare a ceea ce doresc să se spună. Dezavantajul 
cuvintelor constă în faptul că ele nu pot reda în întregime gândurile, sentimentele, emoţiile, trăirile. În cele 
mai dese cazuri, vorbitorii omit, simplifică şi generalizează cele spuse. Aceste mecanisme sunt esenţiale 
pentru o comunicare fluentă şi, mai mult, fac posibile unele activităţi: educaţia, de exemplu, ar fi imposibilă 
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fără generalizări. Problemele apar atunci când oamenii omit, simplifică şi generalizează în mod diferit. De 
exemplu, ceva omis de o persoană pe motive de irelevanţă, poate fi preţuit de o altă persoană. În aceste 
situaţii pot fi folosite o serie de întrebări concepute să înlocuiască informaţiile omise, să modeleze ceea ce a 
fost distorsionat sau să explice ceea ce a fost generalizat. Aceste instrumente însă trebuie corect formulate, 
cu tact, într-un mod indirect, folosind cuvinte care să şlefuiască tonul, de altfel, ar putea fi considerate 
agresive: „Mă întreb dacă/cu/de ce….? sau „Sunt curios să aflu cum…?” 

Pentru a rezolva neînţelegerile cauzate de omisiuni, distorsiuni şi generalizări, întrebările trebuie 
puse la obiect. De exemplu, dacă vorbitorul va spune: ”Organizaţia este nemulţumită de această decizie”, 
poate fi pusă întrebarea: „Cine, anume, din organizaţie este nemulţumit?” 

În mod asemănător, dacă vorbitorul foloseşte un adverb pentru a reda un raţionament ca în: „Această 
tactică este, în mod evident, greşită”, poate fi pusă întrebarea: „În mod evident, pentru cine?” 

Negociatorii cu abilităţi în detectarea problemelor de limbaj inadecvat, nu vor folosi cuvinte-
generalizări ca: tot, întotdeauna, niciodată, nimic, fiecare etc. Astfel de generalizări pot fi „potenţiale 
substituţii pentru gânduri, încurajări şi prejudecăţi absurde” [1, p.50].  

Cuvinte ca: „nu se poate”, „imposibil” sunt folosite de negociatori pentru a nega nedorinţa de a face 
ceva. Pentru a afla justeţea răspunsului, pot fi puse întrebările: „Ce s-ar întâmpla, dacă ai face-o?”; Ce te 
împiedică s-o faci?” 

La fel şi cuvintele „trebuie”, „e necesar”, „e interzis” implică existenţa unui set de reguli care nu fac 
decât să limiteze posibilitatea de a alege – ceea ce este foarte important într-o negociere. 

Un procedeu, care ajută de a spune interlocutorului că situaţia/problema/fenomenul este înţeles în 
acelaşi mod cum îl înţelege şi el, constă în identificarea şi folosirea aceloraşi tipare şi clişee pe care le 
foloseşte acesta. Tiparele lingvistice constituie modul în care oamenii abordează orice subiect sau situaţie. 
De exemplu, unii interlocutori pot descrie o situaţie din punctul de vedere al încercărilor de „a se depărta 
de…”, în timp ce alţii îşi construiesc discursul în jurul încercării de „a se apropia de…”, „a se îndrepta 
spre…”. 

 Atunci când suntem de acord cu alte persoane în privinţa acordării anumitor sensuri unor cuvinte, 
înseamnă că ne reprezentăm lumea în acelaşi mod şi că suntem pe aceeaşi lungime de undă cu 
interlocutorul. 

Aşadar, schimbul reciproc de replici dintre părţi este elementul central în procesul de negociere, 
către care conduce tot procesul de pregătire. Ca şi în comunicarea familiară, unele dintre replici pot fi 
sorgintea unor adevărate agresiuni. În lumea reală, agresiunea este atât o problemă obişnuită ce trebuie 
contraatacată, cât şi o tactică utilizată cu anumite intenţii. Uneori, una dintre părţi nu este interesată să 
găsească interese comune, ci, dorind doar să câştige, pune în aplicare o serie de tehnici pentru a deruta 
interlocutorul, oricât de mult ar încerca acesta să caute avantaje comune. Printre aceste tehnici se numără: 
cererile extreme, ridicarea tonului, lovirea mesei cu pumnul, ameninţările, inflexibilitatea, trecerea bruscă 
de la o atitudine la alta. Acest comportament creează interlocutorului disconfort şi nesiguranţă şi are scopul 
să-l determine pe interlocutor să facă concesii pe care acesta nu avea de gând să le acorde. Un alt scop 
constă în a reduce aşteptările şi a face impresie că obiectivele nu vor fi atinse. În situaţii de acest fel, cele 
mai întâlnite forme de răspuns, pe care o victimă a agresiunii le poate oferi, sunt:„ acordarea unor concesii 
de moment, în care agresorul câştigă; oferirea unui răspuns agresiv, care conduce la un ciclu de agresiuni 
ce suspendă discuţia; părăsirea negocierii, care conduce la suprimarea afacerii; respingerea agresiunii şi 
continuarea unei negocieri eficiente” [2, p.56].  

În orice situaţie însă, abordarea agresivă este o greşeală, căci, când se ajunge la o confruntare, este 
greu să se revină la o abordare eficientă. Negocierea se poate bloca mai ales în situaţia în care se ajunge la o 
succesiune de atacuri şi contraatacuri agresive, de intensitate mereu crescândă, şi în care nimeni nu câştigă. 
În aceste situaţii, cele mai eficiente reacţii ar fi: 

− explicaţia, care constă în solicitarea părţii adverse de a clarifica poziţia pe care se situează. 
Acest lucru oferă timp de gândire pentru a găsi o metodă de ieşire din ciclul agresiunii, iar 
interlocutorului – pentru a se calma; 

− rezumarea, care constă în redarea succintă de către ascultător a celor abordate şi în 
solicitarea unei explicaţii cu privire la modul de încadrare a noii idei în contextul respectiv; 

− controlul asupra confruntării, care constă în schimbarea direcţiei dezbaterii spre aspecte de 
comun acord. Chiar şi negociatorilor duri le este greu să-şi menţină atacul atunci când li se 
prezintă avantajele pe care le câştigă; 

− pauza, care oferă timp de gândire şi calmare. Pauza trebuie propusă cu demnitate, fără a da 
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impresia de panică; 
− recunoaşterea greşelii. Chiar şi în situaţiile când greşeala nu aparţine atacatului, scuzele 

aduse de către acesta agresorului remediază situaţia: „Îmi pare rău, nu am avut intenţia să 
vă dau acea impresie…”; „Îmi pare rău, a fost greşeala mea, dar am o sugestie pentru a 
corecta…”. Nu se va spune: ”Îmi pare rău că aşa credeţi…”, pentru că acest lucru 
sugerează că partea adversă este vinovat de faptul că nu a înţeles situaţia/problema;  

− reinterpretarea, care constă în faptul că unele lucruri spuse pot fi îndreptate, explicându-se 
faptul că nu s-a dorit să se spună exact ceea ce crede partea adversă. 

O relaţie bună de afaceri nu implică cu necesitate elemente afective. Dar, cu un efort de pregătire a 
comunicării şi de adaptare la unele situaţii de comunicare, se poate construi o relaţie eficientă chiar şi cu un 
interlocutor agresiv. Viaţa obligă oamenii să relaţioneze cu persoane care nu le sunt simpatice şi nu le 
convin: în construirea carierei, în viaţa socială, la serviciu, în afaceri succesul unora depinde adesea de 
astfel de persoane, care nu pot fi evitate decât cu preţul unor ocazii ratate. Şi doar abilitatea de a comunica 
şi de a construi relaţii interpersonale este adesea cheia succesului şi calea cea mai sigură de a atinge 
obiectivele propuse. O negociere devine cu atât mai eficientă, cu cât partenerii „se potrivesc mai bine şi 
sincronizează sub mai multe aspecte unul cu celălalt” [4, p.14], ceea ce înseamnă că o relaţie de afaceri se 
construieşte mai uşor şi mai repede atunci când partenerii se regăsesc „pe aceeaşi lungime de undă”, adică 
îşi armonizează sub mai multe aspecte ideile şi cuvintele şi chiar vocile.  

 
Bibliografie: 

1. Acland Floyer Andrew, Abilităţi şi aptitudini perfecte. Editura „Naţional”, Bucureşţi, 1998. 
2. Finch Brian, Cum să ieşi învingător dintr-o negociere. Editura „Image”, Bucureşti, 1999. 
3. King Larry, Secretele comunicării. Editura „AMALTEA”, Bucureşti, 1999. 
4. Ştefan Pruteanu, Manual de comunicare şi negociere în afaceri. Ed. POLIROM, Iaşi, 2000. 
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Agro-food sector has a key role in Moldova’s economy, while the food processing industry provides about 40 

percent of total industrial production of the country. Besides economic role, the sector has an important social 
function, especially in rural areas. Almost half of the rural population is traditionally engaged in agriculture, but this 
sector faces numerous social and economic problems that are born by local producers. Economic problems of 
agriculture have made a lot of labor force to migrate in other sectors of economy or to emigrate. Imports of 
agricultural products from the EU are three times less concentrated than exports. A solution to recover the 
competitiveness of Moldovan farmers was harvesting organic produce, so-called pure or organic agriculture. Thus, 
Moldova can get a real chance of penetrating foreign markets, especially the European one where there is a growing 
demand for organic products. To expand organic farming system in Moldova were established national legal 
regulations on the production, processing and use of organic food products in accordance with international 
standards in this field. Moldovan agriculture has a potential; natural, human and less economic potential for the 
development of this sector. 

Key-words: agriculture, economic problems, agricultural products, competitiveness, organic products, legal 
regulations. 

 
Sectorul agroalimentar joacă un rol esenţial pentru economia Republicii Moldova, acesta 

reprezentând, în 2010, aproape 52% din totalul exporturilor şi 32% din exporturile către Uniunea 
Europeană, iar industria prelucrătoare de produse alimentare asigură aproximativ 40% din producţia 
industrială totală a ţării. Pe lângă rolul economic, acest sector are şi o funcţie socială importantă, în special 
în zonele rurale, care au condiţii de trai mai dificile şi mai puţine oportunităţi economice, unde, în mod 
tradiţional, aproape jumătate din populaţia rurală este angajată în agricultură. Acest fapt relevă importanţa 
majoră a sectorului agroalimentar pentru dezvoltarea durabilă a ţării noastre. Din cauza numeroaselor 
domenii sociale şi economice, precum şi a problemelor cu care se confruntă unii producători locali, nivelul 
de competitivitate a sectorului dat necesită o îmbunătăţire urgentă. 
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Vulnerabilitatea economică şi socială a agriculturii Moldovei devine destul de problematică din cauza 
productivităţii scăzute şi competitivităţii sale reduse pe pieţele europene. În pofida cotei mari, de 27,5% din 
totalul ocupării locurilor de muncă, contribuţia sectorului agricol la PIB-ul ţării constituie doar 12%. (7) 

Mai mult decât atât, în pofida accesului fără tarife pe piaţa Uniunii Europene, exportatorii moldoveni de 
produse agroalimentare se confruntă cu bariere netarifare înalte. Acestea sunt în mare parte legate de standardele 
sanitare şi fitosanitare. Acesta este motivul esenţial pentru care unor produse le este refuzat accesul pe piaţa 
Uniunii Europene (animale vii, produse din carne etc.). Pe lângă standardele publice, mai mulţi exportatori de 
produse alimentare prelucrate se confruntă cu standarde private severe impuse de către comercianţii cu 
amănuntul (de exemplu, cerinţe speciale pentru ambalare şi aspect în cazul fructelor şi legumelor exportate, 
cerinţe privind volumele minime şi omogenitatea produselor livrate). Acest fapt impune necesitatea introducerii 
standardelor naţionale, în conformitate cu cele internaţionale, şi aplicarea infrastructurii calităţii interne pentru 
valorificarea potenţialului de export al sectorului agroalimentar din Moldova. 

Progresul limitat în această direcţie, pe parcursul ultimului deceniu, a redus în mod semnificativ 
competitivitatea internă şi externă a producătorilor agricoli moldoveni, lăsându-i dependenţi de pieţele 
estice: în prezent, aproximativ jumătate din exporturile de produse agroalimentare ajung în ţările CSI 
(tabelul 1). Dependenţa de pieţele estice, care asigură o profitabilitate mai mică, adeseori, generează 
incertitudine pentru producători şi reprezintă un factor important ce a limitat dezvoltarea sectorului. Astfel, 
în ultimii ani, sectorul şi-a pierdut, în mod constant, atractivitatea investiţională şi forţa de muncă angajată. 
În 2000-2011, numărul de angajaţi în agricultură s-a redus de 2,4 ori, în timp ce ponderea sectorului în 
totalul forţei de muncă angajate în economie s-a redus de 2 ori. (6) 

Tabelul 1 
Compararea principalelor produse agroalimentare moldoveneşti exportate în Uniunea Europeană, 

anii 2006 şi 2010 
2006 2010 

Codul 
SITC Denumirea 

Cota din total 
exporturi de produse 
agroalimentare, % 

Principalele 
destinaţii de 

export, % din 
total 

Codul 
SITC Denumirea 

Cota din total 
exporturi 
agroali-

mentare, % 

Principalele 
destinaţii de 

export, % din 
total 

0577 Nuci uscate şi 
proaspete 20,8 

Franţa (56,8*), 
Grecia (13,5), 
Austria (13,1) 

0577 Nuci proaspete 
şi uscate  22,1 

Franţa (49,4), 
Grecia (17,8), 
Austria (10,1) 

1121 Vinuri naturale 
din struguri 19,7 România (68,0), 

Polonia (11,5) 4215 
Ulei din seminţe 

de floarea-
soarelui 

12,6 România (83,5) 

4215 
Ulei din seminţe 

de floarea-
soarelui 

10,6 România (69,7), 
Polonia (21,7) 2224 Seminţe de 

floarea-soarelui 11,1 
Marea Britanie 
(39,3), România 

(14,5) 

599 Fructe pentru 
sucuri 6,7 Austria (59,1), 

Germania (30,0) 1121 Vin din struguri 
proaspeţi 7,8 

Polonia (42,7), 
Rep. Cehă (22,1), 
România (10,1) 

2224 Seminţe de 
floarea-soarelui 5,6 

România (48,0), 
Marea Britanie 
(28,1), Ungaria 

(13,3) 

0412 Alte tipuri de 
grâu şi meslin 7,0 

România (31,8), 
Marea Britanie 

(18,7) 

0412 Alte tipuri de grâu 
şi meslin 4,7 Ungaria (78) 0430 Orz integral 6,1 România (54,2) 

0612 

Sfeclă de zahăr 
sau trestie şi 

zaharoză chimică 
pură 

4,5 România (100) 599 Sucuri de fructe 5,9 
Germania (37,8), 
Polonia (28,3), 
Austria (24,7) 

0251 Ouă de păsări în 
coajă 2,7 România (100) 2226 

Rapiţă, rapiţă 
sălbatică şi 
seminţe de 

muştar 

3,8 Marea Britanie 
(63,8) 

0449 Porumb 1,9 Ungaria (48,6), 
România (40,9) 0449 Porumb, altele 3,1 Italia (37,3), 

Grecia (29,5) 

0579 Fructe uscate, nes. 1,7 România (25,7), 
Germania (22,0) 0579 Fructe uscate, 

nes. 1,7 Austria (43,7), 
Grecia (19,5) 

Notă: cifrele din paranteze reprezintă cota-parte a ţărilor în exportul de mărfuri corespunzătoare. 
Sursa: Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2012 
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Problemele legate de neconformitatea cu standardele Uniunii Europene şi lipsa investiţiilor sunt deosebit 
de grave în întreprinderile agricole mici şi mijlocii, care, în 2011, au reprezentat 97,4% din numărul total al 
firmelor din domeniu. Cele mai multe din acestea sunt gospodării de familie având doar 2-3 angajaţi, care nu pot 
asigura un nivel mai înalt al diviziunii muncii. Fiind caracterizate prin productivitate scăzută şi insuficienţa 
investiţiilor capitale, acestea, în mare parte, nu sunt competitive şi, respectiv, sunt foarte vulnerabile la retragerea 
tarifelor vamale şi liberalizarea importurilor agricole. 

Problemele economice din agricultură au făcut ca o mare parte din forţa de muncă să migreze spre alte 
sectoare economice sau să emigreze din ţară. Astfel, în perioada 2000-2011, rata de ocupare în mediul rural, 
unde agricultura este principala sursă de venit, a scăzut mult mai puternic (de la 59,4% la 36%) decât în mediul 
urban (de la 48,6% la 44,1%). (7) Mai mult decât atât, această tendinţă a afectat, în special, populaţia rurală cu un 
profil educaţional mai puţin avansat, de obicei, angajată în agricultură. Problemele structurale menţionate au 
influenţat masiv structura comerţului exterior cu produse agroalimentare. Mai mult de jumătate din exporturile 
agroalimentare moldoveneşti pe pieţele Uniunii Europene sunt legumele, fructele şi cerealele. A avut loc un 
declin în cota vinurilor, de la 19,7% în 2006, la 7,8% în 2010, datorat aderării României la Uniunea Europeană, 
dar şi unei performanţe mai degrabă modeste a sectorului de-a lungul acestor ani. Acesta este şi rezultatul prea 
multor bariere structurale şi instituţionale interne ce restrâng competitivitatea producătorilor de vinuri; de 
asemenea, concurenţa acerbă pe piaţa europeană face dificilă reducerea dependenţei exporturilor moldoveneşti 
de pieţele răsăritene.  

Importurile de produse agroalimentare din Uniunea Europeană sunt de trei ori mai puţin concentrate 
decât exporturile, fructele, legumele şi produsele din tutun constituind aproximativ o treime din totalul 
importului din Uniunea Europeană în 2010. O analiză mai amănunţită dezvăluie mai multe schimbări 
esenţiale în structura importurilor (tabelul 2). Una din cele mai vizibile tendinţe este creşterea ponderii mai 
multor produse pentru care, aparent, Moldova înregistrează avantaje competitive: fructe, cartofi şi carne de 
porcine. Acest fapt, combinat cu concentrarea ridicată a exporturilor de produse agroalimentare, subliniază 
încă o dată problema competitivităţii reduse, care nu prevesteşte nimic bun pentru acest sector în cazul 
viitoarei liberalizări a importurilor.  

Tabelul 2 
Compararea principalelor produse agroalimentare importate din Uniunea Europeană, anii 2006 şi 2010 

 
2006 2010 

Codul 
SITC Denumirea 

Cota-parte din 
total importuri 
agroalimentare, 

% 

Principalele 
origini de 

import, % din 
total 

Codul 
SITC Denumirea 

Cota-parte din 
total importuri 
agroalimentare, 

% 

Principalele 
origini de 

import, % din 
total 

1110 Ape 6,1 România (91,5*) 0579 Fructe, nes 11,4 Grecia (96,2) 

2926 
Bulbi, tuberculi sau 

rizomi de plante 
înflorite sau frunziş 

4,75 Franţa (36,6), 
Italia (34,8) 0989 Preparate 

alimentare, nes 4,6 Germania (27,4), 
România (14,3) 

0342 Peşte îngheţat 4,3 
Regatul Unit 

(35,4), Olanda 
(28) 

1211 Tutun necurăţit 
de tulpină 4,0 Grecia (60,9), 

Bulgaria (38,5) 

0989 Preparate 
alimentare, nes 4,1 Germania (28,1) 0541 Cartofi proaspeţi 

sau îngheţaţi 3,8 România (35,8), 
Polonia (26,6) 

0567 Legume preparate, 
nes 4,0 Spania (40,3), 

România (37,8) 0819 

Resturi 
alimentare şi 
furaje pentru 

animale 

3,7 Ungaria (45,8) 

0577 Nuci 3,5 Franţa (96,5) 1110 Ape 3,3 România (91,4) 

1124 Băuturi alcoolice 3,3 Franţa (82,5) 1124 Băuturi alcoolice 3,0 
Franţa (42,3), 
Regatul Unit 

(21,9) 

0482 Malţ 3,2 Rep. Cehă (95,3) 0342 Peşte îngheţat 3,0 Regatul Unit 
(58,8) 

0579 Fructe, nes 3,1 Norvegia (96,0) 1212 
Tutun, întreg sau 
parţial curăţat de 

tulpină 
3,0 Grecia (43,2), 

Italia (55,0) 

2925 Seminţe 2,6 Germania (59,8) 0122 Carne de porcine 2,9 Germania (36,1), 
Belgia (22,6) 

Notă: * cifrele din paranteze reprezintă cota-parte a ţărilor în exportul de mărfuri corespunzătoare. 
Sursa: Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2012 
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O soluţie pentru redresarea competitivităţii interne, precum şi a celei externe, a producătorilor 
agricoli moldoveni, ar fi recoltarea produselor ecologice pure sau aşa-zisa agricultură organică. Aceasta 
este o practică nouă în agricultura ţărilor dezvoltate, dar şi în curs de dezvoltare, fiind o alternativă modernă 
de dezvoltare a agriculturii, care are ca scop obţinerea de produse alimentare exclusiv pe cale naturală, fără 
a prejudicia sănătatea omului şi mediul. Astfel, Republica Moldova poate căpăta o şansă reală de penetrare 
pe pieţele străine, în special pe cea europeană, unde există o cerere crescândă pentru produsele ecologice. 

O retrospectivă a dezvoltării practicilor agricole arată că agricultura ecologică a apărut ca o 
alternativă la practica intensivă, convenţională (industrializată) de agricultură bazată pe maximizarea 
producţiilor prin folosirea de stimulatori ai producţiei cu caracter energo-intensiv în cantităţi mari, cu 
scopul creşterii continue a producţiei agricole, pentru o populaţie în continuă creştere, preponderent urbană.  

Accentuarea factorilor de intensificare, ca: folosirea în cantităţi mari a îngrăşămintelor chimice de sinteză 
cu aport şi accesibilitate rapidă asupra plantelor, mobilizarea unor rezerve nutriţionale şi biotice din sol, prin 
intervenţii drastice asupra solului, introducerea în genomul plantelor de cultură a unor gene de rezistenţă la boli, 
dăunători şi buruieni, prin aşa-numitele organisme modificate genetic (OMG), cu impact asupra biodiversităţii şi 
echilibrului biotic din sol, apă, atmosferă şi produse agricole au avut consecinţe deosebit de grave prin 
diminuarea progresivă a conţinutului de materie organică din sol, prin deteriorarea structurii solului, prin 
creşterea pericolului de eroziune, reducerea numărului de reprezentanţi ai mezofaunei (râme, colembole, 
carabide s.a.), prin creşterea gradului de compactare şi tasare a solului şi, în final, prin reducerea semnificativă a 
fertilităţii naturale a acestuia. Asupra mediului s-au adus prejudicii grave prin poluare cu nitriţi şi nitraţi în apele 
de suprafaţă şi cele freatice, prin acumulări de substanţe toxice în sol, furaje şi produse agricole cu consecinţe 
grave asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor. Ca urmare a penetraţiei toxinelor în circuitul sol-plantă-animal-
om, s-au produs mutaţii ireversibile asupra faunei micro-, mezo- şi macrobiotice cu consecinţe asupra 
echilibrului milenar al mediului şi îndeosebi asupra sănătăţii omului. (3) 

Începând cu anul 1980, biologii şi ecologiştii, care se ocupau de ocrotirea naturii sălbatice, au tras 
primul semnal de alarmă arătând că fără o schimbare a mentalităţii şi a modului de a privi resursele 
naturale, îndeosebi cele regenerabile, acestea vor dispare şi odată cu ele întreaga civilizaţie va fi afectată. 

Puţin câte puţin, după cercetători, agricultorii au manifestat un interes crescând pentru practici 
agricole integrate mai bine în ciclurile naturii. Au început să fie formulate unele concepte şi principii în 
vederea trecerii la modele alternative de agricultură, printre care pot fi enumerate agricultura organică, 
agricultura biologică şi agricultura ecologică sau durabilă. 

• Agricultura organică 
Principiile teoretice ale sistemului agriculturii organice au fost fundamentate, în anii 30-40 ai 

secolului XX, de Sir Albert Howard şi Lady Eva Balfour. În Marea Britanie şi Irlanda, se practică 
denumirea de „organic agriculture”, în timp ce sistemul aplicat în SUA poartă denumirea de „organic 
farming” cu mutaţia acestui sistem ce a devenit astăzi „sustenable agriculture”. Ca element definitoriu, 
sistemul exclude din practica agricolă utilizarea tuturor resurselor naturale neregenerabile, inclusiv a 
energiei fosile.  

Sistemul de agricultură organică are ca bază teoretică utilizarea din plin a fertilităţii naturale a solului 
şi a factorilor care o favorizează. Materia nutritivă pentru plantele din cultură este asigurată de 
leguminoasele din asolament, iar elementele minerale din straturile mai adânci ale solului sunt aduse la 
suprafaţă prin utilizarea în asolament a unor plante cu înrădăcinare profundă. 

• Agricultura biologică 
În Elveţia, în anii 1940, Hans Peter Rush şi H. Muller au pus accent pe autarhia producătorilor şi 

interesul unor circuite scurte de piaţă. Aceste idei s-au concretizat într-o metodă pe care autorii au numit-o 
agricultură biologică şi care pune accentul pe resursele regenerabile în vederea asigurării securităţii 
alimentare a populaţiei. 

Agricultura biologică este definită ca un sistem productiv ce evită utilizarea îngrăşămintelor de 
sinteză, a pesticidelor, a regulatorilor de creştere la plante, a adausurilor furajere în creşterea animalelor. 
Elemente tehnologice sunt admise şi practicate variate procedee de însămânţare, utilizarea resurselor 
vegetale după recoltare, a gunoiului de grajd, a leguminoaselor, a îngrăşămintelor verzi, cultivaţia 
mecanică, utilizarea prafurilor de rocă – sursă minerală pentru menţinerea unei fertilităţi ridicate, 
combaterea biologică şi fizică a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor. Scopurile fundamentale ale acestui 
model de agricultură biologică sunt: 

− menţinerea îndelungată a fertilităţii solului, 
− evitarea tuturor formelor de poluare ce pot fi provocate de tehnicile agricole, 
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− producerea în cantităţi suficiente de alimente de o calitate nutritivă ridicată, 
− reducerea la minimum a folosirii energiei fosile – energie nerecuperabilă în practica 

agricolă, 
− creşterea animalelor în condiţii de viaţă conforme cu necesităţile lor fiziologice. 

În momentul de faţă, principiile agriculturii biologice cuceresc tot mai mult piaţa alimentară 
devenind o componentă inseparabilă de politică agrară a ţărilor dezvoltate din punct de vedere economic, 
care dispun de o organizare a agriculturii biologice prin legi, ordonanţe şi regulamente. 

• Agricultura ecologică (durabilă) 
Sistemul de agricultură de tip industrial, cu neajunsurile care îl însoţesc, tinde să fie înlocuit de 

„agricultura ecologică” („agricultura durabilă”). Aceasta a început să capete un contur tot mai clar încă din 
deceniul trecut şi la noi în ţară. Agricultura a fost, de la începuturile sale, „ecologică”, însă, în anii din 
urmă, se caută aplicarea în agricultură a viziunii sistematice şi a tehnologiilor moderne. Agricultura 
ecologică promovează cultivarea pământului prin acele mijloace care asigură un echilibru între 
agroecosisteme şi ambianţă. Ea se bazează pe folosirea acelor mijloace şi metode oferite de societate, de 
cuceririle ştiinţifice şi tehnice care asigură obţinerea unor producţii mari, constante şi de calitate superioară, 
în condiţiile protecţiei mediului ambiant. 

Agricultura ecologică devine, de fapt, sinonimă cu agricultura anilor care vin, care asigură 
integritatea biosferei, valorificarea la maximum a capacităţii de producţie a agroecosistemelor şi obţinerea 
unor produse de bună calitate. Ea va necesita o muncă mai conştiincioasă şi mai imaginativă şi va asigura o 
abundenţă de alimente în condiţiile reducerii consumului de energie fosilă, a menţinerii sau sporirii 
fertilităţii naturale a solurilor, a îmbunătăţirii mediului de viaţă al omului şi protecţiei mediului ambiant în 
ansamblul său. 

Agricultura ecologică, agricultura, care se naşte în prezent pentru viitor, este şi trebuie gândită pe 
scară, din ce în ce mai largă, eficientă şi generoasă, asigurând prosperitatea societăţii şi naturii. 

Agricultura ecologică promovează sisteme de producţie durabile, diversificate şi echilibrate, în 
vederea prevenirii poluării recoltei şi mediului. Producţia ecologică în cultura plantelor, fără utilizarea 
produselor tradiţionale nocive, cunoaşte o preocupare specială de câteva decenii în ţările dezvoltate 
economic. Interesul pentru produsele şi producţia ecologică este în continuă creştere şi în ţara noastră. 
Regretabil este faptul că suprafeţele cultivate în condiţii ecologice în ţara noastră sunt încă foarte reduse, 
doar 0,9% din toată suprafaţa terenurilor agricole în Republica Moldova constituiau, în 2011, suprafeţele 
certificate ecologic. Totuşi, trebuie menţionat faptul că agricultura ecologică s-a extins în Republica 
Moldova în ultimii ani. Culturile vegetale ecologice domină acest sector. În perioada 2003-2011, 
suprafeţele cultivate certificate ecologic au crescut de la 80 ha la 22 102 ha (x270 ori). Aşa cum o arată 
analiza creşterii compuse anuale, în perioada respectivă, suprafeţele cultivate s-au dublat, în medie, în 
fiecare an. Rolul subvenţiilor poate fi cu greu contestat în dinamica acestui proces, deşi, nu poate fi atestată 
o suficientă stabilitate în promovarea acestora.  

După structură, cele mai multe suprafeţe ecologice au fost cultivate cu cereale, vii şi culturi proteice. 
Suprafaţa redusă a păşunilor duce la subdezvoltarea sectorului fermelor de animale ecologice, la baza 
cărora se află păşunatul intensiv pe păşuni ecologice.  

Peste 170 de producători erau antrenaţi în agricultura ecologică în 2011 (7% din numărul total de 
companii din agricultură). Numărul agricultorilor a crescut cu o rată compusă anuală de 41% în perioada 
2003-2011.  

Exportul de produse ecologice a urmat, în general, un trend pozitiv, cu excepţia anului 2011, când 
volumul exporturilor s-a contractat cu 30%. Peste 15 400 t produse ecologice au fost exportate în 2011, în 
valoare de 15 mil. Euro, faţă de cca 22 mil. Euro cu un an mai înainte. Sunt exportate, prioritar, cereale, 
oleaginoase şi proteice, fructe de pădure, produse etero-oleaginoase, ulei din floarea-soarelui. 80% din 
aceste produse sunt produse primare (naturale). Principalele pieţe pentru aceste produse sunt: Germania, 
Austria, Olanda, Italia, Elveţia, Danemarca şi Franţa. Până în prezent, Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare nu a făcut publică o statistică concludentă privitor la structura exactă a acestor exporturi. (8) 

În viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC), ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2014, sectorul 
agriculturii ecologice va avea o mai mare importanţă, printre măsurile de reformare a PAC numărându-se şi 
câteva prevederi legate de protecţia mediului. Astfel, agricultorii vor fi încurajaţi să utilizeze tehnici simple 
de producţie, care să asigure protecţia mediului şi vor primi bani în plus, dacă vor utiliza tehnici de tipul 
rotaţia culturilor, menţinerea păşunilor permanente, acoperirea solurilor iarna cu plante care produc materie 
organică, precum şi nelucrarea capetelor de parcelă pentru a evita erodarea solului. Pentru Republica 
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Moldova, tranziţia către agricultura ecologică pare soluţia cea mai viabilă. 
Principiile şi practicile care stau la baza acestor tendinţe sunt similare şi au fost exprimate concis în 

documentul standardelor Federaţiei Internaţionale a Mişcării Agriculturii Organice (IFOAM). 
Potrivit acestor standarde IFOAM, agricultura organică are rolul: 

• de a produce hrană de calitate ridicată şi în cantitate suficientă; 
• de a lucra cu sistemele naturale; 
• de a încuraja şi de a întări ciclurile biologice din cadrul sistemului de agricultură; 
• de a menţine şi mări fertilitatea pe termen lung a solurilor; 
• de a utiliza cât se poate mai mult resurse regenerabile în sistemele agricole; 
• de a lucra cât mai mult într-un sistem închis; 
• de a asigura toate condiţiile de viaţă animalelor pentru a le permite să îndeplinească toate 

aspectele comportamentului lor înnăscut; 
• de a evita toate formele de poluare care pot rezulta din tehnicile agricole; 
• de a menţine diversitatea genetică a sistemului agricol şi a împrejurimilor sale, inclusiv 

protecţia plantelor şi a habitatelor sălbatice; 
• de a permite producătorilor agricoli obţinerea unui venit adecvat şi satisfacţie din munca 

lor, inclusiv de a asigura un loc de muncă sigur pentru fermierii organici din toată lumea. 
În vederea extinderii sistemului de agricultură ecologică în Moldova, s-au stabilit reglementări 

legislative naţionale privind producerea, prelucrarea şi valorificarea produselor agroalimentare ecologice, în 
concordanţă cu normele internaţionale în acest sens. Între acestea, pot fi enumerate următoarele acte 
normative privind agricultura ecologică în Republica Moldova:  

• Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind constituirea Comisiei pentru 
elaborarea Concepţiei naţionale de producere a produselor agroalimentare după tehnologii 
ecologice şi de comercializare a acestor produse (nr. 1287-II din 29.12.1999);  

• Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind constituirea Consiliului pentru 
coordonarea activităţii de realizare a Concepţiei naţionale a agriculturii ecologice, 
fabricării şi comercializării produselor alimentare ecologice şi genetic nemodificate (nr. 
1783-II din 27.11.2000);  

• Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Concepţiei naţionale a 
agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării produselor alimentare ecologice şi 
genetic nemodificate (nr. 863 din 21.08.2000);  

• Planul de acţiuni pentru implementarea Concepţiei naţionale (aprobat de Prim-ministrul 
RM la 03.10.2000 nr. 1034-743);  

• Memorandumul de Înţelegere privind dezvoltarea promovării exportului prin certificarea 
produselor agroalimentare a Republicii Moldova (semnat între Guvernul Republicii 
Moldova şi SGS Societe Generale de Surveillance la data de 27.10.2001);  

• Dispoziţia Prim-ministrului Republicii Moldova nr. 01.05-595/28 din 14.12.2001 privind 
crearea Grupului de Lucru de experţi cu secretariatul tehnic în baza SGS Moldova;  

• Legea privind securitatea biologică (nr. 755-XV din 21.12.2001).  
Deoarece produsele alimentare prezintă un factor extrem de important care determină sănătatea, viaţa 

şi capacitatea de muncă a oamenilor, deoarece aproape 70% de substanţe nocive nimeresc în organismul 
uman, împreună cu alimentele şi apa potabilă, reglementările de producere ecologică au următoarele 
scopuri:  

• protejarea consumatorilor împotriva înşelăciunilor şi fraudei pe piaţă şi de revendicările 
nejustificate de produs; 

• protejarea producătorilor de produse biologice de prezentarea falsă a altor produse 
agricole ca fiind biologice; 

• asigurarea ca toate stadiile lanţului alimentar (de la producere şi până la comercializare) 
sunt supuse controlului şi corespund cerinţelor prescrise;  

• armonizarea prevederilor pentru producerea, certificarea, identificarea şi etichetarea 
produselor realizate biologic; 

• menţinerea şi dezvoltarea sistemelor agricole biologice, astfel încât să contribuie la 
protecţia locală şi globală.  

Orice fermier va putea comercializa produsele sale ecologice/biologice numai prezentând certificatul 
de confirmare ecologică/biologică a produselor eliberat fie de SGS, fie de un alt organism de certificare 
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recunoscut pe plan internaţional.  
În concluzie, putem afirma că agricultura RM dispune de potenţial natural, uman şi mai puţin 

economic de dezvoltare, situaţia acestui sector fiind comparabilă cu cea din Europa anilor 70, 
productivitatea sectorului autohton este de 2-3 ori mai mică decât în Europa, existând decalaje mari în 
dotarea tehnică, productivitatea muncii, utilizarea de îngrăşăminte, inovare în domeniu. Una din soluţii 
pentru redresarea competitivităţii producătorilor agricoli moldoveni ar fi recoltarea produselor ecologice 
pure sau aşa-zisa agricultură durabilă. Agricultura ecologică este un sector dinamic şi cu potenţial pentru 
Republica Moldova, deoarece există suficiente modele de comportament „eco” în rândul agricultorilor 
autohtoni. 

Astfel, Republica Moldova poate căpăta o şansă reală de penetrare pe pieţele străine, în special pe 
cea europeană, unde există o cerere crescândă pentru produsele ecologice şi, în aşa fel, să-şi redreseze 
situaţia din sectorul agroalimentar. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ОПЫТ ЕВРОСОЮЗА 

 
Профессор, к.э.н. Е. В. Булатова,  

Мариупольский государственный университет, Украина 
 

В современных условиях ведущее место среди факторов общественного производства занимает 
научно-технический прогресс. В условиях постоянно обостряющейся международной конкуренции 
лидерство в научно-технической сфере формирует основу национальной безопасности страны. 
Конкурентная борьба разворачивается не столько за обладание капитальными ресурсами и 
материальными ценностями, сколько за способность к разработке и внедрению инноваций. 

Инновационная деятельность жизненно важна для экономического роста и развития 
национальной экономики. Под влиянием научно-технической революции во второй половине ХХ 
столетия инновационный фактор развития становится доминирующим в обеспечении 
конкурентоспособности как отдельных предприятий и отраслей, так и регионов и национальных 
экономик в целом. Это требует постоянных технологических усилий со стороны отечественных 
предприятий, дополняемых стимулирующей государственной политикой. С повышением 
наукоемкости производства растет потребность в развитии технологического потенциала. Процесс 
построения технологического потенциала является медленным и дорогостоящим. Для 
совершенствования и внедрения передовых наукоемких технологий многим отраслям требуется 
больше квалифицированных кадров и активизация технической деятельности; более качественная 
инфраструктура, прежде всего в сфере информационно-коммуникационных технологий; эффективная 
нормативно-правовая основа и система управления; доступ к международной базе данных и 
соответствующая стратегия использования такого доступа в интересах местных инновационных 
систем.  
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Интеграционное взаимодействие стран мира имеет свои специфические характеристики 
объективной природы и субъективной обусловленности процессов регионализации. Развитие 
экономической интеграции между странами базируется как на субъективных факторах 
(европейская модель интеграции), так и на доминировании объективных составляющих 
(североамериканская и азиатско-тихоокеанские модели). Процесс наибольшего сближения, 
переплетения национальных экономик, направленный на образование единого хозяйственного 
комплекса в рамках объединения, воплощен сегодня в Европейском Союзе (ЕС) – самой развитой 
региональной интеграционной группировке не только среди стран Западной Европы, но и в мире. 

В 1990-е годы ХХ столетия темпы экономического роста ЕС существенно отставали от 
США, что значительно снижало потенциальные возможности для роста конкурентоспособности 
ЕС в мировом хозяйстве вследствие обострения социальных проблем (рост безработицы), 
недостаточной модернизации и структурной перестройки европейской экономики. Среднегодовые 
темпы роста ВВП в целом по развитым странам составили 2,5%, в том числе в США – 3,5%, тогда 
как по странам ЕС только 2,1%. Государственное финансирование НИОКР в 2000 году в ЕС 
составляло 0,63% от ВВП, в США – 0,76%. В 2000 году уровень занятости трудоспособного 
населения в странах ЕС составлял 62%, тогда как в США – 72%. Именно существенное отставание 
темпов экономического роста ЕС от других передовых экономических центров мира послужило 
важным толчком к пересмотру стратегии развития ЕС, включающую модернизацию образования и 
установление более глубоких связей внутри треугольника знаний: бизнес, университеты, 
исследовательские центры.  

Обеспечение устойчивости экономического развития требовало соответствующей 
государственной политики в сфере науки и техники, главной стратегией которой должно было 
стать обеспечение социально-экономических, организационных, правовых условий для 
формирования и эффективного использования научно-технического потенциала с целью освоения 
мирового рынка товаров и услуг. С повышением наукоемкости производства растет потребность в 
развитии и использовании инновационного потенциала страны. Именно на этой основе в 
Лиссабоне в 2000 году на саммите глав государств, тогда еще ЕС-15, была принята стратегия, в 
соответствие с которой провозглашалась задача сделать в течение десяти лет из ЕС наиболее 
конкурентоспособную и динамично развивающуюся экономику в мире. Достигнуть этого 
планировалось путем развития экономической системы, основанной на передовых знаниях, при 
сохранении западноевропейских ценностей, обеспечении гармоничности экономического развития 
и повышении социальной сплоченности общества. Положения Лиссабонской стратегии были 
выработаны в период, когда несколько десятилетий в развитии экономической интеграции 
европейских государств привели к ряду важных макроэкономических достижений (образование 
единого внутреннего рынка, насчитывающего 380 млн потребителей, низкий уровень процентных 
ставок и инфляции, создание сети достаточно хорошо функционирующих государственных 
институций как на национальном, так и на наднациональном уровнях и т.п.).  

Анализ развития экономики стран ЕС за последнее десятилетие показывает, что, к 
сожалению, многие принятые параметры Лиссабонской стратегии так и не были достигнуты. 
Однако ухудшение глобальной экономической активности, макроэкономической конъюнктуры в 
начале ХХI столетия, мировой экономический кризис 2008-2009 годов не позволили достигнуть 
намеченного. Не удалось существенно увеличить темпы экономического роста. 

О сложностях в реализации Лиссабонской стратегии говорилось и в Лиссабонском ревю, 
подготовленном Всемирным экономическим форумом в 2004 году, в котором была дана оценка 
успешности в достижении целей принятой стратегии, достигнутому уровню конкурентоспособности 
европейских государств [5]. Для критической оценки уровней национальной конкурентоспособности 
были выделены восемь блоков анализа выполнения Лиссабонской стратегии: 

1. Создание информационного общества. 
2. Развитие европейского пространства для инноваций, исследований и развития. 
3. Либерализация: 

− формирование единого рынка; 
− государственная помощь и конкурентная политика. 

4. Создание сетей в сфере коммуникаций, коммунальных услуг и транспорта. 
5. Развитие эффективного и интегрированного рынка финансовых услуг. 
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6. Улучшение бизнес-окружение для начинающих предпринимателей и в области 
регуляторной нормативно-правовой базы. 

7. Рост социальной интеграции через: 
− создание новых рабочих мест; 
− развитие и повышение квалификации; 
− модернизацию социальной защиты. 

8. Укрепление устойчивого развития. 
Анализ конкурентоспособности стран ЕС, проведенный в соответствие с выделенными 

блоками, позволил проранжировать выполнение странами намеченных заданий Лиссабонской 
стратегии в параметрах от 1 (наименьшая оценка) до 7 (самый высокий уровень оценивания). 
Поскольку ревю готовилось в 2004 году, то за основу были взяты государства ЕС-15. Наибольший 
прогресс в реализации Лиссабонской стратегии демонстрируют страны Северной Европы: по 
общему индексу лидирует Финляндия (занимает первое место в пяти из восьми категорий), далее 
Дания и Швеция. Эти три северные страны лидируют и по такому показателю, как обеспечение 
устойчивого развития. К сожалению, сравнительно слабо выполняют задания Лиссабонской 
стратегии южные европейские страны – Греция, Португалия, Италия, Испания. Им предстоит 
значительная работа по преодолению подобного размежевания с другими европейскими странами. 
На основе представленного ревю можно дать единственный вывод: разрыв между планируемыми 
параметрами и достигнутыми реальными параметрами Лиссабонской стратегии оказался слишком 
значительным в странах ЕС уже через четыре года реализации стратегии.  

Таблица 1 

Выполнение Лиссабонской стратегии странами ЕС 
 

Параметры Страны – лидеры ЕС Наиболее проблемные 
государства ЕС* 

1. Создание информационного 
общества 

Финляндия, Дания, 
Швеция  

Греция, Испания, 
Португалия  

2. Развитие европейского 
пространства для инноваций, 
исследований и развития 

Финляндия, Швеция, 
Германия 

Греция, Португалия, 
Италия  

3. Либерализация 
Финляндия, Дания, 
Великобритания Греция, Португалия, Италия 

4. Создание сетей в сфере 
коммуникаций, коммунальных 
услуг и транспорта 

Дания, Швеция, Германия Ирландия, Греция, Италия 

5. Развитие эффективного и 
интегрированного рынка 
финансовых услуг 

Финляндия, 
Великобритания, Дания Греция, Португалия, Италия 

6. Улучшение бизнес-окружения  
Великобритания, Дания, 
Финляндия Италия, Греция, Португалия 

7. Рост социальной интеграции 
Дания, Финляндия, 
Нидерланды Греция, Португалия, Италия 

8. Укрепление устойчивого развития 
Финляндия, Германия, 
Швеция 

Греция, Португалия, 
Ирландия 

* без учета стран, присоединившихся к ЕС в 2004 и 2007 годах  

 

Проведенное ранжирование по странам – новым членам ЕС, присоединившимся к 
интеграционному объединению в 2004 и в 2007 годах, показывает, что и среди этой группы 
государств наблюдается значительное размежевание, и как следствие, разная степень готовности к 
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интеграционному развитию. Так, тройку лидеров определяют Эстония, Словения и Латвия, общий 
индекс которых составляет соответственно 4,64, 4,36 и 4,34. Эстония лидирует по таким 
параметрам, как создание информационного общества (4,92), развитие эффективного и 
интегрированного рынка финансовых услуг (5,43), развитие бизнес–окружения (4,90). Словения 
доминирует по таким показателям, как инновации, исследования и развитие (3,92), создание сетей в 
сфере коммуникаций, коммунальных услуг и транспорта (5,21), укрепление устойчивого развития 
(4,0). Среди наименее подготовленных к интеграционному сближению, как и ожидалось, оказались 
Болгария и Румыния. 

Оценивая достигнутый уровень конкурентоспособности странами ЕС по сравнению с США 
можно отметить, что страны-лидеры ЕС опережают США по таким параметрам, как: развитие 
либерализации; создание сетей в сфере коммуникаций, коммунальных услуг и транспорта; 
развитие эффективного и интегрированного рынка финансовых услуг; развитие социальной 
интеграции и обеспечение устойчивого развития. Однако, сравнивая показатели США с 
аналогичными показателями по всем странам ЕС-15 в среднем, можно отметить, что это 
сопоставление явно не в пользу Евросоюза. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика США и ЕС  

(в соответствие с критериями Лиссабонской стратегии) 
 

 
Недостаточный прогресс в реализации намеченных Лиссабонской стратегией задач требовал 

существенного пересмотра параметров развития ЕС. В результате проведенной работы в декабре 
2005 года Европейский Совет одобрил новый программный документ – Лиссабонскую программу. 
В соответствии с данной программой генеральной задачей в развитии ЕС определено ускорение 
экономического роста и создание новых рабочих мест. Достигнуть поставленной цели 
предполагается через реализацию четырех основных приоритетов: 

1. Инвестиции в образование и научно-исследовательскую деятельность. 
2. Стимулирование предпринимательства. 
3. Развитие занятости в условиях старения населения. 
4. Разработка эффективной энергетической политики. 

Расходы на инновации, исследования и развитие, которые обеспечивает государственный и 
частный сектор – это ключевой индикатор, характеризующий условия развития конкурентных 
преимуществ в науке и технологиях. Формирование надежных источников финансирования 

 США ЕС 
1. Создание информационного общества  5,86 4,61 
2. Инновации, исследования и развитие 6,08 4,41 
3. Либерализация: 5,11 4,69 

- формирование единого рынка 5,70 5,13 
- государственная помощь и конкурентная политика 4,52 4,25 

4. Создание сетей: 5,85 5,81 
- телекоммуникации  5,60 5,96 
- коммунальные услуги и транспорт 6,10 5,65 

5. Развитие эффективного и интегрированного рынка финансовых услуг 5,82 5,52 
6. Улучшение бизнес-окружения: 5,71 4,74 

- для начинающих предпринимателей 5,83 4,52 
- в области регуляторной нормативно-правовой базы 5,58 4,96 

7. Рост социальной интеграции: 5,04 4,81 
- создание новых рабочих мест 5,60 5,06 
- развитие и повышение квалификации 5,31 4,96 
- модернизация социальной защиты 4,20 4,40 

8. Укрепление устойчивого развития. 4,96 5,16 
Общая оценка  5,5 4,97 
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исследовательской и инновационной деятельности на уровне не ниже 3% ВВП – важнейшее 
условие, соблюдение которого позволит объединенной Европе стать наибольшей в мире 
экономикой, базирующейся на знаниях. 

Сегодня вклад частного бизнеса и государства в финансирование исследовательских работ не 
сбалансирован. Если в ЕС показатель удельного веса государственного сектора в финансировании 
этих работ – один из самых высоких среди развитых стран (33,5% от валовых внутренних расходов 
на научно-исследовательские работы), то европейский бизнес-сектор финансирует 
исследовательские работы значительно ниже, нежели в других странах. Так, в США этот 
показатель составляет  66,4%, в Японии – 77,1%, тогда как в ЕС – 55,4%. Наибольший вклад 
бизнес-сектора в финансирование исследовательских разработок обеспечивают компании 
Финляндии (68,2%), Германии (68,1%), Швеции (63,9%) [2,с.221].  

В странах ЕС финансирование исследований росло ежегодно в среднем на 3,3%. Наиболее 
высокими темпами росли объемы финансирования со стороны университетов и научно-
исследовательских институтов (4,68%), рост расходов на данный вид деятельности бизнес-сектора 
составлял 3,0% [3,с.12].  

Cреди ключевых задач, направленных на практическую реализацию Лиссабонской 
стратегии, особенно выделяется развитие совместных технологических инициатив на условиях 
государственно-частного партнерства, гарантирующего европейское лидерство в стратегических 
технологических сферах. Разумные поддерживающие методы должны поддерживать спрос на 
инновации и создавать новые деловые возможности, особенно в секторе услуг. Государственные 
институции должны в меру возможности гарантировать, помогая внедрению и распространению 
новых технологий и бизнес-моделей, что позволит европейским предприятиям достигнуть 
глобального лидерства в данных секторах. Кроме того, особый акцент делается на развитие ясной и 
последовательной структуры защиты интеллектуальной собственности, основанной на высоком 
качестве, конвергенции и сбалансированной между пользователями и праводержателями таким 
образом, чтобы идеи свободно циркулировали в динамичном информационном обществе; система 
регулирования европейских стандартов должна быть мобильной, особенно на 
быстроразвивающихся рынках [1]. 

Важнейшими источниками новаторства выступают предприятия. Естественно, новаторством 
и накоплением знаний занимаются не в вакууме, а во взаимодействии с конкурентами, 
поставщиками и клиентами, государственными исследовательскими учреждениями, 
университетами и другими центрами знаний, такими, как органы стандартизации и метрологии. В 
свою очередь характер такого взаимодействия определяется институциональными рамками, 
определяемыми национальной инновационной системой, основными элементами которой 
являются: 

− система образования профессиональной подготовки кадров; 
− система научно-исследовательских институтов; 
− компании и созданные ими сети и коммуникации; 
− рыночная инфраструктура, обеспечивающая передачу знаний и технологий; 
− система государственных и негосударственных институтов, принимающих участие в 

регулировании, производстве и распространении знаний и технологий; 
− система финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок. 
В среднем уровень инновационной активности предприятий в ЕС составляет 38,9%. 

Наивысший уровень инновационной активности имеют предприятия Германии (62,6% от общей 
численности). Следует подчеркнуть, что наибольшее количество инновационных предприятий 
наблюдается среди крупных компаний, с численностью более 250 занятых (70,1% от их общего 
количества). Среди малого бизнеса практически каждое третье предприятие относится к данной 
категории (34,4%) [4,с.129].  

Стимулирование предпринимательства позволит обеспечить экономическое развитие и рост 
стран ЕС. При этом, наряду с развитием регуляторного нормативно-правового обеспечения, особое 
внимание должно уделяться развитию экономической грамотности населения (через внедрение в 
школах «основ предпринимательства») и созданию максимально комфортных условий для тех 
предпринимателей, которые только начинают свою деятельность (путем сокращения сроков 
регистрации нового предприятия вплоть до одной недели). 
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Внутренние социально-экономические проблемы ЕС (сложная депрессивная экономическая 
и социальная обстановка в большинстве стран ЕС, старение населения, сокращение рождаемости, 
легальный и нелегальный приток мигрантов из Северной Африки, Ближнего Востока и Турции), а 
также обострение международной конкуренции и ослабление позиций ЕС в мировом хозяйстве 
требуют разработки соответствующей стратегии развития данного интеграционного объединения. 
На основе принятой Лиссабонской программы в странах Европейского Союза были разработаны 
соответствующие национальные программы. 

Сегодня страны Европейского союза находятся в непростой ситуации. Несмотря на то, что 
им так и не удалось достигнуть намеченных Лиссабонской стратегией целей, построение 
экономики, основанной на знаниях, требует соответствующего развития инновационного 
потенциала европейских стран в соответствии с четкой и продуманной системой не только 
национального, но и наднационального регулирования данной области. 

Инновационная деятельность жизненно важна для экономического роста и развития 
региональной экономики. Под влиянием научно-технической революции инновационный фактор 
развития становится доминирующим в обеспечении конкурентоспособности как отдельных 
предприятий и отраслей, так и региональных и национальных экономик в целом. 

Конкурентная борьба в современных условиях разворачивается не столько за обладание 
капитальными ресурсами и материальными ценностями, сколько за способность к разработке и 
внедрению инноваций. Обеспечение устойчивости экономического развития требует постоянных 
технологических усилий со стороны предприятий, соответствующей региональной политики в 
сфере науки и техники, главной стратегией которой становится обеспечение социально-
экономических, организационных, правовых условий для формирования и эффективного 
использования научно-технического потенциала экономики с целью повышения ее 
конкурентоспособности на мировом рынке товаров и услуг. Реализация активной инновационной 
политики является предпосылкой в достижении превосходства не только в экономической, но и в 
социальной сфере. 
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Secţiunea 3. FINANŢE, CONTABILITATE  
ŞI ANALIZĂ FINANCIARĂ 

 
 
 
 

SECTORUL BANCAR ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURARE 
 A STABILITĂŢII FINANCIARE 

 
Prof. univ. dr. hab. Ludmila Cobzari, ASEM  
Conf. univ. dr. Aureliu Mărgineanu, ASEM 

 
Financial system requires that its main components respectively, markets, financial institutions and 

infrastructures to be able to absorb disturbances together. The stability also requires that the financial system to 
facilitate rapid smooth and efficient reallocation of financial resources of savers to investors, the financial risk is 
analyzed and accurately valued and that it be managed effectively. Given the profound transformations that have 
suffered financial systems under the action of powerful movements of technological innovation, liberalization and 
globalization that has occurred in the last decades, the achievement of financial stability is one of the new challenges 
that face contemporary economies. Financial stability is a natural concern, and lately has become one a priority for 
central banks, which is leading the national financial systems.  

Cuvinte-cheie: stabilitate financiară, sector bancar, supraveghere macroprudentială, bancă centrală, zonă 
euro, risc bancar, influenţă stabilizatoare. 

 
Stabilitatea financiară a căpătat o importanţă din ce în ce mai mare în mediul economic şi financiar 

actual, devenind un deziderat pe care băncile centrale ale statelor lumii trebuie să îl realizeze şi să îl 
menţină. Un sistem financiar stabil este o precondiţie esenţială pentru asigurarea unei transmisii eficiente şi 
lipsite de tensiuni a politicii monetare, contribuind, în ultimă instanţă, la realizarea obiectivului stabilităţii 
preţurilor pe termen lung. 

Stabilitatea sistemului financiar face necesar faptul ca principalele componente ale acestuia, 
respectiv, pieţele, infrastructurile corespondente şi instituţiile financiare să fie capabile, împreună să 
absoarbă perturbaţiile. Stabilitatea cere şi ca sistemul financiar să faciliteze o realocare suplă şi eficace a 
resurselor financiare ale celor care economisesc către investitori, ca riscul financiar să fie analizat şi 
valorizat cu precizie şi ca el să fie gestionat în mod eficient.  

Piaţa unui ansamblu dat de instrumente sau de servicii financiare este total integrată atunci când 
operatorii potenţiali ai acestei pieţe:  

• sunt supuşi unui ansamblu unic de reguli în situaţia în care decid să exploateze aceste 
instrumente sau servicii financiare;  

• dispun de o egalitate de acces la acest ansamblu de instrumente sau de servicii financiare;  
• fac obiectul unei egalităţi de tratament atunci când intervin pe această piaţă. 

În lucrările teoretice şi practice realizate la nivel internaţional, se recunoaşte accentuarea 
complexităţii monitorizării sistemului bancar. În Europa, de exemplu, s-a pus deja problema referitoare la 
implementarea supravegherii macroprudenţiale în contextul supravegherii bancare la nivel naţional. Astfel, 
apar noi metode de abordare a evaluării riscurilor din sistemul bancar fie la nivel naţional, fie la nivel 
transfrontalier. Una dintre aceste metode se bazează pe tehnici noi rezultate din teoria valorii extreme 
multivariate, o metodă statistică de evaluare a apariţiei simultane de evenimente rare, precum problemele 
grave din domeniul bancar. Mai precis, utilizând metoda semiparametrică, ca măsură a riscului sistemic 
este estimată posibilitatea unor scăderi ale cotaţiilor acţiunilor emise de bănci în funcţie de declinul 
acţiunilor bancare emise de alte bănci sau al altui factor al pieţei.  

Sectorul bancar are o importanţă deosebită pentru stabilitatea sistemelor financiare. În economiile 
importante, precum cea a Statelor Unite şi a zonei euro, sectorul bancar a fost supus unor schimbări 
structurale semnificative. De exemplu, consolidarea sistemului bancar din Statele Unite şi Europa s-a 
produs încă din anii ’90 ai secolului trecut, la fel, în aceeaşi perioadă, fiind înfiinţate instituţiile complexe 
de mari dimensiuni. Instituirea condiţiilor pentru piaţa unică a serviciilor financiare din Uniunea 
Europeană, concomitent cu Uniunea Monetară Europeană, a marcat progresul către integrarea bancară. 
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Schimbările structurale au avut ca efect accentuarea complexităţii în ceea ce priveşte monitorizarea 
sistemului bancar. În Europa, de exemplu, s-a pus problema referitoare la implementarea supravegherii 
macroprudenţiale în contextul supravegherii bancare la nivel naţional.  

Relevante pentru cercetare sunt şi implicaţiile pe care concentrarea şi competiţia din sectorul bancar 
le pot avea asupra stabilităţii sistemului bancar. Chiar dacă nu există o corelaţie evidentă din punct de 
vedere teoretic, studiile practice indică faptul că o concentrare mai mare şi un nivel mai redus de competiţie 
au o influenţă stabilizatoare. Cu toate acestea, în măsura în care competiţia pare să se fi intensificat – în 
ciuda procesului de consolidare bancară, o astfel de corelaţie nu poate fi neapărat aplicată sistemelor 
bancare europene. 

Cercetările efectuate la nivel internaţional întâmpină dificultăţi, deoarece, pe de o parte, gradul de 
stabilitate nu poate fi prezentat clar de către indicatorii individuali, iar, pe de alta, determinarea gradului de 
intensitate a competiţiei ridică probleme semnificative. Analiza internaţională demonstrează că procesele 
de concentrare au fost, adeseori, rezultatele unor crize financiare. 

Cu toate acestea, simplele comparaţii ale indicatorilor privind competiţia şi stabilitatea, precum şi 
studiile econometrice aprofundate indică existenţa unei corelaţii pozitive între stabilitatea şi concentrarea 
sau puterea pieţei în sectorul bancar. În acelaşi timp, se pare că, deşi concentrarea are un efect stabilizator, 
constrângerile instituţionale asupra competiţiei au un efect destabilizator.  

Conexiunile financiare internaţionale, noile produse financiare şi distribuţia mai amplă a riscurilor au 
mărit şi gradul de interconectare pe plan internaţional a pieţelor financiare. Astfel, sistemele financiare sunt 
mai expuse la riscuri, datorită posibilei contagiuni. Prin urmare, scepticii şi-au exprimat îngrijorarea cu 
privire la sustenabilitatea integrării financiare pe plan mondial, considerată ca potenţial destabilizator al 
economiei mondiale. Există şi opinia contrară, conform căreia integrarea financiară ar reduce riscurile cu 
care se confruntă economia globală.  

Orice criză financiară contemporană nu va putea fi rezolvată rapid şi fără costuri. Drept confirmare 
poate servi faptul că împrumuturile către debitorii subprimi din SUA, în 2007-2008, au generat pierderi 
mari, iar lipsa de informaţie privind expunerea băncilor la riscuri globale a determinat închiderea efectivă a 
pieţei pentru titluri garantate cu active şi împrumuturi cu garanţii. Atât băncile, cât şi instituţiile de 
reglementare şi supraveghere au nevoie de planuri pentru a face faţă problemelor pe care astfel de sisteme 
bancare le prezintă. Supraveghetorii trebuie să se asigure că băncile au lichiditate adecvată pentru tipul de 
activitate desfăşurată. În plus, regulamentele Basel II privind capitalul bancar, care cer o mai mare 
transparenţă a băncilor, ar putea contribui la creşterea transparenţei, reducând astfel tendinţa de a păstra 
activele cu risc extrem de crescut în afara bilanţurilor contabile ale băncilor. Sistemul bancar european este 
bine capitalizat şi profitabil şi ar trebui să fie capabil să se adapteze unui nou regim, în care se ţine cont de 
risc în stabilirea preţului activelor. Totuşi, condiţiile fragilităţii financiare ar putea persista pentru o vreme, 
iar sistemul va fi vulnerabil în faţa unor noi şocuri. De exemplu, în 2007, Banca Angliei a furnizat o 
evaluare echilibrată a implicaţiilor şi a remediilor, însă succesul a fost limitat în abordarea situaţiilor în care 
comportamentul acestei bănci a fost subiectul criticilor. 

Un sistem financiar care funcţionează bine permite unei economii să-si exploateze la maximum 
potenţialul de creştere, deoarece asigură finanţarea necesară a oportunităţilor de investire la costuri minime. 
Elocvent este faptul că Marea Britanie, Franţa şi Germania, cele trei mari puteri din Uniunea Europeană, au 
anunţat că urmăresc să ofere cadrul legal pentru o mai mare transparenţă a pieţelor financiare, precum şi 
eventuale reglementări în domeniu, care să prevină producerea de crize prin care pot trece pieţele financiare 
internaţionale. 

Economiştii contemporani sunt, în general, de acord că un rol important în asigurarea stabilităţii 
financiare revine băncii centrale. Cu toate acestea, dat fiind caracterul relativ al conceptului de „stabilitate 
financiară”, sarcinile care revin în acest domeniu băncii centrale sunt destul de controversate în doctrină 
[1]. Stipularea acestor atribuţii în textele legale este şi ea destul de imprecisă. Se consideră, totuşi, că există 
unele funcţii ale băncii centrale care pot contribui la realizarea stabilităţii financiare. Aceste funcţii sunt 
următoarele:  

- reglementarea şi supravegherea sectorului bancar; 
- gestionarea şi monitorizarea sistemelor de plăţi;  
- garantarea depozitelor;  
- funcţia de împrumutător în ultimă instanţă. 

 Se observă că este vorba despre funcţii tradiţionale ale băncii centrale, care au apărut tocmai prin 
implicarea treptată a acestei instituţii în asigurarea stabilităţii financiare. Într-adevăr, instabilitatea inerentă 
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sistemului bancar comercial a impus controlul său de către banca centrală, care a trebuit să îndeplinească o 
funcţie de reglementare şi de refinanţare a băncilor de rangul doi aflate în situaţia de a nu putea face faţă - 
cu rezervele şi activele lor obişnuite – unor mari cereri de retragere a depozitelor. Dacă banca centrală nu 
şi-ar fi asumat acest rol, nu ar fi avut cine să o facă, iar clienţii ar fi suferit importante pierderi în urma 
nerecuperării integrale a depozitelor. Şi, de fapt, chiar şi prin implicarea băncii centrale, în multe cazuri, 
aceste pierderi nu au putut fi evitate.  

Rezultă că, din punct de vedere istoric, funcţia de creditor de ultimă instanţă a băncii centrale a apărut 
ca un mijloc de garantare a lichidităţii şi solvabilităţii sistemice. Această funcţie a fost completată prin rolul 
băncii centrale de autoritate de elaborare şi aplicare a reglementărilor prudenţiale. Utilitatea acestor funcţii 
este, însă, discutabilă, deoarece însăşi banca centrală se confruntă aici cu o problemă de informare 
asimetrică. Într-adevăr, banca centrală nu dispune de toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă o 
bancă comercială este insovabilă sau dacă are doar probleme de lipsă temporară de lichiditate, iar, ca 
urmare, nu are altă soluţie decât fie să ajute toate băncile, fie să nu ajute niciuna. Din această cauză, 
existenţa funcţiilor amintite apare ca nejustificată.  

Cu toate acestea, este indubitabil că stabilitatea sistemului bancar trebuie asigurată mai presus de orice 
altceva. De aici, ideea de a crea organisme de supraveghere separate de banca centrală, care să impună băncilor 
comerciale reguli prudenţiale riguroase. La această evoluţie istorică a funcţiilor băncii centrale, se adaugă unele 
fenomene recente, cum ar fi globalizarea, dereglementarea, intensificarea procesului de inovare etc., care fac să 
se intensifice foarte mult legăturile dintre sectorul bancar şi alte două sectoare importante ale sistemului financiar 
(asigurările şi piaţa financiară). 

Această defragmentare a pieţelor de capitaluri dă naştere unor noi provocări pentru banca centrală, 
determinând-o să îşi asume noi sarcini şi funcţiuni. Dintre aceste noi atribuţii, care implică în şi mai mare măsură 
banca centrală în problema asigurării stabilităţii financiare, menţionăm monitorizarea preţurilor activelor 
financiare şi supravegherea conglomeratelor financiare [3]. În noile condiţii, unii economişti susţin chiar că 
banca centrală ar trebui să se ocupe, în primul rând, de asigurarea stabilităţii financiare şi, numai în al doilea rând, 
de elaborarea şi aplicarea politicii monetare [5]. Principala cauză a acestui interes deosebit al băncilor centrale 
moderne pentru asigurarea stabilităţii financiare constă în faptul că politica monetară nu poate fi pe deplin 
eficace, decât dacă se bazează pe mecanisme de transmisie previzibile, ceea ce presupune un mediu financiar 
suficient de stabil. Reciproc, stabilitatea preţurilor – obiectiv final al politicii monetare - constituie o condiţie 
necesară, deşi nu suficientă, pentru asigurarea stabilităţii financiare.  

Referitor la relaţia dintre stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară, în literatură a fost formulată recent 
şi ceea ce se numeşte „ipoteza new environment”, după care, odată cu stabilizarea inflaţiei la niveluri reduse, se 
creează un mediu economic nou, în care stabilitatea financiară nu mai este cu nimic garantată [2]. În fine, în 
literatură, se învederează că instabilitatea financiară şi, în particular, criza bancară, pot avea costuri 
macroeconomice importante, ceea ce, de asemenea, necesită implicarea băncii centrale [4].  

Cu toate acestea, există şi la ora actuală numeroşi autori care, totuşi, consideră că unicul obiectiv al băncii 
centrale trebuie să fie stabilitatea preţurilor. Această idee este strălucit argumentată şi exprimată de L. von Mises 
[7]. Între stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară există complementaritate. Iar un argument puternic în 
sprijinul acestei poziţii este şi el de ordin istoric. Într-adevăr, numeroase fapte mai vechi sau mai noi arată că 
crizele bancare au fost provocate adesea de situaţia macroeconomică nefavorabilă conjugată cu politicile 
macroeconomice greşite duse de autorităţi [8,20]. Or, o politică monetară care are ca obiectiv stabilitatea 
preţurilor, diminuează acest pericol. Adevărul este că băncile centrale dispun de o serie de instrumente care le 
permit să acţioneze pentru îndeplinirea atât a obiectivului de stabilitate a preţurilor, cât şi a celui de stabilitate a 
sectorului financiar. Deşi stabilitatea financiară nu constituie, de regulă, un obiectiv explicit pentru băncile 
centrale moderne, instabilitatea financiară sistemică poate anula performanţele acestora în atingerea obiectivului 
lor final major: stabilitatea preţurilor. Din cauza nevoii pe care o creează injectarea de lichidităţi suplimentare în 
sistemul bancar, o criză a sectorului bancar poate afecta direct stabilitatea monetară.  

De aici se naşte complementaritatea între stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară, cu toate că 
realizarea celei dintâi nu implică neapărat asigurarea celei din urmă. În mare parte, această complementaritate 
este asigurată de banca centrală prin faptul că: 

- banca centrală este singurul emitent al monedei „primare”, care constituie mijlocul legal (final) de 
plată;  

- banca centrală este instituţia care răspunde de buna funcţionare a sistemului naţional de plăţi; or, 
sistemul de plăţi constituie principalul vector de transmitere şi amplificare a riscului sistemic;  

- sistemul bancar este principala componentă instituţională a mecanismului prin care se transmit 
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efectele exercitate de politica monetară asupra economiei reale; în cazul în care sistemul bancar 
nu funcţionează, banca centrală are dificultăţi în reglarea lichidităţilor din economie în funcţie de 
obiectivele politicii sale monetare;  

- stabilitatea monetară şi stabilitatea financiară sunt strâns legate: una din cauzele frecvente ale 
crizelor financiare constă în creşterea excesivă a ofertei de monedă.  

Implicaţia este că exercitarea de către banca centrală a funcţiei de supraveghere prudenţială este esenţială 
nu numai pentru asigurarea stabilităţii financiare, ci şi pentru asigurarea stabilităţii monetare. Lucrările 
convenţionale asupra politicii monetare se concentrează, de obicei, asupra obiectivelor asumate de către factorii 
de decizie în domeniul politicii monetare.  

Banca Naţională a Moldovei are un rol intrinsec în menţinerea stabilităţii financiare, date fiind 
responsabilităţile ce rezultă din dubla sa ipostază de autoritate monetară şi prudenţială. Atribuţiile subsumate 
obiectivelor de stabilitate financiară sunt exercitate atât prin reglementarea şi supravegherea prudenţială a 
instituţiilor aflate sub autoritatea sa, cât şi prin formularea şi transmiterea eficientă a măsurilor de politică 
monetară şi supravegherea funcţionării în condiţii optime a sistemelor de plăţi şi decontări de importanţă 
sistemică. Totodată, este necesară identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor întregului sistem financiar, în 
ansamblul său şi pe componentele sale, deoarece monitorizarea stabilităţii financiare este preventivă. Apariţia şi 
dezvoltarea unor disfuncţionalităţi, precum evaluarea incorectă a riscurilor şi ineficienţa alocării capitalului, pot 
afecta stabilitatea sistemului financiar şi stabilitatea economică. 

Pentru economia mondială, anul 2011 a fost destul de dificil în condiţiile creşterii semnificative a preţurilor la 
produsele alimentare şi la petrol, fapt care a provocat perturbări în activităţile economice şi presiuni asupra 
bugetelor personale ale consumatorilor. Economiile dezvoltate au continuat să resimtă consecinţele celei mai severe 
crize economico-financiare de după Cel de-al Doilea Război Mondial exprimate prin: nivel ridicat al şomajului, rate 
înalte ale inflaţiei, consolidare fiscală etc. În timp ce recuperarea completă a economiei mondiale încă nu a avut loc, 
în ultimele trimestre ale anului 2011, au apărut semnale care indicau înrăutăţirea situaţiei şi care sporesc intensitatea 
derulării celui de-al doilea val al crizei. Focarul principal al vulnerabilităţii economiei mondiale rămâne a fi 
problema datoriilor suverane din economiile dezvoltate, manifestată, în principal, în ţările zonei euro. 

Tensiunile din sfera finanţelor publice din economiile dezvoltate au crescut semnificativ, mai ales în a 
doua jumătate a anului 2011. Pentru moment, nu au fost identificate soluţii care să prezinte credibilitate pentru 
pieţele financiare. Ţările asiatice au resimţit puternic al doilea val al crizei mondiale, în principal Japonia, 
puternic afectată şi de cutremurul din luna martie 2011, dar şi de reducerea cererii mondiale, de aprecierea 
yenului în raport cu principalele monede liber convertibile. Economiile emergente au înregistrat un ritm relativ 
înalt de creştere, însă acesta a fost temperat de înăsprirea politicilor monetare, care a vizat, în principal, atenuarea 
presiunilor inflaţioniste, precum şi anticiparea diminuării cererii externe şi a efectelor nefavorabile, generate de 
propagarea instabilităţilor financiare la nivel internaţional. Conform datelor Fondului Monetar Internaţional, în 
anul 2011, economia mondială a înregistrat un ritm de creştere de 3.8 la sută, ceea ce reprezintă cu 1.4 puncte 
procentuale mai puţin decât în anul precedent. Economiile avansate au crescut cu 1.6 la sută, reflectând 
înjumătăţirea ritmului de creştere economică a SUA în raport cu anul 2010, creşterea economică nesemnificativă 
din ţările cu economii dezvoltate din zona euro şi recesiunea economică din Japonia. Economiile emergente au 
înregistrat o creştere de 6.2 la sută.  

Anticipările privind contextul economico-financiar naţional şi global pentru anul 2011, precum 
intensificarea procesului de recuperare a economiei mondiale, evoluţia preţurilor internaţionale la petrol, 
creşterea cererii interne şi devierea pozitivă a PIB-ului, au semnalat riscul amplificării presiunilor inflaţioniste în 
Republica Moldova pe parcursul anului 2011. 

Previziunea presiunilor proinflaţioniste suplimentare cauzate de factori de risc, precum posibilele ajustări 
ale preţurilor reglementate (inclusiv efectele secundare), volatilitatea pieţelor financiare mondiale, stimulată de 
criza datoriilor suverane din Europa, precum şi dinamica preţurilor la produsele alimentare şi combustibil pe 
plan mondial, a condiţionat încă o ajustare ascendentă a ratelor dobânzilor la instrumentele de reglementare 
monetară. Aşadar, la şedinţa din 25 august 2011, Consiliul de administraţie al BNM a luat decizia de a majora 
rata de bază cu 1.0 puncte procentuale, până la nivelul de 10.0 la sută anual.  

Analiza factorilor determinanţi ai procesului inflaţionist în Republica Moldova, pe parcursul anului 2011, 
a pus în evidenţă factorii de natură nemonetară, aflaţi în afara sferei de influenţă a politicii monetare promovate 
de BNM. Acest fapt a fost confirmat de stoparea tendinţei de majorare a ritmului anual al inflaţiei în trimestrul 
IV, 2011, odată cu adâncirea crizei datoriilor suverane şi recesiunii din zona euro şi pe plan mondial, care a 
afectat cererea globală, reflectându-se nemijlocit asupra diminuării nivelului activităţii economice interne. 
Totodată, evoluţia pieţelor valutare internaţionale, dinamica preţurilor la petrol şi la produsele alimentare pe plan 
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mondial, tendinţa de apreciere a monedei naţionale faţă de dolarul SUA şi euro au contribuit la atenuarea 
proceselor inflaţioniste. În aceste condiţii, în noiembrie-decembrie 2011, BNM a preluat trendul descendent al 
ratei dobânzii de politică monetară, efectuând două reduceri consecutive ale acesteia, cu amplitudinea de 0.5 
puncte procentuale şi, respectiv, de 1.0 puncte procentuale. 

Adecvarea din perspectiva obiectivului politicii monetare a condiţiilor monetare, în sens larg, s-a realizat 
preponderent prin intermediul politicii ratei dobânzii, precum şi de mecanismul rezervelor minime obligatorii. 
Cel din urmă a manifestat un caracter ascendent pe parcursul anului 2011, prin majorarea ratelor rezervelor 
minime obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină până la nivelul de 14.0 la sută din 
baza de calcul. Gestionarea fermă a lichidităţilor din sistemul bancar a fost adaptată asigurării funcţionării 
adecvate a pieţei monetare, menţinând echilibrul dintre stabilitatea preţurilor şi relansarea economiei naţionale. 

Analiza indicatorilor stabilităţii financiare în Republica Moldova atestă existenţa unui sistem robust şi 
sănătos, deşi încă mic şi neechilibrat în dezvoltarea componentelor sale. Prin această prismă, se simte nevoia 
unei vigilenţe faţă de dezvoltările pe termen mediu, căci păstrarea dezechilibrelor structurale la valori substanţial 
ridicate poate conduce la creşterea gradului de vulnerabilitate a întregului sistem.  

Republica Moldova prezintă trăsăturile unei pieţe financiare emergente. În ansamblul acestei pieţe, 
sectorul bancar ocupă ponderea majoritară. Astfel, la sfârşitul anului 2011, activele sectorului bancar reprezentau 
circa 52% din volumul produsului intern brut. În mod analog, piaţa asigurărilor şi cea a instituţiilor financiare 
nebancare au ponderi reduse, comparativ cu cea bancară. Din acest motiv, în ţara noastră, impactul unor 
disfuncţionalităţi în sistemul bancar asupra stabilităţii întregului sistem financiar ar fi mult mai mare decât dacă 
problemele s-ar produce în cadrul altei componente a sectorului financiar. 

Criza internaţională a destabilizat fronturile sistemelor financiare, a semănat nesiguranţă şi haos, a adus în 
discuţie noi riscuri şi noi provocări pentru autorităţile financiare responsabile. Stabilitatea financiară rămâne 
fragilă în multe ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare. Transferul riscurilor financiare în bilanţurile ţărilor şi 
nivelurile ridicate ale datoriilor publice amplifică situaţia economiilor naţionale şi îngreunează procesul 
redresării.  

Obiectivul pe termen lung al reformei include consolidarea reglementărilor de capital şi lichiditate în 
vederea menţinerii stabilităţii sistemului financiar. Răspunsurile la noile provocări ale stabilităţii financiare se 
găsesc în măsurile şi soluţiile adoptate de instituţiile competente în ceea ce priveşte reechilibrarea internă şi 
externă, reforma financiară în cadrul sistemului bancar, creşterea reală a cererii şi a creditării, consolidarea fiscală 
realizată prin planuri credibile pentru stabilizarea datoriilor pe un orizont mediu de timp, stimularea consumului 
şi a investiţiilor. Riscurile la adresa stabilităţii financiare se menţin, odată cu apariţia de noi probleme referitoare 
la sustenabilitatea datoriei suverane, în acest context, existenţa unui cadru transparent, detaliat şi corect evaluat la 
nivel naţional şi internaţional constituie o necesitate. 

Totodată, este necesar de menţionat că, de multe ori, măsurile de politică monetară adoptate pot să nu aibă 
efectul scontat, tocmai ca efect al nesustenabilităţii şi neconcordanţei acestora în timp. Ceea ce nu trebuie uitat 
este faptul că, în condiţiile în care se are în vedere asigurarea stabilităţii preţurilor, sistemul monetar funcţionează 
mult mai bine, efectul, chiar dacă în timp, fiind cel al ridicării nivelului de trai al populaţiei. Dacă asigurarea 
stabilităţii preţurilor nu persistă, ceea ce înseamnă creşterea inflaţiei, societatea este afectată de nenumărate 
costuri economice. 
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The article emphasizes the following accounting issues on non-commercial organizations: accounting policy 
formation; the development of the working chart of accounts; the application of the accounting and financial 
statements presentation system; the selection of the method of recognition and evaluation of the accounting elements; 
the setting of the format and development of the financial statement. 

There are also specified the particularities and the directions of improvement of the economic operations 
accounting of the non-commercial organizations according to the national and international accounting regulations. 

Cuvinte-cheie: organizaţie necomercială, politica de contabilitate, elemente contabile, fapte economice, sistem 
contabil, plan de conturi, fonduri, situaţii financiare. 

  
Organizaţiile necomerciale reprezintă entităţi cu statut de persoane juridice care se constituie şi îşi 

desfăşoară activităţile în interesul public sau pentru satisfacerea necesităţilor profesionale şi corporative ale 
membrilor săi. Legislaţia actuală stabileşte trei tipuri principale de organizaţii necomerciale: asociaţia, 
fundaţia, instituţia [1, art. 180]. În Republica Moldova, cel mai răspândit tip de organizaţie necomercială 
este asociaţia care poate avea formă de asociaţie obştească, asociaţie religioasă, partid sau de altă 
organizaţie social-politică, de sindicat, uniune de persoane juridice, de patronat, alte forme în condiţiile 
legii [1, art. 182]. 

Informaţiile despre organizaţiile necomerciale autohtone se conţin în Registrul de stat al 
organizaţiilor necomerciale al cărui mod de ţinere este reglementat prin Hotărârea Guvernului „Cu privire 
la Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale” [5]. Acesta este o parte componentă a Registrului de stat 
al unităţilor de drept şi cuprinde următoarele compartimente: registrul asociaţiilor obşteşti; registrul 
fundaţiilor; registrul instituţiilor; registrul cultelor religioase şi părţile lor componente; registrul partidelor 
politice şi altor organizaţii social-politice; registrul sindicatelor; registrul patronatelor; registrul publicaţiilor 
periodice şi agenţiilor de presă cu forma juridică de organizare – organizaţii necomerciale. 

În conformitate cu Legea contabilităţii [3, art. 2], organizaţiile necomerciale sunt obligate să ţină 
contabilitatea, care este un proces ciclic continuu constituit din următoarele etape principale: 

 întocmirea documentelor primare şi centralizatoare; 
 evaluarea şi recunoaşterea elementelor contabile; 
 reflectarea informaţiilor în conturile contabile; 
 elaborarea registrelor contabile; 
 inventarierea elementelor contabile; 
 întocmirea registrului contabil obligatoriu şi a situaţiilor financiare. 

De menţionat că, în practică, se întâlnesc cazuri când conducătorii organizaţiilor necomerciale 
consideră inoportună organizarea şi ţinerea contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 
organelor abilitate. Această abordare este eronată şi poate genera sancţiuni din partea finanţatorilor şi 
organelor de control. Obligativitatea ţinerii contabilităţii elementelor patrimoniale rezultă din prevederile 
Legii contabilităţii, potrivit cărora deţinerea de către entitate a activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor 
de provenienţă a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate 
se interzic [3, art. 17]. 

La contabilizarea şi reflectarea în situaţiile financiare a faptelor economice ale organizaţiilor 
necomerciale, în afară de Legea contabilităţii, este necesar a se conduce de următoarele acte normative de 
bază: 

 Standardele Naţionale de Contabilitate (S.N.C.); 
 Comentariile privind aplicarea S.N.C.; 
 Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor; 
 Regulamentul privind inventarierea, instrucţiunile şi alte acte normative aprobate de către 

autorităţile abilitate de legislaţie. 
Modul de contabilizare a faptelor economice specifice organizaţiilor necomerciale este reglementat 

de Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale (în continuare – 
Indicaţiile metodice), care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2011 [6]. De menţionat că Indicaţiile 
metodice nu conţin prevederi complete şi explicite privind toate aspectele aferente contabilităţii faptelor 
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economice ale organizaţiilor necomerciale. În plus, problemele contabilităţii în organizaţiile nominalizate 
nu sunt investigate suficient în literatura de specialitate. Ca urmare, în practica organizaţiilor necomerciale 
din Republica Moldova, se abordează modalităţi controversate, intransparente şi, deseori, eronate de 
contabilizare a faptelor economice, ceea ce influenţează negativ calitatea informaţiilor contabile şi deciziile 
manageriale şi economice ale finanţatorilor şi ale altor categorii de utilizatori.  

Constituirea organizaţiilor necomerciale şi desfăşurarea activităţilor acestora generează necesitatea 
soluţionării un şir de probleme contabile, dintre care principalele se referă la: 

 formarea politicii de contabilitate; 
 elaborarea planului de conturi de lucru; 
 selectarea sistemului de ţinere a contabilităţii şi de prezentare a situaţiilor financiare; 
 aplicarea metodei de recunoaştere şi de evaluare a elementelor contabile; 
 stabilirea formatelor şi a modului de întocmire a situaţiilor financiare. 

Unele aspecte aferente soluţionării problemelor nominalizate sunt expuse în publicaţiile autorilor 
autohtoni [7; 8; 9] şi străini [4; 10].  

Politica de contabilitate constituie un element obligatoriu al contabilităţii oricărei entităţi, inclusiv 
organizaţii necomerciale. Aceasta reprezintă totalitatea conceptelor de bază, caracteristicilor calitative, 
regulilor, metodelor şi procedeelor aprobate de conducerea entităţii, pentru ţinerea contabilităţii şi 
întocmirea situaţiilor financiare [3, art. 3].  

Modul de elaborare a politicii de contabilitate este reglementat sub aspect general de Legea 
contabilităţii, S.N.C. 1 „Politica de contabilitate”, Comentariile cu privire la aplicarea S.N.C. 1 şi de 
Indicaţiile metodice. Actualmente, în practică, nu se acordă o atenţie cuvenită politicii de contabilitate. 
Unele organizaţii necomerciale elaborează acest document superficial fără luarea în considerare a 
particularităţilor activităţilor desfăşurate, iar altele nu elaborează politică de contabilitate proprie. Această 
situaţie contravine normelor metodologice de ţinere a contabilităţii, creează dificultăţi semnificative în 
gestionarea activităţilor organizaţiilor necomerciale şi nu asigură utilizatorii cu informaţii credibile, 
comparabile şi transparente. În acest context, considerăm necesar ca fiecare organizaţie necomercială să-şi 
elaboreze propria politică de contabilitate care să stabilească regulile de evidenţă a elementelor contabile şi 
de reflectare a acestora în situaţiile financiare ale fiecărei perioade de gestiune. 

Nomenclatorul elementelor politicii de contabilitate se stabileşte de către fiecare organizaţie 
necomercială de sine stătător. Totodată, în conformitate cu Indicaţiile metodice, acest document  
trebuie să conţină ca minimum următoarele elemente principale [6, p.11]: 

 genurile de activităţi statutare; 
 structura surselor de finanţare; 
 modul de organizare a contabilităţii; 
 sistemul contabil utilizat; 
 modul de întocmire şi utilizare a documentelor primare şi registrelor contabile; 
 metodele de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a elementelor contabile, specifice 

organizaţiei necomerciale, cum ar fi: mijloacele cu destinaţie specială şi cele 
nepredestinate, fondurile, activele transferabile etc.; 

 procedeele elaborate de sine stătător şi aferente modului de evidenţă a surselor de finanţare 
destinate acoperirii cheltuielilor curente şi realizării misiunilor speciale, a salariilor, 
impozitelor şi altor elemente contabile; 

 alte aspecte metodice şi de organizare ale contabilităţii. 
Elementele politicii de contabilitate trebuie structurate în funcţie de baza de elaborare şi destinaţia lor. 

În prezent, structura politicii de contabilitate nu este reglementată sub aspect normativ. În opinia noastră, 
este rezonabilă gruparea elementelor politicii de contabilitate în trei compartimente principale: 

1. Dispoziţii generale. Acest compartiment trebuie elaborat conform prevederilor Legii contabilităţii 
şi ale altor acte normative cu caracter general, cum ar fi: Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării 
situaţiilor financiare, Regulamentul privind inventarierea, Planul de conturi, actele de constituire a 
organizaţiei etc. În acest compartiment, urmează să fie indicate aspectele organizaţionale şi metodice ale 
contabilităţii, din care principalele se referă la modul de ţinere a contabilităţii, organul (persoana) 
responsabil(ă) de ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară, sistemul contabil aplicat, modul de întocmire 
a documentelor primare şi registrelor contabile, planul de conturi de lucru, modul de semnare a situaţiilor 
financiare, modalitatea de păstrare a documentelor contabile. 
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2. Procedee contabile pentru care actele normative prevăd diferite variante. Acest compartiment 
urmează să fie elaborat în baza Indicaţiilor metodice, S.N.C., Comentariilor privind aplicarea S.N.C., 
Planului de conturi contabile şi a altor reglementări contabile care stabilesc două sau mai multe procedee 
(metode) într-un domeniu concret. Procedura de elaborare a acestui compartiment constă în alegerea unui 
procedeu din cele propuse în fiecare act normativ, în fundamentarea procedeului ales, ţinându-se cont de 
particularităţile activităţii organizaţiei, şi în acceptarea acestuia în calitate de bază pentru ţinerea 
contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare. 

3. Procedee contabile elaborate de sine stătător. Acest compartiment este necesar în cazul în care 
Indicaţiile metodice, S.N.C. şi alte acte normative nu stabilesc modul de contabilizare a unor fapte 
economice specifice organizaţiei necomerciale. Posibilitatea elaborării procedeelor contabile este prevăzută 
în Legea contabilităţii, conform căreia, dacă sistemul de reglementare normativă a contabilităţii nu 
stabileşte metodele de ţinere a contabilităţii referitor la o problemă concretă, entitatea este în drept să 
elaboreze metoda respectivă de sine stătător sau cu atragerea firmei de consultanţă [3, art. 16].  

Politica de contabilitate trebuie să conţină doar procedeele pentru care actele normative prevăd 
diferite variante şi procedee elaborate de către organizaţie de sine stătător. Procedeele contabile cu o 
singură variantă de realizare nu se includ în politica de contabilitate, întrucât acestea sunt unice şi 
obligatorii pentru utilizare. Drept exemplu de astfel de procedee pot servi componenţa şi modul de formare 
a valorii de intrare a imobilizărilor corporale şi necorporale; regulile de evidenţă a obiectelor de mică 
valoare şi scurtă durată etc. 

Politica de contabilitate urmează să fie aprobată pentru fiecare perioadă de gestiune prin ordinul 
(dispoziţia) conducătorului organizaţiei necomerciale emis în baza hotărârii organului de conducere, de 
regulă, consiliul director al acesteia. Organizaţia necomercială nou-creată aprobă politica sa de contabilitate 
până la prezentarea situaţiilor financiare pentru prima perioadă de gestiune, dar nu mai târziu de 90 de zile 
de la data înregistrării [6, p. 12].  

La elaborarea şi aplicarea politicii de contabilitate, trebuie respectat principiul permanenţei 
metodelor. Totodată, în unele situaţii, în politica de contabilitate, pot fi operate modificări, de exemplu, în 
cazurile reorganizării organizaţiei; modificărilor legislaţiei în vigoare şi sistemului de reglementare 
normativă a contabilităţii; elaborării noilor procedee contabile. 

Modificările politicii de contabilitate trebuie să fie fundamentate şi perfectate prin acte de dispoziţie 
(ordin, dispoziţie etc.) emise de conducătorul organizaţiei necomerciale în care se indică data intrării în 
vigoare a modificărilor corespunzătoare. Astfel, în cazul în care norma modificată intră în vigoare în anul 
următor de gestiune, modificările respective trebuie să fie incluse în politica de contabilitate pentru anul 
următor şi vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a acestui an. 

În cazul în care norma modificată intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, politica de contabilitate trebuie să fie modificată în cursul perioadei de gestiune. De exemplu, 
dacă modificările în actul normativ au fost publicate la 20 februarie 2013, modificările în politica de 
contabilitate pot fi operate în această lună şi vor intra în vigoare din data sus-menţionată. În conformitate cu 
reglementările contabile internaţionale, modificările operate în politica de contabilitate trebuie să fie 
aplicate retroactiv, adică şi pentru perioadele anterioare. 

Modificările operate în politica de contabilitate în perioada de gestiune, cauzele apariţiei şi 
consecinţele acestora în expresie valorică trebuie dezvăluite în notă explicativă la situaţiile financiare şi 
aduse la cunoştinţa tuturor categoriilor de utilizatori. 

În afară de partea de bază, politica de contabilitate trebuie să includă şi anexele, cum ar fi: 
 formularele de documente primare şi registre contabile elaborate de către organizaţia 

necomercială de sine stătător; 
 lista funcţiilor persoanelor responsabile de întocmirea şi semnarea documentelor primare şi 

registrelor contabile; 
 planul de conturi contabile de lucru; 
 obiectele şi termenele de efectuare a inventarierii; 
 alte informaţii necesare care au impact asupra modului de contabilizare a faptelor economice 

(de exemplu, condiţiile specifice ale donatorilor sau prevederile actelor normative care 
reglementează domeniul de activitate al organizaţiei necomerciale privind utilizarea 
mijloacelor cu destinaţie specială, normele de consum al carburanţilor, normele de parcurs al 
anvelopelor etc.). 

Necesitatea anexării documentelor sus-menţionate este condiţionată de faptul că aceste documente 
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trebuie să fie aprobate de către acelaşi organ (persoană) ca şi politica de contabilitate a organizaţiei 
necomerciale. 

În conformitate cu Legea contabilităţii [3, art. 22] şi Indicaţiile metodice [6, p. 9], organizaţia 
necomercială poate să elaboreze în baza Planului general de conturi contabile, planul de conturi de lucru. 
Acest plan trebuie să cuprindă conturile sintetice, subconturile şi conturile analitice necesare pentru 
evidenţa elementelor contabile ale organizaţiei necomerciale.  

La elaborarea planului de conturi de lucru, este necesar să se acorde atenţie următoarelor aspecte 
principale: 

 organizaţia necomercială este obligată să utilizeze numai conturile sintetice din clasele 1–7 
ale Planului general de conturi contabile; 

 conturile sintetice din clasele 8–9 şi subconturile tuturor claselor prevăzute de planul general 
de conturi contabile comportă un caracter de recomandare şi se aplică, după caz, pornind de 
la particularităţile activităţii organizaţiei necomerciale, cerinţele privind prezentarea 
informaţiilor în situaţiile acesteia, precum şi în scopuri de analiză şi control; 

 organizaţia necomercială poate să introducă de sine stătător subconturi suplimentare pentru 
contabilitatea financiară (clasele 1–7), precum şi conturi sintetice şi subconturi pentru 
contabilitatea de gestiune (clasa 8) şi cea extrabilanţieră (clasa 9) în conformitate cu 
necesităţile informaţionale ale utilizatorilor, fără dublarea şi denaturarea planului general de 
conturi contabile în vigoare; 

 planul de conturi de lucru trebuie să asigure evidenţa elementelor contabile pe surse de 
finanţare ale organizaţiei necomerciale (mijloace cu destinaţie specială, mijloace 
nepredestinate, contribuţii ale fondatorilor şi membrilor, mijloace rezultate din activităţile 
economice statutare etc.) şi direcţii de utilizare a acestora, precum şi colectarea informaţiilor 
necesare pentru determinarea indicatorilor din situaţiile financiare; 

 în planul de conturi de lucru, urmează să fie incluse doar conturile, subconturile şi conturile 
analitice necesare pentru evidenţa faptelor economice care au avut loc în perioada de 
gestiune precedentă sau în cazul probabilităţii apariţiei acestora în perioada de gestiune 
următoare; 

 planul de conturi de lucru trebuie să fie aprobat de către conducătorul (organul executiv) 
organizaţiei necomerciale şi se recomandă să fie anexat la politica de contabilitate a acesteia. 

Legislaţia actuală prevede trei sisteme de ţinere a contabilităţii şi de prezentare a situaţiilor financiare 
[3, art. 15]: 

 în partidă simplă; 
 simplificat în partidă dublă; 
 complet în partidă dublă. 

Sistemul contabil se alege de către fiecare organizaţie necomercială de sine stătător, pornind de la 
necesităţile informaţionale proprii şi criteriile stabilite în Legea contabilităţii care sunt prezentate în 
următorul tabel. 

Criteriile de aplicare a sistemelor contabile  
 

Sistemul contabil Nr. 
crt. Denumirea criteriului 

în partidă simplă simplificat în partidă 
dublă 

complet în 
partidă dublă 

1 2 3 4 5 
1. Totalul veniturilor din vânzări Cel mult 3 milioane de lei Cel mult 15 milioane de lei 
2. Valoarea de bilanţ a activelor 

pe termen lung Cel mult 1 milion de lei x 

3. Totalul bilanţului contabil x Cel mult 6 milioane de lei 
4. Numărul mediu scriptic al 

personalului în perioada de 
gestiune 

Cel mult 9 persoane Cel mult 49 de persoane 

Entităţile care nu 
cad sub incidenţa 
criteriilor din col. 

3 şi 4 

 Sursa: elaborat de autor în baza Legii contabilităţii [3, art. 15]. 
 
Sistemul contabil corespunzător poate fi aplicat de către organizaţia necomercială în cazul în care 

aceasta nu depăşeşte limitele a două din trei criterii pentru perioada de gestiune precedentă. 
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De menţionat că criteriile prevăzute în Legea contabilităţii şi, în special, „totalul veniturilor din vânzări” se 
referă la societăţile comerciale şi nu iau în considerare particularităţile organizaţiilor necomerciale, în care 
indicatorul nominalizat, de regulă, lipseşte sau nu reflectă în mod credibil volumul activităţii organizaţiilor 
nominalizate. În acest context, considerăm că este necesar să se opereze modificări în Legea contabilităţii în 
scopul substituirii pentru organizaţiile necomerciale a criteriului „totalul veniturilor din vânzări” cu criteriul 
„totalul surselor de finanţare”. Prin noţiunea „totalul surselor de finanţare” se subînţelege suma totală a 
încasărilor sub formă de mijloace cu destinaţie specială, contribuţii ale fondatorilor şi membrilor organizaţiei, 
venituri din activităţile economice statutare, alte surse de finanţare prevăzute de statut şi/sau permise de legislaţie. 
Utilizarea criteriului recomandat va fi posibilă doar după modificarea Legii contabilităţii. Totodată, până atunci 
organizaţia necomercială trebuie să selecteze sistemul contabil, în funcţie de limitele celorlalte două criterii 
pentru perioada de gestiune precedentă. 

La selectarea şi aplicarea sistemului contabil este necesar să se acorde atenţie următoarelor aspecte de 
bază: 

 organizaţia necomercială nou-creată aplică unul din sistemele contabile în conformitate cu 
informaţiile din planul bugetar şi cu politica de contabilitate aprobată; 

 organizaţia necomercială, care are dreptul să utilizeze sistemul contabil în partidă simplă, 
poate aplica sistemul simplificat sau complet în partidă dublă, iar organizaţia necomercială 
care are dreptul să utilizeze sistemul simplificat în partidă dublă – sistemul complet în 
partidă dublă [3, art. 15]; 

 organizaţiile necomerciale, care aplică sistemul contabil în partidă simplă sau simplificat în 
partidă dublă, vor fi obligate să schimbe sistemul contabil în cazul în care vor depăşi, în 
decursul а 2 ani consecutivi, limitele criteriilor prevăzute pentru sistemele contabile 
respective [3, art. 15]. 

Sistemul contabil în partidă simplă constă în reflectarea unilaterală a faptelor economice utilizând 
înregistrarea în partidă simplă, conform metodei „intrare-ieşire”. La aplicarea acestui sistem, organizaţia 
necomercială este obligată să întocmească documente primare, registre contabile, rapoarte statistice şi 
declaraţii fiscale. Utilizarea conturilor contabile şi întocmirea situaţiilor financiare în cadrul acestui sistem 
nu este obligatorie. Contabilitatea organizaţiei necomerciale, care aplică sistemul contabil în partidă simplă, 
poate fi ţinută nemijlocit de către conducătorul acesteia [3, art. 13]. 

În funcţie de particularităţile activităţii în cadrul sistemului în partidă simplă, pentru organizaţiile 
necomerciale pot fi recomandate următoarele registre contabile principale: 

1. Registrul de evidenţă a mijloacelor cu destinaţie specială. 
2. Registrul de evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor. 
3. Registrul de evidenţă a activelor. 
4. Registrul de evidenţă a decontărilor cu creditorii şi debitorii. 

Formularele registrelor sus-menţionate trebuie elaborate de către fiecare organizaţie necomercială de 
sine stătător, în funcţie de necesităţile informaţionale proprii, normele metodologice şi elementele 
obligatorii ale registrului contabil, care cuprind denumirea registrului; denumirea entităţii care a întocmit 
registrul; data începerii şi finalizării ţinerii registrului şi/sau perioada pentru care se întocmeşte acesta; data 
efectuării faptelor economice, grupate în ordine cronologică şi/sau sistemică; etaloanele de evidenţă a 
faptelor economice; funcţia, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de întocmirea 
registrului [3, art. 23]. 

Sistemul contabil simplificat în partidă dublă prevede reflectarea faptelor economice în baza dublei 
înregistrări, cu aplicarea variantelor simplificate ale planului de conturi, registrelor contabile şi situaţiilor 
financiare. Acest sistem are două variante: 

1) în baza Registrului-jurnal de evidenţă a operaţiunilor economice; 
2) cu utilizarea Borderourilor de evidenţă a operaţiunilor economice pe conturi (grupe de 

conturi) contabile. 
Indiferent de varianta aplicată a sistemului contabil simplificat, organizaţia necomercială este obligată 

să întocmească situaţii financiare simplificate care cuprind bilanţul contabil, raportul de profit şi pierdere şi 
notele explicative [3, art. 33]. 

Sistemul contabil complet în partidă dublă prevede reflectarea faptelor economice în baza dublei 
înregistrări, cu aplicarea planului general de conturi, întocmirea registrelor contabile şi situaţiilor financiare 
complete. Acest sistem este obligatoriu pentru organizaţiile necomerciale, care nu se încadrează în limitele 
criteriilor prevăzute pentru sistemele contabile în partidă simplă şi simplificat în partidă dublă. Totodată, 
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sistemul contabil complet poate fi utilizat în conformitate cu politica de contabilitate, adică în bază 
benevolă de către toate organizaţiile necomerciale, indiferent de mărimea criteriilor stabilite de legislaţie. 

De menţionat că sistemul contabil complet se aplică de către majoritatea organizaţiilor necomerciale, 
ceea ce se explică prin faptul că programele de contabilitate sunt elaborate preponderent pentru sistemul 
sus-menţionat. La utilizarea acestui sistem, organizaţia necomercială trebuie să efectueze toate etapele 
ciclului contabil, inclusiv să întocmească situaţii financiare complete care cuprind bilanţul contabil; raportul 
de profit şi pierdere; raportul privind fluxul capitalului propriu; raportul privind fluxul mijloacelor băneşti; 
notele explicative, inclusiv anexele la situaţiile financiare [3, art. 29]. 

Indiferent de sistemul contabil selectat de către organizaţia necomercială, acesta trebuie să asigure: 
- contabilizarea tuturor elementelor contabile care cuprind mijloacele cu destinaţie specială; 

contribuţiile fondatorilor şi membrilor; activele pe termen lung şi curente primite sau procurate 
(create) din contul mijloacelor cu destinaţie specială; creanţele beneficiarilor de mijloace cu 
destinaţie specială; datoriile faţă de beneficiarii de mijloace cu destinaţie specială; veniturile şi 
cheltuielile din activităţile economice statutare; alte fapte economice specifice organizaţiei 
necomerciale; 

- evidenţa separată a surselor de finanţare şi а cheltuielilor efectuate pe seama acestora; 
- controlul utilizării, conform destinaţiei, a mijloacelor primite; 
- obţinerea informaţiilor necesare pentru verificarea executării bugetului al organizaţiei; 
- înregistrarea separată în contabilitate a activelor intrate din diferite surse de finanţare; 
- întocmirea situaţiilor financiare şi a rapoartelor de alt gen pentru fondatori, donatori, membrii 

organizaţiei, autorităţile publice şi în alte scopuri şi alţi utilizatori. 
Elementele contabile ale organizaţiei necomerciale trebuie recunoscute şi evaluate atât la 

înregistrarea lor iniţială, cât şi la întocmirea situaţiilor financiare. În acest scop, organizaţia necomercială 
poate aplica una din următoarele metode: 

1) contabilitatea de angajamente; 
2) contabilitatea de casă. 

Metoda de recunoaştere şi de evaluare a elementelor contabile se stabileşte de către fiecare 
organizaţie necomercială de sine stătător şi se indică în politica de contabilitate a acesteia. 

Contabilitatea de angajamente reprezintă o bază de contabilizare, conform căreia elementele 
contabile sunt recunoscute pe măsura apariţiei acestora, indiferent de momentul încasării/plăţii mijloacelor 
băneşti sau compensării în altă formă [3, art. 3]. Conform acestei metode, elementele contabile se vor 
recunoaşte în cazul respectării următoarelor criterii principale: 

1. Existenţa unei certitudini întemeiate că activele vor fi primite, iar datoriile – achitate de către 
organizaţia necomercială. Acest criteriu se respectă în cazul în care organizaţia necomercială dispune de 
informaţii credibile că elementele contabile vor fi înregistrate în gestiunea acesteia. 

2. Posibilitatea respectării condiţiilor contractelor aferente elementelor contabile. Realizarea acestui 
criteriu depinde de intenţiile şi capacităţile conducerii organizaţiei, experienţa acesteia în gestionarea 
activităţilor similare şi utilizarea resurselor primite. Aceste capacităţi se stabilesc în baza unor analize şi 
evaluări, expuse în formă scrisă. De exemplu, în cele mai frecvente cazuri, mijloacele cu destinaţie specială 
sunt acordate organizaţiilor necomerciale în bază de concurs, în cadrul căruia acestea pregătesc şi prezintă 
finanţatorului documente şi informaţii solicitate în mod special, care servesc drept temei pentru asigurarea 
certitudinii că mijloacele vor fi folosite conform destinaţiei şi rezultatele aşteptate vor fi obţinute. 

3. Valoarea (suma) elementelor contabile poate fi determinată în mod credibil. Acest criteriu se 
respectă, dacă la momentul înregistrării elementelor contabile există documente (de exemplu, confirmări, 
avize, scrisori ale finanţatorilor emise în baza contractelor încheiate etc.), în care sunt indicate valoarea 
activelor/sumele datoriilor şi termenele în care acestea vor fi primite/achitate de către organizaţia 
necomercială. 

Contabilitatea de angajamente asigură înregistrarea elementelor contabile la data când organizaţia 
necomercială consideră că le va primi sau transfera, şi nu la data intrării/ieşirii efective ale acestora. 
Totodată, la aplicarea acestei contabilităţi, pot apărea probleme, în particular, în cazurile în care data 
primirii efective a unor mijloace cu destinaţie specială diferă esenţial de termenele stabilite în contractele de 
finanţare. 

Contabilitatea de casă reprezintă o bază de contabilizare, potrivit căreia elementele contabile sunt 
recunoscute pe măsura încasării/plăţii mijloacelor băneşti sau compensării în altă formă [3, art. 3]. În cazul 
aplicării acestei contabilităţi, mijloacele cu destinaţie specială şi alte active se recunosc în momentul 
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primirii lor efective şi se înregistrează ca majorare concomitentă a activelor respective (de exemplu, 
mijloace băneşti, imobilizări corporale, stocuri etc.) şi a datoriilor pe termen lung sau scurt. 

De remarcat că, în practica contabilă a unor organizaţii necomerciale autohtone, se aplică  
aşa-numita metodă „mixtă” de recunoaştere şi de evaluare a elementelor contabile. În cadrul acestei metode, 
intrările de active şi veniturile se înregistrează în baza contabilităţii de angajamente, iar ieşirile de active şi 
cheltuielile – conform contabilităţii de casă. După părerea noastră, aplicarea metodei nominalizate nu 
corespunde cerinţelor reglementărilor contabile naţionale şi internaţionale şi influenţează negativ calitatea şi 
transparenţa informaţiilor contabile. În plus, această metodă nu asigură calcularea corectă a impozitelor şi taxelor 
organizaţiilor necomerciale, ceea ce poate condiţiona sancţiuni din partea organelor abilitate. Considerăm că 
organizaţia necomercială poate să utilizeze diferite metode de recunoaştere şi evaluare pentru elemente contabile 
distincte cu condiţia respectării principiilor de aplicare a metodelor selectate.  

Întocmirea situaţiilor financiare constituie etapa finală a ciclului contabil. Conform Legii 
contabilităţii situaţiile financiare sunt obligatorii pentru organizaţiile necomerciale care ţin contabilitatea 
conform sistemului simplificat sau complet în partidă dublă. Actualmente, organizaţiile necomerciale 
întocmesc aceleaşi situaţii financiare ca şi societăţile comerciale. Aceste situaţii nu reflectă particularităţile 
activităţii organizaţiilor necomerciale şi nu asigură utilizatorii cu informaţii veridice şi complete necesare 
pentru luarea diferitelor decizii. În acest context, considerăm că, pentru organizaţiile necomerciale, trebuie 
prevăzute formulare de situaţii financiare distincte, aşa cum se procedează în alte ţări, de exemplu, în 
Federaţia Rusă, România, Ungaria. Totodată, unele situaţii financiare, cum ar fi raportul de profit şi 
pierdere şi raportul privind fluxul capitalului propriu, nu sunt caracteristice pentru organizaţiile 
necomerciale, fiindcă acestea nu au drept scop obţinerea de profit şi, de regulă, nu dispun de capital 
propriu. În situaţiile financiare ale organizaţiilor necomerciale, trebuie incluse informaţii care 
caracterizează faptele economice ale acestora şi, în principal, se referă la: 

a) imobilizările şi activele curente intrate din contul mijloacelor cu destinaţie specială; 
b) creanţele beneficiarilor mijloacelor cu destinaţie specială; 
c) fondurile organizaţiei necomerciale; 
d) fluxul finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung şi scurt; 
e) datoriile faţă de beneficiarii mijloacelor cu destinaţie specială; 
f) soldul şi cauza neutilizării finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială; 
g) veniturile şi cheltuielile curente aferente mijloacelor cu destinaţie specială utilizate; 
h) veniturile şi cheltuielile activităţilor economice statutare; 
i) alte venituri şi cheltuieli; 
j) rezultatul (excedentul sau deficitul) activităţilor statutare, inclusiv al celor economice; 
k) altă informaţie necesară utilizatorilor situaţiilor financiare. 

În baza celor expuse mai sus, menţionăm următoarele concluzii: 
 Contabilitatea faptelor economice specifice organizaţiilor necomerciale nu este reglementată 

suficient sub aspect normativ şi investigată în literatura de specialitate, ceea ce influenţează negativ 
calitatea informaţiilor contabile şi deciziile manageriale şi economice ale utilizatorilor. 

 Organizaţiile necomerciale autohtone elaborează politicile de contabilitate în mod diferit şi nu 
întotdeauna corect. Această situaţie îngreunează ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare şi 
nu asigură o gestionare eficientă a organizaţiei necomerciale. Elementele politicii de contabilitate trebuie 
structurate în trei compartimente principale: dispoziţii generale; procedee contabile pentru care actele 
normative prevăd diferite variante şi procedee contabile elaborate de sine stătător. 

 Majoritatea organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova nu elaborează planuri de conturi 
de lucru care trebuie să cuprindă conturile sintetice, subconturile şi conturile analitice necesare pentru 
evidenţa elementelor contabile. Aceste planuri sunt necesare şi importante pentru organizaţiile 
nominalizate, fiindcă planul general de conturi nu prevede conturi sintetice şi subconturi destinate 
contabilizării faptelor economice specifice organizaţiilor necomerciale. 

 Organizaţiile necomerciale autohtone ţin contabilitatea în baza unuia din următoarele sisteme: în 
partidă simplă; simplificat şi complet în partidă dublă. Sistemul contabil trebuie selectat în funcţie de 
particularităţile activităţii organizaţiilor necomerciale, necesităţile informaţionale ale utilizatorilor şi 
criteriile stabilite în legislaţia în vigoare. Pentru organizaţiile necomerciale, criteriul „totalul veniturilor din 
vânzări” trebuie să fie substituit cu criteriul „totalul surselor de finanţare” prin operarea unor modificări în 
actuala Lege a contabilităţii. 
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 Organizaţiile necomerciale întocmesc situaţii financiare conform nomenclatorului şi formatelor 
tipizate prevăzute pentru societăţile comerciale. Această situaţie nu permite obţinerea unor informaţii 
veridice şi complete necesare pentru toate categoriile de utilizatori. Pentru organizaţiile necomerciale este 
rezonabilă introducerea unor formate distincte de situaţii financiare care să reflecte specificul activităţilor 
acestora şi să asigure comparabilitatea informaţiilor contabile la nivel naţional şi internaţional.  
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ASPECTE PRIVIND AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE ÎN SCOPURI 

CONTABILE ŞI FISCALE 
 

Prof. univ. dr. hab. Vasile Bucur, ASEM 
 
In the present article there are examined the cases that determine the temporary differences connected nith the 

depreciation of fixed assets for accounting and fiscal purposes. Due to the fact that during the life period of fixed 
assets the depreciation amount for both purposes remains the same, there have been given arguments for facilitating 
some fiscal rules order to mahe them closer to accounting ones or to use the accounting rules proper. 

Cuvinte-cheie: amortizare, valoare amortizabilă, durata de viaţă utilă, diferenţe temporare, reguli fiscale, 
reguli contabile. 

 
După cum se ştie, entităţile, cu excepţia celor publice şi necomerciale, calculează uzura (în continuare 

– amortizarea) mijloacelor fixe în scopuri contabile în conformitate cu prevederile SNC 16 „Contabilitatea 
activelor materiale pe termen lung”1 şi IAS 16 „Imobilizări corporale” (dacă benevol aplică SIRF) şi în 
baza regulilor Codului fiscal – în scopuri fiscale. 

Pentru a comenta prevederile Codului fiscal în soluţionarea acestei probleme, Guvernul Republicii 
Moldova a elaborat şi a aprobat Regulamentul privind modul de evidenţă şi calculare a uzurii mijloacelor 
fixe în scopuri fiscale nr.289 din 14.03.2007 (în continuare – Regulament). 

În contabilitatea financiară, entitatea, de sine stătător, determină durata de viaţă utilă pe fiecare mijloc 
fix, valoarea reziduală, valoarea amortizabilă, aplică metoda de calculare a amortizării conform politicilor 
contabile şi determină suma amortizării mijloacelor fixe. 

Potrivit Regulamentului menţionat, suma amortizării mijloacelor fixe se determină în baza metodei, 
cu regret, fără denumire (deoarece nu se aseamănă cu niciuna din cele prevăzute în standard), aplicând cota 

                                                 
1 În seria nouă a SNC, el se numeşte „Imobilizări corporale şi necorporale”, îmbinând într-unul şi acelaşi 
standard activele materiale pe termen lung şi activele nemateriale, după cum sunt numite actualmente. 
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stabilită după 5 categorii de mijloace fixe omogene constituite după amortizare: I – 5, II – 8, III – 10, IV – 
20, V – 30%. Modul de atribuire a mijloacelor fixe la fiecare categorie de proprietate (în continuare – grup 
de mijloace fixe) se determină în conformitate cu prevederile Catalogului mijloacelor fixe şi a activelor 
nemateriale (5)1. Divergenţele şi regulile diferite din actele normative menţionate aferente calculării 
amortizării mijloacelor fixe contribuie la determinarea diferitelor sume ale acesteia, apariţia diferenţelor 
temporare în contabilitatea financiară şi în scopuri fiscale. La rândul lor, aceste diferenţe (deductibile sau 
impozabile), fiind deduse în mod diferit, contribuie la determinarea diferitelor rezultate financiare – 
contabil şi impozabil. Ulterior, conform prevederilor SNC 12 „Impozitul pe venit” (6), apare necesitatea, în 
funcţie de caz, contabilizării creanţei sau datoriei amânate pe întreaga perioadă de absorbţie (acoperire). 
Este evident faptul că se complică semnificativ calculele şi înregistrările contabile şi volumul de lucru 
aferente, încât nu fiecare contabil este în stare să se orienteze corect în situaţia creată. Apar un şir de 
probleme, a căror soluţionare poate fi realizată într-una din două variante: 

a) excluderea unor cazuri în care apar diferenţele temporare deductibile şi/sau impozabile 
(apropierea sumei amortizării mijloacelor fixe determinată în scopul contabil şi fiscal) sau 
excluderea cazului la apariţia unei sau altei diferenţe; 

b) stabilirea unora şi aceloraşi reguli de calculare a amortizării mijloacelor fixe. 
Indiferent de variantă, în opinia noastră, apare necesitatea de a aplica una şi aceeaşi terminologie cu acelaşi 

conţinut economic, definiţii în contabilitatea financiară şi în scopuri fiscale. Aplicarea diferiţilor termeni 
economici cu diferit conţinut în soluţionarea uneia şi aceleiaşi probleme, tratarea lor în mod diferit provoacă 
dificultăţi şi poate contribui la calcularea unor indicatori eronaţi. În acest scop, este necesară concretizarea 
termenilor din Codul fiscal (art.27) – proprietate, categorie de proprietate, valoare restantă, bază valorică, în 
contabilitate – mijloace fixe, grup de mijloace fixe, valoare amortizabilă, valoare reziduală, respectiv. 
Suplimentar este necesară examinarea termenului „durata de amortizare” a mijlocului fix, deoarece, în scop 
fiscal, ea nu coincide cu durata de viaţă utilă a acestuia determinată în baza aceleiaşi cote stabilite de Codul 
fiscal, metoda de calculare a amortizării, cazurile de modificare a valorii amortizabile etc. 

Nu există niciun temei economic de a utiliza termenul „proprietate” sau „categoria de proprietate” în 
art.27 al Codului fiscal. Doar „proprietatea”, după toate sursele economice, exprimă totalitatea de bunuri în 
formă materială şi nematerială, inclusiv creanţe, mijloace băneşti, materii prime, materiale, clădiri, utilaje 
etc., de care dispune o entitate la o anumită dată. Examinarea conţinutului acestui articol denotă că este 
vorba numai despre un grup de bunuri care sunt folosite o perioadă mai mare de un an în activitatea de 
întreprinzător cu costul de intrare al unei unităţi ce depăşeşte 6000 lei (art.26 şi 27 al Codului fiscal plafonul 
valoric stabilit). Se are în vedere ca aceste bunuri să fie supuse uzurii fizice şi/sau morale. În toată literatura 
de specialitate contabilă, autohtonă şi internaţională, aceste bunuri sunt numite mijloace fixe. 

Din punct de vedere filosofic, proprietatea reprezintă generalul, iar mijlocul fix – particularul. 
Respectiv, particularul (mijlocul fix) se manifestă, în general (proprietate), ca parte componentă a acestuia. 
Din aceste considerente, este imposibilă gruparea mijloacelor fixe pe categorii de proprietate, deoarece, 
dialectic, toate mijloacele fixe reprezintă un grup, o parte componentă a proprietăţii. În mod similar, o altă 
parte componentă a proprietăţii (a patrimoniului) o reprezintă creanţele, mijloacele băneşti (în cazul dat, nu 
examinăm sursele de provenienţă a bunurilor exprimate valoric). 

Probabil, din cauza gradului de calificare a autorului, care a elaborat materialele art.26 şi 27 ale 
Codului fiscal sunt utilizaţi termenii „proprietate” şi „categorie de proprietate” Corect ar trebui să fie 
utilizaţi termenii „mijloace fixe” şi respectiv „grup de mijloace fixe”, constituit în baza cotelor de 
amortizare determinate în scopuri fiscale. 

Prevederile art.27 al Codului fiscal sunt tălmăcite astfel, ca şi cum termenul „mijloace fixe” şi proprietatea 
supusă amortizării sunt două grupuri de active diferite. Despre această tratare eronată denotă prevederile 
Regulamentului menţionat, specificând că obiectul calculării uzurii reprezintă mijloacele fixe utilizate în 
activitate de întreprinzător şi care se supun uzurii (cap.3) al acestui Regulament (4). Prin urmare, este raţional ca 
lucrurile să fie numite aşa cum ele merită, în cazul dat – mijloace fixe. În mod similar, este necesară aplicarea, în 
scopuri fiscale, în loc de categorii de proprietate, a termenului „grup de mijloace fixe”, dar constituit în raport cu 
cotele de amortizare stabilite de Regulament şi prevederile art.26 al Codului fiscal. 

În loc de termenul „valoare restantă” în cazul ajustării valorii amortizabile, sau bazei valorice (art.27 (b) al 
Codului fiscal) este raţională aplicarea termenului valoare reziduală. El exprimă acelaşi conţinut economic ca şi 
în contabilitatea financiară, deoarece este preluat de aici şi se determină după una şi aceeaşi metodă. 
                                                 
1 Această problemă necesită studii separate. 
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Termenii „baza valorică” (în Codul fiscal) şi „valoarea amortizabilă” (în contabilitatea financiară) au 
una şi aceeaşi destinaţie. Ei reprezintă indicatori din a căror mărime se calculează suma amortizării 
mijloacelor fixe aferente uneia şi aceleiaşi perioade de gestiune în scop fiscal, respectiv contabil. Nu există 
nicio argumentare economică ca ei să fie numiţi în mod diferit. În acest context, este raţional ca în art.27 al 
Codului fiscal, precum şi în Regulamentul ce explică modul de calculare a amortizării mijloacelor fixe să 
fie utilizat termenul „valoare amortizabilă” a mijloacelor fixe. În cazul dat, luând în considerare condiţiile 
existente în aceste două acte normative, rămâne diferenţa aferentă modului de determinare a valorii 
amortizabile în contabilitatea financiară şi în scopuri fiscale, însă denumirea indicatorului din care va fi 
calculată amortizarea mijloacelor fixe va fi unică – valoarea amortizabilă. 

Discutabile rămân prevederile art.3, cap.III al Regulamentului (4), conform căruia se determină suma 
amortizării mijloacelor fixe în scop fiscal. În particular, se menţionează că nu se calculează amortizarea 
obiectelor primite sub formă de cadou sau cu titlu gratuit. Nu ne este clar de ce. Dacă entitatea primeşte un 
utilaj, un autovehicul sau o clădire cu titlu gratuit care se utilizează în activitatea de întreprinzător, pentru a 
obţine un venit, care-i cauza de a nu se calcula amortizarea? Dar şi în art.26 al Codului fiscal şi în cap. II al 
Regulamentului se specifică că mijloacele fixe utilizate în activitatea de întreprinzător sunt supuse 
amortizării fără a concretiza – cu excepţia celor primite cu titlu gratuit sau sub formă de cadou. Considerăm 
acest caz ca o contradicţie a acestor acte normative, care poate fi înlăturată prin luarea deciziei de a calcula 
amortizarea obiectelor menţionate. Doar venitul obţinut din activitatea de întreprinzător (art.18 al Codului 
fiscal) se consideră venit impozabil. Acest articol, la fel, nu concretizează venitul din activitatea de 
întreprinzător şi este obţinut în urma exploatării mijloacelor fixe primite anterior cu titlul gratuit sau fiind 
dăruite. Din acest motiv, considerăm: dacă venitul din exploatarea mijloacelor fixe se recunoaşte drept 
impozabil, atunci şi costurile, inclusiv de întreţinere şi cu amortizarea lor trebuie să fie recunoscute spre 
deducere în baza principiului concordanţei. Cu regret, în baza soluţionării acestei probleme, în mod egal, ca 
şi în alte cazuri similare în scopuri fiscale este dificil de constatat dacă se aplică vreun principiu, concept 
sau caracteristică calitativă în recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor în scopuri fiscale. 

 Nu găsim temei economic nici în regula conform căreia nu se calculează amortizarea mijlocului fix 
procurat finanţat parţial sau integral (cap.III, art.3 al Regulamentului). Poate că autorul (autorii) acestei 
reguli a dorit să sublinieze cazul finanţării procurărilor de mijloace fixe de către alte organe, instituţii fără a 
fi achitate parţial sau integral de către entitate. Atunci, aşa trebuie specificat. Totuşi, dacă obiectul procurat, 
indiferent de cine le finanţează, este utilizat în activitatea de întreprinzător, el trebuie să fie amortizat. 
Calculând amortizarea mijloacelor fixe menţionate în scopuri fiscale, se va exclude acest caz care, 
actualmente, contribuie la înregistrarea diferenţelor temporare deductibile sau impozabile. 

Una din cele mai contradictorii şi mai importante probleme în fiscalitate considerăm că este modul de 
determinare a valorii amortizabile (bazei valorice – conform Codului fiscal şi Regulamentului). În acest 
scop, nu se ia în considerare timpul punerii în funcţiune a mijlocului fix pe parcursul perioadei de gestiune 
(fiscală). Dacă, în scopul contabil, amortizarea obiectului se începe cu luna ulterioară după luna punerii în 
exploatare (SNC 16)1, în scopul fiscal, în valoarea amortizabilă (baza valorică), la sfârşitul anului, se 
include costul de intrare a obiectelor puse în funcţiune în mărimea lor absolută fără a lua în considerare 
perioada de utilizare efectivă pe fiecare grup de mijloace fixe. De regulă, pe parcursul anului, entitatea nu 
înregistrează la intrări multe mijloace fixe. De aceea, valoarea lor se poate aduna la valoarea amortizabilă la 
sfârşitul anului pentru calculul amortizării în anul ulterior. Iar, în anul fiscal de calculat, amortizarea numai 
pe perioada efectivă de exploatare. 

De exemplu, un utilaj „A”, cu costul de intrare de 85000 lei, a fost primit în exploatare la 1 aprilie 
anul 200X, valoarea reziduală fiind stabilită 5000 lei, iar alt utilaj „B”, cu costul de 120000 lei şi valoarea 
reziduală de 6000 lei – la 1 octombrie anul 200X. Aceste obiecte se atribuie la al V-lea grup de mijloace 
fixe cu cota de amortizare de 30%.  

Conform acestor date, în scopuri fiscale, se va calcula: 
amortizarea pentru obiectele puse în exploatare în anul gestionar 200X: 

utilajul „A” (85000 – 5000) × 0,3 ×4/12 = 8000 lei 
utilajul „B” (120000 – 6000) × 0,3 × 4/12 = 11400 lei 
Total      19400 lei. 

Actualmente, suma amortizării obiectelor primite în exploatare conform Codului fiscal şi 

                                                 
1 Conform noului proiect „Imobilizări corporale şi necorporale”, entitatea începe calcularea amortizării 
mijloacelor fixe primite în exploatare din luna punerii în funcţiune sau din luna ulterioară acestei luni. 
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Regulamentului în vigoare constituie: 
Utilajul „A” – (85000 – 5000) × 0,3 = 24000 lei 
Utilajul „B” – (120000 – 6000) × 0,3 = 34200 lei 
Total            58200 lei. 

Valoarea amortizabilă a mijloacelor fixe pentru anul viitor, în primul caz, va fi majorată cu 174600 
lei (80000 + 114000 – 19400), iar în al doilea – cu 135800 lei (80000 + 114000 – 58200). Astfel, indiferent 
de durata de viaţă utilă şi metoda de amortizare stabilită de entitate, conform prevederilor standardului de 
contabilitate (SNC 16 sau IAS 16) diferenţele temporare sunt semnificative şi diferă aproape de 3 ori. 
Luând în considerare perioada efectivă de exploatare a mijloacelor fixe, în primul an de exploatare, aceste 
diferenţe se reduc. În mod similar, este raţional de calculat amortizarea mijloacelor fixe scoase din 
funcţiune în scopuri fiscale numai pe perioada efectiv utilizată. 

Este dificil de înţeles şi următoarea regulă din Codul fiscal (art.27, par.5): dacă la sfârşitul anului 
fiscal la categoria respectivă nu se află nicio proprietate sau suma rămasă este mai mică de 6000 lei, după 
efectuarea ajustărilor specificate la alin.(1) şi (2) ale prezentului articol şi la art.26 (3), valoarea restantă 
urmează a fi dedusă. Cu alte cuvinte, dacă în grupul respectiv de mijloace fixe, cu excepţia primului grup, 
la sfârşitul anului, nu a rămas niciun obiect, sau valoarea amortizabilă corectată devine mai mică de 6000 
lei, atunci această valoare integral se deduce. 

Dacă în grupul respectiv de mijloace fixe, să admitem, cu cota de amortizare de 30%, la sfârşitul 
anului, sunt 50 de obiecte, iar valoarea amortizabilă medie unitară este mai mică de 6000 lei, atunci, logic, 
valoarea amortizabilă totală a acestor obiecte până la 300000 lei (50 × 6000) trebuie recunoscută ca 
deducere. Astfel, toate obiectele din acest grup, în scop fiscal, urmează a fi casate. Şi în cazul dat, acest 
procedeu tehnic nu este argumentat economic. Logic, chiar şi în cazul în care valoarea amortizabilă a unui 
obiect este mai mică decât plafonul valoric (6000 lei), el continuă să îndeplinească funcţia sa în activitatea 
entităţii ca şi până la momentul în care valoarea lui amortizabilă depăşeşte 6000 lei, dacă starea tehnică 
permite. De ce nu trebuie recunoscut acest adevăr? 

În primul rând, nu-i clar în ce circumstanţe, în grupul respectiv de mijloace fixe, poate să nu fie 
niciun obiect, iar o oarecare valoare să rămână. Doar nu poate fi casat activul fără valoarea lui, să o numim 
amortizabilă şi invers, să fie casată valoarea amortizabilă fără purtătorul ei. 

În al doilea rând, există vreo explicaţie pentru sintagma „deducerea valorii amortizabile” a obiectului, când 
ea devine mai mică de 6000 lei? După „logica” acestei reguli, dacă, pe parcursul duratei de amortizare a 
mijlocului fix, valoarea lui amortizabilă devine mai mică decât plafonul valoric stabilit (6000 lei), aceasta nu se 
mai consideră mijloc fix. Este imposibilă aplicarea oricăror principii, concepte sau teorii economice în folosul 
acestei argumentări. De aceea, este raţional de a ne dezice de această regulă economic neîntemeiată. 

Provoacă discuţii şi prevederile art.27 (8) şi (9) al Codului fiscal aferente majorării valorii amortizabile 
(bazei valorice) cu depăşirea costurilor (cheltuielilor) de reparaţie a mijloacelor fixe peste mărimea normativă de 
15% din valoarea amortizabilă a grupului respectiv de mijloace fixe la începutul anului. În Regulamentul în 
vigoare, se menţionează că această mărime este normativă. În anii 2002-2007, această mărime, numită normă, 
era stabilită de 10%, actualmente – 15%. Cifră stabilită în mod subiectiv, dar numită normă. Poate că peste 
câţiva ani această normă va fi de 20 sau 25% sau mai mare? Este regretabil acest caz. În mod subiectiv, fără 
argumentare economică, studii speciale, calcule, se stabileşte o cifră numită normă (limită), ulterior, în baza ei, se 
formulează regula care prevede deducerea costurilor (cheltuielilor) efective de reparaţie a mijloacelor fixe în 
cadrul acestei norme. Cheltuielile ce depăşesc această normă stabilită se capitalizează, se adună la valoarea 
amortizabilă, nu se permit spre deducere, deoarece sunt numite cheltuieli de recondiţionare. Această majorare se 
face pe fiecare obiect de evidenţă, pentru primul grup de mijloace fixe cu cota de amortizare de 5% şi pentru 
întregul grup respectiv cu cotele de amortizare de 8, 12, 5, 20 şi 30%. Nu se ia în considerare nicio diferenţiere a 
caracteristicii grupului de mijloace fixe: costurile de reparaţie ale unui grup omogen de obiecte relativ poate fi 
mai mare, pentru alt grup – mai mic.  

În cazul leasingului operaţional, arendei operaţionale, dacă reparaţia este efectuată de locatar pe cont 
propriu, această normă este stabilită în raport cu suma plăţii de leasing sau arenda anuală. Nu-i clar de ce de 
la această sumă. Doar, în cazul dat, locatarul dispune de valoarea obiectului primit de la locator, chiar dacă 
el se consideră element patrimonial al locatorului şi nu este parte componentă a valorii amortizabile (bazei 
valorice) la locatar. Cum se poate reflecta recondiţionarea depăşirii costurilor (cheltuielilor) de reparaţie a 
mijlocului fix primit în leasing operaţional peste normă (15%), suma plăţii de leasing dacă obiectul nu 
aparţine locatarului. Doar valoarea acestuia nu este parte componentă a patrimoniului locatarului (în bilanţ 
ea nu există). Apare întrebarea a cărui obiect urmează a fi majorată valoarea. Doar alte obiecte nu au fost 
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reparate. Pe bună dreptate, dacă această regulă va fi aplicată în viitor, ar fi raţional de procedat ca şi în cazul 
în care obiectul nu este transmis în leasing, arendă, locaţiune de calculat aceste 15% din valoarea 
obiectului, dacă problema era rezolvată univoc. Doar locatarul nu suportă nicio cheltuială cu reparaţia 
acestui obiect. În cazul dat, în scopuri fiscale, în mod artificial, se micşorează baza din care trebuie să fie 
calculată 15% a costurilor (cheltuielilor) de reparaţie. 

Totuşi, datorită faptului că această normă economic nu este argumentată, ar trebui de acceptat spre 
deducere suma efectivă a costurilor (cheltuielilor) de reparaţie a mijloacelor fixe fără vreo limitare, 
indiferent de faptul că obiectul este transmis în leasing sau nu. Doar pe parcursul duratei de viaţă utilă 
prevăzută în scopul fiscal nici entitatea, nici statul nu pierde şi nici nu câştigă nimic. Are loc transferarea 
deducerii cheltuielilor menţionate în timp prin capitalizarea lor. 

Cu condiţia că regula în cauză va fi păstrată în viitor, este rezonabilă următoarea modificare. În toată 
literatura economică autohtonă şi străină, se recunoaşte că costurile (cheltuielile) de reparaţie curentă a 
mijloacelor fixe sunt necesare pentru a le menţine în starea normală de exploatare. Ele niciodată n-au avut 
şi nici nu au nimic comun cu recondiţionarea. Din acest motiv, este raţional ca în scopuri fiscale de 
recunoscut spre deducere suma efectivă a acestora integral. Prin urmare, aplicarea regulii în cauză poate fi 
posibilă numai pentru costurile (cheltuielile) de reparaţie capitală şi modernizare a mijloacelor fixe în cazul 
necapitalizării acestora. 

Un moment care, considerăm că în Codul fiscal, este scăpat din vedere. Unele entităţi în funcţie de 
standardul care îl aplică pentru contabilizarea imobilizărilor corporale în costul de intrare a mijlocului fix 
respectiv poate să includă şi suma cheltuielilor de scoatere din uz a acestuia, constituind un provizion. 
Aceasta e posibil în cazul în care cheltuielile menţionate la demolare, demontare etc., se aşteaptă să fie 
semnificative. Atitudinea fiscalităţii către provizioane este cunoscută. Provizioanele constituite, în mod 
categoric, nu se recunosc spre deducere, iar în Declaraţia privind impozitul pe venit – numai cele neutilizate 
nu se permit spre deducere. E şi natural să nu fie deduse, doar numai acele provizioane care nu sunt 
acoperite cu costurile (cheltuielile) efectuate în perioada fiscală. 

Deoarece provizionul constituit şi inclus în costul de intrare la momentul primirii în exploatare a 
mijlocului fix pentru cheltuielile de scoatere din uz a acestuia pe întreaga durată de viaţă utilă nu este 
acoperit cu cheltuielile care vor apărea ulterior, urmează ca valoarea amortizabilă (baza valorică) la fel să 
fie corectată. 

În continuare, tratăm despre metoda de calculare a amortizării mijloacelor fixe. Metoda selectată de 
către entitate trebuie să fie argumentată cu condiţiile şi programul de utilizare preconizate la recunoaşterea 
iniţială a obiectului ca activ. Examinare merită metoda de amortizare prevăzută în Codul fiscal şi în 
Regulamentul elaborat în acest scop. Această metodă diferă de metodele de amortizare a mijloacelor fixe 
recomandate de SNC 16 şi IAS 16. Stabilirea cotelor de amortizare pentru fiecare grup de mijloace fixe 
serveşte drept premisă ca metoda de amortizare să fie numită liniară. Modul de aplicare, care este propus de 
Regulament – se aseamănă cu metoda soldului degresiv.  

Indiferent de denumirea acestei metode, sunt inerente neajunsuri semnificative. În cazul aplicării ei, 
este dificil de răspuns care-i durata de viaţă utilă a obiectului supus amortizării. Dacă răspunsul urmează în 
baza cotei de amortizare stabilită pentru fiecare grup de mijloace fixe, răspunsul va fi unul, dacă luăm în 
considerare modul de aplicare a cotei de amortizare respective – răspunsul este altul. Poate că, după Codul 
fiscal, durata de viaţă utilă a unui mijloc fix este una (determinată în baza cotei de amortizare), iar durata de 
amortizare este cu totul alta.  

Dacă, în baza datelor din exemplul precedent, determinăm durata de amortizare a utilajului „A”, 
atunci ea constituie 9 ani, iar a utilajului „B” – 10 ani (tabelul 1). 

Dacă valoarea amortizabilă a unui utilaj va fi de 250 000 lei, atunci durata de viaţă va constitui deja 
12 ani. Oare aceasta-i durată de viaţă a obiectelor menţionate? Doar cota de amortizare pentru ambele 
obiecte constituie 30%. Dorim noi sau nu, dar din aplicarea acestei metode de amortizare rezultă că durata 
de viaţă utilă a mijlocului fix şi durata de amortizare este determinată de valoarea mijlocului fix respectiv. 
Se creează situaţia în care, conform datelor contabilităţii financiare, mijlocul fix demult poate să fie scos 
din funcţiune, iar în scopul fiscal urmează a fi amortizat încă vreo câţiva ani. O absurditate care nu se 
supune nici logicii, nici vreunei argumentări economice. Cel mai grav element negativ în această situaţie îl 
reprezintă modul de aplicare a cotelor de amortizare stabilite în Regulament şi în Codul fiscal. 
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Tabelul 1 
Durata de viaţă utilă şi durata de amortizare a utilajelor "A" şi "B" 

 
Utilajul „A” Utilajul „B” 

Anii 
Valoarea 

amortizabilă 
(baza valorică), 

lei 

Cota 
amortizării 

Suma 
amortizării, 

lei 

Valoarea 
amortizabilă 

(baza valorică), 
lei 

Cota 
amortizării 

Suma 
amortizării, 

lei 

1 80 000 0,3 24 000 114 000 0,3 34 200 
2 50 000 0,3 16 800 79 800 0,3 23 940 
3 39 200 0,3 11 760 55 860 0,3 16 758 
4 27 440 0,3 8 232 39 102 0,3 11 731 
5 19 208 0,3 5 762 27 371 0,3 8 211 
6 13 446 0,3 4 034 19 160 0,3 5 748 
7 9 412 0,3 2 824 13 412 0,3 4 024 
8 6 588 0,3 1 976 9 388 0,3 2 816 
9 4 612  4 612 6 572 0,3 1 972 
10    4 600  4 600 

 
Considerăm eronată aşa-numita metodă de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. 

Efectul negativ al ei îl constituie faptul că această metodă se legiferează, iar suma amortizării calculată se 
consideră „normă”, „etalon”. Cu acest „etalon” se compară suma amortizării mijloacelor fixe calculată în 
contabilitatea financiară şi se iau decizii la fel de eronate: diferenţa respectivă de adunat la rezultatul 
financiar contabil sau să fie scăzută din acest rezultat. Ulterior, modul de reflectare a impozitului pe profit 
provenit din diferenţe calculate se transformă în înregistrarea creanţelor sau datoriilor amânate, ca elemente 
patrimoniale în bază juridică, cu alte cuvinte, eroarea se transformă în lege, regulament. 

În scopul înlăturării acestor efecte negative, este raţional: 
a) de revizuit cotele de amortizare a mijloacelor fixe în scopuri fiscale; 
b) de aplicat cotele de amortizare menţionate conform cerinţelor metodei liniare. 
Trebuie de recunoscut faptul că cotele de amortizare stabilite în Regulamentul în vigoare conform metodei 

prevăzute în Catalogul mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale sunt nereale, majorate de două ori. E ştiut că 
raportând cifra 100 la numărul de ani – durata de viaţă utilă a obiectului respectiv, obţinem cota de amortizare 
anuală a acestuia. Raportând cifra 200 la acelaşi număr de ani, cum e prevăzut în catalogul menţionat, cota de 
amortizare se dublează. Este dificil de înţeles că maşinile, utilajele, strungurile etc. au durata de viaţă utilă de 3,3 
ani. Calculele efectuate denotă că mijloacele fixe cu durata de viaţă de 2-9 ani au nimerit într-un singur grup – cu 
cota de amortizare 30%. Poate că, prin acest raport, s-a urmărit scopul amortizării accelerate în primii ani de 
exploatare a mijloacelor fixe, ca în anii următori în caz de ieşire a acestora, entitatea să nu suporte cheltuieli 
(pierderi) semnificative. Dacă entitatea va fi calculat amortizarea mijloacelor fixe în contabilitatea financiară în 
baza cotelor stabilite în scopuri fiscale, atunci, în primii trei ani de exploatare a acestora, raportul sumei 
amortizării cumulate către valoarea amortizabilă va constitui: 

 

Durata de  
viaţă utilă 

Grupul de mijloace 
fixe cu cota de (%): 

Raportul amortizării  
cumulate către valoarea  

amortizabilă (%) 
20 5 14,2 

12,5 8 22 
8 12,5 33 
5 20 48,8 

3,3 30 65,7 
 
Prin urmare, scopul menţionat putea fi realizat numai pentru mijloacele fixe cu cota de 20 şi 30% 

stabilită în scopuri fiscale. Dacă, însă, luăm în considerare că majoritatea absolută a entităţilor ce ţin 
evidenţa conform prevederilor SNC şi IAS calculează amortizarea mijloacelor fixe potrivit SNC 16 şi IAS 
16, atunci este evident că scopul urmărit de fiscalitate, în majoritatea cazurilor de aplicare a cotelor de 
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amortizare, nu este atins. Rămâne unica ieşire, ca în scopuri fiscale să fie elaborate cotele de amortizare 
care ar corespunde duratei de viaţă utilă reală a mijloacelor fixe, iar metoda de amortizare – să fie stabilită 
liniară. Realizarea acestor propuneri în scopuri fiscale va reduce semnificativ diferenţele temporare. 

Este posibilă şi o altă soluţie: să fie de recunoscută, în scopuri fiscale, suma amortizării mijloacelor 
fixe calculate conform metodei stabilite în politicile contabile ale entităţii. Doar pe parcursul perioadei de 
viaţă a unui mijloc fix şi în scopuri fiscale şi în contabilitatea financiară se calculează una şi aceeaşi sumă a 
amortizării acestuia, indiferent de toate regulile şi limitările stabilite de fiscalitate. În acest context, nici 
entitatea, nici statul nu pierde nimic. 
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OPŢIUNI ŞI POLITICI CONTABILE PRIVIND COMBINĂRILE  
DE ÎNTREPRINDERI 

 
Conf. univ. dr. Lilia Grigoroi, ASEM, lilia@grigoroi.com 

 
The key elements of the definition of business group are business and control. If the transaction meets the key 

elements of the business group accounted by the purchase method. The author of the present article examined the steps 
to take in a business combination, highlighting the difficult times in which it is necessary to apply professional 
judgment. 

Cuvinte-cheie: combinare de întreprindere, metoda achiziţiei, întreprindere, dobânditor, control, valoarea 
justă, fond comercial. 

 
Progresul economic, mediul concurenţial, problemele de natură economică şi financiară determină 

entităţile să identifice soluţiile cele mai bune pentru a face faţă condiţiilor, deseori dificile, în care îşi 
desfăşoară activitatea. Printre strategiile la care managerii apelează deseori, având ca efect dezvoltarea 
entităţii pe care o conduc sau cel puţin supravieţuirea acesteia pe o piaţă dinamică, se numără cea a 
restructurărilor, o parte importantă dintre acestea fiind reprezentate de combinările de entităţi. 

Standardele internaţionale de raportare financiară utilizează termenul de combinare de întreprinderi, 
pe care o definesc ca fiind fuzionarea unor entităţi separate într-o singură întreprindere raportoare. 

Tratamentul contabil al combinărilor de întreprinderi din perspectiva standardelor internaţionale de 
raportare financiară a fost o problemă mult dezbătută, polemicile continuând chiar şi după modificările 
intervenite în conţinutul IFRS 3 „Combinări de întreprinderi” (eliminarea metodei punerii în comun a 
intereselor). Chiar dacă metoda achiziţiei a rămas unica metodă recunoscută de către standardele 
internaţionale, modul concret de aplicare a acesteia a suferit modificări de-a lungul timpului, punându-se 
accent pe recunoaşterea şi evaluarea activelor, datoriilor, datoriilor contingente, fondului comercial, 
tratamentul ulterior al acestor elemente şi informaţiile care trebuie prezentate în situaţiile financiare. 

Având în vedere toate cerinţele IFRS 3 „Combinări de întreprinderi”, putem distinge mai mulţi paşi 
care trebuie parcurşi în contabilizarea unei combinări de întreprinderi prin metoda achiziţiei, prezentaţi în 
figura 1. 

În cele ce urmează, vom examina fiecare etapă. Pentru a determina dacă tranzacţia sau evenimentul 
poate fi recunoscut ca o combinare de întreprinderi, este necesar ca aceasta să întrunească cerinţele 
definiţiei combinării de întreprinderi?  
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Figura 1. Etapele parcurse în contabilizarea unei combinări de întreprinderi 
prin metoda achiziţiei 

 
Potrivit IFRS, combinarea de întreprinderi este o tranzacţie sau un alt eveniment prin care un 

dobânditor (cumpărător) obţine controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi. Altfel spus, 
combinarea de întreprinderi defineşte reunirea unor entităţi separate într-o singură entitate economică, ca 
rezultat al obţinerii controlului asupra activului net şi asupra activităţii unei entităţi de către o altă entitate. 
Pentru a clarifica şi constata că tranzacţia reprezintă combinare de întreprindere, care intră în sfera de 
aplicare a IFRS 3 „Combinări de întreprindere”, şi a nu fi confundată cu o procurare de active, este necesar 
să aducem clarificări asupra noţiunii de întreprindere din perspectiva IFRS. Întreprinderea, conform IFRS 3 
„Combinări de întreprinderi”, este definită ca un set de active şi activităţi integrate care poate fi condus şi 
administrat în scopul furnizării unei rentabilităţi sub formă de dividende, costuri scăzute sau alte beneficii 
economice direct către investitori sau alţi proprietari, membri sau participanţi. Din textul acestei definiţii şi 
prevederile standardului, desprindem că întreprinderea este o înglobare într-un tot întreg a unor intrări şi 
ieşiri de resurse, gestionate prin intermediul unor procese, aşa cum sunt prezentate în figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Elementele cuprinse în definiţia noţiunii de întreprindere în viziunea IFRS 
 
Pentru a putea fi recunoscută întreprinderea ca obiect de evidenţă într-o tranzacţie de combinare de 

întreprinderi, trebuie să încorporeze două elemente esenţiale – intrări şi procese aplicate acelor intrări, care 
sunt sau vor fi utilizate împreună pentru a genera ieşiri. Totodată, o întreprindere nu trebuie să includă toate 
intrările sau procesele pe care le-a utilizat vânzătorul pentru exploatarea întreprinderii respective, dacă 

 Stabilirea  
faptului dacă 
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evenimentul 
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datei 
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Recunoaşterea  
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dobândite, a 

datoriilor asumate 
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şi evaluarea 

fondului comercial 
sau a unui câştig 

în urma unei 
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în condiţii 

avantajoase  

Intrare: Orice resursă economică ce generează sau are capacitatea de a genera 
ieşiri atunci când i se aplică unul sau mai multe procese. De exemplu: activele 
imobilizate, proprietatea intelectuală, capacitatea de a obţine accesul la 
materialele sau la drepturile necesare şi angajaţii 

Proces: Orice sistem, standard, protocol, 
convenţie sau regulă care, atunci când  

este aplicat(ă) unei (unor) intrări, generează 
sau are capacitatea de a genera ieşiri. Drept 
exemple servesc procesele de management 

strategic, exploatare şi gestionare  
a resurselor. 

Ieşire: Rezultatelor intrărilor şi proceselor 
aplicate acelor intrări care furnizează sau 

care au capacitatea de a furniza o rentabilitate 
sub formă de dividende, costuri mai scăzute 

sau alte beneficii economice direct către 
investitori sau alţi proprietari, membri  

sau participanţi. 
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participanţii de pe piaţă sunt capabili să dobândească întreprinderea şi să continue să producă ieşiri, de 
exemplu, prin integrarea întreprinderii în propriile lor intrări şi procese. 

Varietatea elementelor unei întreprinderi variază în funcţie de domeniul de activitate, precum şi de 
stadiul de dezvoltare a entităţii. Întreprinderile ce au activat o perioadă îndelungată au adesea multe 
elemente diferite de intrări, procese şi ieşiri, în timp ce întreprinderile nou-create sau cele cu o perioadă 
scurtă de activitate au adesea mai puţine intrări şi procese, sau poate numai o singură ieşire (produs). Alte 
întreprinderi aflate în stadiul iniţial de dezvoltare s-ar putea să nu genereze ieşiri. Dacă nu generează ieşiri, 
dobânditorul ar trebui să ia în considerare şi alţi factori pentru a stabili dacă ansamblul constituie o 
întreprindere. Se analizează condiţiile ce urmează, dar nu se limitează la faptul că ansamblul: 

 a început activităţile principale planificate; 
 are angajaţi, proprietate intelectuală şi alte intrări şi procese care ar putea fi aplicate acelor 

intrări; 
 urmează un plan pentru generarea ieşirilor; şi 
 va putea obţine acces la clienţii care vor cumpăra ieşirile (produsele). 

Pentru ca un anumit ansamblu integrat de activităţi şi active în stadiul de dezvoltare să îndeplinească 
condiţiile unei întreprinderi, nu este necesară prezenţa tuturor factorilor menţionaţi. Determinarea măsurii 
în care un anumit ansamblu de active şi activităţi constituie o întreprindere ar trebui să se bazeze pe 
capacitatea ansamblului integrat de a fi condus şi gestionat ca întreprindere de un participant de pe piaţă.  

Combinarea de întreprinderi poate fi efectuată sub mai multe forme: cumpărarea de către o entitate a 
capitalurilor proprii ale altei entităţi, cumpărarea unei părţi din activele nete ale unei alte entităţi, asumarea 
datoriilor unei entităţi. Combinarea se poate efectua prin emitere de acţiuni, prin transfer de numerar sau 
alte active, sau printr-o combinaţie a celor două metode. 

Combinarea de întreprinderi poate fi rezultatul influenţei diferiţilor factori de ordin juridic, fiscal etc. 
Drept motiv juridic de combinare a întreprinderilor poate servi diminuarea capitalului social sub limita 
stabilită de lege, iar întreprinderea aflată în dificultate sau imposibilitate de majorare a capitalului său social 
fuzionează cu o altă entitate pentru a ieşi din impas. Ca exemplu de combinare de întreprinderi din motive 
fiscale ar putea servi unele facilităţi fiscale. Alte justificări de combinare de întreprinderi ar servi lărgirea 
pieţelor de desfacere sau cucerirea de noi segmente pe piaţă. Din cele expuse, putem deduce că, în sfera de 
aplicare a IFRS 3, intră fuziunea prin absorbţie şi fuziunea prin contopire. 

Întrucât, în concordanţă cu metoda achiziţiei, combinarea de întreprinderi este privită din perspectiva 
dobânditorului şi se contabilizează în contabilitatea dobânditorului, se presupune că una dintre părţile 
implicate în tranzacţie trebuie să fie identificată drept dobânditor. Dobânditorul este reprezentat de entitatea 
participantă la combinare care obţine control asupra entităţii dobândite. Pentru identificarea dobânditorului 
– entitatea care obţine control asupra entităţii dobândite – trebuie utilizate îndrumările din IAS 27 „Situaţii 
financiare consolidate şi individuale”.  

Controlul, în conformitate cu IAS 27, preluat de IFRS 3, este definit ca fiind capacitatea de a guverna 
(conduce, dirija) politicile financiare şi operaţionale ale unei entităţi astfel, încât să se obţină beneficii din 
activităţile ei şi se manifestă prin capacitatea de a:  

 exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot, în virtutea unui acord cu ceilalţi investitori;  
 guverna politicile financiare şi operaționale în temeiul unui statut sau acord; 
 exercita majoritatea voturilor în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie sau ale altor 

structuri de conducere; 
 numi sau elimina majoritatea membrilor consiliului de administraţie. 

Obţinerea controlului presupune achiziţia uneia dintre entităţile participante la combinare cu mai mult 
de jumătate din acţiunile cu drept de vot ale altei entităţi. Excepţie constituie cazul în care expres se 
menţionează că cota respectivă de acţiuni nu asigură controlul. De exemplu, entitatea A deţine 100% din 
capitalul entităţii B. Entitatea B activează în domeniul de securitate a ţării. Guvernul numeşte în funcţie 
directorii entităţii B. În acest caz, entitatea A nu deţine control, deoarece numirea în funcţie a directorilor de 
către Guvern poate restricţiona guvernarea politicilor financiare şi operaţionale în cadrul entităţii B.  

Deşi, uneori, este dificil să se identifice un dobânditor, există anumite indicii care pot arăta cine este, 
de fapt, cumpărătorul. IFRS 3 oferă o serie de indicaţii cu privire la identificarea dobânditorului: 

 comparaţia dintre valorile juste ale întreprinderilor participante poate oferi un indiciu cu 
privire la identitatea dobânditorului, pornind de la ideea că este probabil ca entitatea cu 
valoarea justă cea mai mare să fie dobânditorul; 
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De exemplu, entitatea A, valoarea justă a căreia constituie 100 mln euro se aliază cu entitatea B, 
valoarea justă a căreia este de 5 mln euro. Întrucât entitatea A este mai mare, ea va fi catalogată ca 
dobânditor.  

 contraprestaţia oferită în schimbul acţiunilor poate reprezenta o altă informaţie relevantă, 
respectiv atunci când combinarea de întreprinderi se realizează prin schimbul de acţiuni 
comune cu drept de vot pentru numerar sau alte active, entitatea care le cedează pe acestea din 
urmă poate fi dobânditorul; 

De exemplu, entitatea A se aliază cu entitatea B. În derularea combinării, entitatea A achită 50 mln 
euro pentru acţiunile entităţii B. Entitatea A se consideră a fi dobânditor.  

 dacă operaţia de combinare are ca rezultat posibilitatea conducerii uneia dintre entităţile 
participante, dominarea alegerii echipei de conducere pentru societatea rezultată din combinare, 
este posibil ca dobânditorul să fie acea entitate care are posibilitatea de a-şi exercita dominaţia. 

De exemplu, entitatea A, a cărei valoare justă este de 90 mln euro se aliază cu entitatea B, a cărei 
valoare justă este de 110 mln euro. Entitatea rezultată din combinarea de întreprinderi va fi condusă de 
managerii entităţii A. În cazul dat, entitatea A se consideră a fi dobânditor.  

Există situaţii în care entitatea identificată ca dobânditor, din punct de vedere contabil diferă de 
entitatea identificată ca dobânditor, din punct de vedere juridic, ceea ce înseamnă că avem de-a face cu o 
achiziţie inversă. Aceasta se întâmplă atunci, când o întreprindere obţine dreptul de proprietate asupra 
acţiunilor altei întreprinderi, dar ca parte în tranzacţia de schimb emite, în compensaţie, suficiente acţiuni cu 
drept de vot, astfel încât controlul întreprinderii combinate trece către proprietarii întreprinderii ale cărei 
acţiuni au fost achiziţionate.  

De exemplu, entităţile A (cotată pe piaţa de capital) şi B fac obiectul unei combinări de întreprinderi. 
Condiţiile tranzacţiei sunt următoarele: entitatea A achiziţionează 100 % din acţiunile comune ale entităţii 
B; acţionarii precedenţi ai entităţii B vor deţine noi acţiuni reprezentând 65% din drepturile de vot ale 
entităţii A; membrii anteriori ai Consiliului Director şi ai organului de conducere al entităţii B deţin aceleaşi 
funcţii în cadrul entităţii A; valoarea justă a activului net al entităţii A, la data achiziţiei este de 250 000 
euro, iar valoarea justă a activului net al entităţii B este 550 000 euro. Analizând datele exemplului, din 
punct de vedere contabil, entitatea B este dobânditorul. Este vorba de o achiziţie inversă. Valoarea justă a 
activului net al entităţii B este mult mai mare decât cea a entităţii A, iar în urma combinării entitatea B 
obţine controlul celeilalte părţi participante la tranzacţie. 

Este important de menţionat că dobânditorul este întotdeauna una din entităţile existente înaintea 
grupării. De exemplu, entitatea A fuzionează cu entitatea B. În urma fuziunii, este înfiinţată entitatea C, 
care va emite acţiuni acţionarilor entităţilor A şi B. Dobânditorul va fi una dintre entităţile A şi B. Entitatea 
C nu poate aplica metoda achiziţiei conform IFRS 3.  

Următoarea etapă importantă în contabilizarea combinărilor de întreprindere constă în stabilirea de 
către dobânditor a datei achiziţiei. Data achiziţiei reprezintă data la care dobânditorul preia efectiv controlul 
asupra entităţii achiziţionate. Altfel spus, data achiziţiei este data începând cu care dobânditorul poate 
conduce politicile financiare şi operaţionale ale entităţii dobândite. Când acest control se realizează prin 
intermediul unei singure tranzacţii de schimb, data transferului coincide cu data achiziţiei. Totodată, o 
combinare de întreprinderi poate cuprinde mai multe tranzacţii de schimb, de exemplu, atunci când 
combinarea se realizează prin cumpărarea de acţiuni în mai multe etape. În cazul dat, ne conducem de 
acelaşi principiu – obţinerea controlului, fie printr-o tranzacţie sau prin mai multe tranzacţii.  

De exemplu, entitatea A decide la 2 ianuarie să procure entitatea B. La aceeaşi dată, entitatea A 
procură 20% din acţiunile entităţii B, următoarele 50% le procură la 1 martie şi ultimele 30% la data de 1 
iunie. Total au fost plătite 23 mln euro. În cazul dat, sunt prezente trei date ale tranzacţiilor de schimb. Data 
achiziţiei va fi data de 1 martie, deoarece la data respectivă entitatea A obţine controlul.  

Începând cu data achiziţiei, dobânditorul recunoaşte, separat de fondul comercial, activele identificabile 
dobândite, datoriile asumate şi orice interese care nu controlează în entitatea dobândită (figura 3). 

Dobânditorul recunoaşte separat activele şi datoriile identificabile ale entităţii achiziţionate la data 
achiziţiei, numai în cazul când acestea corespund, la data respectivă, definiţiilor activelor şi datoriilor din 
Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Reamintim că, potrivit acestui 
Cadru, un activ reprezintă o resursă controlată de către o întreprindere ca rezultat al unor evenimente 
trecute de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere, iar o datorie este 
o obligaţie actuală a întreprinderii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să 
rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. 
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Figura 3. Recunoaşterea activelor / datoriilor într-o combinare de întreprinderi 

 
În afară de cerinţe de definire, Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 

impune respectarea unor criterii generale de recunoaştere a activelor şi datoriilor în situaţiile financiare, 
care se solicită a fi respectate şi în cazul combinării de întreprinderi. Astfel, un activ este recunoscut în 
situaţia privind poziţia financiară în momentul în care este probabilă realizarea unui beneficiu economic 
viitor de către întreprindere şi activul are un cost care poate fi determinat în mod credibil, iar o datorie este 
recunoscută în situaţia privind poziţia financiară atunci când este probabil că o ieşire de resurse, purtătoare 
de beneficii economice, va rezulta din lichidarea unei obligaţii prezente şi valoarea la care se va realiza 
această lichidare poate fi evaluată în mod credibil. În situaţia în care activele şi datoriile rezultate în urma 
achiziţiei nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere pentru a fi încorporate în situaţia privind poziţia 
financiară, va fi influenţat fondul comercial, deoarece acesta se determină ca diferenţa dintre costul de 
achiziţie şi valoarea justă a activelor şi datoriilor identificabile.  

Aplicarea de către dobânditor a principiului şi a condiţiilor de recunoaştere poate avea drept rezultat 
recunoaşterea anumitor active şi datorii pe care entitatea dobândită nu le recunoscuse anterior în situaţiile 
sale financiare drept active şi datorii. Drept exemplu pentru dobânditor pot servi imobilizările necorporale 
identificabile pe care le-a dobândit, cum ar fi denumirea unei mărci, un brevet sau o relaţie cu clienţii, pe 
care entitatea dobândită nu le-a recunoscut ca active în situaţiile sale financiare, întrucât le-a elaborat pe 
plan intern şi a înregistrat costurile lor la cheltuieli. 

Excepţie de la principiul general de recunoaştere fac datoriile contingente (IAS 37). Dobânditorul va 
recunoaşte la data achiziţiei o datorie contigentă asumată într-o combinare de întreprinderi, dacă este 
obligaţie actuală care rezultă din evenimente trecute, iar valoarea sa justă poate fi evaluată fiabil. Datoria 
contigentă care reprezintă o obligaţie posibilă nu este recunoscută.  

Prevederile paragrafului 15 (IFRS 3) stipulează că dobânditorul clasifică sau desemnează, la data 
achiziţiei, activele identificabile dobândite şi datoriile asumate, după cum este necesar pentru aplicarea 
ulterioară a celorlalte IFRS-uri. Dobânditorul realizează aceste clasificări sau desemnări pe baza termenilor 
contractuali, a condiţiilor economice, a politicilor sale de exploatare sau contabile, precum şi a altor condiţii 
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pertinente existente la data achiziţiei. IFRS 3 oferă două excepţii de la postulatul menţionat: 
• clasificarea unui contract de leasing drept leasing operaţional sau leasing financiar în 

conformitate cu IAS 17 Contracte de leasing; şi 
• clasificarea unui contract drept un contract de asigurare în conformitate cu IFRS 4 Contracte 

de asigurare. 
Pentru aceste contracte dobânditorul trebuie să analizeze termenii contractuali şi alţi factori la 

începutul contractului (sau, în cazul în care termenii contractuali au fost modificaţi de aşa natură, încât să se 
schimbe şi clasificarea acestuia, la data acelei modificări, care ar putea fi data achiziţiei). 

IFRS 3 interzice dobânditorului să recunoască în calitate de datorii costurile pe care dobânditorul le 
preconizează, dar pe care nu este obligat să le suporte în viitor pentru a-şi pune în aplicare planul de 
încetare a unei activităţi din cadrul unei entităţi dobândite sau de încheiere a raporturilor de muncă sau de 
relocare a angajaţilor unei entităţi dobândite. În schimb, dobânditorul recunoaşte aceste costuri în situaţiile 
sale financiare ulterioare combinării de întreprinderi, conform altor IFRS-uri. 

Dobânditorul evaluează activele identificabile dobândite şi datoriile asumate la valorile lor juste de la 
data achiziţiei, aşa cum este prezentat în figura 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Evaluarea la valoarea justă într-o combinare de întreprinderi 
 
IFRS 3 impune dobânditorului să recunoască fondul comercial în categoria activelor şi să îl evalueze 

ca valoare reziduală, deoarece o evaluare directă a acestuia nu este posibilă. Astfel, dobânditorul trebuie să 
recunoască fondul comercial la data achiziţiei, şi să-l evalueze la diferenţa dintre: 

 valoarea agregată a contraprestaţiei transferate, valorii oricăror interese care nu controlează 
în entitatea dobândită, şi valorii juste, de la data achiziţiei, a participaţiei în capitalurile 
proprii deţinute anterior de dobânditor în entitatea dobândită (în cazul combinărilor de 
întreprinderi realizate în etape); 

 valorile nete, de la data achiziţiei, ale activelor identificabile dobândite şi ale datoriilor asumate. 
După contabilizarea fondului comercial la data achiziţiei, acesta va apărea în bilanţul dobânditorului la 

valoarea de intrare din care se scad eventualele deprecieri; asta înseamnă că fondul comercial nu se amortizează, 
ci se supune unui test de depreciere, cel puţin o dată pe an, în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.  

Dacă diferenţa dintre valoarea agregată a elementelor sus-menţionate şi partea dobânditorului în 
valoarea justă a activelor, datoriilor şi angajamentelor eventuale ale firmei preluate este negativă, atunci 
dobânditorul este obligat să reestimeze valorile juste ale activelor, datoriilor şi angajamentelor eventuale şi 
să contabilizeze diferenţa negativă care mai rămâne direct la venituri. Existenţa fondului comercial negativ 
ar putea fi explicată de anticiparea unor pierderi viitoare, erorile în calculul valorii juste a activelor şi 
datoriilor identificate etc.  
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În contextul actual al globalizării, valoarea tranzacţiilor privind combinările de întreprinderi poate 
reprezenta un indicator important al maturităţii şi dinamismului economiei, precum şi al activităţii mediului 
de afaceri din ţară.  

Combinările de întreprinderi pot aduce beneficii legate de consolidarea pe piaţă a unor entităţi, 
realizarea unor extinderi pe alte pieţe sau obţinerea unor cote mai mari pe piaţă, diversificarea portofoliului 
de produse etc. Totodată, combinările de întreprinderi pot genera şi dezavantaje legate de accesul la credite, 
efecte negative asupra salarizării etc. O combinare de întreprinderi presupune asumarea unor riscuri, ea 
poate genera avantaje şi dezavantaje atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, iar decizia realizării ei este 
una care ţine de strategia de dezvoltare a fiecărei entităţi. 
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Sinse January 1, 2012 in the Republic of Moldova are applied the International Auditing Standards (IAS) and 

the Code of Ethics. This decision presents an accomplishment in the normalization of national financial audit, 
supervision of audit, control of quality of financial audit, the auditor’s responsibilities for fraud, auditor’s 
communication with those of the audited entity management. 

But the IAS and the Code of Ethics are not the only acts of audit activity to improve business performance given 
genre. There is a number of rules and procedures developed by the International Auditing Practices Council (IAPC), 
which directs the auditor to work. In this context, materiality is exposed, analyzed as one of the important factors in 
planning and conducting on audit.  

Cuvinte-cheie: audit, prag de semnificaţie, risc de audit, risc de control, risc inerent, risc de nedetectare.  
 
La 14 iunie 2012, prin Ordinul nr.64, Ministerul Finanţelor a acceptat, în baza Acordului privind 

dreptul de reproducere a Standardelor de audit şi Codului etic în Republica Moldova, semnat de Ministerul 
Finanţelor la 2 aprilie 2012 şi Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare al 
Federaţiei Internaţionale a Contabililor la 4 aprilie 2012, aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova pentru 
auditul rapoartelor financiare ce cuprind perioadele începând cu 1 ianuarie 2012, publicate în Ediţia 
Specială a Monitorului Oficial (24 august 2012, ediţie specială, anul XIX) şi plasarea pe pagina oficială a 
Ministerului Finanţelor în reţeaua Internet.  

Această decizie prezintă o realizare în procesul de normalizare a auditului financiar la nivel naţional, 
misiunile de asigurare, supravegherea activităţii de audit, controlul calităţii în auditul financiar, 
responsabilităţile auditorului privind frauda, comunicarea auditorului cu persoanele din managementul 
entităţii auditate. 

Dar Standardele Internaţionale de Audit (ISA) şi Codul etic nu reprezintă unicele acte normative ale 
activităţii de audit pentru creşterea performanţelor genului dat de activitate. Există o serie de norme de 
principii şi proceduri, elaborate de către Consiliul Internaţional de Practici de Audit (IAPC), care îndrumă 
auditorul în activitatea sa. Ca exemplu, Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) a asimilat 
normele elaborate de către IAPC şi continuă, în colaborare cu Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia 
(ICAS), elaborarea altor norme necesare (3). 

Exemplele de mai sus mărturisesc despre faptul că reforma este un proces continuu şi că Ministerul 
Finanţelor, Direcţia reglementării contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ are multe de propus şi 
realizat la acest compartiment.  
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Scopul auditului financiar constă în a aduna suficiente probe, care să ateste fidelitatea situaţiilor 
financiare ale unei entităţi, în conformitate cu principiile general acceptate ale contabilităţii. Pentru acest 
lucru, o misiune de audit solicită efort şi trebuie să respecte următoarele condiţii: 

 Auditul trebuie planificat; 
 Auditul trebuie condus;  
 Probele trebuie adunate şi evaluate; 
 Un raport al rezultatului auditului trebuie întocmit şi prezentat persoanelor sau grupului 

responsabil. 
Nu ne propunem o analiză în detaliu a misiunii de audit, prezentăm, însă pragul de semnificaţie, ca 

unul din factorii principali ai planificării auditului. Auditorii nu pot garanta clienţilor lor sau altor utilizatori 
ai situaţiilor financiare că acestea sunt corecte, exacte, precise, fără o examinare prealabilă a acestora. 
Garantarea ar însemna că auditorii au examinat fiecare tranzacţie din perioada în care contabilitatea a fost 
întocmită şi au concluzionat că toate înregistrările contabile au fost corect efectuate, reflectate, clasificate şi 
cuprinse în situaţiile financiare. O asemenea acţiune ar fi imposibil de îndeplinit. Datorită costurilor 
ridicate, auditorii folosesc, adesea, diferite procedee în examinarea probelor necesare, care să ateste 
fidelitatea imaginilor financiare.  

Având în vedere cele de mai sus, ce asigurări pot oferi auditorii utilizatorilor situaţiilor financiare în 
susţinerea deciziilor de a investi sau credita întreprinderea? 

1. Auditorii pot asigura că înţeleg declaraţiile şi sumele, din situaţiile financiare, care au fost 
înregistrate, clasificate, rezumate şi supuse regulilor; 

2. Auditorii pot asigura că au adunat suficiente dovezi pentru a formula o opinie rezonabilă; 
3. Auditorii pot asigura (datorită pregătirii lor) că situaţiile financiare sunt întocmite şi prezentate în 

mod corect şi nu sunt denaturate datorită erorilor şi iregularităţilor (Imagine denaturată: situaţiile 
financiare conţin erori, omisiuni, iregularităţi al căror efect este destul de important de a face ca acestea 
să nu fie prezentate în mod corect, în concordanţă cu principiile contabile general acceptate). 

Asemenea asigurări sunt deseori importante pentru clienţii auditorului sau pentru alţi utilizatori ai 
informaţiilor din situaţiile financiare.  

Două concepte, de o importanţă deosebită, justifică asemenea asigurări, concepte utilizate pentru a stabili: 
 Cât de multe probe vor obţine auditorii; 
 Cum şi când vor obţine aceste probe; 
 Ce criterii vor fi utilizate pentru a evalua probele. 

Aceste două concepte sunt pragul de semnificaţie şi riscul auditului. Este cunoscut faptul că 
auditorii nu pot examina fiecare tranzacţie reflectată în situaţiile financiare, aceştia fiind dispuşi să accepte 
o valoare redusă de erori. Cât de multe erori sau omisiuni sunt de acord auditorii să tolereze în situaţiile 
financiare, astfel încât să prezinte o opinie corectă asupra acestora? Această întrebare este extrem de 
dificilă, ea îşi are răspunsul în conceptul numit prag de semnificaţie, definit astfel: mărimea unei omisiuni 
sau a unei declaraţii eronate a informaţiei contabile, care, în anumite circumstanţe, face ca judecata 
raţională a unei persoane să fie schimbată sau influenţată. 

ISA 320 „Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea unui audit” tratează responsabilitatea 
auditorului de a aplica conceptul de prag de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea unui audit al 
situaţiilor financiare. ISA 450 „Evaluarea denaturărilor identificate pe parcursul auditului” explică 
modul de aplicare a pragului de semnificaţie în evaluarea efectului denaturărilor identificate asupra 
auditului şi a denaturărilor necorectate, dacă ele există, asupra situaţiilor financiare.  

Pragul de semnificaţie în contextul unui audit 
Cadrele de raportare financiară discută adesea despre conceptul de prag de semnificaţie în contextul 

pregătirii şi prezentării situaţiilor financiare. Deşi cadrele de raportare financiară ar putea să trateze 
subiectul pragului de semnificaţie folosind diferiţi termeni, ele explică, în general, faptul că:  

1. Denaturările, inclusiv omisiunile, sunt considerate a fi semnificative, dacă s-ar putea aştepta ca 
ele, în mod individual sau agregat, să influenţeze deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza 
situaţiilor financiare; 

2. Judecăţile cu privire la pragul de semnificaţie sunt făcute în lumina circumstanţelor date, şi 
sunt afectate de mărimea sau natura denaturării, sau o combinaţie a celor două; şi 

3. Judecăţile cu privire la aspecte care sunt importante pentru utilizatorii situaţiilor financiare 
sunt bazate pe luarea în considerare a nevoilor comune de informare a utilizatorilor ca grup cu privire 
la situaţiile financiare (investitorii – capitalul de risc al entităţii … alţi utilizatori…). Efectul posibil al 
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unei denaturări asupra unor utilizatori individuali specifici, ale căror nevoi ar putea să varieze mult, nu 
este luat în considerare. 

O asemenea discuţie, prezentă în cadrul de raportare financiară aplicabil, oferă un cadru de referinţă 
pentru auditor în determinarea pragului de semnificaţie pentru audit. Dacă cadrul de raportare financiară 
aplicabil nu include o discuţie cu privire la pragul de semnificaţie caracteristicile la care se face referinţă 
mai sus (1,2,3) vor oferi auditorului un asemenea cadru de referinţă. 

Determinarea pragului de semnificaţie de către auditor reprezintă un aspect ce ţine de judecata 
profesională, şi este afectat de percepţia auditorului cu privire la nevoile de informaţii financiare ale 
utilizatorilor situaţiilor financiare. În acest context, este rezonabil ca auditorul să presupună faptul că 
utilizatorii: 

• Au o înţelegere rezonabilă cu privire la afacere, la activităţile economice şi la contabilitate 
şi bunăvoinţa de a studia informaţiile din situaţiile financiare cu sârguinţă, promptitudine, 
diligenţă rezonabilă; 

• Înţeleg faptul că situaţiile financiare sunt pregătite, prezentate şi auditate la nivelul pragului 
de semnificaţie; 

• Recunosc incertitudinile inerente evaluării sumelor pe baza folosirii de estimări, judecată şi 
luarea în considerare a evenimentelor viitoare; şi 

• Iau decizii economice rezonabile pe baza informaţiilor din situaţiile financiare. 
Conceptul de prag de semnificaţie este aplicat de auditor atât în planificarea şi efectuarea auditului, 

cât şi în evaluarea efectului denaturărilor identificate asupra auditului şi a denaturărilor necorectate, dacă 
există, asupra situaţiilor financiare şi în formarea opiniei din raportul auditorului . 

Altfel spus, pragul de semnificaţie exprimă nivelul maxim admisibil de eroare acceptat pentru a putea 
decide dacă conturile sunt corecte sau nu. 

În planificarea auditului, auditorul face judecăţi cu privire la mărimea denaturărilor care vor fi 
considerate semnificative. Aceste judecăţi oferă o bază pentru: 

• Determinarea naturii, momentului şi domeniului de aplicare a procedurilor de evaluare a 
riscului; 

• Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă; şi 
• Determinarea naturii, momentului şi ariei de cuprindere a procedurilor de audit 

suplimentare. 
Noţiuni privind pragul de semnificaţie 
Denaturările, inclusiv omisiunile, sunt considerate semnificative, dacă s-ar putea aştepta ca ele, în 

mod individual sau agregat, să influenţeze deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza situaţiilor 
financiare (ISA 320 „Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea unui audit”, punctul 2) 

Pragul de semnificaţie determinat la momentul planificării auditului nu stabileşte în mod necesar o 
valoare sub care denaturările necorectate, în mod individual sau agregat, vor fi evaluate întotdeauna ca fiind 
nesemnificative. Circumstanţele legate de anumite denaturări ar putea face ca auditorul să le evalueze ca 
fiind semnificative, chiar dacă se află sub pragul de semnificaţie. Deşi nu este practică elaborarea de 
proceduri de audit pentru detectarea denaturărilor, care ar putea fi semnificative doar datorită naturii lor, 
auditorul ia în considerare nu doar mărimea, dar şi natura denaturărilor necorectate, şi circumstanţele aparte 
în care acestea s-au produs, atunci când evaluează efectul acestora asupra situaţiilor financiare. 

În contextul ISA-urilor, pragul de semnificaţie funcţional reprezintă suma sau sumele stabilite de 
auditor la un nivel mai scăzut decât pragul de semnificaţie pentru situaţiile financiare ca întreg, pentru a 
reduce la un nivel adecvat de scăzut probabilitatea că denaturările necorectate sau nedetectate agregate să 
depăşească pragul de semnificaţie pentru situaţiile financiare ca întreg. Dacă este cazul, pragul de 
semnificaţie funcţional se va referi şi la suma sau sumele stabilite de auditor la un nivel mai scăzut decât 
pragul de semnificaţie pentru anumite clase de tranzacţii, solduri de conturi sau prezentări (ISA 320 „Pragul 
de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea unui audit”, punctul 9). 

„Pragul de semnificaţie” este definit în „Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor 
financiare”, emis de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, în următorii termeni: 
„Informaţiile sunt semnificative, dacă omisiunea sau declararea lor eronată ar putea influenţa deciziile 
economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare. Pragul de semnificaţie depinde de 
dimensiunea elementului sau a erorii, judecat în împrejurările specifice ale omisiunii sau declarării 
greşite. Astfel, pragul de semnificaţie oferă mai degrabă o limită, decât să reprezinte o însuşire calitativă 
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primară pe care informaţia trebuie să o aibă pentru a fi utilă”. 
Prin prag de semnificaţie, se înţelege nivelul, mărimea unei sume peste care auditorul consideră 

că o eroare, o inexactitate sau o omisiune pot afecta regularitatea şi sinceritatea situaţiilor financiare, 
cât şi imaginea fidelă a rezultatului, a situaţiei financiare şi a patrimoniului întreprinderii. Stabilirea 
unor praguri de semnificaţie permite: orientarea mai bună şi planificarea misiunii; evitarea lucrărilor 
inutile; justificarea deciziilor referitoare la opinia emisă. Pentru determinarea pragului de semnificaţie, 
pot fi utilizate diferite elemente de referinţă: capitalurile proprii, rezultatul net, cifra de afaceri etc. 
Definirea pragului de semnificaţie permite auditorului, încă de la începutul activităţii (misiunii) sale, să 
aprecieze mai bine sistemele şi conturile susceptibile să conţină erori sau inexactităţi semnificative, iar 
la sfârşitul misiunii să aprecieze dacă anomaliile, pe care le-a descoperit, trebuie să fie corectate în 
cadrul exerciţiului, în scopul de a putea emite o opinie fără rezerve. Circumstanţe particulare de care 
trebuie să ţinem seama în vederea determinării pragului de semnificaţie: existenţa unor prevederi legale, 
statutare sau contractuale; evoluţia importantă de la un an la altul a unor posturi; capitaluri proprii sau 
rezultate anormale. Un element este semnificativ şi trebuie prezentat, dacă poate influenţa deciziile 
economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare. Prin prag de semnificaţie, înţelegem 
importanţa unei omisiuni sau a unei prezentări eronate a informaţiilor contabile, care dă naştere unei 
probabilităţi ca raţionamentul unei persoane rezonabile, care se bazează pe informaţiile respective, să fi 
fost schimbat sau influenţat de omisiunea sau eroarea respectivă informaţia este semnificativă dacă 
omiterea sau înregistrarea ei greşită ar putea influenţa deciziile economice luate pe baza situaţiilor 
financiare. Pragul de semnificaţie depinde de mărimea elementului sau erorii judecate în împrejurările 
specifice ale omisiunii sau înregistrării lor eronate. Astfel, pragul de semnificaţie oferă mai degrabă un 
prag sau un punct-limită de comparaţie şi nu constituie o caracteristică calitativă principală pe care 
trebuie să o aibă o informaţie pentru a fi utilă.  

Considerente despre pragul de semnificaţie (2). 
Trebuie subliniat însă faptul că deciziile cu privire la pragul de semnificaţie se referă la mai mult 

decât stabilirea unei sume pentru situaţiile financiare. Considerentele ţin de anumiţi factori, şi anume: 
1. O eroare până la un anumit nivel în cadrul situaţiilor financiare, referitoare la: 

 Total venituri; 
 Total active; 
 Totalitatea acţiunilor din bilanţ. 

2. Factori calitativi, precum: 
 Probabilitatea ca plăţi ilegale să fi fost efectuate; 
 Probabilitatea să apară iregularităţi; 
 Clauzele din contractele clienţilor cu banca să prevadă că anumiţi indicatori din 

situaţiile financiare să fie menţinuţi la nivel minim; 
 O întrerupere a fluxului de încasări; 
 Atitudinea conducerii cu referire la integritatea situaţiilor financiare. 

În ce fel calitatea factorilor afectează graniţele pragului de semnificaţie? Managementul are un rol în 
ajustarea înregistrărilor în contabilitate pentru erorile descoperite anterior, care ar putea să determine 
auditorul să stabilească nişte graniţe inferioare pragului de semnificaţie. Auditorul trebuie să ţină cont că 
orice ilegalitate sau iregularitate care este descoperită va fi subiect al calităţii, indiferent de suma de bani 
implicată. 

3. Graniţele pragului de semnificaţie: o întindere de omisiuni sau denaturări în situaţiile financiare. 
Orice denaturare care însumează mai mult decât limita superioară sunt considerate semnificative. Orice 
denaturare care însumează mai mult decât limita inferioară sunt considerate nesemnificative. Orice 
denaturare care este cuprinsă între intervalul limitei inferioare şi superioare sunt soluţionate de auditor. 

Un alt factor calitativ îl reprezintă clauza din contractul de împrumut al unui client care specifică 
raportul minim ce trebuie menţinut. Astfel, auditorii pot stabili limitele semnificative la un nivel mai redus, 
pentru cele exprimate mai sus (de fapt, auditorii pot stabili un nivel foarte scăzut al pragului de 
semnificaţie, de exemplu, pentru activele curente datorită acestei clauze în contractul de împrumut). 

Pe de altă parte, poate exista situaţia în care întâlnim o tendinţă crescătoare a totalului veniturilor în 
anii recenţi, conferind astfel conducerii mai puţine motive de a încerca să exagereze această cifră. În acest 
caz, limitele pragului de semnificaţie pot fi ridicate. 
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Estimări preliminarii în planificarea pragului de semnificaţie  
Estimări preliminarii în situaţiile financiare. Sunt două modalităţi în care auditorul poate utiliza 

pragul de semnificaţie. Prima este în cadrul planificării auditului, iar a doua este în evaluarea dovezilor în 
timpul derulării auditului. În ceea ce priveşte planificarea, auditorii trebuie să realizeze estimări preliminarii 
ale pragului de semnificaţie, deoarece există o relaţie inversă între sumele din situaţiile financiare pe 
care auditorii le consideră a fi semnificative şi timpul de lucru necesar depus care să dovedească 
corectitudinea situaţiilor financiare.  

Estimări preliminarii pentru conturi. Deşi auditorii redau o opinie asupra situaţiilor financiare în 
general, ei trebuie să auditeze şi conturile pentru a aduna dovezi suficiente pentru stabilirea opiniei. Aceasta 
înseamnă că estimările preliminare ale pragului de semnificaţie pentru planificarea auditului trebuie 
împărţite pe conturi care sunt examinate şi aparţin situaţiilor financiare. Porţiunea de semnificaţie alocată 
conturilor este denumită eroare tolerabilă. Eroare tolerabilă: partea din pragul de semnificaţie a situaţiilor 
financiare alocată conturilor în scopul planificării auditului pentru acel cont. 

Scurtă concluzie privind pragul de semnificaţie 
După cum observăm, consideraţiile privind pragul de semnificaţie sunt inerente în procesul de audit, 

deoarece ajută la stabilirea procesului de colectare a probelor şi a luării deciziei, dacă situaţiile financiare 
vor fi acceptate ca fiind corect prezentate. Auditorii trebuie să folosească semnificaţia pentru a garanta 
exactitatea situaţiilor financiare. Opinia despre corectitudine exprimată de către auditor presupune că pragul 
de semnificaţie a fost utilizat în stabilirea opiniei. Deşi este important, pragul de semnificaţie trebuie luat în 
considerare alături de riscul de audit, în planificarea şi evaluarea auditului.  

Auditorii trebuie să aibă în vedere şi următoarele afirmaţii: Faptul că auditorii nu pot garanta exactitatea 
situaţiilor financiare implică consideraţii despre pragul de semnificaţie şi riscul de audit, ultimul fiind definit 
astfel: riscul conform căruia auditorul poate să-şi modifice opinia sa asupra situaţiilor financiare, dacă 
acestea conţin date eronate. Ca şi pragul de semnificaţie, riscul de audit poate fi împărţit în două: 

• Riscul global de audit, care se referă la situaţiile financiare ca un tot unitar, definiţia fiind 
arătată mai jos; 

• Riscul individual de audit, care se referă la fiecare cont în parte cuprins în bilanţ.  
Iată o abordare conceptuală pe care auditorii nu o urmează întotdeauna pas cu pas. De fapt, în 

standardele profesionale şi în literatura de specialitate, sunt puţine îndrumări pentru alocarea riscului de 
audit. Primii doi paşi se referă la planificare; următorii paşi se referă la evaluarea probelor de audit. 

Aceşti paşi se prezintă astfel: 
 

1. Decizia asupra Riscului de audit general planificat 
2. Repartizarea riscului de audit general planificat în Risc individual de audit pentru conturi 
3. Stabilirea Riscurilor individuale de audit atinse pentru conturi în evaluarea probelor 
4. Stabilirea Riscului general de audit atins obţinut în evaluarea probelor de audit 
5. Compararea Riscului general de audit atins cu riscul de audit general planificat pentru determinarea 

acceptării situaţiilor financiare ca fiind corect prezentate şi nedeformate din punct de vedere 
semnificativ 

 
Riscul de audit în planificarea auditului 
Având în vedere natura procesului de audit fiecare misiune este receptată ca o provocare diferită 

pentru o companie de audit, întrucât nu există două misiuni de audit identice. Orice misiune de audit 
implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor, este unul din obiectivele 
principale ale auditorului. Trebuie precizat că este o activitate dificilă şi nu oferă siguranţă deplină. 

Auditorul trebuie să obţină o înţelegere suficientă a sistemelor de contabilitate şi de control intern al 
clientului pentru a planifica auditul şi a dezvolta o abordare eficientă a acestuia. 

Pentru dezvoltarea planului general de audit, auditorul trebuie să evalueze riscurile asociate misiunii 
de audit la nivelul situaţiilor financiare. Pentru aplicarea programului de audit, auditorul trebuie să facă 
legătură între o astfel de evaluare şi soldurile conturilor şi categoriilor semnificative de tranzacţii la nivelul 
aserţiunii sau să presupună că riscul inerent este ridicat pentru respectiva aserţiune. Pentru a furniza un 
rezultat privind nivelul riscurilor este necesară, mai întâi, identificarea lor. 

Decizia asupra riscului de audit general planificat. Primul pas al auditorilor este de a lua în considerare 
riscul general de audit, pe care sunt dispuşi să şi-l asume pentru atestarea fidelităţii situaţiilor financiare, când, de 
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fapt, situaţiile financiare sunt denaturate. Considerând importanţa acestei acţiuni, surprinzătoare, puţine definiţii 
există despre nivelul riscului general de audit. În Standardele de audit se menţionează că auditul trebuie să fie 
planificat astfel încât riscul de audit să fie limitat la un nivel scăzut. Riscul de audit poate fi reprezentat fie în 
termeni calitativi, fie în termeni cantitativi. Folosim cantitativitatea (de exemplu, 5 sau 10 procente) pentru a 
ilustra concepte, deşi strategia calitativă (de exemplu, risc scăzut sau moderat) poate fi mai des întâlnit în 
practică. Trebuie să subliniem faptul că, în stabilirea unui anumit risc de audit general, auditorii fac apel la 
raţionamentul profesional. De exemplu, 5 procente pe care auditorii le vor accepta cu privire la riscul general de 
audit înseamnă că situaţiile financiare sunt prezentate în mod fidel cu 95 la sută grad de siguranţă. Nivelul de risc 
însumând 10 procente înseamnă 90 procente nivel de încredere ş.a.m.d. Riscul de audit este complementar 
nivelului de încredere. Auditorilor le este solicitată stabilirea unui risc de audit general la un nivel redus din 
motive de planificare a procedurilor auditului. Standardele de Audit menţionează că acesta ar trebui fixat cu 
atenţie. Să ne amintim că este o relaţie inversă între nivelul de risc şi efortul necesar depus de auditor (un nivel 
de risc diminuat se traduce printr-un efort mai mare de audit şi un nivel de risc mai ridicat înseamnă efort de 
audit diminuat). 

Repartizarea riscului de audit general planificat în risc individual de audit pentru conturi 
Pentru că un audit include examinarea conturilor, trebuie să luăm în considerare riscul general de audit 

planificat prin repartizarea riscului individual de audit pentru anumite conturi. Trebuie subliniat din nou că 
Standardele de Audit nu oferă linii definitorii pentru această operaţiune, lăsând această problemă în totalitate la 
raţionamentul profesional al auditorului. Totuşi, liniile definitorii cu referire la pragul de semnificaţie, problema 
abordată mai sus, pot fi de ajutor. Dacă anumite conturi sunt deosebit de importante datorită mărimii şi 
numărului de tranzacţii dintr-o anumită perioadă, auditorii pot lua în considerare un risc de audit individual 
redus, deci mai mult efort în auditare. Pe de altă parte, experienţa în examinarea altor conturi în anii precedenţi 
poate sugera un risc de audit individual mai ridicat şi mai puţin efort în auditare. O posibilitate o reprezintă şi 
alocarea conturilor cu acelaşi nivel al riscului de audit global (5 procente de exemplu). În cele ce urmează, vom 
utiliza un procent de 5 la sută pentru o mai bună înţelegere a problematicii. 

Standardele Internaţionale de Audit (SIA) au în vedere trei categorii principale de riscuri: 
 Riscul inerent (RI); 
 Riscul de control (RC); 
 Riscul de nedetectare (RNN). 

Produsul acestora reprezintă Riscul de audit (RA). Aceste riscuri pot fi prezentate în schema următoare: 
 

Planificarea 
auditului 

Înţelegerea şi 
testarea structurii 
controlului intern 

Aplicarea testelor Elaborarea 
raportului de audit 

Aprecierea 
riscului inerent 

Aprecierea 
riscului de control 

Stabilirea riscului 
de nedetectare 

Evaluarea 
riscului de audit 

 
Auditorul trebuie să utilizeze raţionamentul profesional la evaluarea RA şi la stabilirea procedurilor 

de audit, pentru a se asigura că riscul este redus până la un nivel acceptabil de redus. Riscul de audit este de 
maximum 10%. Riscul de audit trebuie să fie întotdeauna mai mic de 5%. În dezvoltarea generală a unui 
plan de audit, auditorul trebuie să evalueze RI. Riscul inerent este măsura în care auditorii evaluează 
probabilitate că unele situaţii financiare eronate să se producă în practică, acestea fiind considerate 
slăbiciuni ale controalelor interne. Dacă auditorul ajunge la concluzia că există o probabilitate ridicată că 
erorile din situaţiile financiare să nu fie depistate de controalele interne, înseamnă că el apreciază un risc 
inerent ridicat. Includerea nivelului RI în modelul RA, presupune că auditorii vor încerca să previzioneze 
segmentele din situaţiile financiare care prezintă cea mai mică şi respectiv cea mai mare probabilitate de a 
fi eronate. Aceste informaţii afectează dimensiunea probelor de audit necesare a fi colectate de auditor şi 
influenţează eforturile auditorilor în activitatea alocată colectării probelor pe parcursul auditului. Când 
evaluează RI, auditorul va lua în considerare următorii factori: 

 Rezultatele auditorilor precedente; 
 Angajamentele iniţiale, comparativ cu rezultatele; 
 Tranzacţiile neobişnuite sau complexe; 
 Raţionamentul profesional avut în vedere la stabilirea soldurilor conturilor şi la 

înregistrarea tranzacţiilor; 
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 Activele care sunt susceptibile la delapidări; 
 Formarea populaţiei şi dimensiunea eşantionului; 
 Schimbările în cadrul conducerii şi reputaţia acesteia; 
 Natura activităţii entităţilor, incluzând natura producţiei realizate şi a serviciilor prestate 

de aceasta; 
 Natura sistemului de procesare a datelor şi gradul de utilizare al tehnicilor moderne 

pentru comunicare. 
Pentru a evalua RI, auditorii trebuie să efectueze o analiză a contextului în care funcţionează entitatea 

auditată, precum şi caracteristica operaţiunilor auditate prin interviuri cu conducerea entităţii şi cunoaşterea 
activităţii acesteia, obţinută din rapoartele auditurilor precedente. Auditorul evaluează factorii de mai sus, 
pentru a stabili RI, specific fiecărui ciclu de tranzacţii, cont şi obiectiv al auditului. Unii factori vor afecta 
mai multe sau probabil toate clasele de conturi, în timp ce alţi factori, cum ar fi tranzacţiile neobişnuite, vor 
afecta numai anumite clase de conturi (specifice). Pentru fiecare entitate sau clasă de conturi, decizia de a 
evalua un RI corespunzător, depinde, în principal, de raţionamentul profesional al auditorului. Astfel, mai 
mulţi auditori stabilesc un RI de 50%, chiar în cele mai bune circumstanţe şi de 100% atunci când există 
oricând posibilitatea apariţiei unor erori materiale. 

RI poate fi exprimat: 
– în termeni cuantificabili (ex.: în procente); 
– în termeni necuantificabili (ex.: ridicat, mediu, scăzut). 

De regulă, auditorii recurg la întocmirea şi completarea unei liste de întrebări şi în funcţie de 
răspunsurile primite şi pe baza raţionamentului profesional, evaluează RI ca fiind ridicat, mediu, scăzut. 

Pentru dezvoltarea planului general de audit, auditorul trebuie să evalueze RI la nivelul situaţiilor 
financiare. Pentru aplicarea programului de audit, auditorul trebuie să facă legătură între o astfel de 
evaluare şi soldurile conturilor şi categoriile semnificative de tranzacţii la nivelul aserţiunii sau să 
presupună că RI este ridicat pentru respectiva aserţiune. 

În scopul evaluării RI, auditorul utilizează raţionamentul profesional pentru a estima numeroşi 
factori, printre care se regăsesc: 

La nivelul situaţiilor financiare 
 Integritatea conducerii. 
 Experienţa şi cunoştinţele conducerii, precum şi schimbările survenite la nivelul conducerii 

pe parcursul perioadei, de exemplu, lipsa de experienţă a managerilor poate afecta 
întocmirea situaţiilor financiare ale entităţii. 

 Presiuni neobişnuite exercitate asupra conducerii, de exemplu, circumstanţe ce ar putea 
predispune conducerea la denaturarea situaţiilor financiare, cum ar fi experienţa eşecului a 
numeroase entităţi ce-şi desfăşoară activitatea în sectorul de activitate respectiv sau o entitate 
ce nu deţine suficient capital pentru continuitatea activităţii entităţii, de exemplu, potenţialul 
uzurii tehnologice a produselor şi serviciilor sale, complexitatea structurii capitalului său, 
importanţa părţilor afiliate, localizarea şi răspândirea geografică a facilităţilor de producţie 
ale entităţii. 

 Factorii care afectează sectorul de activitate în care operează entitatea, de exemplu, 
condiţiile economice şi concurenţa, aşa cum au fost identificate de tendinţele şi indicatorii 
financiari, precum şi de schimbările tehnologice, cererea de consum şi practici contabile 
comune sectorului de activitate respectiv. 

La nivelul soldurilor de conturi şi al categoriei de tranzacţii. 
 Conturi ale situaţiilor financiare care este probabil a fi susceptibile de denaturare, de 

exemplu, conturi care necesită ajustări în perioadele anterioare sau care implică un grad 
ridicat de estimare. 

 Complexitatea tranzacţiilor principale sau a altor evenimente, care ar putea necesita 
utilizarea serviciilor unui expert. 

 Gradul raţionamentului profesional implicat în determinarea soldului contului. 
 Susceptibilitatea (capacitatea) activelor la pierdere sau delapidare, de exemplu, active 

considerate foarte necesare sau ca având un grad ridicat de circulaţie, cum ar fi numerarul. 
 Finalizarea unei tranzacţii neobişnuite sau complexe, în special la sfârşitul exerciţiului sau 

aproape de acest moment. 
 Tranzacţii care nu se derulează în mod obişnuit. 
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RI poate fi general sau individual (la nivelul soldurilor). 
RI generalizează: 

 Integritatea conducerii. 
 Experienţa şi cunoştinţele conducerii, precum şi schimbările survenite la nivelul conducerii pe 

parcursul perioadei, de exemplu, lipsa de experienţă a managerilor poate afecta întocmirea 
situaţiilor financiare ale entităţii. 

 Presiuni neobişnuite exercitate asupra conducerii, de exemplu, circumstanţe ce ar putea 
predispune conducerea la denaturarea situaţiilor financiare, cum ar fi experienţa eşecului a 
numeroase entităţi ce-şi desfăşoară activitatea în sectorul de activitate respectiv sau o entitate ce 
nu deţine capital pentru continuitatea activităţii. 

 Natura activităţii entităţii, de exemplu, potenţialul uzurii tehnologice a produselor şi serviciilor 
sale, complexitatea structurii capitalului său, importanţa părţilor afiliate, localizarea şi răspândirea 
geografică a facilităţilor de producţie ale entităţii. 

 Factorii care afectează sectorul de activitate, în care operează entitatea, de exemplu, condiţiile 
economice şi concurenţa, aşa cum au fost identificate de tendinţele şi indicatorii financiari, 
precum şi de schimbările tehnologice, cererea de consum şi practici contabile comune sectorului 
de activitate respectiv. 

RI, la nivelul soldurilor de conturi şi al categoriei de tranzacţii, vizează: 
 Conturi ale situaţiilor financiar care este probabil a fi susceptibile de denaturare, de exemplu, 

conturi care necesită ajustări în perioadele anterioare sau care implică un grad ridicat de estimare. 
 Complexitatea tranzacţiilor principale sau a altor evenimente care ar putea necesita utilizarea 

serviciilor unui expert. 
 Gradul raţionamentului profesional implicat în determinarea soldului contului. 
 Susceptibilitatea (capacitatea) activelor la pierdere sau delapidare, de exemplu, active considerate 

foarte necesare sau ca având un grad ridicat de circulaţie, cum ar fi numerarul. 
 Finalizarea unei tranzacţii neobişnuite sau complexe, în special, la sfârşitul exerciţiului sau 

aproape de acest moment. 
 Tranzacţii care nu se derulează în mod obişnuit. 

Riscul de control. După obţinerea înţelegerii sistemelor de contabilitate şi control intern, auditorul trebuie 
să facă o evaluare preliminară a RC, la nivelul aserţiunii, pentru fiecare sold semnificativ de cont sau categorie 
semnificativă de tranzacţii. 

Auditorul trebuie să obţină probe de audit prin teste ale controalelor pentru a putea susţine orice evaluare a 
RC, care este mai redusă, cu atât mai multe probe trebuie să obţină auditorul pentru a susţine faptul că sistemele 
de contabilitate şi de control intern sunt proiectate corespunzător şi funcţionează eficient. Auditorul trebuie să 
aducă la cunoştinţa conducerii, cât mai repede posibil şi la un nivel adecvat de responsabilitate, carenţele 
semnificative existente şi proiectarea sau operarea sistemelor de contabilitate şi de control intern, care i-au atras 
atenţia. 

După evaluarea sistemului de control intern, auditorul comunică, printr-o scrisoare, conducerii entităţii sau 
comitetului de audit intern carenţele descoperite ce pot afecta semnificativ situaţiile financiare sau pot permite 
fraude. Evaluarea preliminară a RC reprezintă procesul de evaluare a eficacităţii sistemelor de contabilitate şi de 
control intern al entităţii în prevenirea, detectarea denaturărilor semnificative. Întotdeauna, vor exista unele 
riscuri de control datorate limitărilor inerente ale oricărui sistem de contabilitate şi control intern. 

În mod normal, auditorul evaluează RC la un nivel ridicat pentru o parte sau totalitatea aserţiunilor atunci 
când: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înţelegerea obţinută 
cu privire la sistemele  

de contabilitate  
şi control  

Evaluarea riscului  
de control. Atunci când riscul  

de control este evaluat  
la un nivel mai mic decât ridicat, 
auditorul trebuie, de asemenea,  

să documenteze baza pentru 
concluzii 

sau  
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Evaluarea preliminară a RC pentru o aserţiune în situaţiile financiare trebuie să fie ridicată, cu 
excepţia cazului în care auditorul: 

 Este capabil să identifice controalele interne relevante pentru aserţiunile ce ar putea preveni sau 
detecta şi corecta o denaturare semnificativă. 

 Îşi planifică să efectueze teste ale controlului pentru a susţine evaluarea. 
Auditorul trebuie să documenteze în documentele de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pot fi folosite diferite tehnici pentru documentarea informaţiilor legate de sistemele de contabilitate şi 

control intern. Tehnicile comune, utilizate singular sau combinate, sunt reprezentate de: 
 descrieri narative; 
 chestionare; 
 liste de verificare; 
 diagrame ale fluxurilor de informaţii. 

Forma şi întinderea acestei documentaţii este influenţată de mărimea şi complexitatea entităţii. În general, 
cu cât sunt mai complexe sistemele de contabilitate şi de control intern al entităţii, precum şi procedurile de 
control ale auditorului, cu atât documentaţia acestuia va trebui să fie mai extinsă. Auditorul trebuie să ia în 
consideraţie nivelurile evaluate ale RC şi ale RI pentru a determina natura, durata şi întinderea procedurilor de 
fond cerute pentru reducerea riscului de audit până la un nivel acceptabil de scăzut. 

Relaţia dintre evaluarea RI şi RC. 
Deseori, conducerea reacţionează la situaţii de RI prin elaborarea de sisteme de contabilitate şi de 

control intern, care să prevină sau să detecteze şi să corecteze denaturările şi, de aceea, în multe cazuri, RI 
şi RC interrelaţionale într-un grad ridicat. În astfel de situaţii, dacă auditorul încearcă să evalueze separat RI 
şi RC, există posibilitatea unei evaluări neadecvate a riscului. Ca rezultat, în astfel de situaţii, riscul de audit 
poate fi determinat mai adecvat prin efectuarea unei evaluări combinate. 

Nivelul RNN este legat direct de procedurile de fond ale auditorului. Evaluarea de către auditor a RC, 
împreună cu evaluarea RI, influenţează: natura, durata, întinderea procedurilor de fond ce trebuie efectuate 
pentru reducerea RNN, şi, prin urmare, a RA până la un nivel acceptabil de scăzut. Unele RNN vor fi 
întotdeauna prezente, chiar dacă un auditor a examinat 100% din soldurile contabile sau categoriile de 
tranzacţii. Auditorul trebuie să ia în considerare nivelurile evaluate ale RC şi ale RI pentru a determina 
natura, durata şi întinderea procedurilor de fond cerute pentru reducerea RA până la un nivel acceptabil de 
scăzut. În această privinţă, auditorul va aprecia: 

 natura procedurilor de fond, de exemplu, utilizarea de teste îndreptate mai degrabă spre părţi 
independente din afara entităţii, decât teste direcţionate către părţi sau documentaţii din 
cadrul entităţii, sau utilizarea de teste ale detaliilor, în scopul unui obiectiv particular al 
auditului, în completarea procedurilor analitice; 

 momentul de timp la care se efectuează procedurile de fond, de exemplu, efectuarea lor mai 
degrabă la sfârşitul perioadei (exerciţiului), decât la o dată anterioară acesteia; şi 

 întinderea procedurilor de fond, de exemplu, utilizarea unui eşantion mai mare. 
Există o relaţie inversă între RNN şi nivelul combinat al RI şi RC.  
 
Exemplu:  

(1) În cazul în care RI şi RC sunt ridicate, RNN acceptat trebuie să fie scăzut, pentru o 
reducere a RA la un nivel acceptabil de scăzut; 

(2) În cazul în care RI şi RC sunt scăzute, auditorul poate accepta un RNN mai ridicat, care, 
totuşi, reduce RA la un nivel acceptabil de scăzut. 

În timp ce testele controalelor şi procedurile de fond se disting prin scopul lor, rezultatele fiecărui tip 

Sistemele  
de contabilitate  

şi de control intern  
nu sunt efective 

Evaluarea eficacităţii 
sistemelor de contabilitate 

şi control intern  
nu este eficientă 

sau  
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de proceduri pot contribui la scopul altora. Denaturările descoperite în timpul efectuării procedurilor de 
fond pot determina auditorul să modifice evaluarea anterioară a RC. 

Nivelurile evaluate ale RI şi RC nu pot fi suficient de scăzute, încât să se elimine necesitatea ca 
auditorul să efectueze o procedură de fond. Neglijând nivelurile evaluate ale RI şi RC, auditorul va trebui 
să efectueze unele proceduri de fond pentru soldurile conturilor şi pentru categoriile de tranzacţii 
semnificative. 

Evaluarea componentelor RI şi ale RC, efectuată de către auditor, se poate modifica în cursul unei 
misiuni de audit, de exemplu, în timpul efectuării procedurilor de fond, auditorul poate primi informaţii ce 
diferă semnificativ de informaţiile pe baza cărora a evoluat iniţial RC şi RI. În astfel de cazuri, auditorul va 
modifica procedurile de fond planificate, bazându-se pe revizuirea nivelurilor evaluate ale RC şi RI. 

Cu cât evaluarea RC şi RI este mai ridicată, cu atât mai multe probe de audit trebuie să obţină 
auditorul din utilizarea performantă a procedurilor de fond. Atunci când atât RI, cât şi RC sunt evaluate ca 
fiind ridicate, auditorul trebuie să considere dacă procedurile de fond pot furniza suficiente probe de audit 
adecvate pentru a reduce RNN, şi prin urmare, RA, la un nivel acceptabil de scăzut. Atunci când auditorul 
determină că RNN, referitor la o aserţiune din situaţiile financiare pentru un sold semnificativ al unui cont 
sau o categorie semnificativă de tranzacţii, nu poate fi redus la un nivel acceptabil, auditorul trebuie să 
exprime o opinie calificată (cu rezerve) sau să declare că se află în imposibilitatea exprimării unei opinii. 

Riscul de nedetectare. RNN – reprezintă riscul că procedurile de fond ale unui auditor să nu 
detecteze o denaturare ce există în soldul unui cont sau categorie de tranzacţii şi care ar putea fi 
semnificativă în mod individual, sau când este cumulată cu denaturări din alte solduri sau categorii de 
tranzacţii.  

Un astfel de risc reprezintă o funcţie a eficienţei unei proceduri de audit şi a aplicării acestea de către 
auditor. În practică, RNN nu poate fi redus la zero ca urmare a influenţei unor factori ca: 

 auditorul examinează totalitatea unei clase de tranzacţii de solduri ale unor conturi şi de 
prezentări de informaţii; 

 posibilitatea ca un auditor să selecteze o procedură de audit necorespunzătoare; 
 să aplice în mod eronat o procedură de audit adecvată; 
 să interpreteze denaturat rezultatele de audit. 

RNN este asociat naturii, momentului şi întinderii procedurilor auditorului, care sunt determinate de acesta 
în sensul reducerii riscului de audit până la un nivel acceptabil de scăzut. Există o relaţie inversă între pragul de 
semnificaţie şi nivelul riscului de audit şi anume, cu cât este mai înalt nivelul pragului de semnificaţie, cu atât 
este mai scăzut riscul de audit şi invers. Auditorul ia în considerare relaţia inversă dintre pragul de semnificaţie şi 
riscul de audit atunci când determină natura, durata şi întinderea procedurilor de audit. 

Singura componentă a riscului de audit asupra cărei valori auditorul poate interveni este RNN, 
deoarece acesta este asociat exclusiv activităţii auditorului. 

Riscul de nedetectare poate fi controlat de auditori, deoarece rezultă din următoarele: 
1. Riscul care nu provine din sondaj: Incertitudinile există chiar dacă auditorul examinează sută la 

sută conturile din bilanţ (verificând absolut toate facturile pentru achiziţiile de proprietăţi, urmăreşte modul 
de desfăşurare al inventarierii, primeşte scrisori de confirmare de la toţi clienţii, etc.). De exemplu: 

 Există riscul ca auditorul să nu folosească procedurile conforme de audit. Toate facturile 
de vânzare, în strânsă legătură cu conturile de venituri, pot fi examinate, dar scrisorile de 
confirmare trebuie obţinute de la clienţi; 

 Auditorul poate aplica eronat procedurile de audit. Scrisorile de confirmare trebuie 
obţinute de la clienţi pentru operaţiile înregistrate în conturi, dar operaţiile neînregistrate 
nu pot fi descoperite; 

 Auditorul poate interpreta greşit rezultatele auditului. O scrisoare de confirmare primită de 
la un client poate certifica faptul că jurnalele sunt în conformitate cu bilanţul. De fapt, 
scrisoarea este contradictorie, deoarece sumele la care s-a făcut referire sunt în dezbatere 
sau nu reprezintă înţelegerea finală dintre parţi. 

2. Riscul care provine din sondaj: Incertitudinile sunt implicite atunci când auditorul examinează mai 
puţin de sută la sută conturile din bilanţ. Incertitudinile nu pot fi eliminate dar pot fi controlate cu o atenţie 
deosebită asupra aplicării tehnicilor de sondaj. Datorită faptului că riscul de nedetectare este o componentă 
a riscului individual de audit care poate fi controlat de auditori, se va folosi un model al riscului de audit 
pentru nivelul la care riscul de nedetectare este stabilit. Acest model de audit derivă din conceptele ilustrate 
în Standardele de Audit. 
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Evaluarea globală a pragului de semnificaţie. La elaborarea planului de audit, auditorul impune un 
nivel acceptabil al pragului de semnificaţie, astfel, încât să poată detecta, din punct de vedere cantitativ, 
denaturările semnificative. Totuşi, atât valoarea (cantitatea), cât şi natura (calitatea) denaturărilor trebuie să 
fie luate în considerare. Auditorul ia în considerare pragul de semnificaţie atât la nivelul global al situaţiilor 
financiare, cât şi în relaţia cu soldurile conturilor individuale, categoriilor de tranzacţii şi prezentărilor de 
informaţii. Pragul de semnificaţie trebuie luat în considerare de auditor atunci când: 

 se determină natura, durata şi întinderea procedurilor de audit; 
 se evaluează efectele informaţiilor eronate. 

Există o relaţie inversă între pragul de semnificaţie şi nivelul riscului de audit şi anume, cu cât este 
mai înalt nivelul pragului de semnificaţie, cu atât este mai scăzut riscul de audit, şi invers. De exemplu, 
dacă după planificarea procedurilor specifice de audit, auditorul determină că nivelul acceptabil al pragului 
de semnificaţie este scăzut, atunci riscul de audit este crescut. Auditorul va compensa acest lucru fie: 

 reducând nivelul evaluat al riscului de control, acolo unde acest lucru este posibil, şi menţinând 
nivelul redus prin efectuarea unor teste extinse sau suplimentare ale controalelor; fie 

 reducând riscul de nedetectare prin modificarea naturii, duratei şi întinderii testelor 
detaliate de audit planificate. 

Etapele calculului pragului de semnificaţie global: 
1. Se identifică indicatorii financiari reprezentativi ai entităţii, pe cel puţin două exerciţii financiare (de cele 

mai multe ori, se iau în calcul Activele totale, Cifra de afaceri, Profit brut sau Capitalurile proprii). În situaţia în 
care profitul net înainte de impozitare al exerciţiului curent nu este semnificativ pentru mărimea entităţii auditate, 
auditorii pot utiliza în determinarea pragului de semnificaţie fie o medie a profitului net înainte de impozitare din 
anii precedenţi, fie o altă bază de comparaţie. Avantajul utilizării altor baze de comparaţie, cum ar fi total active 
sau total venituri este acela că pentru multe entităţi aceşti factori sunt mult mai stabili de la un an la altul decât 
profitul net înainte de impozitare. În cazul în care entitatea auditată înregistrează pierderi este dificilă utilizarea ca 
bază de comparaţie a factorului total venituri. 

2. Se aplică procentajele proporţionale. 
3. Se calculează variaţia (trendul) în modul pentru fiecare procentaj în parte. 
4. În funcţie de evaluarea preliminară a riscului de audit, se aplică următoarea regulă: 
RA (mare)=> Prag de semnificaţie (mic), unde Trend (mic) 
Explicaţia modului de alegere a Trendului stă în faptul că, în modul rezonabil, se apreciază ca fiind 

zone de risc ridicat, acelea ce semnalizează o variaţie a valorilor mari, astfel încât, atunci când riscurile 
sunt suficient de scăzute, încât să ne permită tolerarea variaţiilor mici, procedăm întocmai. 

RA (mic) => Prag de semnificaţie (mare), unde Trend (mare).  
5. Se urmăreşte, pornind fie de la Trendul cel mai mic sau cel mai mare, în funcţie de riscul de audit 

evaluat anterior, pe linie, valoarea cea mai mare, respectiv cea mai mică, după cum dictează regula, 
valoarea ce va reprezenta pragul de semnificaţie. 

Exemplu: Entitatea PROSPERITATE SA prezintă următorii indicatori:  
La sfârşitul anului 201X: Activele totale – 187.657 lei; Venitul din vânzări (cifra de afaceri) – 

113.453 lei; Profit brut – 75.645 lei. 
La sfârşitul anului 201Y: Activele totale – 199.452 lei; Venitul din vânzări (cifra de afaceri) – 

125.789 lei; Profit brut – 78.900 lei. 
Ştiind că RA (riscul de audit) a fost evaluat, în mod preliminar, ca fiind scăzut, precizaţi care este 

pragul de semnificaţie. 
 
Indicatorii Anul 201X Anul 201Y Trend 

Active totale 187.657,00 199.452,00 - 
1% 1.876,57 1.994,52 117,95 
2% 3.753,14 3.989,04 235,90 
Venitul din vânzări 113.453,00 125.789,00 - 
0,5% 567,27 628,95 61,68 
1% 1.134,53 1.257,89 126,36 
Profit brut 75.645,00 78.900,00 - 
5% 3.782,25 3.945,00 162,75 
10% 7.564,50 7.890,00 325,50 
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Comentarii: Datorită faptului că RA este evaluat ca fiind scăzut, ne încadrăm la regula: 
RA (mic)=> Prag de semnificaţie (mare), unde Trendul (mare). 
Astfel, căutăm în tabel varianta cea mai mare, şi anume 325,50 lei (corespunzător 10% din profitul 

brut). Urmărind pe linie acest Trend, alegem valoarea cea mai mare care să corespundă pragului de 
semnificaţie (mare). Ca rezultat, pragul de semnificaţie global va fi egal cu 7.890. 

Concluzii. Pragul de semnificaţie poate fi ales în mai multe moduri. Un rol important pentru 
aceasta îi revine auditorului, prin raţionamentul profesional. Depinde de auditor, de experienţa 
acestuia, la ce nivel dimensionează pragul de semnificaţie, astfel încât să se surprindă toate aspectele 
semnificative. Un prag de semnificaţie prea ridicat poate duce la neincluderea în aria auditului a unor 
sume semnificative, după cum un prag de semnificaţie scăzut poate complica inutil munca de audit, prin 
includerea unor eşantioane nerelevante (nereprezentative). 
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Labor emigration of many emerging countries and population ageing have exacerbated problems in many 
areas of the economy, but the negative impact on the pension system is significant and is increasing continuously. 

In recent economic literature is widely discussed the necessity to reform the pension system. This literature 
mainly focuses on economic justification of increasing retirement age, less often considers demographic issues.  

Cuvinte-cheie: protecţie socială, pensionare, pensie obligatorie, pensie facultativă, reformă. 
 

Paradigma conceptului contemporan de asigurări cu pensii are la bază două prezumţii implicite: 
majoritatea oamenilor sunt neadecvaţi (acţiunile lor nu corespund circumstanţelor externe), iar viitorul este 
previzibil. Dacă, cu adevărat, majoritatea oamenilor sunt neadecvaţi, atunci ei nu vor putea să-şi poarte de 
grijă de sine stătător: ei sunt înclinaţi să subevalueze riscul pierderii surselor de existenţă în viitor1. În 
realitate, acest aspect al vieţii este previzibil: există posibilitatea de a determina raportul optim dintre durata 
perioadei de muncă şi de aflare la pensie, norma optimă de economii pentru bătrâneţe şi schema optimă de 
investire a acumulărilor pentru pensii.  

Dar marea parte a populaţiei nu este capabilă de sine stătător să adopte asemenea decizii evidente. În 
asemenea situaţii, statul este obligat să-şi asume rezolvarea acestor probleme.  

Astfel, un obiectiv strategic de dezvoltare a societăţii, în majoritatea ţărilor lumii, atât dezvoltate, cât 
şi în dezvoltare, constă în respectarea drepturilor de bază ale cetăţenilor şi reducerea inechităţii sociale.  

Protecţia socială, bazată pe responsabilitatea multilaterală de solidaritate, oferă oportunităţi egale 
pentru toţi în toate domeniile vieţii, independent de sex, statut social, origine etnică şi culturală. 

Sistemul de protecţie socială este un sistem complex, ce cuprinde protecţia în domeniul sănătăţii, 
asistenţa socială, asigurările sociale etc. 

Sistemele clasice europene de protecţie socială sau de securitate socială construite la sfârşitul sec. 
XIX şi începutul sec. XX, după modelul german al asigurărilor sociale instituit de cancelarul Otto Bismark 
şi pe cel de tip universalist al lordului Beveridge, ajunse la maturitate, se confruntă la ora actuală cu deficite 
majore datorită schimbărilor petrecute în plan economic şi social în ultimele decenii. 

 

                                                 
1 Samwick, A. Tax Reform and Target Saving. 1998; p.5. Accesibil on-line: 
 www.nberg.org/papers/w6640.pdf?new_window=1 (vizitat 25.08.2012) 
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În structura unui stat social, sistemul de pensionare se prezintă ca un sistem al asigurării sociale a 
cetăţenilor pentru o perioadă mai târzie. Dacă acest sistem funcţionează în mod normal, oamenii devin mai 
liberi pe parcursul întregului ciclu de viaţă: au posibilitatea să-şi schimbe profesia, locul de muncă, locul de 
trai, să-şi îmbunătăţească nivelul cunoştinţelor, participând la instruire, să se ocupe cu munca casnică şi să 
aibă grijă de copii, neparticipând temporar pe piaţa ocupării plătite a forţei de muncă. 

Politica actuală, în domeniul asigurării cu pensii în ţările dezvoltate şi în Uniunea Europeană, este 
condiţionată de prezenţa în aceste ţări a unor rate înalte de ocupare, ceea ce este necesar pentru finanţarea 
cheltuielilor în creştere pentru pensii, ca rezultat al îmbătrânirii populaţiei.  

Metoda de finanţare a bugetului de pensii este diferită între ţările lumii, însă majoritatea sunt 
asigurate prin sistemul pay-as-you-go (PAYG), cel prin care contribuţiile colectate în prezent sunt utilizate 
pentru acordarea pensiilor curente. În completarea acestui mecanism, vor fi utilizate resursele bugetare 
provenite din taxe şi din fondurile guvernamentale de rezervă, în special direcţionate la achitarea pensiilor 
minime garantate.  

Unii economişti consideră că „…ceea ce fac în principal aceste sisteme este redistribuirea veniturilor 
de la tineri (care ar putea fi săraci) la bătrâni (care ar putea fi bogaţi), deseori, într-o manieră inechitabilă”1. 

Construite pe principiul repartiţiei, sistemele de securitate socială s-au dovedit a fi sensibile la 
schimbările survenite pe piaţa muncii, inclusiv sub impactul emigrării în masă a populaţiei active din mai 
multe state în dezvoltare şi chiar dezvoltate şi, îndeosebi, la procesul lent şi ireversibil de îmbătrânire a 
populaţiei, care pune serios în discuţie nevoia de remodelare şi de modernizare a sistemelor de protecţie 
socială. 

Reieşind din aceste considerente, Banca Mondială a elaborat un nou sistem de asigurări cu pensii, 
propus în special ţărilor Europei Centrale şi de Est, care adaugă la pensia gestionată de stat încă două 
grupuri, ambele private, dintre care unul obligatoriu, iar altul facultativ.  

Aceste grupuri de pensii au primit denumirea de „piloni”, care sprijină întregul sistem. Astfel, 
conform recomandărilor Băncii Mondiale, reforma pensiilor se referă la:  

− pilonul I, care reprezintă sistemul redistributiv – pensia de stat, aşa cum este binecunoscută 
acum în majoritatea ţărilor; contribuţiile la acest sistem sunt şi vor fi obligatorii; în viitor 
sarcina acestuia va consta în asigurarea cu pensie minimă de subzistenţă;  

− pilonul II, care constituie pensia obligatorie, administrată de o firmă privată; contribuţiile la 
acest sistem sunt obligatorii, în viitor sarcina acestuia va fi asigurarea cu pensie de 
completare a pensiei de stat.  

Veniturile din cadrul pilonului II se vor forma din contribuţiile achitate, dar şi din capitalizarea fondurilor 
acumulate. Implicarea anume a firmelor private, în calitate de gestionari ai acestor fonduri, reiese din 
raţionamentul că iniţiativa privată este un gestionar mai bun decât administraţia statului. Cu alte cuvinte, banii 
gestionaţi de un administrator privat vor fi investiţi, vor produce profit, vor genera pensii mai mari. 

− pilonul III, care este pensia facultativă, administrată tot de o firmă privată. Contribuţiile la 
acest sistem sunt facultative, în viitor sarcina acestuia va fi asigurarea cu pensie de 
completare (necesară menţinerii standardului de viaţă din perioada activă).  

Veniturile din cadrul pilonului III se vor forma din contribuţiile achitate, dar şi din capitalizarea 
fondurilor acumulate. 

Este important să precizăm că, odată cu introducerea pilonului II, fiecare contribuabil poate alege ca 
o parte a contribuţiilor individuale obligatorii de asigurare de stat să fie direcţionată către un administrator 
privat. Acesta va constitui un cont individual, similar unui cont bancar, banii acumulaţi fiind investiţi în 
instrumente financiare.  

Conform normelor legale, fondurile de pensii, atât din pilonul II, cât şi din pilonul III, nu pot intra în 
faliment, deci banii sunt în siguranţă deplină.  

În principiu, acesta este şi mecanismul de funcţionare al pensiilor private constituite pe pilonul III, cu 
deosebirea că este de tip facultativ, şi nu obligatoriu. În plus, acestea prezintă şi avantajul deductibilităţii 
fiscale.  

Pensiile facultative iniţiale de tipul pilonului III vor avea mai mult un caracter ocupaţional.  
Există o prelungire, practicată în vest, a pilonului III, care cuprinde scheme individuale de 

economisire facultativă care, câteodată, este denumit pilonul IV. Finanţarea în cadrul acestui pilon este 
                                                 
1 Verejan, O. Pensiile private în Republica Moldova: risc sau viitor asigurat? Accesibil on-line: 
http://www.asigurare.md/content/ro/0000550.pdf (vizitat 06.09.2012). 
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compusă, ca şi în cazul pilonilor II şi III, din contribuţii şi capitalizare, la care se adaugă şi alte formule de 
economisire, cum ar fi: pensiile ocupaţionale, asigurările de viaţă cu capitalizare, participarea la fonduri 
mutuale de investiţii ş.a.  

Fundamentele politicii de asigurare cu pensii în Republica Moldova 
În Republica Moldova, cadrul legislativ în domeniul asigurărilor sociale cuprinde Legea Republicii 

Moldova cu privire la pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.98, Legea Republicii 
Moldova cu privire la sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.99, precum şi Strategia de 
reformare a sistemului de asigurare cu pensii, adoptată în anul 1998.  

Cursul de bază al reformelor promovate în ţara noastră a determinat trecerea de la asistenţa socială 
(finanţată exclusiv de stat) la asigurarea socială (ce presupune achitarea de contribuţii sau „poliţe de 
asigurare”). Pe lângă aceasta, la baza creării şi funcţionării sistemului de asigurare socială şi celui de pensii 
(ca parte integrantă a acestuia), au fost puse următoarele principii1: 

− principiul unicităţii, conform căruia statul organizează şi garantează activitatea sistemului 
public de asigurări în corespundere cu normele de drept unice; 

− principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public – contribuabili şi 
beneficiari de pensii şi alte indemnizaţii de asigurări sociale – egalitate în realizarea 
drepturilor şi executarea obligaţiilor, prevăzute de legislaţie; 

− principiul solidarităţii sociale a generaţiilor şi persoanelor ce prezintă o generaţie; 
− principiul obligativităţii; 
− principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurare socială se formează în 

baza contribuţiilor transferate de către persoanele fizice şi juridice – participanţi ai 
sistemului public de asigurări sociale; realizarea dreptului la asigurarea socială depinde de 
îndeplinirea acestei obligaţiuni. 

Concepţia actuală de pensionare presupune acordarea drepturilor la pensie tuturor persoanelor 
asigurate, cu locul permanent de trai în Republica Moldova, precum şi persoanelor, care la momentul 
stabilirii pensiei nu erau asigurate, însă corespund cerinţelor stabilite în Legea privind pensiile de asigurări 
sociale de stat. Lucrătorii din sectorul agrar, de asemenea, au dreptul la pensie. 

Condiţiile obligatorii pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă în mărime deplină sunt 
corespunderea statutului de persoană asigurată, atingerea vârstei de pensionare stabilite de legislaţie şi 
realizarea corespunzătoare a stagiului de cotizare necesar. 

Conform Legii privind sistemul public de asigurări sociale, persoane asigurate sunt 
considerate persoanele care activează în baza contractului individual de muncă, în funcţii elective sau 
numite la nivelul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti; care primesc indemnizaţii de şomaj, 
incapacitate temporară de muncă, invaliditate; precum şi persoanele care au un venit anual de nu mai puţin 
de trei sau patru salarii medii lunare pe economie. 

În conformitate cu prevederile Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat, în Republica 
Moldova, din anul 1999, a început creşterea vârstei de ieşire la pensie atât pentru bărbaţi, cât şi pentru 
femei (art.41 al Legii). Corespunzător, a fost majorat şi stagiul de cotizare necesar. Dacă anterior bărbaţii 
ieşeau la pensie la vârsta de 60 de ani, iar femeile – la 55 de ani, atunci, începând cu 1 ianuarie 1999, vârsta 
de pensionare a început să se majoreze cu 6 luni anual şi către anul 2008 urma să constituie 65 de ani 
pentru bărbaţi şi 60 de ani – pentru femei. Însă în urma adoptării Legii nr.1485-XV din 22.11.02 cu privire 
la introducerea modificărilor în art.41 al Legii nr.156-XIV din 14.10.98 cu privire la pensiile de asigurări 
sociale de stat, vârsta de pensionare a fost „îngheţată” la nivelul anului 2002 şi, în prezent, aceasta 
constituie 62 de ani pentru bărbaţi şi 57 de ani – pentru femei. 

Începând cu 1 ianuarie 1999, stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei pentru limită de 
vârstă constituia pentru bărbaţi 26 de ani şi pentru femei – 22 de ani. În fiecare an, ulterior, stagiul asigurat 
se majora pentru bărbaţi cu un an şi pentru femei – cu doi ani, iar începând cu 1 ianuarie 2004, atât pentru 
bărbaţi, cât şi pentru femei – cu un an, până la atingerea de 35 de ani. Însă, majorarea stagiului de cotizare 
necesar, de asemenea, a fost suspendat. Din anul 2003, a fost stabilit stagiul asigurat necesar identic atât 
pentru bărbaţi, cât şi pentru femei – 30 de ani. 

Menţionăm că stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei stabilit în lege prezintă un impact 
major asupra sustenabilităţii sistemului de asigurări cu pensii. Conform calculelor economiştilor din 
Polonia, „cinci ani suplimentari de acumulare a contribuţiilor individuale de pensii constituie circa 20% din 
                                                 
1 Accesibil on-line: http://www.pension.md/md/publications/ga/26.html (vizitat 03.09.12) 
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mărimea pensiei”1. 
 Conform legislaţiei, în Republica Moldova, s-a menţinut un sistem de pensionare redistributiv 

(PAYG), de un singur nivel, în care, începând cu 1 ianuarie 1999, a fost introdusă o formulă nouă de 
pensionare, care leagă direct suma contribuţiilor individuale achitate cu mărimea viitoare a pensiei. Prin 
urmare, se prevede transferarea treptată a poverii ce ţine de plata contribuţiilor de asigurare de la angajator 
spre angajaţi.  

Începând cu anul 1999, se observă o creştere constantă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului 
asigurărilor sociale de stat cu circa 20% pe an, creşteri datorate în special îmbătrânirii populaţiei şi indexării 
anuale a pensiilor.  

Prima intenţie în reformarea sistemului de pensii private, în ţara noastră, a început în anul 1999, când 
a fost adoptată Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii, nr. 329-XIV din 25 martie 1999. Această 
lege, care până de curând nu funcţiona, ca rezultat al lipsei operatorilor de piaţă asupra cărora s-ar 
răsfrânge, se referă la organizarea pieţei de pensii facultative (Pilonul III). Acest act normativ este departe 
de o normă legislativă perfectă, similară ţărilor europene, deoarece ţine mai mult de descrieri generale ale 
funcţionării pieţei pensiilor facultative şi abordează, în special, modul de organizare a administratorilor de 
fonduri şi mai puţin se referă la caracterul de funcţionare propriu-zis al pieţei.  

Se apreciază pozitiv faptul că, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, transferurile 
către un fond de pensii nu sunt impozabile, adică se deduc din valoarea venitului la momentul calculării 
impozitului pe venit.  

Conform articolului 67 al Codului Fiscal al Republicii Moldova, contribuţiile la fondurile facultative 
(Pilonul III) vor fi deductibile total în limita a cel mult 15% din salariul anual, atât la angajat, cât şi la 
angajator. 

Acesta ar trebui să constituie un stimulent puternic pentru dezvoltarea fondurilor de pensii 
facultative.  

Emigraţia de proporţii a forţei de muncă din mai multe ţări emergente a exacerbat problemele din 
multe domenii ale economiei, dar impactul negativ asupra sistemului de asigurări cu pensii este major şi se 
accentuează continuu. 

În ultimii ani, a scăzut drastic colectarea contribuţiilor de asigurări cu pensii, care a impus guvernele 
mai multor state ale lumii să acopere deficitul fondului de asigurări cu pensii din bugetul de stat. 

De asemenea, în acest deceniu, Republica Moldova, de rând cu un şir lung de state din lume, s-a 
confruntat şi cu grave probleme demografice: există un declin constant în creşterea populaţiei, se 
înregistrează creşterea numărului de pensionari şi scăderea ponderii populaţiei ocupate în economie. 

Ca urmare, guvernanţii din aceste ţări, tot mai des, declară despre necesitatea reformelor în domeniul 
sistemului de asigurări cu pensii.  

Una dintre întrebările larg discutate în literatura economică contemporană referitoare la soluţionarea 
acestei probleme o reprezintă vârsta de pensionare (pensionable age). Părerile mai multor cercetători se 
înclină spre faptul că îmbătrânirea populaţiei şi posibilităţile bugetare limitate fac majorarea vârstei de 
pensionare inevitabilă. 

În majoritatea statelor dezvoltate, vârsta „normală” (nu minimală sau facilitară) de pensionare, în prezent, 
este mult mai înaltă ca în ţara noastră, totodată, în multe ţări, se planifică ridicarea acesteia (tabelul 1).  

În prezent, după cum observăm, comparativ cu ţara noastră, vârsta de pensionare e mai mică doar în 
Italia pentru bărbaţi, în restul ţărilor analizate, vârsta de pensionare este mai mare şi se prevede majorarea 
acesteia.  

Nu putem să nu menţionăm că, în Republica Moldova, practic, nu se întâlnesc cazuri ca o persoană 
să nu-şi întocmească documentaţia de pensionare în momentul împlinirii vârstei de pensionare. Pensionarea 
„de facto” începe din momentul încheierii întocmirii documentaţiei de pensionare şi nemijlocit a începerii 
achitării pensiei. Prin urmare, în ţara noastră, vârsta de pensionare „normală”, practic, este egală cu vârsta 
de pensionare minimală prevăzută în legislaţia în vigoare. 

Dacă vom atribui convenţional, la numărul pensionarilor din fiecare ţară, toată populaţia care a atins 
vârsta „normală” de pensionare, iar la numărul lucrătorilor – partea de populaţie reieşind din faptul că 
limitele de angajare la muncă sunt de la vârsta minimă de aproximativ 16 ani, la cea maximă – vârsta de 
pensionare „normală”, putem determina rata/coeficientul de întreţinere a pensionarilor (tabelul 2).  

                                                 
1 Chlon-Dominczak, Agnieszka. Gender Issues in Reforming Towards Notional Defined Contribution Systems 
in Poland. Accesibil on-line: http://www.euro.centre.org (vizitat 04.09.2012). 
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Tabelul 1  
Vârsta de pensionare „normală” (ani) 

 
Ţara 2002 2010 2020 2030 2040 2050 

Bărbaţi 
Franţa 60 60,5 61 61 61 61 

Germania 63,5 65 65 65 65 65 
Italia 57 59 61 65 65 65 

Japonia 65 65 65 65 65 65 
Polonia 65 65 65 65 65 65 
Suedia 65 65 65 65 65 65 

Marea Britanie 65 65 65 66 67 68 
SUA 65 66 66 67 67 67 

Republica 
Moldova 

62 62 65 65 65 65 

Femei 
Franţa 60 60,5 61 61 61 61 

Germania 60,5 65 65 65 65 65 
Italia 57 59 61 65 65 65 

Japonia 65 65 65 65 65 65 
Polonia 60 60 60 60 60 60 
Suedia 65 65 65 65 65 65 

Marea Britanie 60 60 65 66 67 68 
SUA 65 66 66 67 67 67 

Republica 
Moldova 

57 57 60 60 60 60 

Sursa: OECD. Pension at a glance 2011: Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries.; 
Баскакова, В. Н. Пенсионная система Республики Молдова: актуарная экспертиза. Москва, 2007. 

 
S-a constat că, în majoritatea statelor analizate, se înregistrează înrăutăţirea situaţiei privind 

întreţinerea persoanelor vârstnice (scăderea raportului dintre numărul de lucrători şi pensionari). De 
asemenea, se înregistrează comportamentul diferit al populaţiei în funcţie de gen.  

Astfel, cea mai favorabilă situaţie se înregistrează în Polonia, SUA şi Rusia la bărbaţi, şi în SUA, 
Suedia şi Polonia la femei (tabelul 2).  

 
Tabelul 2  

Cota pensionarilor şi coeficientul de întreţinere a vârstnicilor în unele ţări ale lumii 
 

Ţara Cota pensionarilor, % Coeficientul în întreţinere a vârstnicilor 
(numărul lucrătorilor la un pensionar) 

 2005 2010 2020 2030 2005 2010 2020 2030 
Bărbaţi 

Italia 26,2 24,8 25,0 23,6 2,1 2,2 2,2 2,4 
Franţa 18,4 19,3 22,7 25,3 3,0 2,9 2,3 2,0 
Japonia 17,2 19,8 25,2 26,7 3,7 3,1 2,3 2,1 

Germania 17,2 17,7 20,8 26,2 3,6 3,5 2,9 2,1 
Suedia 15,1 16,4 19,4 21,1 4,0 3,6 2,9 2,6 

Marea Britanie 14,0 14,8 17,1 18,1 4,3 4,1 3,5 3,2 
Rusia 12,5 13,1 17,0 19,0 4,9 4,9 3,4 3,0 
SUA 10,5 10,5 13,5 15,8 5,8 5,8 4,4 3,7 

Polonia 10,3 10,6 14,7 17,9 6,2 6,3 4,3 3,3 
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Continuare 
 

Femei 
Italia 31,8 30,5 30,7 29,2 1,6 1,7 1,7 1,8 
Rusia 27,1 29,3 33,9 35,9 1,9 1,8 1,4 1,2 
Franţa 23,3 24,0 27,4 30,4 2,3 2,2 1,8 1,6 

Marea Britanie 23,1 24,4 20,3 21,7 2,3 2,2 2,8 2,6 
Japonia 22,4 25,4 31,4 33,6 2,7 2,3 1,7 1,5 

Germania 26,5 22,9 25,2 29,8 2,0 2,6 2,3 1,8 
Polonia 20,1 22,3 28,7 30,6 2,8 2,6 1,8 1,6 
Suedia 19,4 20,1 22,5 24,2 3,0 2,9 2,4 2,2 
SUA 14,1 14,0 16,8 19,5 4,2 4,3 3,4 2,9 

Bărbaţi şi femei 
Republica Moldova* .. .. .. .. 2,7 2,9 2,3 1,3 

Sursa: OECD. Pension at a glance 2011: Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries.; 
Баскакова, В. Н. Пенсионная система Республики Молдова: актуарная экспертиза. Москва, 2007. 

 
Republica Moldova se numără printre statele cu cel mai mic coeficient de întreţinere a persoanelor 

vârstnice, după Italia, Rusia şi Germania (trebuie să precizăm că datele pentru aceste state se referă doar la 
comportamentul femeilor, însă, pentru Republica Moldova, nu dispunem de date separate pe genuri).  

Ca urmare, raportul dintre populaţia activă economic şi pensionari, în anul 2010, a fost de 2,9:1. 
În practica internaţională, se consideră că, pentru un sistem de pensionare redistributiv, raportul critic 

dintre lucrători şi numărul beneficiarilor de pensii este 2:11. Aici, trebuie să atenţionăm asupra indicatorilor 
luaţi în calcul – numărul lucrătorilor, care se deosebeşte de populaţia aptă de muncă, care este un concept 
mult mai larg.  

Analiza datelor din tabelul 3, care reflectă dinamica ratei de întreţinere a pensionarilor în Republica 
Moldova, evidenţiază existenţa unui trend de scădere a ratei de întreţinere a pensionarilor. Astfel, dacă, în 
anii 2007 şi 2008, situaţia s-a îmbunătăţit puţin, începând cu anul 2008, scăderea este evidentă.  

Tabelul 3 
Dinamica ratei de întreţinere a pensionarilor în Republica Moldova 

 
Indicatorul/anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Persoane care contribuie la sistemul de asigurări 
sociale, ambele sexe 1083,2  

1185,2 1347,3 796,5 864,2 859,7 

Persoane care primesc pensii (la sfârşitul anului) 637,8 636,7 639,4 643,4 646,7 658,4 
Rata de întreţinere a pensionarilor, coeficient 1,70 1,86 2,11 1,24 1,34 1,31 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Moldovei. Accesibil on-line:  
http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/09%20PRO/09%20PRO.asp (vizitat 02.12.2012); calculele autorului. 

 
Analiza factorială a acestor indicatori denotă faptul că scăderea ratei de întreţinere este determinată 

în special de dinamica numărului de lucrători, care, din perspectiva studiului nostru, îi analizăm în postura 
de plătitori de contribuţii de asigurări sociale şi mai puţin de numărul beneficiarilor de pensii.  

Evoluţia numărului de pensionari determinată, în primul rând, de cauze naturale – atingerea vârstei 
de pensionare şi decese, în timp ce evoluţia numărului de lucrători presupunem că este determinată în 
mărime mai mică de cauzele naturale (atingerea vârstei de muncă) şi mai mult de cauze economico-sociale, 
în primul rând, de situaţia pieţei muncii – disponibilitatea locurilor de muncă.  

Astfel, în Republica Moldova, dinamica persoanelor care contribuie la sistemul de asigurări sociale 
corelează pozitiv cu dinamica economiei naţionale, observându-se foarte bine atât avântul economic din 
anii 2007-2008, cât şi recesiunea din anul 2009.  

Analiza populaţiei în structura vârstnică şi după participarea la muncă permite aprofundarea analizei 
cauzale a creşterii ratei dependenţei economice şi a scăderii ratei de întreţinere a pensionarilor în Republica 
                                                 
1 Назаров, В. Будущее пенсионной системы: параметрические реформы или смена парадигмы? В: 
Вопросы экономики, нр. 8, 2012. с. 67-87. C.88.  
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Moldova (tabelul 4).  
Datele statistice din perioada 2000-2012 demonstrează evoluţia diferită şi contradictorie a ponderii 

populaţiei peste vârsta aptă de muncă în totalul populaţiei ocupate, care este în continuă creştere, şi a 
populaţiei ocupate în cea de vârstă aptă de muncă, care înregistrează o descreştere continuă.  

Tabelul 4  
Dinamica indicatorilor caracteristici ratei de dependenţă economică a populaţiei  

Republicii Moldova 
mii persoane 

 

Anul/ 
Indicatorul 

Populaţia 
sub 

vârsta 
aptă de 
muncă 

(0-15 ani) 
 

Populaţia 
în vârstă 
aptă de 
muncă 

(16-56/61 
de ani) 

Populaţia 
ocupată 

Populaţia 
peste 
vârsta 
aptă de 
muncă 
(57/62+ 

ani) 

Cota 
pensio-

narilor în 
totalul 

populaţiei 
stabile, %

Ponderea 
populaţiei 
ocupate 
în cea în 
vârsta 
aptă de 
muncă, 

% 

Abaterea 
relativă 
faţă de 
anul 
2000 

Ponderea 
populaţiei 

peste 
vârsta 
aptă de 

muncă în 
populaţia 
ocupată, 

% 

Abate-
rea 

relativă 
faţă de 
anul 
2000 

A 1 2 3 4 5 6 6a 7 7a 
2000 938,00 2180,06 1 514,6 526,01 14,43 69,48 - 34,73 -
2001 901,27 2210,47 1 499,0 523,37 14,40 67,81 0,976 34,92 1,005
2002 863,55 2244,18 1 505,1 520,08 14,34 67,07 0,965 34,55 0,995
2003 822,38 2282,86 1 356,5 513,07 14,18 59,42 0,855 37,82 1,089
2004 785,71 2311,57 1 316,0 510,15 14,15 56,93 0,819 38,77 1,116
2005 750,66 2342,72 1 318,7 507,06 14,08 56,29 0,810 38,45 1,107
2006 720,56 2362,70 1 257,3 506,68 14,12 53,21 0,766 40,30 1,160
2007 712,09 2342,92 1 247,2 526,11 14,69 53,23 0,766 42,18 1,214
2008 687,10 2355,46 1 251,0 530,15 14,84 53,11 0,764 42,38 1,220
2009 666,22 2364,60 1 184,4 536,69 15,04 50,09 0,721 45,31 1,305
2010 649,06 2371,26 1 143,4 543,38 15,25 48,22 0,694 47,52 1,368
2011 635,06 2374,75 1 173,5 550,62 15,46 49,42 0,711 46,92 1,351
2012 624,01 2369,58 .. 565,95 15,90 .. .. .. 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică a Moldovei. Accesibil on-line: 
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=POP0106&ti=Populatia+stabila+pe+grupe+de+
virsta%2C+ani%2C+medii+si+sexe%2C+la++inceputul+anului%2C+2000-
2012+&path=../Database/RO/02%20POP/POP01/&lang=1 ; 
http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/03%20MUN/MUN02/MUN02.asp (vizitat 02.12.2012); 
calculele autorului. 
 
Abaterea relativă a acestor indicatori arată că, în anul 2011, ponderea populaţiei ocupate în cea în 

vârstă aptă de muncă se situează la nivelul de 0,711 faţă de cel înregistrat în anul 2000, pe când ponderea 
populaţiei peste vârsta aptă de muncă în populaţia ocupată a crescut până la nivelul de 1,351 din cel 
înregistrat în anul 2000, ceea ce se apreciază negativ. Continuarea acestor tendinţe este îngrijorătoare. 

Acţiunile politicilor de stat, în toate situaţiile problematice, constau la general în aplicarea diverselor 
măsuri de ameliorare a situaţiei, dar şi neapărat de stopare/înlăturare a cauzelor cu acţiune negativă.  

Înainte de toate, cauzele oricăror efecte trebuie cunoscute. Dacă, după cum am menţionat mai sus, 
creşterea numărului populaţiei este un fenomen natural ce poate fi mai puţin influenţat prin politica de stat, 
atunci, în cazul Republicii Moldova, cauza scăderii antrenării în muncă a populaţiei în vârsta aptă de 
muncă, se datorează alături de creşterea şomajului, mai mult emigrării peste hotare a forţei de muncă.  

Oricum, apariţia acestei situaţii, solicită luarea unor măsuri imediate de către guvern pentru a depăşi 
criza sistemului de pensii. Acest fapt accentuează necesitatea reformei sistemului de pensii prin punerea în 
aplicare a unui program de trecere de la un sistem complet finanţat, la utilizarea de stimulente pentru 
implicarea activă a economiilor populaţiei şi cofinanţarea din programele de stat. 

Bunele practici în domeniu sugerează posibilitatea aplicării, în linii generale, a două măsuri: 
modificarea regulilor de indexare a pensiilor, majorarea vârstei de pensionare legală, dar şi stimularea 
pensionării benevole mai târzii.  
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Merită de atras atenţia asupra faptului că vârsta medie, de facto, de retragere de pe piaţa muncii, ca 
regulă, se deosebeşte de vârsta de pensionare legală. Ca ex., în Japonia, bărbaţii, de regulă, se pensionează 
la vârsta de 70 de ani în loc de 65, în Italia la 61, în loc de 59, ceea ce corespunde şi argumentează 
direcţionarea politicilor către majorarea vârstei de pensionare stabilite în legislaţie.  

În acelaşi timp, există şi fenomenul pensionării anticipate (mai devreme decât limita de vârstă 
prevăzută în legislaţie). În acest caz, se întâlneşte o tendinţă contradictorie la gruparea pe genuri: femeile se 
pensionează timpuriu în 20 din 32 de ţări-membre ale OECD (fără Turcia şi Coreea), iar bărbaţii doar în 18 
dintre acestea. 

Cu regret, fenomenul pensionării anticipate înregistrează o amploare sporită în unele ţări din spaţial 
ex-sovietic, cum ar fi Rusia, dar şi Republica Moldova1.  

Acest proces ar putea „eroda” efectul scontat al majorării vârstei de pensionare legală.  
În acelaşi timp, majorarea vârstei de pensionare legală conduce la implicarea în activităţi economice 

a persoanelor în etate, deseori, cu o stare de sănătate nu prea bună, care, pe de o parte, implică majorarea 
indemnizaţiilor sociale pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă din motive de boală, iar, pe de 
altă parte, poate „frâna” dezvoltarea economică (prin reticenţa faţă de aplicarea noilor tehnologii în muncă) 
şi creşterea şomajului în rândul acelor persoane în etate, care nu îşi vor putea găsi un loc de muncă 
corespunzător capacităţilor lor. 

În aceste împrejurări, sistemul de asigurări sociale din Republica Moldova continuă să se confrunte 
cu multiple probleme, dintre care cele mai importante sunt:  

− instabilitatea pe termen lung, determinată de tendinţele demografice nefavorabile;  
− creşterea numărului de pensionari noi stabiliţi şi, prin urmare, creşterea presiunii asupra 

populaţiei economic active şi asupra bugetului de asigurări sociale de stat;  
− cuantumurile mici ale pensiilor în comparaţie cu salariile şi minimul de existenţă;  
− scăderea ratei de înlocuire a salariului.  

Ca rezultat, mărimea contribuţiei va continua să fie ridicată, rata de înlocuire va continua să fie 
scăzută, iar statul, în aceste condiţii, va fi impus să subvenţioneze bugetul public de pensii.  

Obiectivul principal al reformei sistemului de pensii ar trebui să fie încurajarea cetăţenilor la 
participarea la finanţarea viitoarei pensii prin sistemul de asigurări obligatorii cu pensii, precum alegerea 
unui fond de pensii privat sau de stat, pentru a gestiona economiile pentru pensii.  

Până în momentul de faţă, transformări active în această direcţie de către stat nu au fost efectuate. Cu 
toate acestea, în prezent, predomină o situaţie caracterizată printr-un grad scăzut de încredere al cetăţenilor 
în structurile financiare, inclusiv societăţile de asigurări şi fondurile de pensii şi, din acest motiv, rolul 
dominant în asigurarea cu pensii rămâne să îl joace statul. 

În prezent, în scopul de a stimula dezvoltarea sistemului de asigurări cu pensii şi a uşura povara 
privind întreţinerea fondului de asigurări cu pensii asupra bugetului de stat, este necesară elaborarea 
modalităţilor de sporire a componentei investiţionale a fondurilor de pensii.  

Prin urmare, este deosebit de important să se îmbunătăţească gestionarea fondurilor de pensii, nu 
înainte, însă, ca să funcţioneze şi să acumuleze fonduri. Acest lucru necesită căutarea de noi forme de 
stimulare a participării cetăţenilor la formarea fondurilor de pensii, precum şi depăşirea factorilor negativi, 
care împiedică dezvoltarea eficientă a sistemului de asigurări cu pensii.  

Creşterea activismului populaţiei în procesul de atragere a fondurilor în sistemul de asigurări 
facultative cu pensii suplimentare impune necesitatea creării unui mecanism care să garanteze rambursarea 
investiţiilor, în cazul situaţiilor de crize neprevăzute sau de faliment al instituţiei financiare respective, 
capabil să sporească semnificativ încrederea populaţiei în programele de asigurare cu pensii.  

În primul rând, este necesară schimbarea sistemului de pensii de la sistemul de tip redistributiv 
(actual) către sisteme cu capitalizare, asigurându-se că o proporţie mai mare a pensiilor este plătită din 
fondurile care au fost investite în active financiare. 

Planurile finanţate prin acumulări de fonduri sunt, de regulă, administrate privat şi se numesc planuri 
de pensii private. Acestea pot fi de două tipuri: cu contribuţii definite, respectiv cu beneficii definite. 
Planurile cu beneficii definite au mai mult caracter ocupaţional (făcute de angajatori în folosul angajaţilor) 
şi sunt specifice, în special, ţărilor din Europa de Vest (Spania, Portugalia, Franţa, Marea Britanie, 
Germania), în timp ce cele cu contribuţii definite sunt specifice celor din Europa Centrală şi de Est 
(Polonia, România, Bulgaria, Croaţia, Ungaria, Rusia etc.).  
                                                 
1 Cu regret, statistica oficială nu prezintă date referitoare la acest subiect. 
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În ultimul timp, se constată o tendinţă de trecere de la sistemul de beneficii definite către cel cu 
contribuţii definite, deoarece cel din urmă este considerat cu mult mai flexibil din punct de vedere 
ocupaţional. În cazul planurilor cu contribuţii definite, rata contribuţiei este fixată la intrarea în plan, iar 
nivelul exact al pensiei nu se va cunoaşte decât la data pensionării, fiind dependent de mărimea 
contribuţiilor acumulate, respectiv de rata rentabilităţii investiţiei obţinute de către administratorul de fond. 
Pentru planurile cu beneficii definite, nivelul pensiei se cunoaşte în avans, spre exemplu, 70% din ultimul 
salariu, iar rata contribuţiei se recalculează, de regulă, anual. 

De asemenea, este important ca pilonul III să rămână componenta de bază a sistemului de pensii 
private, pentru că aici există terenul propice pentru realizarea unor îmbunătăţiri majore. În viziunea noastră, 
strategia de dezvoltare a segmentului de pensii facultative trebuie să conţină trei elemente principale: 
deductibilitate, bunăstare, cunoaştere1. Dumnealui face referinţă, în primul rând, la creşterea deductibilităţii 
pentru că experienţa arată că, aplicate judicios, facilităţile fiscale reprezintă un adevărat motor de creştere. 
De altfel, o privire de ansamblu a practicii europene ne arată foarte clar că nivelul contribuţiei medii la un 
fond privat facultativ nu depăşeşte limita deductibilităţii fiscale, ceea ce validează ideea ca numai o creştere 
semnificativă a facilităţilor fiscale ar putea stimula o dezvoltare mai rapidă a acestei pieţe. Mai ales dacă 
deductibilitatea va fi echivalentă cu totalul contribuţiilor, angajatorii ar putea fi mai motivaţi să utilizeze 
pensiile facultative ca beneficiu pentru angajaţi, determinând creşterea pieţei de pensii facultative. 

Tendinţele demografice vor genera majorarea cheltuielilor publice cu pensiile ca pondere în PIB în 
majoritatea ţărilor lumii. Ca ex., la nivelul Uniunii Europene, această tendinţă se înregistrează în 22 din 27 
de state-membre.  

În acelaşi timp, reformele sistemelor de pensii pot genera o atenuare a presiunii asupra bugetelor 
naţionale. Principalele soluţii identificate de către cercetătorii ştiinţifici şi decidenţii politici în acest 
domeniu constau: 

− în coordonarea vârstei de pensionare cu creşterea speranţei de viaţă,  
− în restricţionarea accesului la schemele de pensionare anticipată şi  
− în stabilirea unor stimulente de menţinere pe piaţa muncii.  

Aceste măsuri ar trebui să conducă la creşterea ratei participării la muncă a lucrătorilor vârstnici şi la 
diminuarea ratei de dependenţă economică în cazul persoanelor ocupate. 

Modificarea cheltuielilor bugetare pentru pensii este, în primul rând, rezultatul creşterii ponderii 
persoanelor în vârstă (reflectată de sporirea ratei de dependenţă a acestora), care generează şi o majorare a 
numărului de pensionari. Pentru a compensa acest efect, ar trebui să se mărească proporţia pensionarilor în 
persoanele de peste 65 de ani (65+), să sporească rata ocupării şi să se revizuiască valoarea pensiei, ţinând 
cont de durata vieţii.  

Variaţia raportului dintre transferurile pentru pensii şi PIB este suma variaţiilor a cinci factori, 
identificaţi pe baza rapoartelor dintre elementele descrise mai sus: 

1) efectul ratei de dependenţă a populaţiei în vârstă, care evidenţiază impactul îmbătrânirii 
populaţiei asupra creşterii cheltuielilor pentru pensii, deoarece, odată cu numărul persoanelor 
vârstnice, sporeşte şi numărul pensionarilor; 

2) efectul proporţiei pensionarilor în populaţia peste 65 de ani; acest indicator este influenţat atât 
de decizia de creştere a ratei participării la muncă a persoanelor vârstnice, precum şi de 
evoluţia ponderii persoanelor de peste 65 de ani. Dacă acest raport va creşte, atunci se vor 
majora şi cheltuielile pentru pensii; 

3) efectul ocupării, calculat ca raportul dintre populaţia aptă de muncă şi populaţia ocupată, adică 
inversul ratei ocupării; o creştere a proporţiei celor ocupaţi va genera o creştere a PIB şi o 
scădere a numărului pensionarilor, ceea ce va reduce ponderea în PIB a pensiilor; 

4) efectul câştigului din pensii, calculat ca raport între pensia medie şi salariul mediu (presupus 
egal cu productivitatea orară a muncii, la nivel macroeconomic); dacă se majorează cuantumul 
pensiei relativ la salariul mediu din economie, atunci proporţia cheltuielilor pentru pensii în 
PIB va creşte; 

5) efectul orelor medii lucrate, obţinut prin împărţirea numărului de persoane ocupate la numărul 
total de ore lucrate în economie, adică inversul orelor medii lucrate de o persoană ocupată. 

Dintre cei cinci factori care influenţează cheltuielile pentru pensii, primul are impactul cel mai 

                                                 
1 Verejan, O. Pensiile private în Republica Moldova: risc sau viitor asigurat? Accesibil on-line: 
http://www.asigurare.md/content/ro/0000550.pdf (vizitat 06.09.2012). 
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ridicat, expresie a tendinţei de îmbătrânire a populaţiei, care poate fi foarte dificil de atenuat (probabil, 
numai prin sporirea natalităţii şi a numărului de imigranţi apţi de muncă). 

În Republica Moldova, restructurarea sistemului de pensii ar trebui plasată în lista de activităţi 
urgente. În condiţiile în care, la mai puţin de două persoane ocupate le revine susţinerea unui pensionar şi a 
păstrării trendului înregistrat, spre sfârşitul următorului deceniu, în cazul unui scenariu mai pesimist, se 
poate ajunge la cifre subunitare. De aceea, implementarea sistemului multipilon, recomandat de Banca 
Mondială, reprezintă cea mai eficientă soluţie în acest sens.  

Bunele practici internaţionale denotă că sistemele de pensii au ca element comun – pilonul public de 
pensii, în timp ce importanţa pensiilor ocupaţionale şi private variază între ţări. Nucleul sistemului public îl 
constituie fie o schemă unică pentru toţi salariaţii, fie una diferenţiată pe diferite sectoare de activitate, 
numită şi ocupaţională. 

Reforma sistemului de pensii trebuie să aibă ca ţintă stabilirea vârstei raţionale, adică optime din 
perspectiva speranţei la viaţă, dar şi încurajarea pensionării târzii, acordându-se pentru aceasta suplimente 
la mărimea pensiei calculate, de ex., în mărime de 2-5% pentru fiecare an muncit după atingerea vârstei de 
pensionare, fără întocmirea documentaţiei de pensionare.  

În condiţiile migraţiei de proporţii a populaţiei active din Republica Moldova, sugerăm elaborarea şi 
promovarea măsurilor de încurajare a emigranţilor de a achita contribuţii de asigurări individuale cu pensii 
de stat conform prevederilor Legii Bugetului de Asigurări Sociale de Stat a Republicii Moldova. Cu atât 
mai mult că o mare parte dintre emigranţi lucrează în străinătate ilegal, ceea ce înseamnă că nu achită 
contribuţii de asigurări cu pensii şi nu vor putea beneficia de pensii la atingerea vârstei de pensionare în ţara 
de destinaţie. Însă toţi emigranţii au dreptul să se întoarcă în patrie şi să solicite pensii pentru limita de 
vârstă. Acest fapt va conduce la creşterea deficitului bugetului de asigurări sociale a statului nostru.  

În concluzie putem menţiona că dintre măsurile de reformare a sistemului de asigurări cu pensii, cea 
mai eficientă se demonstrează a fi modificarea regulilor de indexare a pensiilor, a cărui efect pe termen 
lung este pozitiv. Efectul pozitiv al acestei acţiuni se resimte în perioadă scurtă, dar se menţine pentru 
durata unei perioade lungi.  
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ASPECTELE CONTABILITĂŢII VENITURILOR DIN ASIGURAREA DIRECTĂ 
 

Conf. univ. dr. Liliana Lazari, ASEM  
 

In accordance with the market economy ensurance is a branch of activity with many specific aspects. These 
specific features of ensurance activity are found and reflected in book-keeping. 

This article deals with the way how to find and account the income of the ensurance company, obtained by the 
activity of direct ensurance. 

Cuvinte-cheie: companie de asigurări, venit din asigurarea directă, primă de asigurare, suma asigurată, 
constatarea veniturilor.  

 
În funcţie de natura relaţiilor care se stabilesc între părţile implicate în asigurare, se deosebesc 

următoarele forme de asigurare: asigurarea directă, coasigurarea şi reasigurarea. 
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Asigurarea directă – reprezintă asigurarea propriu-zisă, implicând nemijlocit în mecanismul 
asigurării asiguratul şi asigurătorul. Această formă reflectă asigurările tradiţionale şi au o sferă largă de 
cuprindere, ţinând cont de toate domeniile de asigurare. 

Conform Legii contabilităţii Republicii Moldova, companiile de asigurări reprezintă entităţi de 
interes public, care trebuie să aplice, în organizarea contabilităţii, prevederile Standardelor Internaţionale de 
Raportare Financiară. 

 Contabilitatea veniturilor este unul din principalele sectoare ale contabilităţii, deoarece anume în 
cadrul acestui sector se formează indicatorii financiari de bază (cifra de afaceri, profitul brut, rezultatele din 
fiecare tip de activitate practicată la entitate) pentru luarea deciziilor economice de către absolut toţi 
utilizatorii. Obiectivul prezentului articol constă în examinarea particularităţilor veniturilor obţinute de 
companiile de asigurări din asigurarea directă, în ce priveşte recunoaşterea, evaluarea şi reflectarea în 
rapoarte a acestora. 

Veniturile sunt definite în Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare drept 
majorări ale beneficiilor economice în cursul perioadei contabile, sub forma intrărilor de active sau măririi 
valorii activelor, sau a diminuării datoriilor, care au drept rezultat creşteri ale capitalurilor proprii, altele 
decât cele legate de contribuţii ale participanţilor la capitalurile proprii. Termenul „venituri” se referă la 
acele venituri care apar în cursul desfăşurării de către o entitate a activităţii sale curente. 

Structura veniturilor companiei de asigurări este prezentată în figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Structura veniturilor companiei de asigurări 
 
Particularităţile contabilităţii veniturilor în companiile de asigurări sunt determinate în cadrul 

veniturilor activităţii operaţionale şi nemijlocit prin categoria veniturilor din activitatea de asigurare. 
Veniturile din activitatea de asigurare, la rândul său, includ următoarele tipuri de venituri: 

1) venituri din asigurarea directă, care cuprind primele de asigurare pe asigurarea directă;  
2) venituri din activitatea de reasigurare, care cuprind sumele primite sau de primit din 

activitatea de reasigurare desfăşurată; 
3) venituri din modificarea mărimii rezervelor de asigurare – sunt veniturile obţinute din 

diminuarea mărimii rezervelor de asigurare; 
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4) alte venituri din activitatea de asigurare – includ alte tipuri de venituri din activitatea de 
asigurare, precum: dobânda pentru depozitul de prime pe riscurile primite în reasigurare etc. 

Ca venit din activitatea de asigurare directă, se consideră prima de asigurare. Conform prevederilor 
articolului 14 al Legii cu privire la asigurări, prima de asigurare reprezintă suma pe care asiguratul este 
obligat să o plătească anticipat asigurătorului pentru preluarea riscului, conform contractului de asigurare 
sau legii. Deci, prima este suma de bani – remuneraţia – pe care o primeşte asigurătorul de la asigurat în 
schimbul prestaţiei promise, respectiv protecţia pentru riscurile stabilite. Este preţul protecţiei oferite de 
asigurător pentru acele riscuri. 

Prima de asigurare constituie un element esenţial al contractului de asigurare şi principala obligaţie a 
asiguratului. 

Stabilirea primei de asigurare este de o importanţă covârşitoare pe piaţa de asigurare, reflectând 
raportul dintre cerere şi ofertă, direct influenţat de dimensiunea activităţii economice şi sociale în general, 
precum şi a celei de asigurare directă. Astfel, pe fiecare piaţă se practică niveluri diferite de prime. 

Printre factorii care influenţează mărimea primei de asigurare se pot enumera: natura bunului 
asigurat; dimensiunea riscurilor; numărul şi tipul riscurilor; intensitatea riscurilor; mărimea posibilă a 
daunelor; gradul de dispersie a riscului; suma asigurată; durata contractului; nivelul franşizei; întinderea 
geografică a acoperirii; istoricul daunelor pe un anumit număr de ani anteriori (de regulă, 5-10 ani); diverse 
date statistice relevante pentru o evaluare cât mai corectă, modalitatea de plată a primei (într-o tranşă unică 
sau eşalonată în rate periodice); gradul de întreţinere a bunului la asigurările de bunuri, starea de sănătate la 
asigurările de persoane, limita răspunderii la asigurarea de răspundere; vârsta, sexul, starea de sănătate, 
durata asigurării la asigurarea de viaţă; starea conjuncturală a pieţei; evaluarea proprie obiectivă şi 
subiectivă a asigurătorului. 

Calculul primelor se face în mod ştiinţific, pe baza datelor statistice şi a matematicii actuariale care au 
revoluţionat practica asigurărilor. În cazul asigurărilor obligatorii, cuantumul primei de asigurare se 
stabileşte prin lege, iar în cazul celor facultative se stipulează în contractul încheiat în urma negocierilor 
dintre asigurat şi asigurător. Există o corelaţie necesară între prima de asigurare şi factorii obiectivi sau 
subiectivi care influenţează nivelul primei de asigurare. 

Prima plătită de asigurat reprezintă prima brută şi este alcătuită din prima netă (cota de bază), care 
formează fondul pentru plata indemnizaţiilor de asigurare (în cazul asigurărilor de viaţă) sau despăgubirilor 
de asigurare (la asigurările generale), şi adaosul de primă (adaosul la cota de bază), din care se acoperă 
cheltuielile de gestiune ale asigurătorului şi determină obţinerea unui profit. 

Prima brută = prima netă + adaosul de primă 

Calculul primei nete ţine cont de valoarea riscului privit ca probabilitate, cât şi ca intensitate1. 
Probabilitatea este determinată prin calcule statistice ce au la bază aplicarea legii numerelor mari, care 
aparţine matematicianului elveţian Jean Bernoulli, ce a demonstrat că, la un număr mare de cazuri, 
probabilitatea producerii unui fenomen se poate calcula cu o infimă aproximaţie, spre deosebire de un 
număr redus de cazuri, unde producerea evenimentului nu poate fi anticipată cu aceeaşi aproximaţie, 
datorită erorilor ce intervin din lipsa desprinderii unor tendinţe clare cât mai apropiate de realitate. De 
aceea, urmând legile statistice, prima de asigurare este cu atât mai bine determinată, cu cât a existat un 
număr mai mare de cazuri, pe baza cărora ea s-a determinat. Intensitatea variabilă a riscului se reflectă 
corespunzător în nivelul primei. Astfel, în situaţia în care, pe parcursul contractului, riscul este variabil, 
prima se poate modifica în aceeaşi proporţie. 

Prezenţa sumei asigurate în contractul de asigurare este necesară, deoarece serveşte ca bază şi pentru 
calcularea primei de asigurare, în principiu, prin aplicarea unui anumit procent (tarif de primă) asupra 
sumei asigurate. 

Pentru stabilirea sumei asigurate, în cazul asigurărilor de bunuri, se procedează la operaţiunea numită 
evaluare de asigurare. Suma asigurată poate fi mai mică sau cel mult egală cu valoarea de asigurare – 
valoarea reală a bunului – evitându-se astfel supraasigurarea unui bun. Supraasigurarea nu este admisă 
pentru că ar putea duce la un interes al asiguratului pentru producerea cazului asigurat şi încasarea, în 
consecinţă, a unei sume superioare valorii bunului în momentul producerii prejudiciului. Există două 
metode mai răspândite de determinare a valorii reale a bunului. Prima metodă şi cea mai simplă: în calitate 

                                                 
1 V.Ciurel. Asigurări şi reasigurări: abordări teoretice şi practice internaţionale. Bucureşti: ALL BECK, 2000, 
pag. 112. 
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de valoare de asigurare a unui bun se ia valoarea de bilanţ la momentul încheierii contractului de asigurare 
(se determină ca diferenţa dintre valoarea iniţială, ţinând cont de reevaluările petrecute minus suma uzurii 
acumulate). A doua metodă constă în determinarea cheltuielilor necesare pentru obţinerea (procurarea, 
construirea etc.) unui bun omogen ţinând cont de uzura la data încheierii contractului de asigurare. 

În cazul asigurărilor de persoane, contractul de asigurare nu este unul de indemnizare. În schimbul 
primelor, asigurătorul nu se obligă să acopere o pagubă, ci să plătească indemnizaţia de asigurare la 
producerea riscului independent de orice idee de prejudiciu. Nici viaţa şi nici sănătatea omului nu sunt 
evaluabile în bani şi se exclude existenţa oricărui raport între suma asigurată şi paguba suferită de asigurat. 
Suma de asigurare se stabileşte conform puterii de plată a asiguratului şi a gradului de risc. 

La asigurarea de răspundere civilă, suma asigurată se stabileşte prin convenţie sau prin reglementări 
legislative. 

Durata asigurării depinde de natura asigurării, deoarece se pot încheia asigurări pe o durată 
determinată sau pentru derularea unui proces (un transport de marfă). 

În funcţie de criteriile menţionate, asigurătorii îşi elaborează propriile tarife de prime. Ele sunt 
stabilite pe perioade de timp determinate, de obicei, de un an. 

Prima de asigurare este indivizibilă. Mărimea ei nu se recalculează şi, deci, nu se modifică nici în 
situaţia în care asigurarea încetează pentru asigurat înainte de terminarea contractului. 

Asiguratul, în schimbul plăţii primei, obţine protecţia prin asigurare pentru anumite riscuri, pe o 
anumită perioadă de timp. Atât în cazul asigurărilor facultative, care au la bază un contract de asigurare, cât 
şi în cazul asigurărilor obligatorii, care au la bază cadrul legislativ, plata primelor constituie condiţia 
esenţială care declanşează răspunderea asigurătorului. Prin urmare, în asigurările obligatorii legea face 
referinţă explicită la asigurat căruia îi impune cadrul normativ, obligatoriu al asigurării, în timp ce 
asigurătorului i se impune să-şi angajeze răspunderea numai atunci când, şi dacă, asiguratul a plătit prima 
de asigurare stabilită. 

Deci, în dependenţă de tipul de asigurare determinat de modul de realizare a raporturilor juridice de 
asigurare, se disting şi două categorii de prime, şi anume: 

- prime de asigurare aferente asigurărilor obligatorii, cuantumul cărora se stabileşte prin lege; 
- prime de asigurare aferente asigurărilor facultative, mărimea cărora se stabileşte de 

asigurător în concordanţă cu asiguratul. 
Pornind de la faptul că piaţa asigurărilor este o parte a pieţei serviciilor financiare, venitul provenit 

din prestări de servicii (în cazul dat servicii de asigurare) se constată în baza principiilor contabilităţii de 
angajamente (tranzacţiile şi evenimentele sunt recunoscute atunci când apar, şi nu pe măsură ce mijloacele 
băneşti sunt încasate sau plătite). În activitatea de asigurare, la constatarea venitului, apar următoarele 
particularităţi: în ce priveşte respectarea principiului contabilităţii de angajamente: conform prevederilor 
art. 1313 al Codului Civil al RM asigurarea începe din momentul achitării primei de asigurare sau a primei 
tranşe a acesteia, fapt pentru care venitul nu se constată la încheierea tranzacţiei prin semnarea contractului, 
ci la încasarea mijloacelor băneşti, ce denotă respectarea cerinţelor prevăzute de metoda de casă la 
constatarea venitului din asigurarea directă.  

Cerinţa concordanţei (veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie 
sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente, cu 
evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli) pentru activitatea de asigurare determină următoarea 
particularitate: în momentul constatării venitului din activitatea de asigurare nu se cunoaşte costul acestora 
(deoarece costul serviciilor de asigurare se stabileşte la producerea riscului pe parcursul desfăşurării 
tranzacţiei), fapt pentru care venitul se va constata la iniţierea tranzacţiei, iar costul pe parcurs în cazul când 
riscul asigurat se va produce, şi nu concomitent, cum prevede cerinţa dată. 

Reieşind din cele prezentate, la constatarea veniturilor din activitatea de asigurare apar anumite 
particularităţi, plecând de la specificul activităţii date şi ţin de următoarele condiţii: 

 momentul intrării în vigoare a contractului de asigurare. Luând în considerare această condiţie, la 
constatarea veniturilor din activitatea de asigurare, apar situaţiile: 
a) în cazul, când contractul de asigurare intră în vigoare din momentul achitării primei de 

asigurare sau a primei tranşe a acesteia, dacă condiţiile de asigurare nu prevăd altfel 
(conform prevederilor articolului 1313 al Codului Civil al RM, şi Legii cu privire la 
asigurări), constatarea venitului din activitatea de asigurare va avea loc în funcţie de 
momentul încasării efective a mijloacelor băneşti în casierie sau conturile bancare de către 
compania de asigurări; 
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b) în cazul, când contractul de asigurare intră în vigoare din momentul încheierii sau semnării 
de către asigurat şi asigurător (conform condiţiilor prevăzute de contractul de asigurare), 
constatarea venitului din activitatea de asigurare va avea loc în funcţie de momentul 
semnării de către părţi a contractului, indiferent de momentul încasării efective a mijloacelor 
băneşti de către compania de asigurări.  

 răspunderea asumată de către asigurător, conform condiţiilor contractului de asigurare. Reieşind 
din această condiţie, la constatarea veniturilor din activitatea de asigurare, apar situaţiile: 
a) în cazul, când răspunderea asigurătorului, conform condiţiilor contractului de asigurare, este 

deplină, constatarea venitului din asigurarea directă va fi în mărimea deplină a primei de 
asigurare, indiferent de mărimea ei încasată. 

b) în cazul, când condiţiile contractului de asigurare prevăd că asigurătorul poartă răspundere 
proporţional mărimii primei de asigurare achitate, constatarea venitului din asigurarea 
directă va fi în mărimea primei de asigurare încasate efectiv de către compania de asigurări, 
deoarece contractul de asigurare este în vigoare doar pentru mărimea primei de asigurare 
plătită de asigurat. 

Pentru contabilitatea veniturilor din activitatea de asigurare, conform Completărilor la Planul de 
conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor (pentru organizaţiile de asigurare), 
(Hotărârea nr.53 din 14.04.1998), este destinat contul clasei 6 „Venituri” – 613 „Venituri din activitatea de 
asigurare”, iar contul de gradul II, 6131 „Primele de asigurare pe asigurarea directă” este utilizat 
nemijlocit pentru contabilitatea veniturilor din asigurarea directă.  

Venitul din activitatea de asigurare se înregistrează în contabilitate în baza contractului de asigurare 
încheiat dintre asigurat şi asigurător din momentul intrării acestuia în vigoare, cât şi în baza documentelor 
de încasare a mijloacelor băneşti. 

Contractul de asigurare se încheie de asigurător numai în baza licenţelor disponibile pe tipul respectiv 
de asigurare. 

Companiile de asigurări, efectuând operaţii de asigurare şi reasigurare, în corespundere cu 
prevederile articolului 103 „Scutirea de TVA” punctul 12 g al Codului Fiscal sunt scutite de plata TVA. 

Specific activităţii de asigurare este faptul că venitul se constată la iniţierea tranzacţiei, şi nu la 
încheierea (finalizarea) tranzacţiei (cum prevede paragraful 20 al SNC 18 „Venitul”). 

Contabilitatea veniturilor din asigurarea directă se înregistrează prin următoarele tranzacţii: 
⇒ înregistrarea primelor de asigurare încasate pe asigurarea directă (în cazul când răspunderea 

asigurătorului este parţială, sau contractul de asigurare intră în vigoare din momentul încasării primei de 
asigurare) va avea loc prin formula contabilă: 

Debit contul 241 „Casa” – la suma încasată în numerar; 
Debit contul 242 „Conturi curente în valută naţională” – la suma încasată prin transfer în monedă 
naţională; 
Debit contul 243 „Conturi curente în valută străină” – la suma încasată prin transfer în valută;  
Credit contul 613 „Venituri din activitatea de asigurare”, subcontul 6131 „Primele de asigurare pe 
asigurarea directă”;  

⇒ calculul venitului din asigurarea directă (în cazul răspunderii depline, sau intrării contractului de 
asigurare în vigoare din momentul semnării de către părţi) va avea loc prin formula contabilă: 

Debit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”, subcontul 2297 „Creanţe pe termen scurt 
privind asigurarea directă”;  
Credit contul 613 „Venituri din activitatea de asigurare”, subcontul 6131 „Primele de 
asigurare pe asigurarea directă”;  

⇒ la suma primei de asigurare încasată parţial sau total, când venitul a fost anterior calculat, se va 
întocmi formula contabilă: 

Debit contul 241 „Casa” – la suma încasată în numerar; 
Debit contul 242 „Conturi curente în valută naţională” – la suma încasată prin transfer în 
monedă naţională; 
Debit contul 243 „Conturi curente în valută străină” – la suma încasată în valută;  

Credit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”, subcontul 2297 „Creanţe pe termen scurt 
privind asigurarea directă”.  

În cazul când contractul de asigurare prevede achitarea primei de asigurare în mai multe etape, se 
efectuează o remarcă specială, că la refuzul asiguratului de a achita următoarea tranşă a primei de asigurare 
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contractul de asigurare să fie nevalabil sau din momentul expirării achitării, sau din momentul expirării 
termenului proporţional primei încasate, sau se prevăd alte urmări. 

De asemenea, în cadrul activităţii companiilor de asigurări, poate avea loc asigurarea personalului 
propriu din contul remunerării muncii, în acest caz, se va întocmi formula contabilă: 

Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”; 
Credit contul 613 „Venituri din activitatea de asigurare”, subcontul 6131 „Primele de asigurare pe 
asigurarea directă”. 
La fel, se poate înregistra achitarea contractelor de asigurare, încheiate de compania de asigurare cu 

fondatorii săi, din contul dividendelor din participarea la capitalul companiei de asigurări prin formula 
contabilă: 

Debit contul 537 „Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi”; 
Credit contul 613 „Venituri din activitatea de asigurare”, subcontul 6131 „Primele de asigurare pe 
asigurarea directă”. 
Contabilitatea primei de asigurare care nu este prezentată în ordinea stabilită. Conform Normelor 

Metodologice de aplicare a conturilor contabile ale companiilor de asigurări în ce priveşte contul 541 
„Datorii pe termen scurt privind asigurarea directă”, se menţionează că se utilizează pentru evidenţa sumei 
primelor de asigurare încasate, care nu sunt prezentate în ordinea stabilită (în cazul clarificării 
expediatorului plăţii sau în cazul când contractul de asigurare n-a fost coordonat pe toate punctele). De 
aceea, în acest caz, la încasarea primei de asigurare se întocmeşte formula contabilă: 

Debit contul 241 „Casa”, 242 „Conturi curente în valută naţională”; 
Credit contul 541 „Datorii pe termen scurt privind asigurarea directă”. 
La clarificarea expediatorului plăţii şi eliberarea poliţei de asigurare, se înregistrează: 
Debit contul 541 „Datorii pe termen scurt privind asigurarea directă”; 
Credit contul 613 „Venituri din activitatea de asigurare”, subcontul 6131 „Primele de asigurare pe 
asigurarea directă”. 
Aceste formule contabile se pot întâlni mai des la asigurarea încărcăturilor şi sunt determinate de 

cantitatea mare de informaţie pe care asiguratul e obligat să o prezinte pentru determinarea mărimii primei 
de asigurare. 

În cazul neprezentării de către asigurător a informaţiilor necesare sau în cazul refuzului, se consideră 
contractul de asigurare neîncheiat. Dacă contractul de asigurare nu a fost încheiat, mijloacele băneşti 
încasate sunt restituite asiguratului în volumul total şi se înregistrează prin formula contabilă: 

Debit contul 541 „Datorii pe termen scurt privind asigurarea directă”; 
Credit contul 241 „Casa”, 242 „Conturi curente în valută naţională”. 
Dacă, în cazul stabilirii expediatorului şi calculării primei de asigurare, s-a stabilit că suma 

mijloacelor băneşti încasate în contul primei de asigurare este mai mare ca suma primei de asigurare, atunci 
se restituie numai diferenţa. 

În cazul când suma primei de asigurare este mai mare ca suma mijloacelor băneşti încasate, atunci, la 
determinarea expediatorului şi încheierii contractului de asigurare, se întocmesc formulele contabile: 

 înregistrarea primei de asigurarea încasate după prezentarea lor în modul stabilit, la determinarea 
expediatorului plăţii: 

Debit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”, subcontul 2297 „Creanţe pe termen scurt privind 
asigurarea directă” – la suma diferenţei dintre suma primei de asigurare şi suma mijloacelor băneşti 
încasate în contul primei; 

Debit contul 541 „Datorii pe termen scurt privind asigurarea directă” – la suma mijloacelor băneşti 
încasate în contul primei de asigurare până la determinarea expediatorului; 

Credit contul 613 „Venituri din activitatea de asigurare”, subcontul 6131 „Primele de asigurare pe 
asigurarea directă” – la suma primei de asigurare calculată. 

 încasarea diferenţei primei de asigurare neachitate: 
Debit contul 241 „Casa”, 242 „Conturi curente în valută naţională”; 
Debit contul 229 „Alte creanţe pe termen scurt”, subcontul 2297 „Creanţe pe termen scurt privind 

asigurarea directă”;  
Contabilitatea primelor de asigurare încasate pe contractele de asigurare generale. În practica 

desfăşurării activităţii de asigurare se întâlnesc dese cazuri de achitare în avans a asigurării pentru partide 
omogene de încărcături, asigurate conform unui contract de asigurare general. 
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Conform condiţiilor contractului general de asigurare poate fi prevăzută obligaţia asiguratului de a 
achita într-o singură tranşă o anumită sumă în contul companiei de asigurări calculată reieşind din suma 
totală a încărcăturilor asiguratului, care se consideră ca un depozit în garantarea plăţii primelor de 
asigurare pentru partidele de încărcături omogene, transportate în termenul valabilităţii contractului general 
de asigurare. 

La suma totală a mijloacelor băneşti încasate se înregistrează formula contabilă: 
Debit contul 241 „Casa”, 242 „Conturi curente în valută naţională”, 243 „Conturi curente în 

valută străină”; 
Credit contul 541 „Datorii pe termen scurt privind asigurarea directă”. 
Apoi, la întocmirea poliţelor de asigurare pe fiecare partidă de marfă, la suma primei de asigurare 

corespunzătoare se micşorează mărimea depozitului mijloacelor încasate întocmindu-se formula contabilă: 
Debit contul 541 „Datorii pe termen scurt privind asigurarea directă”; 
Credit contul 613 „Venituri din activitatea de asigurare”, subcontul 6131 „Primele de asigurare pe 

asigurarea directă”. 
 La expirarea valabilităţii contractului general de asigurare suma depozitului neutilizată se restituie 

asiguratului. 
În unele cazuri, la utilizarea unui astfel de tip de achitare a asigurării, contractul general de asigurare 

poate prevedea calculul unui anumit venit asupra soldului depozitului reieşind din termenul de acţiune a 
contractului general de asigurare – în analogie cu mijloacele împrumutate, însă aceste mijloace nu sunt 
examinate ca mijloace împrumutate. 

Companiile de asigurări trebuie să ţină Registrul de evidenţă a contractelor de asigurare încheiate 
conform formei stabilite de anexa nr.1 la Regulile de formare a rezervelor tehnice pe tipurile de asigurare în 
afară de viaţă, care are următorul conţinut: 
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La finele fiecărei perioade de gestiune (semianual şi anual), rulajul creditor al subcontului de venituri 

din asigurarea directă se include în suma veniturilor din activitatea de asigurare şi se înregistrează în rândul 
010 „Veniturile din activitatea de asigurare” a Raportului de profit şi pierdere prezentat de companiile de 
asigurări.  

 La finele anului de gestiune, conturile de venituri se închid prin trecerea veniturilor acumulate la 
rezultatul financiar total întocmindu-se formula contabilă: 

 Debit contul 613 „Venituri din activitatea de asigurare”, subcontul 6131 „Primele de asigurare pe 
asigurarea directă”; 

 Credit contul 351 „Rezultat financiar total”.  
Evidenţa analitică a veniturilor din activitatea de asigurare directă se ţine pe tipuri de asigurare, 

contracte de asigurare şi pe asiguraţi. 
Reieşind din faptul că activitatea de asigurare prezintă particularităţi în raport cu alte domenii de 

activitate, precum producerea, comerţul, deoarece în asigurări are loc inversarea ciclului economic 
„tradiţional”, prin faptul că se vinde un „produs invizibil” (garanţia protecţiei pentru riscurile asigurate), 
costul căruia în momentul vânzării nefiind cunoscut (fiind cunoscut numai costul maxim şi probabil, 
deoarece riscul se poate sau nu produce, iar dauna în urma producerii poate fi parţială sau totală la 
distrugerea definitivă), aceste valenţe regăsindu-se şi în modul de evidenţă al tranzacţiilor de asigurare 
desfăşurate de către companiile de asigurări. Conform celor prezentate mai sus, s-a expus modul de 
contabilizare a veniturilor din operaţiile de asigurare directă (întâlnite cel mai des în acest domeniu de 
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activitate), pentru evidenţa cărora se utilizează un cont separat (6131 „Primele de asigurare pe asigurarea 
directă”), ce a condus şi la modificarea denumirii indicatorului din Raportul de profit şi pierdere, ce reflectă 
veniturile din acest domeniu de activitate. La fel, particularităţile activităţii de asigurare influenţează şi 
asupra modului de constatare a veniturilor. Începerea asigurării din momentul achitării primei (Codul Civil 
şi Legea cu privire la asigurări), determină constatarea veniturilor conform metodei de casă, fiind utilizat în 
anumite situaţii şi principiul contabilităţii de angajamente. Stabilirea mărimii primei de asigurare se face 
prin calcul ştiinţific şi actuarial, ţinându-se cont de suma asigurată, valoarea bunului asigurat etc. 
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CONFRUNTĂRI ÎNTRE CONTROLUL INTERN ŞI AUDITUL EXTERN: EVOLUŢII 
INTERNAŢIONALE ŞI UTILIZARE NAŢIONALĂ ÎN TURISM 

 
Conf. univ. dr. Aliona Bîrcă, ASEM, 

Lect. sup. Ludmila Ţurcan, ASEM 
 
The modern approach to internal control covers all policies and techniques used by the administration of the 

entity to protect assets, to enhance benefits and to ensure accuracy and safety of economic information. In other 
words, the control function within the entity is the process of verification and continuous assessment of the entity's 
performance with the purpose to measure the degree of achievement of objectives and strategies initially set and this is 
not only about accounting, but also about management and finance. 

Examination of internal control definition leads us to the conclusion that it has some similarities with the audit. 
Audit in its turn includes two categories: internal audit and external audit. Internal audit is part of internal control as 
a tool for assessing the financial management and control system. External audit is intended to ensure that examined 
financial reports are complete and considered accurate, and economic operations were carried out in accordance 
with relevant laws and regulations in force. 
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Cuvinte-cheie: funcţia de control intern, control intern, audit intern, audit extern, Legea Sarbanes-Oxley. 
 
Managementul, ca ştiinţă a organizării şi conducerii întreprinderii, întruneşte o serie de funcţii 

stabilite pentru prima dată de către Henry Fayol. Ulterior, o serie de alţi specialişti în domeniu au propus şi 
alte funcţii ale managementului, însă, în toate cazurile, de rând cu funcţiile de planificare, luarea deciziilor 
şi organizare, a persistat funcţia de control. Originile funcţiei de control datează încă din antichitate, care, 
ulterior, au fost sesizate şi la alte ştiinţe economice, cum ar fi finanţele şi contabilitatea.  

Abordarea modernă a acestei funcţii prevede faptul că reprezintă ansamblul politicilor şi tehnicilor 
utilizate de administraţia entităţii pentru protejarea averii, amplificarea beneficiilor şi asigurarea exactităţii 
şi siguranţei informaţiei economice. Cu alte cuvinte, funcţia de control în cadrul entităţii se referă la 
procesul de verificare şi evaluare permanentă a performanţelor entităţii cu rolul de a măsura gradul de 
realizare a obiectivelor şi strategiilor stabilite iniţial. 

Funcţia de control se caracterizează prin acele două laturi care nu pot fi divizate şi anume: latura 
pasivă se referă la procesul continuu de monitorizare a performanţelor şi latura activă la corectarea efectelor 
negative ale acestora. 

Examinarea definiţiei funcţiei de control intern ne determină să concludem faptul că controlul intern 
are unele similitudini cu cele ale auditului. Auditul, la rândul său, este de două categorii: auditul intern şi 
auditul extern. 

Auditul intern constituie o parte componentă a controlului intern în calitate de instrument de 
evaluare a sistemului de management financiar şi control. Având funcţie de raportare directă managerului 
entităţii şi are rolul determinant în examinarea şi raportarea eficacităţii sistemului de management financiar 
şi control. Auditului intern cuprinde toate activităţile şi procesele operaţionale ale entităţii. În cadrul 
activităţii de audit intern, se desfăşoară următoarele tipuri de audit: 

1. Auditul de sistem, care examinează sistemul de management financiar şi control pentru a evalua 
eficienţa funcţionării acestuia; 

2. Auditul de conformitate, care verifică respectarea cadrului normativ, a politicilor şi a procedurilor 
aplicate şi, după caz, necesitatea îmbunătăţirii procedurilor de control intern utilizate pentru a 
asigura respectarea legislaţiei; 

3. Auditul financiar, care evaluează funcţionarea adecvată şi eficientă a procedurilor de control 
intern aferente sistemelor financiare; 

4.  Auditul performanţei, care examinează utilizarea resurselor în cadrul unui program, funcţii, 
operaţiuni sau sistem de management pentru a determina dacă resursele sunt utilizate în cel mai 
economic, eficient şi eficace mod; 

5. Auditul tehnologiilor informaţionale, care examinează eficacitatea managementului financiar şi 
controlului sistemelor informaţionale. 

Auditul extern are rolul de a asigura că rapoartele financiare examinate sunt complete şi întocmite 
cu acurateţe, iar operaţiile economice s-au efectuat în conformitate cu legile şi reglementările relevante în 
vigoare. Cu alte cuvinte, auditorii externi, prin rapoartele lor, caută să ofere o asigurare rezonabilă – nu o 
asigurare absolută – că rapoartele financiare examinate sunt complete şi întocmite în conformitate cu 
prevederile legilor şi reglementărilor în vigoare. Prin urmare, obiectivele generale ale auditului extern sunt 
orientate spre veridicitatea şi legalitatea datelor din rapoartele financiare şi sunt realizate de persoane 
certificate din afara entităţii, în timp ce controlul intern se orientează spre obiectivele strategice şi 
operaţionale ale entităţii. 

Examinarea cadrului normativ cu referinţă la controlul intern (tabelul 1) denotă faptul că atât la nivel 
naţional, cât şi internaţional există un număr considerabil de legi, însă cele internaţionale au la bază practica 
bogată a celor mai mari puteri economice din lume, în timp ce, în Republica Moldova, controlul intern are 
o acoperire normativă mai mult în sectorul public. În contradictoriu, conform Legii contabilităţii nr. 113-
XVI din 27.04.2007, controlul intern este obligatoriu pentru toate entităţile fiind definit ca totalitatea 
politicilor şi procedurilor adoptate de conducerea entităţii pentru a asigura desfăşurarea organizată şi 
eficientă a activităţii economice, inclusiv respectarea strictă a integrităţii activelor, prevenirea şi 
descoperirea cauzelor de fraudă şi eroare, exactitatea şi plenitudinea înregistrărilor contabile, precum şi 
pregătirea oportună a unor informaţii financiare credibile. Astfel, controlul intern are nişte atribuţii mult 
mai vaste, decât cele de la origini şi este aplicat atât în sectorul public, cât şi în sectorul privat. 
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 Tabelul 1 
Corelarea cadrului normativ al controlului intern cu cel al auditului extern 

 
 

 
 

 
Cadrul normativ al auditului extern, în Republica Moldova, este mult mai avansat, aşadar, prin 

intermediul Ordinului nr. 64 al Ministerului Finanţelor din 14 iunie 2012, s-a acceptat publicarea 
Standardelor de audit şi a Codului etic în baza Acordului privind dreptul de reproducere a Standardelor de 
audit şi Codului etic în Republica Moldova, semnat de Ministerul Finanţelor la 2 aprilie 2012 şi 
Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare al Federaţiei Internaţionale a Contabililor 
la 4 aprilie 2012. Menţionăm că, pe teritoriul Republicii Moldova, aplicarea acestor norme pentru auditul 
extern se utilizează începând cu 1 ianuarie 2012. 

Conform Standardelor naţionale de control intern în sectorul public nr. 51 din 23.06.2009, controlul 
intern este un sistem organizat de managerul entităţii publice şi personalul acesteia, incluzând auditul 
intern, care cuprinde totalitatea politicilor, procedurilor, regulilor interne, proceselor şi activităţilor realizate 
în cadrul entităţii publice pentru a gestiona riscurile şi a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea 
obiectivelor şi rezultatelor planificate. Deşi, în definiţie, se acordă o deosebită atenţie auditului intern, 
controlul intern este un sistem care include: 

Control Intern = Audit Intern + Management Financiar şi Control (MFC) 
Sistemul MFC are următoarele obiective generale: 

a) eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor; 
b) conformitatea cu cadrul normativ şi reglementările interne; 
c) siguranţa şi optimizarea activelor şi a pasivelor; 
d) siguranţa şi integritatea informaţiei. 

În acest context, auditul intern are misiunea de a acorda consultanţă şi asigurări obiective privind 
eficacitatea sistemului de management financiar şi control, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind 
recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. Astfel, auditorul intern are acces la toate activităţile entităţii 
pentru a evalua dacă sistemul de management financiar şi control este adecvat şi funcţionează într-un mod 
care asigură: 

• realizarea obiectivelor firmelor turistice; 
• identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul corespunzător al riscurilor; 
• interacţiunea adecvată cu/între managerii entităţii; 
• corectitudinea, siguranţa şi oportunitatea informaţiilor; 

Criterii 
de referinţă 
Cadrul 
normativ 
internaţional 

  

• Legea Sarbanes-Oxley, 2001-2002 (SUA); 
• Codul Combinat, 1998 (Marea Britanie); 
• Codul Controlului Intern, 2005 (România);
• Standardele de control intern ale UE; 
• Standardele INTOSAI; 
• Modelul COSO (SUA); 
• Modelul COCO (Canada). 

• Legea privind controlul financiar public 
intern nr.229 din 23.09.2010; 

• Standardele naţionale de control intern în 
sectorul public nr. 51 din 23.06.2009; 

• Regulamentul privind evaluarea, raportarea 
sistemului de management financiar şi 
control şi emiterea declaraţiei privind buna 
guvernare nr. 49 din 26.04.2012. 

Cadrul 
normativ 
naţional 

• Standardul Internaţional de Control al 
Calităţii (ISQC); 

• Standardele Internaţionale de Audit 
(ISA); 

• Codul etic al profesioniştilor contabili 
(Codul etic); 

• Declaraţiile Internaţionale privind 
Practica de Audit (IAPS); 

• Standardele Internaţionale pentru 
Misiunile de Revizuire (ISRE); 

• Standardele Internaţionale pentru 
Misiunile de Asigurare (ISAE); 

• Standardele Internaţionale pentru 
Servicii Conexe (ISRS); 

• Legea privind activitatea de audit nr. 
61 din 16.03.2007. Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr.72-75/230 
din 13.04.2012. 

Controlul 
intern 

Auditul 
extern 
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• conformitatea activităţii angajaţilor cu politicile, procedurile, regulamentele entităţii şi 
directivele conducerii; 

• economicitatea, eficienţa şi siguranţa resurselor; 
• realizarea programelor, planurilor şi obiectivelor; 
• perfecţionarea sistemului de management financiar şi control al entităţii; 
• aplicarea adecvată a cadrului legal. 

După cum se observă, rolul auditului intern este de a verifica cum are loc transformarea în realitate a 
strategiilor şi politicilor stabilite de managementul entităţii, dar în niciun caz nu trebuie confundat auditul 
intern cu controlul intern. 

Standardele naţionale de control intern (SNCI) se bazează pe cele mai bune practici internaţionale şi 
includ cinci domenii vaste, şi anume: 

- Mediul intern: 
• SNCI 1. Etica şi integritatea; 
• SNCI 2. Funcţii, atribuţii şi sarcini; 
• SNCI 3. Angajamentul faţă de competenţă; 
• SNCI 4. Abordarea şi stilul de operare al conducerii; 
• SNCI 5. Structura organizaţională; 
• SNCI 6. Împuterniciri delegate. 

- Managementul performanţelor şi al riscurilor: 
• SNCI 7. Stabilirea obiectivelor; 
• SNCI 8. Planificarea, monitorizarea şi raportarea privind performanţele; 
• SNCI 9. Identificarea evenimentelor, care pot genera riscuri şi oportunităţi; 
• SNCI 10. Managementul riscurilor. 

- Activităţile de control: 
• SNCI 11. Tipurile activităţilor de control; 
• SNCI 12. Divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor; 
• SNCI 13. Documentarea proceselor operaţionale. 

- Informaţia şi comunicarea: 
• SNCI 14. Informaţia; 
• SNCI 15. Comunicarea. 

- Monitorizarea şi evaluarea: 
• SNCI 16. Monitorizarea continuă; 
• SNCI 17. Evaluarea separată. 

Cele cinci domenii ale SNCI nu sunt altceva decât componentele principale ale managementului 
financiar şi control şi care demonstrează încă o dată că controlul intern este un proces obligatoriu în cadrul 
oricărei entităţi şi nu trebuie asemuit cu auditul intern. 

Crizele economice din ultimii ani au diminuat încrederea în credibilitatea datelor furnizate de marile 
companii, instituţiile financiare şi în bursă. În SUA, Congresul a reacţionat prin reforme în domeniul bunei 
guvernanţe prin adoptarea „Legii Sarbanes-Oxley”, în anii 2001- 2002. Actul normativ a avut repercusiune în 
întreaga lume, atât prin faptul că standardele proprii au fost aplicate unor companii comerciale străine de pe piaţa 
americană, cât şi prin faptul că alte naţiuni au studiat prevederile acestuia şi au acţionat în folosul propriu. 
Reforma în sectorul privat nu a trecut neobservată de sectorul public, care deţine, în majoritatea ţărilor, o 
porţiune semnificativă din economie. Controalele interne puternice în sectorul public au un impact uriaş asupra 
credibilităţii unui guvern şi a operaţiunilor pe care le derulează. Ele formează mediul de control internaţional în 
care operează toate naţiunile. Standardele de control intern furnizează un mecanism prin care o naţiune poate 
obţine o asigurare rezonabilă a faptului că bunurile sale sunt protejate, raportarea financiară este de încredere, iar 
operaţiunile financiare respectă aspectul etic. De fapt, acesta şi reprezintă punctul de plecare în cadrul reformelor 
din ultimele perioade, unde este implicată şi ţara noastră. Cu toate că din denumire standardele de control intern 
sunt destinate sectorului public, practica ţărilor europene a demonstrat faptul că ele pot fi utilizate şi în sectorul 
privat, inclusiv în agenţiile de turism. 

De cele mai multe ori, o bună parte a savanţilor în domeniu au o serie de întrebări în privinţa 
diverselor tipuri de controale, oare nu sunt prea multe? Entităţile trebuie să suporte o serie de cheltuieli care 
pot fi evitate. Totuşi, datorită faptului că entitatea este o zonă în care se întâlnesc diversele categorii de 
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utilizatori, în mod conştient, apar şi interese diferite. Spre exemplu, rolul auditorilor externi este de a 
asigura acţionarii sau utilizatorii externi că datele din rapoartele financiare întocmite de managementul 
entităţii corespund legislaţiei în vigoare, pe când rolul controlului intern este de a garanta realizarea 
obiectivelor, politicilor şi strategiilor din cadrul entităţii. 

Standardul internaţional privind controlul calităţii (ISQC) 1 „Controlul calităţii pentru firmele care 
efectuează audituri şi revizuiri ale informaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii 
conexe”, confirmă faptul că unul din obiectivele fundamentale ale firmelor de audit este de a institui şi 
menţine un sistem de control al calităţii, care să îi ofere acesteia o asigurare rezonabilă că:  

• Firma şi personalul său se conformează standardelor profesionale şi cerinţelor legale şi de 
reglementare aplicabile; şi  

• Rapoartele emise de firmă sau de partenerii de misiune sunt adecvate în circumstanţele date.  
Cu alte cuvinte, auditul extern, în cadrul activităţii sale, trebuie să ţină cont de standardele 

profesionale şi realitatea economică, însă şi ei, la rândul lor, folosesc principiile controlului intern pentru a 
se asigura că activitatea lor este eficientă şi eficace. 

În cadrul glosarului de termeni al Manualului de Standarde Internaţionale de audit şi Control de 
calitate (ediţia 2009), elaborat de Federaţia Internaţională a Contabililor: „administraţia unei întreprinderi 
(persoanele însărcinate cu guvernanţă) are responsabilitatea de a supraveghea strategia entităţii şi obligaţiile 
legate de răspunderea entităţii. Aceasta include supravegherea procesului de raportare financiară”. În aşa 
fel, interpretează auditorii externi sarcinile managementului unei întreprinderi şi anume prin prisma 
rapoartelor financiare. Încă o dată, am demonstrat faptul că fiecare urmăreşte obiectivele sale şi nu poate fi 
vorba de o analogie între controlul intern şi auditul extern. 

În general, comunicarea politicilor şi procedurilor de control al calităţii către personalul firmei de 
audit include descrierea politicilor şi procedurilor de control al calităţii şi obiectivelor pentru care acestea au 
fost concepute, precum şi mesajul că fiecare individ are o responsabilitate personală privind calitatea şi se 
aşteaptă ca acesta să se conformeze cu aceste politici şi proceduri. Încurajarea personalului firmei să 
comunice viziunile şi preocupările pentru aspectele referitoare la controlul calităţii subliniază importanţa 
obţinerii unei reacţii cu privire la sistemul de control al firmei. 

Sistemele, politicile şi procedurile de control intern sunt responsabilitatea firmei de audit. Potrivit 
ISQC 1, întreprinderea are o obligaţie de a înfiinţa şi menţine un sistem de control al calităţii menit să îi 
ofere o asigurare rezonabilă a faptului că:  

• Întreprinderea şi personalul se conformează standardelor profesionale şi dispoziţiilor legale 
şi de reglementare aplicabile; şi  

• Rapoartele emise de firma de audit sau de partenerii de misiune sunt adecvate în 
circumstanţele respective.  

Astfel, obiectivul auditorului este de a implementa proceduri de control al calităţii la nivelul misiunii 
sale care să îi ofere o asigurare rezonabilă că lucrările sale au fost efectuate la cel mai înalt nivel şi, 
totodată, o verificare a faptului dacă întreprinderea auditată aplică prevederile legislaţiei în vigoare şi, nu în 
ultimul rând, a celor ce se referă la controlul intern. Introducerea Standardelor Internaţionale privind 
Controlul Calităţii pentru firmele de audit indică o nouă etapă de dezvoltare a auditului extern şi, îndeosebi, 
a auditului financiar şi o confirmare a faptului că respectarea cu stricteţe a Standardelor Internaţionale de 
Raportare Financiare nu este o condiţie suficientă pentru a garanta acţionarii şi utilizatorii cu interes 
financiar indirect că datele din rapoartele financiare nu conţin denaturări semnificative şi reflectă obiectiv 
realitatea economică. 

Standardul Internaţional de Audit 265 (ISA) „ Comunicarea deficienţelor în controlul intern către 
persoanele însărcinate cu guvernanţă şi către conducere” stipulează că auditorul trebuie să obţină o 
înţelegere a controlului intern relevant pentru audit în identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare 
semnificativă.  

Auditorul este obligat să comunice persoanelor însărcinate cu guvernanţa şi către conducere 
deficienţele din controlul intern pe care auditorul le-a identificat pe parcursul auditului şi care, potrivit 
raţionamentului profesional al auditorului, sunt suficient de importante pentru a atrage atenţia. 

În contextul ISA-urilor, se consideră deficienţe în controlul intern atunci când:  
• Un control este elaborat, implementat sau operat astfel, încât nu poate preveni, sau detecta şi 

corecta denaturările rapoartelor financiare la momentul oportun; sau  
• Lipseşte un control necesar pentru a preveni, sau detecta şi corecta, denaturările din situaţiile 
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financiare la momentul oportun.  
Bineînţeles că normele profesionale cu referinţă la auditul extern au ca obiectiv principal rapoartele 

financiare, însă deficienţele controlului intern depistate de auditor pot fi de natură diversă, şi anume: 
• Posibilitatea ca deficienţele să genereze, în viitor, denaturări semnificative ale rapoartelor 

financiare; 
•  Susceptibilitatea unei pierderi sau fraude asociate activului sau datoriei aferent(e); 
•  Subiectivitatea şi complexitatea determinării valorilor estimate, precum estimările contabile 

ale valorii juste; 
• Valorile din rapoartele financiare expuse deficienţelor; 
• Volumul activităţii care a avut loc sau ar putea avea loc în soldul contului sau în clasa de 

tranzacţii expus(ă) deficienţei sau deficienţelor: 
 Importanţa controalelor pentru procesul de raportare financiară; de exemplu: controale de 
monitorizare generale (precum supravegherea conducerii); 
 Controale ale prevenirii şi detectării fraudei;  
 Controale ale selectării şi aplicării politicilor contabile semnificative;  
 Controale ale tranzacţiilor semnificative cu părţile afiliate;  
 Controale ale tranzacţiilor semnificative care nu se încadrează în activitatea obişnuită a 
entităţii; 
 Controale ale procesului de raportare financiară de la sfârşitul perioadei (precum 
controalele asupra înregistrărilor contabile nerecurente).  

Comunicarea în scris a deficienţelor semnificative de control intern persoanelor însărcinate cu 
guvernanţa reflectă importanţa acestor aspecte şi asistă persoanele însărcinate cu guvernanţa în îndeplinirea 
responsabilităţilor lor de supraveghere.  

Un moment destul de important în cadrul guvernării constituie şi atribuţiile auditului intern, în acest 
sens ISA 610 „Utilizarea activităţii auditorilor interni” tratează responsabilităţile auditorului extern care au 
legătură cu activitatea auditorilor interni, atunci când auditorul extern a stabilit, în prealabil, că funcţia de 
audit intern poate fi relevantă pentru audit. Obiectivele funcţiei de audit intern sunt stabilite de conducere 
şi, acolo unde este cazul, de persoanele însărcinate cu guvernanţa. Deşi obiectivele funcţiei de audit intern 
şi cele ale auditorului extern sunt diferite, este posibil să existe similitudini între maniera în care funcţia de 
audit intern şi auditorul extern îşi ating obiectivele.  

Sarcinile auditului intern variază şi depinde de mărimea şi structura entităţii şi de cerinţele conducerii 
şi, acolo unde este aplicabil, de cerinţele persoanelor însărcinate cu guvernanţa. Activităţile funcţiei de 
audit intern pot include unul sau mai multe din aspectele următoare:  

 Monitorizarea controlului intern. Funcţia de audit intern poate primi sarcina specifică de a 
revizui controalele, de a monitoriza operaţiunile şi de a recomanda îmbunătăţiri; 

 Examinarea informaţiilor financiare şi operaţionale. Funcţia de audit intern poate fi 
desemnată să revizuiască modalităţile utilizate pentru identificarea, evaluarea, clasificarea şi 
raportarea informaţiilor financiare şi operaţionale, şi să realizeze investigaţii specifice asupra 
unor elemente individuale, incluzând teste de detaliu ale tranzacţiilor, soldurilor şi pro-
cedurilor; 

  Revizuirea activităţilor operaţionale. Funcţia de audit intern poate fi desemnată să 
examineze economia, eficienţa şi eficacitatea activităţilor operaţionale, inclusiv a 
activităţilor non-financiare ale entităţii; 

  Revizuirea conformităţii cu legile şi reglementările. Funcţia de audit intern poate fi 
desemnată să examineze conformitatea cu legile, reglementările şi alte cerinţe externe, şi cu 
politicile conducerii, cu directivele şi cu alte cerinţe interne; 

 Managementul riscului. Funcţia de audit intern poate asista organizaţia prin identificarea şi 
evaluarea expunerilor semnificative la risc şi prin contribuirea la îmbunătăţirea 
managementului riscului şi a sistemelor de control; 

  Guvernanţă. Funcţia de audit intern poate evalua procesul de guvernanţă în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivelor sale cu privire la etică şi valori, performanţă şi răspundere, prin 
comunicarea riscului şi a informaţiilor de control către ariile corespunzătoare organizaţiei, 
precum şi a eficienţei comunicării între persoanele însărcinate cu guvernanţa, auditorii 
interni şi externi, şi conducere. 
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Concluzie 
În ciuda eforturilor de armonizare a contabilităţii, auditul se realizează, deseori, pe baza normelor 

naţionale, şi nu a celor internaţionale. Totodată, are obiective diferite: în ţările anglo-saxone, concluzia 
auditorului se referă la gradul în care rapoartele financiare prezintă situaţia economică a entităţii, în timp ce, 
în SUA, face referire asupra imaginii fidele redate de datele din rapoartele financiare ale entităţii.  

Obligaţiile profesioniştilor contabili diferă de la o ţară la alta, spre exemplu, în SUA, odată cu apariţia 
Legii Sarbanes-Oxley, s-au înăsprit criteriile de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare pentru 
companiile cotate la bursele de valori. Cu alte cuvinte, dorim să menţionăm faptul că controlul intern, ca 
domeniu reglementat, a apărut mai târziu decât cel al auditului extern, însă a avut rolul de a îmbunătăţi 
activitatea întreprinderilor şi eficientizarea reglementărilor ce ţine de profesia de auditor indiferent de 
domeniul de activitate fie că ţine de sfera producerii, comercializării, serviciilor, fie ale turismului. 
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The article emphasizes the importance and necessity of application of the management accounting in the 

construction industry and the essential factors that have an impact on its development. There are also studied the tasks 
of the management accounting subsystem and the major measures and actions to be taken to adjust the construction 
entity operation conditions to its elaborated development strategy. 

 
După cum se ştie, activitatea conducătorilor în domeniul luării deciziilor manageriale, în multe 

privinţe, se bazează pe cunoaşterea teoriei administrării şi a bazelor metodologice ale acesteia. Din aceasta, 
reiese că administrarea calitativă este puţin probabilă sau chiar imposibilă fără cunoaşterea ştiinţei de 
administrare. Însă, după cum arată practica, acest lucru este insuficient: sunt necesare, de asemenea, 
informaţii contabile calitative (credibile, oportune). Experienţa ţărilor cu un sistem economic dezvoltat 
demonstrează că omenirea nu a inventat nimic mai eficient pentru formarea informaţiei necesare la luarea 
deciziilor decât contabilitatea managerială. 

În actele legislative şi normative, care reglementează contabilitatea, cu regret, nu se dezvăluie noţiunea 
„contabilitate managerială”. Poate fi constatată lipsa recunoaşterii oficiale a contabilităţii manageriale în actele 
legislative şi normative incluse în sistemul de reglementare normativă a contabilităţii în ţara noastră. 

În opinia noastră, în special, din această cauză, opiniile multor economişti autohtoni în ce priveşte 
conceperea sensului acestei noţiuni nu coincid. În prezent, la mulţi agenţi economici lipseşte contabilitatea 
managerială integrală. Cu toate acestea, după cum a arătat, studierea practicii manageriale autohtone, prin 
contabilitate managerială, se subînţelege tipul de contabilitate care reprezintă un sistem de proceduri contabile şi 
indicatori utilizaţi în scopul analizei economice, bugetării, calculaţiei, normării, formării preţurilor etc., adică la 
luarea deciziilor fundamentate la diverse niveluri manageriale ale agentului economic. 

Prin urmare, contabilitatea managerială formează informaţia necesară pentru soluţionarea atât a 
problemelor interne, cât şi a celor externe, care apar în cursul administrării entităţii. Unii specialişti tratează 
contabilitatea managerială ca pe un subsistem al contabilităţii, alţii – ca pe un sistem de administrare a entităţii. 
Însă, în acest context, mulţi sunt de acord cu părerea că scopul de bază al contabilităţii manageriale constă în 
formarea informaţiei necesare pentru luarea deciziilor la diverse niveluri de administrare a entităţii. Analiza 
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situaţiei legate de crearea bazelor metodologice ale contabilităţii manageriale permite să afirmăm că această 
problemă trebuie să fie abordată sub aspect conceptual, deoarece contabilitatea managerială este subiectivă în 
fond şi confidenţială. În afară de aceasta, anume ea asigură managementul cu informaţii în vederea luării 
deciziilor manageriale întemeiate şi oportune. Din cele menţionate, rezultă că majoritatea informaţiilor formate 
în contabilitatea managerială sunt orientate spre soluţionarea problemelor unei entităţi concrete. 

Pentru a avea posibilitatea de a reacţiona, în mod operativ, la modificările survenite, orice agent economic 
trebuie să dispună de informaţii operative şi calitative (credibile, integrale). Experienţa activităţii entităţilor din 
ţările dezvoltate din punct de vedere economic constituie un argument convingător privind faptul că indicatorii 
contabilităţii manageriale reprezintă baza sistemului informaţional care serveşte la elaborarea şi fundamentarea 
deciziilor manageriale atât pentru o perspectivă de scurtă durată, cât şi pentru o perspectivă de lungă durată. 

În prezent, în condiţiile formării relaţiilor de piaţă, nu mai există îndoieli că aplicarea eficientă a 
sistemului contabilităţii manageriale contribuie, într-o mare măsură, la sporirea eficienţei deciziilor manageriale 
luate. Se ştie că, potrivit Legii contabilităţii (1), actualmente, toţi agenţii economici sunt obligaţi să ţină 
contabilitatea financiară într-o formă strict reglementată. Anterior, în condiţiile economiei centralizate, întregul 
sistem contabil din ţara noastră, de asemenea, era strict reglementat. Însă, atunci era vorba nu numai despre 
contabilitatea financiară, ci şi despre sistemul de calculare a costurilor, inclusiv calculaţia unor tipuri de produse 
separate. În acest caz, consumatorii de bază ai informaţiei erau organele de stat, în special, ministerele şi 
departamentele de profil, organele locale de statistică etc. Dat fiind acest fapt, nu existau premise suficiente 
pentru crearea în contabilitate a diverselor subsisteme contabile: financiar, managerial, fiscal. După cum 
demonstrează experienţa mondială, deja, în prima jumătate a sec. XX, în multe ţări industriale dezvoltate s-a 
produs divizarea contabilităţii în financiară şi managerială. Ca rezultat, s-au format două subsisteme 
independente ale contabilităţii care au diferite destinaţii. În acest context, cei mai esenţiali factori care au 
influenţat dezvoltarea contabilităţii manageriale sunt: 

• extinderea pieţei de desfacere a produselor fabricate; 
• lupta concurenţială între producători, care s-a intensificat; 
• progresul tehnologic vertiginos; 
• necesitatea implementării metodelor progresiste în sistemul de administrare. 

Dezvoltarea vertiginoasă a contabilităţii manageriale a fost o consecinţă a complicării tehnologiilor de 
producţie, precum şi a apariţiei societăţilor pe acţiuni şi, ca rezultat, au sporit simţitor formele existente în 
prezent, aproximativ la finele primei jumătăţi a sec. XX. Este de menţionat că cea mai mare contribuţie la 
dezvoltarea contabilităţii manageriale ca disciplină independentă a adus-o Şcoala Contabilă Americană (5). 

Ţara noastră a obţinut pe timpuri anumite succese privind perfecţionarea contabilităţii de producţie. Însă, 
acestea, de regulă, aveau un caracter nesistematic, fiind legate, în general, de planificarea costurilor, studierea 
ştiinţifică a interdependenţei costurilor şi a dinamicii acestora, repartizarea întemeiată a costurilor indirecte etc. 
Astfel, sistemul informaţional al contabilităţii, existent anterior, a fost orientat, în fond, spre necesităţile de stat. 

Odată cu schimbarea bazelor economice ale ţării în ultimele decenii, apariţia agenţilor economici 
care funcţionează în condiţiile formării economiei de piaţă, a sporit simţitor necesitatea utilizării pe larg a 
experienţei pozitive a ţărilor dezvoltate economic în domeniul contabilităţii manageriale. Cu toate acestea, 
în prezent, unii specialişti în problemele contabilităţii manageriale sunt de părere că contabilitatea 
managerială este aceeaşi contabilitate de producţie, însă fiind adaptată la terminologia contemporană, şi nu 
există niciun temei pentru a fi divizată într-un sistem contabil independent. După cum s-a menţionat deja, 
în ţara noastră, nu există o concepţie unică privind dezvoltarea contabilităţii manageriale. Multe probleme 
legate de metodologia contabilităţii manageriale comportă un caracter de discuţie. 

Există diverse opinii în abordările privind crearea unui subsistem al contabilităţii manageriale în 
organizaţiile din diferite ramuri. În prezent, nu există o abordare conceptuală ştiinţific fundamentată în ce 
priveşte crearea de către agentul economic a unui subsistem al contabilităţii manageriale şi, ca rezultat, 
multe entităţi nu sunt în stare să aplice o formă integră a contabilităţii manageriale, ci utilizează în cel mai 
bun caz doar elementele separate ale acesteia. În cea mai mare măsură, aceasta se referă la entităţile care au 
particularităţi de ramură pronunţate clar, precum: construcţiile, prelucrarea petrolului etc. Spre exemplu, în 
prezent, nu există recomandări metodologice speciale privind contabilitatea managerială în organizaţiile din 
ramura de construcţii şi este puţin probabil că acestea vor fi editate în viitorul apropiat. 

O astfel de situaţie complică considerabil crearea unui subsistem al contabilităţii manageriale într-o 
companie de construcţii concretă. Acest lucru va conduce la majorarea considerabilă a costurilor pentru 
automatizarea sistemului de administrare. Situaţia existentă arată că, din cauza lipsei unui subsistem eficient al 
contabilităţii manageriale, multe organizaţii de construcţii mari şi mijlocii devin mai vulnerabile în mediul 
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concurenţial dur, în care îşi desfăşoară activitatea deja în decurs de mulţi ani companiile de construcţii străine. 
Cercetările efectuate au confirmat că multe companii de construcţii mari şi mijlocii, în prezent, au 

nevoie acută de elaborarea recomandărilor metodice privind organizarea contabilităţii manageriale care 
înglobează totalitatea proceselor financiare şi de producţie. Există încă un obstacol în dezvoltarea ulterioară 
a bazelor metodologice ale contabilităţii manageriale, şi anume lipsa unei certitudini clare privind 
abordarea problemei date la nivel de stat de către Ministerul Finanţelor sau Ministerul Economiei. Se ştie 
că problemele perfecţionării administrării corporative sunt de competenţa Ministerului Economiei. Pe de 
altă parte, este logic ca problemele metodologiei contabilităţii fie şi a celei manageriale să fie de 
competenţa Ministerului Finanţelor. Cu toate acestea, problema în cauză nu este soluţionată. 

Este puţin probabil că unele articole publicate pot servi ca bază metodologică a contabilităţii 
manageriale a unei entităţi concrete şi, totodată, pot să ofere posibilitatea să fie luate în considerare, în acest 
caz, particularităţile diverselor ramuri ale economiei ţării, precum şi cerinţele individuale ale unor agenţi 
economici în parte. 

Totodată, în noul Plan de conturi, s-au făcut, în opinia noastră, nişte paşi prea prudenţi în vederea 
dezvoltării ulterioare a bazelor metodologice ale contabilităţii manageriale. Putem afirma că acesta admite, 
în principiu, două direcţii de ţinere a contabilităţii manageriale: în cadrul unui sistem de conturi unic cu 
contabilitatea financiară, în sistemul de conturi de sine stătător. 

Un factor important care contribuie la dezvoltarea construcţiilor este progresul tehnico-ştiinţific. 
Sunt evidente ritmurile rapide ale dezvoltării mijloacelor tehnice de administrare, în special, a tehnicii 
informaţionale.  

Însă, un rol nu mai puţin important în administrarea producţiei din construcţii îl joacă informaţia 
necesară pe diverse sectoare, formată în domeniul contabilităţii manageriale. Fără informaţii contabile 
calitative, chiar cel mai perfect utilaj nu poate să asigure eficienţa dorită a industriei construcţiilor. 

Schimbările esenţiale ale condiţiilor de gospodărire care s-au produs în ultimele decenii în economia 
ţării, inclusiv în construcţii, impun imperios îmbunătăţirea calităţii conţinutului fluxurilor informaţionale 
utilizate în luarea deciziilor fundamentate.  

În cursul cercetărilor s-a stabilit că, pentru sporirea eficienţei activităţii analitice şi îmbunătăţirea 
calităţii deciziilor economico-financiare luate în entităţile mari şi mijlocii din ramura construcţiilor, este 
necesar să se creeze un subsistem separat al contabilităţii manageriale (bazat pe un sistem de conturi de sine 
stătător). În acest caz, scopul creării unui subsistem al contabilităţii manageriale într-o entitate de 
construcţie concretă constă în asigurarea funcţionării eficiente a acesteia în condiţiile economiei de piaţă, 
gradul necesităţii în informaţie pentru managementul agentului economic. Astfel, esenţa contabilităţii 
manageriale constă în faptul că aceasta serveşte la administrarea de către o entitate concretă şi, din această 
cauză, nu poate fi reglementată de normele şi standardele care sunt obligatorii pentru toţi.  

Contabilitatea managerială eficientă, care corespunde, în mod adecvat, condiţiilor activităţii unei 
companii de construcţii concrete, va asigura nu numai controlul activităţii curente, ci şi va ameliora poziţia 
strategică a acesteia. Dat fiind faptul că crearea unui subsistem al contabilităţii manageriale este o măsură 
costisitoare, crearea unui subsistem separat al contabilităţii manageriale nu va fi eficientă şi justificată sub 
aspect economic în entităţile de construcţii mici. În acest caz, baza metodologică şi ştiinţifică a studierii şi 
aplicării contabilităţii manageriale trebuie să devină experienţa şi tradiţiile ştiinţei contabile autohtone, 
precum şi experienţa pozitivă a reprezentanţilor şcolilor contabile din ţările dezvoltate economic. 

Crearea unui subsistem eficient al contabilităţii manageriale este legată de efectuarea unui complex 
de acţiuni privind punerea în concordanţă a condiţiilor funcţionării entităţii de construcţii cu strategia 
elaborată a dezvoltării acesteia. Un astfel de subsistem presupune în special: 

• îmbunătăţirea sistemului de administrare; 
• sporirea eficienţei producţiei; 
• creşterea competitivităţii produselor fabricate, lucrărilor prestate; 
• creşterea productivităţii muncii; 
• reducerea costurilor de producţie; 
• ameliorarea indicatorilor economico-financiari ai entităţii. 

În acest context, sarcinile generale ale acestui subsistem vor fi următoarele: 
• crearea unui mecanism eficient de administrare a entităţii; 
• asigurarea atractivităţii investiţionale a entităţii; 
• utilizarea de către entitate a mecanismelor de piaţă în vederea atragerii mijloacelor 

financiare ale investitorilor autohtoni şi străini; 
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• creşterea interesului personal şi a responsabilităţii angajaţilor entităţii ca unul din factorii 
sporirii stabilităţii dezvoltării acesteia. 

Decizia privind crearea unui subsistem al contabilităţii manageriale şi aprobarea unui program 
concret de acţiuni în vederea creării acesteia trebuie să fie adoptate de către conducătorul organizaţiei 
de construcţie. La luarea deciziei privind întrebarea, dacă trebuie să se creeze un subsistem al 
contabilităţii manageriale sau nu, este necesar a se conduce de importanţa informaţiei manageriale, 
care se preconizează să fie formată în cadrul acestuia şi costurile aferente creării şi funcţionării unui 
atare subsistem. Cu alte cuvinte, gradul eficienţei contabilităţii manageriale, într-o organizaţie de 
construcţii concretă, se măsoară prin utilitatea informaţiei obţinute cu ajutorul acesteia. 

Complexitatea deosebită în crearea unui subsistem eficient al contabilităţii manageriale în 
organizaţiile de construcţii a fost generată de următorii factori: 

• complexitatea studierii ştiinţifice a diverselor aspecte ale construcţiilor capitale; 
• diversitatea formelor organizatorice şi economice ale procesului executării lucrărilor de 

construcţii; 
• numărul mare al participanţilor care au diferite sarcini funcţionale şi obiective; 
• dependenţa esenţială a procesului de construcţie de condiţiile naturale. 

Dat fiind faptul că lucrările de construcţie se execută sub influenţa nemijlocită a multor factori 
organizatorici, tehnico-ştiinţifici, economici, de producţie, natural-climaterici etc., având, după natura 
sa, un caracter probabilistic, acesta reprezintă un sistem foarte complicat cu un caracter dinamic de 
dezvoltare. De aceasta este legată necesitatea utilizării mai largi a metodelor de asigurare 
informaţională, modelare economică, analiză sistematică, expertiză economică, bazate pe principii 
ştiinţifice fundamentate. 

Pentru elaborarea programului de creare a unui subsistem al contabilităţii manageriale, este 
oportun să se creeze un grup de lucru special, cu acordarea acestuia a atribuţiilor necesare. În baza 
analizei activităţii economico-financiare a entităţii şi a problemelor privind perfecţionarea sistemului 
informaţional al administrării, participanţii grupului de lucru special iau decizia privind posibilitatea 
realizării sarcinilor asumate de către lucrătorii aparatului contabil existent al entităţii de construcţii, fie 
înlocuirea integrală ori parţială a personalului sau angajarea altor lucrători contabili calificaţi. 

Crearea subsistemului contabilităţii manageriale într-o organizaţie de construcţie concretă 
presupune efectuarea unui complex de acţiuni. Totodată, condiţiile şi modul de îndeplinire a unor 
acţiuni (utilizarea conturilor sintetice şi analitice corespunzătoare, aplicarea unor registre speciale, 
aprobarea unor formulare diverse ale rapoartelor interne) este necesar să fie prevăzute în politica de 
contabilitate a entităţii. 

Celelalte acţiuni poartă un caracter de recomandare şi necesitatea realizării acestora este 
determinată de către persoanele care iau decizia privind crearea unui subsistem al contabilităţii 
manageriale ţinând cont de particularităţile funcţionării acestuia, nivelul dezvoltării organizatorice şi 
corespunderea cerinţelor contemporane ale unor sau altor componente ale managementului. În acest 
caz, în ordinul conducătorului entităţii privind crearea unui subsistem al contabilităţii manageriale, 
este oportun să se determine responsabilitatea pentru: 

• realizarea planului de creare a unui subsistem al contabilităţii manageriale; 
• veridicitatea şi utilizarea cu destinaţie specială a purtătorilor datelor contabilităţii 

manageriale; 
• rezultatele economico-financiare ale conducătorilor ”centrelor de responsabilitate”; 
• reţinerea transmiterii datelor pentru formarea indicatorilor contabilităţii manageriale; 
• divulgarea secretului comercial. 

Este necesar, de asemenea, să se includă în contracte dispoziţiile care prevăd dependenţa 
remunerării conducătorului „centrului de responsabilitate” de rezultatele obţinute de acesta.  

Persoana care răspunde pentru funcţionarea subsistemului contabilităţii manageriale este 
obligată: 

• să efectueze coordonarea obiectivelor şi planurilor organizaţiei de constricţii; 
• să contribuie la realizarea de către conducerea organizaţiei de construcţii a obiectivelor 

trasate; 
• să organizeze ţinerea contabilităţii manageriale. 

În vederea creşterii atractivităţii investiţionale a entităţii de construcţii, în cadrul contabilităţii 
manageriale, este necesar să se realizeze programe pe termen lung (strategice) privind lărgirea pieţei 
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prezenţei acesteia. Pentru a asigura îmbunătăţirea poziţiei economico-financiare a entităţii, 
completarea mijloacelor circulante şi crearea condiţiilor pentru dezvoltarea stabilă a acesteia, este 
necesar să se promoveze, în cadrul subsistemului contabilităţii manageriale, politica preţurilor în mai 
multe etape. Practica demonstrează că numai informaţia contabilă credibilă şi calitativă privind 
investiţiile şi costurile organizaţiei de construcţii aferente produselor fabricate permite să se aprecieze 
real caracterul fundamentat al mărimii şi eficienţa utilizării capitalului propriu şi împrumutat. 

Pentru a efectua măsurile menţionate, este necesar să se utilizeze abordări fundamentate 
ştiinţific, bazate pe elaborările economiştilor autohtoni, precum şi pe experienţa pozitivă a ţărilor 
dezvoltate economic. 

Aplicarea largă a contabilităţii manageriale în entităţile din ramura de construcţii este 
împiedicată, într-o mare măsură, de lipsa unui aparat noţional concretizat ţinând cont de 
particularităţile ramurii. O importanţă fundamentală o au, de asemenea, elaborarea conturilor 
corespunzătoare ale contabilităţii manageriale, precum şi a recomandărilor privind ţinerea acestora. 
Această problemă este legată, în special, de faptul că metodele de contabilizare a costurilor utilizate în 
subsistemul contabilităţii manageriale necesită o interpretare univocă a unor atare noţiuni, cum sunt: 
„costuri”, „cheltuieli”, „costuri achitate”, „cheltuieli achitate”, „costuri neachitate”, „cheltuieli 
neachitate” etc. În acest caz, un loc important îl ocupă elaborarea unui sistem necesar de indicatori 
pentru contabilitatea managerială şi a formularelor pentru rapoartele interne. 

De asemenea, este necesar de menţionat că înregistrările în conturile contabilităţii manageriale, 
precum şi principiile formării informaţiei aferente diferă esenţial de contabilitatea financiară. Aceasta 
este legată, în primul rând, de faptul că contabilitatea managerială prevede obiective şi sarcini 
formulate clar, relativ autonome, dar legate strâns de contabilitatea financiară, cum sunt: clasificarea 
costurilor pe elemente economice care este reglementată nu numai de Standardul Naţional de 
Contabilitate (S.N.C.) 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”, S.N.C. 11 
„Contractele de construcţii” (4), ci şi de planul de conturi contabile, iar clasificarea costurilor pe 
articole de calculaţie poartă un caracter de recomandare. Dat fiind acest fapt, în sistemul contabil al 
organizaţiei de construcţii, resursele utilizate la fabricarea produselor este necesar nu numai să fie 
contabilizate într-un anumit cont contabil, ci şi, în mod obligatoriu, să fie codificate, ceea ce va 
permite utilizarea automată a acestor date în scopul contabilităţii manageriale. 

În opinia noastră, existenţa unui subsistem eficient al contabilităţii manageriale constituie o 
condiţie necesară şi, într-o mare măsură, contribuie la luarea deciziilor manageriale fundamentate la 
diverse niveluri ale administrării entităţilor de construcţii. 

Astfel, crearea unui subsistem separat al contabilităţii manageriale în organizaţiile de construcţii 
mari şi mijlocii constituie, în prezent, o necesitate obiectivă, care nu trebuie ignorată. 
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Conf. univ. dr. Eudochia Bajerean, ASEM, ebajerean@yahoo.com 

Drd. Maia Bajan, ASEM, mbajan@mail.ru 
  
S’inscrivant dans l’exercice du contrôle, l’analyse des écarts est utile pour effectuer l’évaluation, la rétroaction 

et le repérage des problèmes; elle peut s’appliquer aux revenus, aux coûts directement reliés aux produits et services 
ainsi qu’aux coûts discrétionnaires. L’analyse des écarts poursuit un double objectif. Elle permet d’abord d’assurer le 
bon fonctionnement du système de contrôle par exceptions. Lorsque les conditions varient de façon significative par 
rapport à ce qu’elles devraient être, le ou les écarts constatés amèneront la direction à intervenir. En second lieu, 
l’analyse des écarts constitue le moyen par lequel les responsables évaluent leur performance et s’informent du degré 
d’efficacité des activités. 

 
Costul standard este un sistem care arată în detaliu cât va costa fiecare produs obţinut şi implică 

organizarea procedurilor de stabilire, analiză şi raportare a abaterilor pentru justificarea deciziilor de 
corecţie şi pentru prevenirea unor evenimente neplăcute cu efect asupra eficienţei. 

Analiza abaterilor este un instrument ajutător al controlului performanţelor. Scopul analizei este de a 
pune în evidenţă posibilităţile pe care le are entitatea pentru a-şi atinge obiectivele. 

Numai în urma stabilirii şi analizei abaterilor pot fi evaluate o serie de măsuri corective prin care să 
se poată atinge obiectivele fixate. 

Procesul de calcul al valorii şi de identificare a cauzelor diferenţelor dintre costurile efective şi 
costurile standard se numeşte analiza abaterilor.  

Diferenţa dintre costurile standard aferente producţiei fabricate şi costurile efective se numeşte 
abatere [1, p. 1090].  

Abaterile pot fi grupate în funcţie de diferite criterii: după modul de organizare şi bazate pe 
responsabilităţi [3, p. 256]. Gruparea abaterilor poate fi prezentată prin următoarele scheme: 

 
 
 

 
 
 

Figura 1. Clasificarea abaterilor după modul de organizare 
 
Această grupare scoate în evidenţă semnificaţia abaterilor ca o consecinţă a modului de organizare a 

entităţii, eficient sau neeficient. 
 
 
 

 
 

 
Figura 2. Clasificarea abaterilor bazate pe responsabilităţi 

 
Din afirmaţiile economiştilor români, Călin O., Caraiani C., Dumitrana M., Cojocaru C., Briciu S., 

Tabără N., etapa de calculare, urmărire şi raportare a abaterilor presupune realizarea mai multor acţiuni, şi 
anume: 

După 
responsabilităţi 

Abateri controlabile – imputate unor persoane responsabile, cum ar fi: centrul de 
aprovizionare în cazul procurării resurselor materiale necalitative; departamentul 
tehnic – pentru standardele cantitative incorecte 

Abateri necontrolabile – generate de factori externi, cum ar fi: creşterea preţului 
materialelor şi care nu pot fi imputate unor persoane responsabile de apariţie a 
acestora 

După modul  
de organizare 

Abateri cu aspect negativ (nefavorabile, depăşirile) – când consumurile 
efective sunt mai mari decât consumurile standard, fiind un indicator al 
neeficienţei entităţii 

Abateri cu aspect pozitiv (favorabile, economii) – când consumurile efective 
sunt mai mici decât consumurile standard, fiind un semn al eficienţei 
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- înregistrarea costurilor pe parcursul desfăşurării procesului de producţie pe feluri, locuri 
şi cauze generatoare; 

- compararea consumurilor efective cu cele standard şi stabilirea abaterilor pe centre de 
responsabilitate, articole de calculaţie şi cauze de apariţie [4, p.223]; 

- analiza abaterilor sub aspectul urmăririi cauzelor care le-au produs; 
- identificarea măsurilor de eliminare şi/sau diminuare a abaterilor nefavorabile, precum şi 

de menţinere a abaterilor favorabile [5]. 
În vederea organizării evidenţei şi analizei abaterilor de la costurile standard, economiştii români 

Călin O. şi Cârstea Gh. propun o serie de principii pentru a fi respectate, şi anume: 
- principiul urmăririi permanente şi complete a abaterilor – potrivit acestui principiu, atât 

evidenţa operativă, cât şi contabilitatea, trebuie organizate astfel, încât abaterile să fie 
reflectate în mod distinct de la identificare şi până la momentul trecerii lor la rezultate, 
relevându-se valoarea lor pe cauze; 

- principiul informaţiei prin excepţie – presupune raportarea către organele de conducere 
numai a acelor costuri care nu se încadrează în standard, adică doar asupra excepţiilor de 
la standardele stabilite. Totodată, trebuie relevate acele cauze care au provocat aceste 
depăşiri cu scopul de a le elimina; 

- principiul informării operative – implică transmiterea de informaţii privind abaterile către 
factorii de conducere spre a fi luate decizii care să aducă eliminarea rapidă a cauzelor care 
determină abateri; 

- principiul selectării şi dirijării raţionale a informaţiilor – conform acestui principiu, 
sistemul de informare bazat pe evidenţa abaterilor trebuie să selecteze şi să dirijeze 
raţional informaţiile, în funcţie de răspunderea fiecărui compartiment în parte [4, p.235]. 

Analiza abaterilor de la costurile standard se face aplicând principiul excepţiilor. Potrivit acestui 
principiu, pentru fiecare nivel de conducere se vor selecta abaterile negative sau pozitive semnificative, atât 
cantitativ, cât şi valoric, pentru care sunt necesare măsuri imediate de înlăturare a cauzelor care le-au 
generat (pentru aspectele negative) sau de menţinere a situaţiei existente (pentru aspectele pozitive). 
Abaterile considerate, într-o primă fază, nesemnificative se analizează ulterior la nivelul locurilor unde s-au 
produs deoarece, uneori, se constată că, pe ansamblu, există rezerve sau deficienţe însemnate care nu pot fi 
ignorate. 

Calculul şi analiza abaterilor se pot efectua atât concomitent cu desfăşurarea procesului de producţie, 
pe măsura producerii lor, cât şi la sfârşitul perioadei de gestiune, când se poate controla post-faptic modul 
de încadrare în bugetul costurilor de producţie. 

În primul caz, analiza are drept scop descoperirea cauzelor care au produs abaterile respective, pentru 
ca, în raport cu ele, conducerea să adopte o serie de decizii de corectare a celor luate anterior. 

Cel de-al doilea caz are drept scop fundamentarea şi adoptarea unor decizii de perspectivă pe baza 
previziunilor care se fac cu privire la costul producţiei. 

În cadrul fiecărui sector de consumuri, calculul şi analiza abaterilor se fac pe articole de calculaţie 
specifice metodei standard-cost, astfel: 

- abaterile de la costul standard pentru materiale şi materii prime; 
- abaterile de la costul standard privind manoperă; 
- abaterile de la consumurile indirecte standard. 

Abaterile de la costul standard pentru materiale reprezintă diferenţa dintre costul efectiv al 
materialelor şi costul standard al acestora. După calculul consumurilor standard materiale, contabilul 
trebuie să asigure organizarea unei evidenţe operative pentru urmărirea, înregistrarea, analiza şi raportarea 
abaterilor consumurilor efective de la nivelul standard stabilit. 

Abaterile de la consumurile standard pentru materiale sunt de două feluri, şi anume: 
1) abateri de la consumurile standard (cantitative); 
2) abateri din diferenţe de preţuri de achiziţie (calitative). 

Organizarea acestei evidenţe asigură stabilirea abaterilor în mod operativ, pe parcursul desfăşurării 
procesului de producţie, pe feluri, locuri şi cauze generatoare.  

În cadrul întreprinderilor producătoare de mobilă, urmărirea consumului de materiale se realizează 
prin intermediul normelor de consum, care se limitează la aspectul cantitativ. Aplicarea acestui procedeu 
conduce la obţinerea unor informaţii corecte şi operative cu privire la abaterile de cantitate. 
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ΔCMAT = CEMAT – CSMAT, 
unde: ΔCMAT exprimă abaterea totală a consumurilor directe de materiale; 

CEMAT – consumul de materiale directe efectiv; 
CSMAT – consumul de materiale directe standard. 

Această abatere a consumurilor directe de materiale are două situaţii posibile: 
1) abateri de la cantităţile standard de consum de 
materiale directe, analizează consumurile directe de 
materiale în mod cantitativ:  
∆Q = (QE - QS) PS, 
unde: ∆Q reprezintă abatere de cantitate; 

QE – cantitate efectivă; 
QS – cantitate standard; 
PS – preţ standard. 

2) abateri de la preţul de aprovizionare standard, 
analizează consumurile directe de materiale în mod 
valoric: 

∆ P = (PE - PS) QE, 
unde: ∆ P indică abatere de preţ; 

PE – preţ efectiv;  
PS – preţ standard; 
QE – cantitate efectivă. 

 
Procedeul debitării cu anticipaţie a cantităţilor necesare fabricaţiei se utilizează în cazul când 

materiile prime se prelucrează în loturi, iar procesul tehnologic impune croirea lor la început, după anumite 
dimensiuni. Abaterile de la consumul standard se determină pentru fiecare lot de produse comparând 
consumul efectiv cu cel standard. 

Abaterile de la consumurile standard se determină, în cadrul fiecărui sector, pe feluri de materii prime 
şi materiale prin următoarele căi [2, p.200]: 

- documentaţia de eliberare şi/sau restituire a materialelor; 
- debitarea sau croirea de la început a întregii cantităţi de materiale necesare executării lotului de 

produse lansat în fabricaţie; 
- inventarierea materialelor neconsumate la locurile de muncă în secţiile de producere. 
Abaterile se reflectă direct în documentele de eliberare când are loc înlocuirea unor materiale cu 

altele, precum şi în cazul solicitării de cantităţi suplimentare. Materialele nefolosite sau economisite se 
reflectă şi ele în documente separate. Abaterile de la consumurile standard se determină pe feluri de 
materiale, centralizând consumurile suplimentare şi, respectiv, restituirile consemnate în documente. 

Abaterile de la consumurile standard pentru materiale pot fi provocate de mai multe cauze, pentru 
care putem stabili cu claritate şi un responsabil: 

 
Cauze Responsabili 

Cauze posibile ale abaterilor de cantitate: 
Pierderi nejustificate 
Verificare calitativă defectuoasă 
Folosirea materialelor nestandardizate 
Specificaţii greşite 
Depozitare necorespunzătoare 
Standarde incorecte 
Întreţinerea necorespunzătoare a utilajelor 

 
Maistrul  
Gestionarul 
Managerul de aprovizionare 
Managerul tehnic 
Gestionarul 
Managerul de producţie 
Managerul de întreţinere  

Cauze posibile ale abaterilor de preţ: 
Modificarea preţului de achiziţie 
Modificarea condiţiilor de transport 
Schimbarea surselor de aprovizionare faţă de cele avute la momentul 
elaborării standardelor 
Schimbarea calităţii şi implicit a preţului fără a fi corespunzătoare 
standardelor 
Cumpărări neeficiente 
Pierderea discountului 
Cumpărări rapide în scopul satisfacerii unei comenzi 

 
Necontrolabilă  
Managerul de aprovizionare 
Managerul de aprovizionare şi al 
producţiei 
Necontrolabilă 
 
Managerul de aprovizionare 
Managerul financiar 
Managerul producţiei şi al 
aprovizionării 

 
Figura 3. Cauzele şi responsabilii de apariţie a abaterilor pentru materiale 
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La intervale scurte de timp, în baza consumurilor de materiale prestabilite etalon şi a celor consumate 
real, se poate întocmi „Raportul privind abaterile de la costurile standard pentru materiale” pe secţii, 
comenzi, cauze, indicându-se şi responsabili pentru abaterile ce se înregistrează sub formă de depăşiri sau 
economii. 

Perfecţionarea organizării contabilităţii consumurilor de manoperă trebuie să urmărească 
determinarea în mod operativ, pe parcursul procesului de producţie a abaterilor consumurilor efective cu 
manopera. La intervale foarte scurte de timp, se poate efectua o analiză sistematică a activităţii desfăşurate 
de către entitate. Această analiză are rolul de a stabili abaterile pentru aceste consumuri, locuri şi cauze, 
precum şi identificarea responsabilităţilor. 

Abaterile de la costurile standard privind manopera sunt de două feluri: 
1) abateri datorate modului de folosire a orelor productive; 
2) abateri de la tariful de salarizare. 

Abaterile se calculează astfel: 
 

ΔCMAN = CEMAN – CSMAN, 
unde: ΔCMAN exprimă abaterea totală consumurilor privind manopera; 

CEMAN – consumul de manoperă efectivă; 
CSMAN – consumul de manoperă standard. 

Această abatere a consumurilor-manoperă are două situaţii posibile: 
1) variaţia timpului (orelor productive), analizează 
capacitatea de producţie:  

∆T = (TE - TS) tS, 
unde: ∆T indică abaterea de timp; 

TE – timpul efectiv; 
TS – timpul standard; 
tS – tariful standard. 

2) abateri de la tariful de salarizare, analizează 
consumurile manoperă în mod valoric: 

∆ t = (tE - tS) TE, 
unde: ∆ t – abatere de tarif; 

tE – tariful efectiv;  
tS – tariful standard; 
TE – timpul efectiv. 

 
Abaterile de la consumurile standard privind manopera, la fel, pot fi provocate de mai multe cauze, 

pentru care putem stabili responsabilul: 
 

Cauze Responsabili 
Cauze posibile ale abaterilor de timp: 
Schimbări în programul de lucru datorită întreruperilor neprogramate 
Lipsa productivităţii muncii 
Norme de timp nereale 
Stabilirea incorectă a standardelor 
Utilizarea personalului insuficient calificat sau calificat necorespunzător 
Supraveghere şi control ineficiente 
Executarea de operaţii suplimentare neprevăzute în procesul tehnologic 
Lipsa materialelor sau calitatea lor defectuoasă 
Condiţii improprii de muncă 
Folosirea unor utilaje necorespunzătoare la execuţia lucrărilor 
Întreţinerea necorespunzătoare a utilajelor 

 
Necontrolabilă  
Maistrul şi muncitorii 
Managerul de producţie 
Managerul de producţie 
Managerul de personal 
Maistrul 
Maistrul şi muncitorii 
Managerul de aprovizionare 
Managerul de personal 
Managerul de întreţinere tehnică 
Managerul de întreţinere tehnică 

Cauze posibile ale abaterilor de tarif: 
Modificarea tarifelor de salarizare 
Angajarea de personal de categorii diferite datorită lipsei de oferte pe piaţa 
muncii 
Utilizarea personalului insuficient calificat 
Folosirea schimburilor în orele de noapte, zilele de odihnă şi sărbătoare 
Plăţi suplimentare mai mari decât cele prevăzute datorită unor comenzi 
urgente 

 
Necontrolabilă  
Necontrolabilă  
 
Managerul de personal 
Managerul de producţie 
Managerul de producţie şi vânzare 

 
Figura 4. Cauzele şi responsabilii de apariţie a abaterilor privind manopera 

 
Abaterile de la costurile standard de manoperă se comunică organelor de decizie din cadrul entităţii, 

întocmindu-se „Raportul privind abaterile de la costurile standard pentru manoperă”, pe comandă, secţie şi 
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cauze ale abaterilor.  
Identificarea şi urmărirea operativă a abaterilor de la consumurile indirecte de producţie prezintă anumite 

particularităţi faţă de consumurile directe, datorită caracterului complex şi neuniform al efectuării acestor 
consumuri pe parcursul perioadei de gestiune. 

Abaterile la elementele de consumuri, care se stabilesc de standarde fundamentate ştiinţific, se identifică 
cu ocazia acordării vizei de control preventiv pentru încadrarea în buget sau pentru depăşiri justificative. 

Abaterile, pentru care nu se stabilesc standarde fundamentate ştiinţific şi constau din economii sau 
depăşiri, se stabilesc la sfârşitul perioadei de gestiune. Atât depăşirile, cât şi economiile, se analizează pentru a 
stabili dacă depăşirile se justifică cu plusul de activitate pentru că o parte din aceste consumuri au un caracter 
constant, iar economiile, pentru a stabili dacă sunt reale sau provin din nerealizarea programului de producţie. 
Analiza abaterilor respective are drept scop depistarea cauzelor care le-au produs, pentru a se adopta deciziile ce 
se impun în fiecare caz în parte. 

Abaterile se determină la majoritatea articolelor de consumuri, care intră în structura consumurilor 
indirecte de producţie, pentru a preveni depăşirile de consumuri ce pot apărea pe parcursul perioadei de gestiune. 

Pentru costurile indirecte de producţie, se disting trei feluri de abateri [4, p.230]: 
1) abatere de volum; 
2) abatere de capacitate; 
3) abatere de randament. 

 
ΔCCIP = ∆CCIPV + ∆CCIPC + ∆CCIPR , 

unde: ΔCCIP indică abaterea totală consumurilor indirecte de producţie; 
∆CCIPV – abatere de volum; 
∆CCIPC – abatere de capacitate; 
∆CCIPR – abatere de randament. 

Această abatere a consumurilor indirecte de producţie are trei situaţii posibile: 
1) variaţia de volum (∆CCIPV), 
constituie stadiul de constatare a 
abaterilor în total şi pe fiecare poziţie 
în parte de producţie standard. 

2) variaţia de capacitate 
(∆CCIPC), reprezintă orele cu 
care programul de activitate a 
fost depăşit sau nu a fost 
îndeplinit. 

3) variaţia de randament 
(∆CCIPR), reprezintă diferenţa 
dintre orele efective şi standard 
aferente producţiei efective. 

 
Calculul şi analiza abaterilor de consumuri indirecte de producţie standard creează premisele luării unor 

măsuri care se referă la supravegherea permanentă a nivelului de consumuri indirecte de producţie efective, 
astfel încât acestea să nu depăşească standardul stabilit. De asemenea, prin calculul acestor abateri se realizează 
condiţiile pentru creşterea gradului de utilizare a capacităţii de producţie a entităţilor şi implicit creşterea 
productivităţii muncii la toate nivelurile organizatorice, în special, în secţiile de producţie. 

Direcţiile de perfecţionare a contabilităţii costurilor indirecte de producţie au în vedere, pe de o parte, 
calculul şi fixarea documentară a abaterilor de la aceste consumuri, iar pe de altă parte, analiza abaterilor 
respective pentru a stabili cauzele care le-au produs şi deciziile care se impun. 

După calculul abaterilor pe secţiile de bază, acestea se centralizează pe întreaga entitate, cu scopul de a 
analiza la fiecare nivel de conducere şi a se adopta deciziile optime în vederea utilizării în întregime a capacităţii 
de producţie pentru reducerea consumurilor constante pe unitate de produs şi sporirea productivităţii muncii.  

Pentru adoptarea deciziilor optime, trebuie efectuată analiza activităţii sectoarelor la care s-au produs 
depăşirile, cu indicarea articolelor de calculaţie respective, precum şi stabilirea cauzelor care au condus la 
depăşiri şi responsabilii acestora: 

 
Cauzele Responsabilii 

Creşterea generală a preţurilor 
Schimbarea normelor de producţie 
Control şi supravegheri ineficiente 
Lipsa energiei electrice 
Schimbări în programul de lucru 
Lipsa comenzilor 
Eficienţă scăzută a utilajelor 

Necontrolabilă 
Managerul de producţie 
Managerul centrului 
Necontrolabilă 
Managerul de personal 
Managerul de vânzări 
Managerul de întreţinere 

 
Figura 5. Cauzele şi responsabilii de apariţie a abaterilor privind consumurile indirecte 
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Standardizarea costurilor de producţie trebuie să aibă ca bază de plecare standardele cantitative şi 
valorice fundamentate ştiinţific, cu motivarea tehnico-economică. Acest lucru este necesar, deoarece, 
abaterile consumurilor efective de la cel standard, determinate concomitent cu desfăşurarea procesului de 
producţie, au o semnificaţie mai mare decât abaterile calculate la sfârşitul perioadei de gestiune care conduc 
la decizii tardive. Ele presupun determinarea operativă a cauzelor pentru că acestea sunt elemente esenţiale 
la adoptarea deciziilor şi acţiunilor viitoare pentru corectarea devierilor în realizarea obiectivelor stabilite. 

Pornind de la cele expuse mai sus, putem menţiona că evaluarea eficientă a performanţei manageriale 
depinde atât de factorul uman, cât şi de politicile entităţii. Introducerea abaterilor de la costurile standard în 
rapoartele de performanţă aduce un grad de exactitate. 

Abaterile tind să pună în evidenţă domeniile de activitate eficiente şi ineficiente mai bine decât 
comparaţiile dintre datele bugetate statice şi cele realizate efectiv. Cheia întocmirii unui raport de 
performanţă bazat pe costurile standard şi abaterile corespunzătoare constă în identificarea persoanelor 
răspunzătoare pentru fiecare abatere, determinarea cauzelor fiecărei abateri, crearea unui sistem de 
management selectiv, crearea unui format de raport adoptat fiecărei funcţii.  
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IMPLEMENTAREA CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL  
ÎN INSTITUŢIILE BUGETARE 
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Lect. sup. Nadejda Ţurcanu, ASEM 
Drd. Constantin Dudău, asist. univ. U.T.M. (Bucureşti) 

 
La mise en œuvre des activités de contrôle interne, quelles qu'elles soient nécessaires pour définir la mission et la 

connaissance des règles doivent être suivies. Toutes les fonctions et activités au sein d'une entité basée sur une politique 
générale et chaque responsable de définir et de connaître cette politique. Ainsi, il existe une politique pour la fonction 
comptable et financière et une autre politique pour la fonction ressources humaines.Chaque politique de définir la 
responsabilité de la mission assignée à entreprendre des actions, objet et la portée. Pour la même fonction ou l'activité peut 
être une politique générale et une ou plusieurs fonctions spécifiques politique, et la reddition de comptes est l'obligation 
d'établir des activités de contrôle interne pour atteindre ses objectifs, en tenant compte de toutes ces politiques. Dans le 
même temps, l'agent prendra en compte qu'il ya des gens d'horizons différents, des ressources limitées, les systèmes 
d'information ne peut fournir aucune information, etc. Par conséquent, la mise en œuvre de contrôle adéquates, il faut savoir 
à l'avance le rôle qui a la fonction. Auditeur interne, vous devrez considérer les actes des activités de contrôle ne sera pas en 
mesure de le faire à moins qu'il connaît bien la mission confiée à la fonction/activité. Donc, première question est: quelle est 
votre mission », pour comprendre la mission confiée à. 

 
Implementarea activităţilor de control intern, oricare ar fi ele, impun definirea misiunii şi 

cunoaşterea regulilor ce trebuie respectate. Toate funcţiile/activităţile din cadrul unei entităţi au la bază o 
politică generală şi fiecare responsabil trebuie să definească şi să cunoască această politică. Astfel, există o 
politică pentru funcţia financiar-contabilă şi o altă politică pentru funcţia de resurse umane. Fiecare 
politică va defini misiunea responsabilului, stabilind acţiunile ce trebuie să le întreprindă, scopul şi 
domeniul de aplicare. 
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Pentru aceeaşi funcţie/activitate, este posibil să existe o politică generală şi una sau mai multe 
politici specifice funcţiei, iar responsabilului îi revine datoria să stabilească activităţile de control intern 
pentru a-şi atinge obiectivele fixate, ţinând cont de toate aceste politici. În acelaşi timp, responsabilul va 
avea în vedere că are oameni cu pregătiri diferite, mijloace limitate, sisteme informatice care nu pot oferi 
orice informaţii etc. 

În consecinţă, implementarea unui control adecvat presupune cunoaşterea, în prealabil, a misiunii pe 
care o are funcţia respectivă. Auditorul intern, când va trebui să aprecieze actele activităţilor de control, nu 
va putea să facă acest lucru, dacă nu va cunoaşte bine misiunea încredinţată responsabilului 
funcţiei/activităţii. Astfel, prima sa întrebare va fi: care este misiunea dumneavoastră?, pentru a înţelege 
misiunea încredinţată responsabilului.  

Responsabilul funcţiei/activităţii pentru îndeplinirea misiunii trebuie să se asigure de existenţa 
mijloacelor şi resurselor necesare, pe care trebuie să le identifice şi să stabilească modul cum le va utiliza 
sau dacă nu reuşeşte este de datoria lui să modifice conţinutul misiunii în situaţia în care nu se poate 
îndeplini. De aici, rezultă ce şanse puţine există de implementare a celor mai potrivite activităţi de control 
când nu este stabilită politica misiunilor şi nu pot fi identificate concret mijloacele şi resursele. 

În acelaşi timp, misiunea încredinţată nu poate fi îndeplinită cu orice preţ, deoarece există limite care 
trebuie avute în vedere, şi unele nu pot fi depăşite sub nicio motivaţie, şi anume: 

 limitele fixate de dispoziţiile legale bugetare şi cele de deontologie profesională ale entităţii. Aceste 
dispoziţii fixează un cadru în afara căruia acţiunea nu se poate desfăşura şi controlul intern trebuie 
să-l aibă în vedere; 

 limitele tehnice, în sensul unui scadenţar fiscal care trebuie respectat, al unor obligaţii juridice pe 
baza contractelor încheiate, condiţii de realizare a împrumuturilor financiare solicitate ş.a. 
Toate aceste limite provoacă responsabilului funcţiei/activităţii constrângeri de care este obligat să 

ţină seama. Pentru acestea, responsabilul trebuie mai întâi să le cunoască, să le evalueze şi să aprecieze 
existenţa posibilităţilor de realizare a misiunii în aceste condiţii. Abia în acest stadiu, responsabilul va trece 
la fixarea activităţilor de control generale, care, ulterior, vor fi actualizate periodic, pentru a garanta 
funcţionarea şi eficienţa funcţiei/activităţii sale.  

Stabilirea activităţilor de control intern. Evoluţia riscurilor care planează asupra 
funcţiilor/activităţilor/subactivităţilor/operaţiilor şi stabilirea activităţilor de control aferente acestora 
constituie o preocupare majoră a managementului. Managerii, ca şi auditorii, trebuie să dispună de 
cunoaşterea exactă a funcţiilor de care sunt responsabili, pentru a putea stabili activităţile de control care 
sunt necesare a fi implementate în vederea asigurării funcţionării eficiente. 

Activităţile de control intern stabilite în vederea implementării, care vor fi identificate prin utilizarea 
Chestionarelor de control intern (CCI), conferă coerenţă sistemului de control intern şi pot fi grupate în 
următoarele şase categorii: obiectivele, mijloacele, sistemele de informare, organizarea, procedurile, 
supervizarea. 

În cadrul misiunilor de audit intern, când se constată puncte slabe, disfuncţii sau erori, auditorii vor 
găsi întotdeauna cauza primară în inexistenţa sau nefuncţionalitatea unei activităţi de control intern, dintre 
cele şase prezentate mai sus, din lanţul procedural implementat de către responsabilul funcţiei. 

 Obiectivele reprezintă, pentru responsabilul funcţiei/activităţii, prima îndatorire pe care trebuie să 
o îndeplinească, după precizarea obiectului misiunii sale, ceea ce înseamnă fixarea unei politici de acţiune. 

Înţelepciunea populară spune „cel care nu are obiective nu riscă să le atingă”, de aceea, stabilirea 
obiectivelor trebuie să fie o motivaţie primordială a responsabilului funcţiei. 

Obiectivele stabilite trebuie să se încadreze în obiectivele generale ale controlului intern, care sunt 
unanim recunoscute, şi anume: securitatea activelor, calitatea informaţiilor, respectarea directivelor, optimizarea 
resurselor. 

Responsabilii funcţiilor le revine sarcina respectării obiectivelor generale de control intern şi, pe 
lângă acestea, ei vor defini obiectivele specifice misiunii lor, care, ulterior, vor fi apreciate de auditorii 
interni, având în vedere următoarele criterii, pe care trebuie să le îndeplinească: 

 să participe la realizarea misiunii încredinţate responsabililor; 
 să fie repartizate în interiorul funcţiei, având în vedere o construcţie piramidală a obiectivelor a 

căror totalitate concurează la realizarea obiectivului general; 
 să fie măsurabile, exprimate în valori reale, posibile de atins, indicatori de activitate cantitativi sau 

calitativi; 
 să poată fi monitorizate prin sistemul de informare al managementului; 
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 să se încadreze în timp; 
 să fie concrete, clare să nu dea naştere la confuzii. 

Abaterile reieşite, faţă de aceste principii, constituie puncte slabe, disfuncţionalităţi sau erori ale 
sistemului de control intern, instituit şi aprobat de responsabilul funcţiei, tot aşa cum absenţa obiectivelor 
activităţii este un punct slab la nivelul întregii entităţi. 

 Mijloacele permit responsabilului realizarea obiectivelor. O problemă care trebuie să fie, în 
permanenţă, în atenţia managerilor este aceea a adaptării mijloacelor la obiectivele fixate. În multe situaţii, 
analiza acestor probleme a scos la iveală grave nereguli, surse inevitabile de eşecuri şi de ineficacitate. 

Din practică, a rezultat că verificarea existenţei mijloacelor şi a compatibilizării acestora pentru 
atingerea obiectivelor sunt activităţi de control foarte importante în lanţul procedural stabilit de responsabil. 

Referitor la mijloace, trebuie să avem în vedere: 
 mijloacele umane, poate cea mai esenţială problemă, dar privită, mai de grabă, din punct de 

vedere al calităţii decât al cantităţii. Multe activităţi de control sunt compromise în lipsa unui 
personal competent şi adesea a reprezentat cauza unor ineficienţe, anomalii grave ş.a. 
Problema resurselor umane trebuie privită cu referire concretă la recrutare, perfecţionarea 
pregătirii permanente şi deontologia profesională. Toate acestea sunt elemente care implică 
eforturi financiare susţinute, solicită timp, şi adesea, depind, într-o mare măsură, de cultura 
organizaţiei; 

 mijloacele financiare materializate în bugete de exploatare sau de investiţii corespunzătoare 
obiectivelor stabilite, care ridică întotdeauna problema încadrării în aceste bugete pentru 
atingerea ţintelor fixate, atunci când nu vrem să modificăm obiectivele. Auditorii interni în 
cadrul misiunilor desfăşurate trebuie să examineze legătura care există sau a existat între 
obiectivele funcţiei şi bugetelor aprobate. De asemenea, trebuie să ţină cont că pot exista şi 
obiective, spre exemplu, de calitate a căror îndeplinire nu are o legătură directă cu bugetele; 

 mijloacele tehnice se referă atât la sistemele de gestiune şi sistemele informatice, la tehnicile 
comerciale sau chiar industriale fără de care nu pot fi atinse obiectivele fixate. 

 Sistemele de informare, pe care le găsim în cadrul tuturor activităţilor ca un sistem integrat al 
întreprinderii constituite atât din sisteme informaţionale, cât şi din sisteme informatice. 

Sistemele informaţionale vizează toate activităţile şi trebuie să fie constituite pentru a permite un 
control eficient al acestora şi includ şi sistemele de informare financiar-contabile. Sistemele informatice 
reprezintă partea automatizată din cadrul sistemului informaţional, iar în activitatea auditorilor obiective de 
sine stătătoare.  

Sistemele de informare trebuie să întrunească o serie de condiţii pentru a răspunde cerinţelor 
controlului intern, şi anume: să fie fiabile (credibile), să fie uşor de verificat, să fie exhaustive, să fie 
disponibile în timp util, să fie utile şi pertinente. 

Sistemele de informare se încadrează în sistemul de comunicare al entităţii pentru informarea 
întregului personal, în funcţie de necesităţi, şi cuprind: sistemul de control al gestiunii, sistemul de control 
bugetar, sistemul statistic de raportare ş.a. 

Auditorilor le revine sarcina aprecierii sistemelor de informare ale entităţii, atât din punct de vedere 
al costurilor, cât şi din punct de vedere al utilităţii şi eficienţei lor; 

 Organizarea este o problemă fundamentală a managementului, iar practica demonstrează că nu 
există modele care pot fi aplicate, datorită diversităţii mari a entităţilor, naturii activităţii desfăşurate, 
structurii juridice etc. şi, nu în ultimul rând, datorită culturii organizaţionale.  

Auditorii trebuie să urmărească respectarea unor principii de organizare recunoscute, şi anume: 
 adaptarea care este o preocupare a managerului general pentru realizarea unei organizaţii 

eficiente, corespunzătoare specificului entităţii pentru a evita o descentralizare/centralizare 
excesivă sau o organizare imobilă faţă de schimbare; 

 obiectivitatea în organizare se referă la faptul că nu trebuie construite structuri organizatorice 
în funcţie de oameni pentru a evita dezorganizarea activităţii la plecarea/dispariţia unui 
salariat; 

 separarea/segregarea sarcinilor este un principiu, care, odată respectat, ne asigură o mai mare 
securitate şi înseamnă că anumite sarcini, care sunt incompatibile, să nu poată fi executate de 
aceeaşi persoană. 

În practică, sunt impuse unele separări de sarcini recunoscute în unanimitate de manageri şi care, 
câteodată, mai produc efecte nedorite, din lipsa vigilenţei, şi anume: 
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 funcţia de autorizare/decizie şi funcţia de înregistrare contabilă de funcţia financiară de 
plată; 

 funcţia de deţinere de mijloace sau bunuri de funcţia de control. 
Realizarea unei separări reale a sarcinilor poate pune unele probleme deosebite, mai ales la 

întreprinderile unde se lucrează cu personal mai redus. 
Pentru construirea unei organizări eficiente, se impune să fie avute în vedere existenţa următoarelor: 
− organigrama, pentru a ştii cine conduce şi cine este condus; 
− fişa postului, pentru ca fiecare angajat să îşi cunoască atribuţiile şi sarcinile ce-i revin şi 

limitele competenţei de acţiune; 
− cadrul material de creare a mediului propice desfăşurării activităţii şi care asigură, totodată, şi 

protecţia fizică a bunurilor şi persoanelor, dar şi suportul culturii instituţionale ale organizaţiei.  
 Procedurile şi modalităţile de lucru ale entităţii trebuie să fie definite şi formalizate pentru toate 

procesele şi activităţile care se desfăşoară în organizaţie.  
În prezent, trebuie sa realizăm că ne aflăm în Mileniul trei, nu mai putem lucra cu managerii care 

ştiu totul pentru că realizează acele activităţi de 10 sau 20 de ani, sau cu subalterni care nu ştiu ce urmează 
să efectueze până nu le comunică şeful.  

Inexistenţa procedurilor sau a formalizării acestora cu privire la modalităţile de lucru, înseamnă: a se 
condamna la un slab control asupra activităţilor efectuate; a lipsi organizaţia de acea indispensabilă 
memorie fără de care nu mai poate funcţiona; a priva auditorul de indispensabilul sistem de referinţă, pe 
care se bazează atunci când procedurile sunt formalizate, în vederea evaluării diferenţelor, pentru a evalua 
şi a formula recomandări şi concluzii. 

Managementului îi revine sarcina definirii propriilor modalităţi de lucru, care trebuie formalizate în 
proceduri simple şi eficiente de realizare a atribuţiilor şi actualizate permanent. De asemenea, 
managementul are datoria de a pune la îndemâna tuturor salariaţilor aceste instrumente de lucru şi a-i obliga 
să le respecte. În acest sens, o preocupare majoră a fiecărui responsabil al funcţiei o reprezintă întocmirea şi 
actualizarea permanentă a procedurilor şi instrumentelor de lucru specifice funcţiei pe care o coordonează. 

În organizaţiile moderne, aceste documente sunt informatizate şi fiecare poate consulta pe 
computer/Internet tot ceea ce se raportează la activitatea sa. Acestea se constituie în importante facilităţi 
pentru actualizarea sistematică a procedurilor care reprezintă un instrument util în activitatea cotidiană.  

Responsabilii funcţiilor, cu ocazia realizării procedurilor, nu trebuie să omită activităţile de control 
care trebuie să fie incluse pe fluxul procedurii şi, în funcţie de evoluţia riscurilor, acestea să fie diminuate 
sau extinse pentru a genera îndeplinirea obiectivelor funcţiei.  

 Supervizarea este o activitate de control intern, adesea omisă chiar de către cei în 
responsabilitatea cărora se găseşte. Mulţi manageri evaluează subordonaţii pe baza încrederii pe care o au 
în aceştia, neţinând cont că supervizarea nu se opune „lipsei de încredere” şi adesea contribuie la creşterea 
acesteia. 

Supervizarea nu înseamnă: refacerea muncii salariaţilor, urmărirea, cu tot dinadinsul, a descoperirii 
erorilor, examinare minuţioasă şi permanentă. Supervizarea, însă, înseamnă: 

 un act de asistenţă, în sensul de a ajuta colaboratorul să-şi realizeze sarcinile dificile, noi, 
pentru a soluţiona conflictele şi pentru a identifica punctele slabe şi punctele tari; 

 un act de verificare pentru evitarea aplicării sau interpretării unor proceduri în mod greşit; 
 un act de evaluare, din când în când, conform unor periodicităţi aleatorii, a ceea ce se 

întâmplă, pentru a evita tentaţiile şi a stimula îmbunătăţirea activităţilor; 
 un act colegial, prin care arătăm celorlalţi că ne interesează ce fac, vrem să ştie că greutăţile şi 

performanţele lor nu sunt ignorate şi dorim să putem valorifica oricare iniţiativă valoroasă la 
toate nivelele ierarhice.  

Din practică, s-a dovedit că efectuarea supervizării aleatorii de către responsabili şi manageri are 
efecte deosebit de benefice. Pentru a fi eficientă, activitatea de supervizare trebuie să îndeplinească o serie 
de condiţii, astfel: 

− să lase o dovadă a trecerii sale, respectiv o notă, o viză, un raport pentru aprecierea calităţii 
managementului şi a evalua frecvenţa actelor de supervizare; 

− să fie universală, în sensul că trebuie să aibă în vedere orice sarcină, oricare ar fi aceasta şi de 
oricine a fost efectuată. Actul de supervizare nu trebuie să facă diferenţe între sarcinile 
esenţiale şi sarcinile mai puţin esenţiale. Adesea, se constată că cei care nu respectă activitatea 
de supervizare sunt tocmai cei din nivelele ierarhice cele mai înalte; 
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− să măsoare progresele realizate în urmărirea îndeplinirii obiectivelor, asigurând obţinerea 
unor elemente reale şi exacte, prin sistemul de informare şi comunicare al entităţii.  
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CONSIDERAŢII PRIVIND BUGETAREA COSTURILOR DE REPARAŢII  

ALE MIJLOACELOR FIXE 
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Enterprise budgets plot trajectories in order to achieve the intended purpose. Subsequent events directed on 

these trajectories, will evolve, more or less, in this regard, according to the realism of the financial forecast and 
management of work.  

Concern for the financial forecast must be accompanied by control of budgetary achievements to forecast, the 
causes of deviations, to modify, as appropriate, the forecast when the reality requires it or, conversely, to act on the 
functioning, in order to reach the achievements of predictions. 

Cuvinte-cheie: buget, abatere, costuri de reparaţii, costuri ulterioare, prognoză, executarea bugetului. 
 
În condiţiile economiei contemporane, problema gestionării financiare a entităţii, care se realizează 

prin intermediul planurilor financiare operative, cu aplicarea sistemului bugetar, rămâne a fi una din 
problemele cele mai stringente. Bugetarea reprezintă un instrument specific al gestiunii financiare, esenţa 
căreia poate fi interpretată ca un sistem integrat de: elaborare a bugetelor, control curent asupra executării 
bugetelor aprobate şi de evidenţă a abaterilor. În acest context, bugetul entităţii fiind un mijloc de 
echilibrare a veniturilor şi cheltuielilor, încasărilor şi plăţilor de mijloace băneşti. La baza conceptului de 
bugetare, stă asigurarea funcţionării cu succes a entităţii prin ajustarea planurilor strategice cu cele curente 
şi operaţionale, crearea unui sistem calitativ şi oportun de informare a managerilor de diferite ranguri şi a 
unui sistem de control şi execuţie a planurilor financiare. 

Probleme teoretice şi metodologice de organizare a procesului bugetar sunt destul de detaliat 
discutate în lucrările unor experţi occidentali, precum: K. Drurі, Han D., Ryan B., R. Mann, Mayєr W., 
Meskan M., Charles T. Horngren, George Foster, M. Shim şi alţii, datorită importanţei tot mai mare a 
bugetului în activitatea companiilor străine. 

În Republica Moldova, aplicarea directă de către entităţi a metodelor şi tacticilor economiştilor din 
Occident din domeniul bugetării, este imposibilă fără o adaptare la condiţiile interne de planificare 
financiară, a specificului de gestiune a acestuia, a sistemului contabil şi de raportare financiară. 

În literatura economică din Federaţia Rusă, problemele legate de metodologia de prognozare a 
principalilor indicatori financiari, de elaborare a principalelor tipuri de bugete, precum şi analiza abaterilor 
indicatorilor, de facto, faţă de cei planificaţi, sunt expuse destul de amănunţit în lucrările autorilor 
Т.К. Beni, S.N. Zaiţeva, P.D. Alekseevoi, V.M. Fedosova, V.E. Hruţikovo ş.a.  

Cu toate acestea, o serie de probleme de ordin teoretic, metodologic şi practic referitoare la bugetarea 
activităţii încă nu au fost elaborate, în special în ceea ce priveşte specificul planificării costurilor reparaţiilor 
mijloacelor fixe, fiind şi mai puţin analizate în cadrul studiilor din Republica Moldova. 

Se cere remarcat faptul că bugetul costurilor de reparaţii este un plan de lucru coordonat, care nu 
trebuie examinat numai din punct de vedere al mărimii resurselor necesare pentru efectuarea reparaţiilor 
conform planului. El serveşte ca bază pentru: 

– determinarea mărimii costurilor ulterioare; 
– finanţarea reparaţiilor în scopul obţinerii beneficiilor economice suplimentare; 
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– decontările cu antreprenorii pentru lucrările efectuate; 
– compensarea altor costuri/cheltuieli. 

În practica contabilă a entităţilor autohtone, nu are loc determinarea mărimii costurilor ulterioare şi a 
surselor de finanţare a reparaţiilor din momentul bugetării costurilor de reparaţii, ceea ce nu asigură, în 
deplină măsură, relevanţa şi credibilitatea informaţiilor procesului decizional. Considerăm necesară 
estimarea acestor costuri în cadrul procesului de bugetare, care va contribui la obţinerea informaţiilor utile 
pentru luarea unor decizii optime şi raţionale privind corectitudinea şi operativitatea calculării costurilor de 
reparaţie. În vederea prezentării detaliate a informaţiilor sus-menţionate, autorul a elaborat formatul 
prognozei surselor de finanţare a reparaţiilor şi a costurilor ulterioare, care este prezentat în tabelul 1. 

 
Tabelul 1  

Prognoza surselor de finanţare a reparaţiilor mijloacelor fixe şi a costurilor ulterioare 
 

 (în mii lei) 

Sursa: elaborat de autor conform datelor SRL „Chişinău-Gaz” pe anul 2012 
 
După cum rezultă din tabel, entitatea analizată recuperează costurile de reparaţii, preponderent, pe 

seama costurilor/cheltuielilor curente şi a provizioanelor. Totodată, unele costuri de reparaţii sunt 
recuperate din contul profitului anilor precedenţi şi al rezervelor de capital, ceea ce, în opinia noastră, nu 
este corect şi rezonabil sub aspect economic, fiindcă sursele nominalizate au fost deja impozitate, reprezintă 
elemente de capital propriu care aparţin proprietarilor şi, de regulă, sunt destinate pentru plata dividendelor. 

Pentru bugetarea costurilor privind reparaţiile mijloacelor fixe, este necesar să se acorde o atenţie 
specială devizelor de costuri/cheltuieli de care dispun. Practica verificărilor din partea organelor fiscale 
demonstrează că, deseori, devizele de cheltuieli pentru reparaţii se dovedesc, de fapt, devize de cheltuieli 
pentru reconstrucţii, reutilări etc., ceea ce va conduce la consecinţe nefaste.  

Bugetul costurilor de reparaţii trebuie să constituie un ajutor, nu doar un decor, în activitatea entităţii. 
Întocmirea lor trebuie să se facă cu costuri minime pentru entitate. Formatele bugetare necesare pot fi 
elaborate pe baza tabelelor electronice sau a unui soft specializat. Avantajul bugetelor cu interfaţă 
electronică rezidă în faptul că toate bugetele dintr-un sistem pot fi corelate între ele ca un tot întreg. Dacă se 
schimbă o variabilă dintr-un buget, această schimbare se va reflecta automat în toate celelalte bugete care 
se află în legătură prin această variabilă.  

Elaborarea bugetului trebuie efectuată într-o succesivitate bine determinată, trecându-se de la 
elementele simple la cele mai complicate ale reparaţiilor. În procesul de bugetare, trebuie să se găsească 
echilibrul între obiective şi resurse. O entitate de succes va atinge acest echilibru lucrând la buget până când 
va corecta activităţile în aşa mod, încât să atingă şi obiectivele stabilite, iar dacă entitatea îşi schimbă 
obiectivele reieşind din buget, atunci activităţile ei se soldează cu eşec, fiindcă, în acest caz, ea porneşte de 
la resurse către obiective.  

În acest context, s-a elaborat un model de buget al costurilor de reparaţii, care este prezentat în tabelul 2. 
 

Costuri prognozate Surse de finanţare a reparaţiilor şi costurilor ulterioare
 inclusiv aferente: inclusiv pe seama: 

Nr.
crt. Perioada 

total repara-
ţiilor 

Costu-
rilor 

ulteri-
oare 

total profitului 
anilor 

precedenţi

rezervelor 
de capital 

provizi-
oanelor 

costurilor/ 
cheltuieli-
lor curente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Total, 
inclusiv: 24 533,8 23 172,4 1 361,4 44 525,9 8 459,92 10 240,95 8 014,66 17 810,36

2.  trimestrul I 5 696,0 5 696,0 0,0 10 614,2 2 016,69 2 441,26  1 910,55 4 245,68

3.  trimestrul II 7 028,4 7 028,4 0,0 10 970,6 2 084,41 2 523,23  1 974,70 4 388,24

4.  trimestrul III 6 740,0 6 740,0 0,0 11 546,3 2 193,79 2 655,64  2 078,33 4 618,52

5.  trimestrul IV 5 069,4 3 708,0 1 361,4 11 394,8 2 165,01 2 620,80  2 051,06 4 557,92
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Tabelul 2 
Bugetul costurilor de reparaţii ale mijloacelor fixe 

 
Denumirea entităţii SRL”Chişinău-Gaz” 
Denumirea obiectivului reparaţii 
Întocmit în preţuri curente pentru anul 2012  (în mii lei)  

inclusiv pe trimestre 
Nr. 
crt. Articole de costuri/cheltuieli 

Bugetul de 
costuri şi 
cheltu- 

ieli, total 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Costuri şi cheltuieli - total 67 809,8 16 767,0 17 067,1 17 103,4 16 872,3
1. Costuri şi cheltuieli materiale - total 3 134,5 643,2 896,4 905,0 689,9 
1.1. materie primă şi materiale 2 603,6 527,9 738,9 749,0 587,8 

 
deservirea tehnică a reţelelor de distribuţie a 
gazelor naturale 445,7 99,4 132,3 121,7 92,3 

 reparaţia reţelelor de distribuţie a gazelor naturale 795,9 166,1 232,5 261,2 136,1 
  reparaţia reţelelor în urma diagnosticului 387,7 68,6 125,0 121,8 72,3 
 deservirea aparatelor de măsură şi control 430,5 91,5 113,3 115,5 110,2 
 reparaţia aparatelor de măsură şi control 499,0 91,1 124,6 117,6 165,7 
  reparaţia mijloacelor de transport auto 44,8 11,2 11,2 11,2 11,2 
1.2. piese de schimb 331,2 82,8 82,8 82,8 82,8 
1.3. materiale de construcţie pentru reparaţii 199,7 32,5 74,7 73,2 19,3 
 reparaţia reţelelor în urma diagnosticului 72,0 8,6 20,8 23,3 19,3 
 reparaţia clădirilor administrative 127,7 23,9 53,9 49,9 0,0 
2. Costuri şi cheltuieli pentru servicii - total 1 556,0 341,4 388,2 415,4 411,0 
2.1. reparaţia mijloacelor fixe 235,9 59,2 59,2 59,2 58,3 

 
reparaţia reţelelor de distribuţie a gazelor naturale 
şi a utilajului 59,0 15,0 15,0 15,0 14,0 

 reparaţia clădirilor administrative 0,0     
 reparaţia mijloacelor de transport auto 76,9 19,2 19,2 19,2 19,3 
 altele 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
2.2. alte costuri 1 320,1 282,2 329,0 356,2 352,7 
 verificarea periodică a contoarelor 424,6 86,5 108,2 110,1 119,8 
 reparaţia contoarelor 0,0     
 reparaţia şi testarea altor instalaţii 25,2 4,8 2,4 0,3 17,7 
 alte costuri 870,3 190,9 218,4 245,8 215,2 
3. Costuri şi cheltuieli pentru retribuirea muncii 63 119,3 15 782,4 15 782,5 15 783,0 15 771,4
3.1. Retribuirea muncii  47 462,6 11 867,8 11 867,9 11 868,0 11 858,9

3.2. 
Ajutor material şi alte sporuri conform 
contractului colectiv de muncă 2 434,1 608,4 608,4 608,7 608,6 

3.3. 
Contribuţii la asigurări sociale şi medicale 
obligatorii  13 222,6 3 306,2 3 306,2 3 306,3 3 303,9

 
Întocmit : ____________________________________________ 

 (funcţia, semnătura) 
Verificat: ____________________________________________ 

 (funcţia, semnătura)  
 
Sursa: elaborat de autor conform datelor SRL „Chişinău-Gaz” pentru anul 2012 
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Procesul bugetar nu se limitează doar la stadiul de întocmire a bugetului. Acesta constituie un ciclu 
neîntrerupt, în care planificarea pentru următoarea perioadă se face pe baza unui plan real de analiză a 
executării bugetului costurilor/cheltuielilor de reparaţii ale mijloacelor fixe în perioada de referinţă.  

Controlul executării bugetului costurilor de reparaţii reprezintă, de fapt, o analiză permanentă în 
vederea depistării cauzelor care influenţează atât pozitiv, cât şi negativ desfăşurarea activităţii. Acesta joacă 
un rol „pro-activ” pe lângă responsabilii bugetari (direcţia generală, uzine, secţii), determinând şi furnizând 
informaţii la zi despre „mersul afacerilor”. Controlul de gestiune atrage atenţia, atunci când este cazul, 
detectează riscurile, evită exclusivităţile, implică şi validează tot ce ţine de atragerea şi utilizarea resurselor. 
Controlul executării bugetului se manifestă, printr-o prezenţă activă, în diferite structuri de conducere ale 
entităţii, indicând consecinţele evaluate în cifre ale evenimentelor şi deciziilor. 

Controlul de gestiune, prin rigurozitatea sa, pune în evidenţă, prin comparaţie, alocaţiile bugetare 
efectuate deja şi realizările efective. Indiscutabil, survin abateri de la programul stabilit (alocări), abateri 
măsurate în valoare absolută legată de cantităţi, activitate, preţ. Analiza abaterilor permite responsabilului 
să iniţieze, dar, în prealabil, să înţeleagă acţiuni corective imediate. Este de o importanţă covârşitoare tipul 
abaterilor, ritmicitatea, explicitarea clară a abaterilor.  

În condiţii normale, în orice entitate, există sau apar, în cursul anului, devieri de la ipotezele bugetare 
(alocaţii bugetare), preţ de achiziţie, preţ de vânzare, devieri de la planurile de acţiune. Controlul de 
gestiune pune în aplicare demersuri care permit o verificare a bugetului (de una sau două ori pe an). 

Urmărirea executării bugetului costurilor de reparaţie deţine un rol preventiv. Aceasta funcţionează 
pe baza datelor prestabilite numite standarde, care sunt de trei tipuri: ideale sau teoretice, istorice, 
previzionale sau curente. Dintre cele mai utilizate standarde, menţionăm:  

- cantităţi, materii prime, energie, unităţi de lucru; 
- preţ, materii prime, energie, unităţi de lucru; 
- costuri fixe, costuri variabile. 

Urmărirea executării bugetului prin intermediul acestor standarde prezintă multiple avantaje, dintre 
care amintim: odată instalat, sistemul de standarde simplifică foarte mult procedurile de lucru; măsoară 
precis eficacităţile şi randamentele diferitelor nivele unde are loc urmărirea bugetară. 

Bugetul este stabilit în cadrul unei ipoteze de activitate. Aşadar, standardele permit valorificarea, la 
costuri prestabilite, a comenzilor şi urmărirea marjelor previzionale. Este de menţionat şi faptul că, atunci 
când se elaborează bugetul, se pot aduce la zi şi standardele de cost. 

În cadrul controlului executării bugetului, apar două probleme majore. Prima se referă la maniera de 
depistare, consemnare, transmitere şi analiză a abaterilor care se înregistrează la nivelul previzionat al unor 
obiective, iar cea de-a doua are în vedere valorificarea acestor informaţii (abateri) în procese decizionale 
adecvate. Apare necesitatea ca, lunar, să aibă loc o întâlnire între managerul general şi responsabilii 
centrelor de gestiune pentru analiza modului de realizare a obiectivelor propuse acestor centre de gestiune.  

Pentru relevanţa celor expuse, se prezintă succint şi obiectiv, în tabelul 3, modul în care trebuie să se 
realizeze controlul executării bugetului costurilor de reparaţie ale mijloacelor fixe. 

Referitor la abaterile înregistrate la articolele sus-menţionate, în comparaţie cu anul 2011, se poate 
menţiona că: 

- la compartimentele 1 şi 2, sporirea costurilor se datorează majorării volumului de lucrări şi 
creşterii preţurilor la materia primă şi materiale. În afară de aceasta, la compartimentul 2, 
sporirea costurilor a rezultat în urma îndeplinirii neplanificate în luna iulie a reparaţiei 
curente a unui mijloc fix, şi anume instalarea electrozilor de comparare din sulfat de cupru, 
precum şi înlăturarea defecţiunilor de izolare;  

- la compartimentul 3, micşorarea costurilor, comparativ cu anul 2011, se datorează reducerii 
volumului de lucrări pentru reparaţia aparatelor de măsură şi control, precum şi 
neîndeplinirea în anul curent a planului cu privire la înlocuirea aparatelor de măsură şi 
control, deoarece, la verificare, contoarele nu s-au respins în cantitatea care a fost planificată 
iniţial. 
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Tabelul 3 
Raportul privind executarea bugetului costurilor de reparaţii 

(în mii lei) 
Perioada de raportare 

Nr. 
crt. Articole de costuri/ cheltuieli 

Efectiv 
perioada 

corespunză-
toare a anului 

precedent 
Planificat Efectiv 

Diferenţa  
(-economie; 

+ 
supracost) 

Devieri faţă 
de efectiv 
perioada 

corespunză- 
toare a anului

precedent 

1 2 3 4 5 6 (col5-col4) 7(col5-col3) 

I. Costuri şi cheltuieli - total 64 797,8 67 811,8 64 122,3 -3 689,5 -675,5 
1. Costuri şi cheltuieli materiale - total 3 048,4 3 134,5 3 788,4 653,9 740,0 
1.1. materia primă şi materiale 2 550,0 2 603,6 3 076,8 473,2 526,8 

  deservirea tehnică a reţelelor de distribuţie a 
gazelor naturale 309,0 445,7 536,2 90,5 227,2 

  reparaţia curentă a reţelelor de distribuţie a 
gazelor naturale 658,8 795,9 1 157,0 361,1 498,2 

  reparaţia reţelelor în urma diagnosticului 298,5 387,7 439,0 51,3 140,5 
  deservirea aparatelor de măsură şi control 690,8 430,5 487,5 57,0 -203,3 
  reparaţia aparatelor de măsură şi control 556,1 499,0 444,8 -54,2 -111,3 
  reparaţia mijloacelor de transport auto 36,8 44,8 12,3 -32,5 -24,5 
1.2. piese de schimb 373,3 331,2 585,9 254,7 212,6 
1.3. materiale de construcţie pentru reparaţii 125,1 199,7 125,7 -74,0 0,6 
  reparaţia reţelelor în urma diagnosticului 64,7 72,0 65,9 -6,1 1,2 
  reparaţia clădirilor administrative 60,4 127,7 59,8 -67,9 -0,6 
2. Costuri şi cheltuieli pentru servicii - total 1 783,6 1 556,0 2 444,2 888,2 660,6 
2.1. reparaţia mijloacelor fixe 378,1 235,9 275,5 39,6 -102,6 

   reparaţia reţelelor de distribuţie a gazelor 
naturale şi a utilajului 61,1 59,0 55,5 -3,5 -5,6 

  reparaţia clădirilor administrative  0,0 19,8 19,8 19,8 
  reparaţia mijloacelor de transport auto 188,3 76,9 148,6 71,7 -39,7 
  altele 128,7 100,0 51,6 -48,4 -77,1 
2.2. alte costuri 1 405,5 1 320,1 2 168,7 848,6 763,2 
  verificarea periodică a contoarelor 395,1 424,6 617,5 192,9 222,4 
  reparaţia contoarelor  0,0  0,0 0,0 
  reparaţia şi testarea altor instalaţii 26,4 25,2 30,1 4,9 3,7 
  alte costuri 984,0 870,3 1 521,1 650,8 537,1 
3. Costuri şi cheltuieli pentru retribuirea muncii 59 965,8 63 121,3 57 889,7 -5 231,6 -2 076,1 

3.1. 
Retribuirea muncii (inclusiv ajutorul material şi 
alte sporuri conform contractului colectiv de 
muncă) 47 787,8 49 898,3 46 011,3 -3 887,0 -1 776,5 

3.2. Cheltuieli privind achitarea buletinelor de 
concedii medicale  0,0  40,1 40,1 40,1 

3.3. 
Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii şi prime de asigurare obbligatorie 
de asistenţă medicală  12 178,0 13 223,0 11 838,3 -1 384,7 -339,7 

Întocmit : ____________________________________________ 
 (funcţia, semnătura) 

Verificat: ____________________________________________ 
 (funcţia, semnătura) 

 
Sursa: elaborat de autor conform datelor SRL”Chişinău-Gaz” pentru anul 2012 



 
Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 

 
 

214

Bibliografie: 
1.  Bugaian L. Managementul strategic al costurilor. Monografie. Chişinău: CEP.USM, 2007.  
2. Feleagă N., Malciu L. Recunoaştere, evaluare şi estimare în contabilitatea internaţională. 

Bucureşti: CECCAR, 2004.  
3. Giurgiu A. Covacs L. Bugetarea afacerilor, Editura Efes, Cluj Napoca, 2001. 
4. Paraschivescu M., Radu F. Managementul contabilităţii financiare. Iaşi: Tehnopress, 2008. 
5. Акофф Л. Рассел. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ. – М.: Сирин, 2002.  
6. Хан Д. Планирование и контроль; концепция контроллинга: Пер. с нег. / Под ред. и с 

предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. – М.: Финансы и статистика, 
1997. 

7. Хруцкий В. Э., Сизова Т. В., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирование: 
Настольная книга по постановке финансового планирования. – М.: Финансы и 
статистика, 2002.  

8. Бюджетирование: теория, реальность и реализация Сайт „Налоги и налоговое право” – 
http://www.econprofi.ru 

 
 
 



 
Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 

 
 

215

Secţiunea 4. INTEGRARE EUROPEANĂ  
ŞI POLITICI SOCIALE 

 
 
 
 

„REVOLUŢIA CUANTELOR” – PUNCT DE PLECARE PENTRU SCHIMBĂRI 
RADICALE ŞI ÎN ŞTIINŢA ECONOMICĂ 

 
Prof. univ. dr. hab., m.c. al AŞM, Dumitru Moldovan, ASEM 

 
„Revoluţia cuantelor” a fost declanşată datorită descoperirilor făcute în anul 

1900 de către fizicianul german Max Planck (1859-1947). În urma unor 
experienţe complicate, savantul german ajunge la 
concluzia că lumina, ca şi radiaţia termică, nu „curge” 
într-un şuvoi continuu, cum se considera până atunci, ci 
este emisă şi absorbită în unităţi distincte, pe care Planck 
le numeşte cuante. Cuanta este astfel cea mai mică 
cantitate de energie radiantă (de lumină), dar şi cea mai 
elementară particulă a materiei. Începând cu anul 1926, 
cuantei de lumină i se mai spune şi foton.  

 
 
 

Mai apoi, dezvoltând ideile lui M. Planck, alţi doi fizicieni geniali, 
Albert Eistein (1879-1955) şi Niels Bohr (1855-1962), au pus temelia unei 
noi interpretări a modului de funcţionare a Universului, total diferită de cea a 
lui Isaac Newton (1642-1727).  

Esenţa noului concept constă în faptul că 
Universul este compus din energie şi informaţie, 
care au proprietatea de a se preface în materie. 
Deci, elementul primar, constitutiv al Universului, 
este energia, şi nu materia, cum susţineau Newton şi 
alţi adepţi ai mecanicii clasice. Or, cum se ştie, spre 
deosebire de materie, energia nu poate fi nici creată, 
nici distrusă. Energia este veşnică, dar în unele 

condiţii se poate transforma în materie. Albert Einstein a exprimat relaţia dintre 
energie şi materie printr-o ecuaţie celebră, şi anume: E=mc², unde: E exprimă 
energia; m – masa unui corp „solid”, iar c – viteza luminii.  

Ecuaţia E=mc² demonstra că materia (masa) şi energia nu-s altceva decât 
forme diferite ale aceluiaşi conţinut. Cât priveşte lumea corpurilor solide (pietre, haine, maşini etc.) – toate 
acestea, la nivel subatomic, sunt „ţesute” din informaţie, care, la rândul ei, este cifrată în energia care vibrează cu 
diferite frecvenţe. Întrucât particulele elementare se mişcă cu o viteză apropiată de viteza luminii, la „suprafaţă” 
se creează impresia că lucrurile, compuse în realitate din energie, se manifestă ca fiind solide. 

Studiind particulele subatomice, Max Planck şi Niels Bohr au demonstrat că acestea nu sunt nişte 
corpuri solide şi indestructibile, cum afirma I. Newton, ci se prezintă în acelaşi timp şi divizibile şi 
indivizibile. Astfel, chiar dacă în urma unei lovituri excepţionale, aceste particule se vor diviza într-o 
mulţime de cioburi, de fiecare dată, toate aceste cioburi se vor prezenta ca nişte particule întregi, toate 
păstrându-şi proprietăţile ce le aveau înainte de ciocnire.  

Fizicienii cuantici au descoperit, de asemenea, că, în timp ce fenomenele cu conţinut material, care 
pot fi percepute cu ajutorul organelor de simţ ale omului, sunt supuse acţiunii principiului determinismului, 
la nivelul cuantelor există „regiuni” în spaţiu şi timp, în care nu mai acţionează legile fizicii. Aici, 
particulele nu se mişcă, pur şi simplu, de la punctul A la punctul B într-un mod continuu, ci saltă virtual 
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dintr-un loc în altul. Într-un moment oarecare, aşa, ca din senin, fără o cauză cunoscută, cuantele efectuează 
anumite mişcări bruşte, neaşteptate, numite „salturi cuantice”. 

În aşa fel, una din pietrele unghiulare ale fizicii cuantelor devine principiul incertitudinii. Potrivit 
acestuia, este imposibil ca o particulă elementară (în prezent, sunt cunoscute peste 400 de particule 
elementare) să aibă simultan şi un impuls, şi o poziţie bine definită. Ea nu poate fi descrisă nici ca o 
particulă punctiformă clasică, nici ca undă. Există o dualitate a particulelor elementare, dualitate numită 
undă-particulă, deoarece toate particulele sunt în acelaşi timp şi unde.  

Dar (şi aceasta-i principalul), în mod surprinzător, dualitatea particulelor ia sfârşit în momentul în 
care acestea încep a fi contemplate de către individul-cercetător. 

Cum se ştie, atunci când studiază Universul vizibil – planetele, vietăţile, bunurile materiale etc., 
cercetătorul este obiectiv şi imparţial, deoarece prin gândurile şi emoţiile sale nu poate influenţa nici într-un 
fel rezultatele cercetării. În cazul investigării cuantelor, însă, individul-cercetător nu mai poate fi nici 
obiectiv, nici imparţial. În funcţie de felul cum le percepe, cum şi le imaginează, particulele subatomice 
apar fie sub formă de unde, fie sub formă de corpuri solide. Astfel, vrând-nevrând, individul-cercetător, 
prin imaginaţia sa, participă, în mod nemijlocit, la formarea unei realităţi pe care o consideră apoi 
ca fiind obiectivă!  

Vom remarca aici că mecanica cuantică este considerată de unii fizicieni drept un amestec de fizică şi 
vrăjitorie, dar care descrie lumea atomică cu o precizie uluitoare. 

De regulă, în lipsa contactului cu cercetătorul, particulele elementare se află concomitent în stare de 
materie şi în stare de unde. Atunci, însă, când intervine şi conştiinţa umană, cuanta se manifestă deja sub 
formă de corp solid, adică de materie. Astfel, la nivelul subatomic, individul nu mai este un observator 
imparţial şi obiectiv, ci în mod nemijlocit participă la crearea realităţii pe care apoi o contemplează. 
La nivelul cuantelor, cercetătorul nu mai poate fi separat de obiectul cercetării, el devine o parte 
indispensabilă a lumii pe care o studiază, şi principalul – la acest nivel, realitatea nici nu poate fi cercetată 
în afara conştiinţei umane. 

Spre deosebire de lumea materială vizibilă (fenomene cercetate de mecanica clasică), lumea celor 
mai elementare particule nu mai este una obiectivă, ci este „creată” sau „modelată” de dorinţele şi 
imaginaţia individului-cercetător. Mai mult chiar. Cunoscutul om de ştiinţă american, Robert Lanza 
(1956), merge şi mai departe şi afirmă că omul, prin puterea gândurilor sale, nu numai că îşi „creează” 
realitatea în care trăieşte, dar „produce” chiar şi timpul în care-şi „înfăşoară viaţa”. 

Cu circa 3000 de ani î. Hr., pe „Plăcuţa de smarald”, atribuită de obicei magului egiptean 
Hermes Trismegistos, erau încrustate următoarele cuvinte: „Precum este deasupra, la fel şi dedesubt. 
Cum este în interior, la fel şi în afară.” Această celebră constatare, cinci milenii mai târziu a fost 
recunoscută a fi corectă, în special prin teoria hologramei. Astăzi, multimilenarul adevăr ar putea fi 
interpretat şi în felul următor: Cum este microcosmosul (particulele elementare), aşa este şi 
macrocosmosul (întregul Univers). 

Din toate cele expuse mai sus, putem trage un şir de concluzii deosebit de importante. Astfel, aşa 
cum comportamentul particulelor subatomice este influenţat de conştiinţa individului-cercetător, la 
fel şi un şir de fenomene şi procese, ce se petrec la nivelul întregului Univers, precum şi al 
economiilor naţionale şi chiar ale economiei mondiale sunt cauzate, sunt declanşate de caracterul 
subiectiv, schimbător şi imprevizibil al dorinţelor şi aşteptărilor oamenilor, de gândurile dominante, 
la un moment dat, în întreaga societate. 

Apoi, dacă la nivelul subatomic domină principiul incertitudinii, iar „salturile cuantelor” nu au nicio 
explicaţie logică, atunci este firesc să presupunem că şi un şir de procese şi fenomene economice se 
petrec fără nişte temeiuri obiective, din care cauză acestea nu pot fi prevăzute nici cu ajutorul celor 
mai sofisticate modele matematice. Oricum „Revoluţia cuantelor” impune elaborarea unui sistem 
teoretic întemeiat şi pe luarea în considerare a „legilor microcosmosului”. Acest lucru a devenit astăzi 
inevitabil. Astfel, în anul 2006, economistul american Philip Ball scria: „…teoria economică neoclasică, 
care domină astăzi în ştiinţa economică, reprezintă o caricatură grosolană, în care, chipurile, toţi 
comercianţii şi companiile acţionează în acelaşi mod, şi anume raţional, calm, atotştiutor. În realitate, 
această teorie n-a reuşit să prezică niciun faliment la bursele de valori, totodată, ea n-a izbutit să facă lumea 
măcar cu o iotă mai echitabilă sau mai plăcută…” 15  

Despre schimbările radicale ce se petrec în prezent în ştiinţa economică ne vorbeşte şi faptul că 
aceasta, păstrând în continuare cele mai apropiate „relaţii de prietenie” cu „regina” tuturor ştiinţelor 
– matematica – revine treptat la prima sa dragoste – fizica. Mai mult, pe la mijlocul anilor 1990, apare 
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chiar o nouă disciplină ştiinţifică, intitulată econofizica, care are drept obiectiv folosirea metodelor şi 
instrumentelor fizicii teoretice şi explicarea anumitor fenomene economice. Primul autor al unei cărţi de 
econofizică este fizicianul american Eugene Stanley (1941). 

Incontestabil, sistemul capitalist, întemeiat pe doctrina liberalismului economic clasic, a jucat un rol 
important în dezvoltarea omenirii, asigurând o creştere economică fără precedent. În acelaşi timp, însă, 
doctrina liberală, ca de altfel şi cea socialistă, explicând fenomenele economice în spiritul legilor 
mecanicii lui Newton, a neglijat cu desăvârşire rolul decisiv, jucat în viaţa economică, al gândului 
omului, al intenţiilor, al imaginaţiei, rugăminţilor şi aşteptărilor acestuia. Reprezentanţii doctrinelor 
clasice au ignorat faptul că cel mai simplu individ, prin atitudinea sa faţă de realităţile cotidiene, prin 
gândurile dominante, influenţează nu doar mersul vieţii sale personale, dar şi situaţia din întreaga societate. 
Deşi nu întreprinde nimic important, individul simplu, prin starea sa psihologică, constituie un factor 
de producţie la fel de important ca şi resursele naturale, capitalul, munca şi noile tehnologii. Aşadar, 
dintotdeauna, dar cu timpul, într-o măsură tot mai mare, succesele economice sunt determinate nu doar 
de calitatea şi cantitatea factorilor de producţie tradiţionali (natură, muncă, capital, tehnologii), dar 
şi de „calitatea” gândurilor individului, de caracterul dorinţelor şi aşteptărilor acestuia, iar în 
definitiv de nivelul de dezvoltare spirituală a cetăţenilor ţării respective.  

Oricum, în cosmomaneconomie, unul din factorii de producţie importanţi, dacă nu chiar cel 
mai important, altădată ignorat sau neglijat, devine gândul omului, mai concret formele de 
manifestare ale acestuia – intenţiile, rugăminţile, imaginaţia, aşteptările.  

 
 

CRIZA DEMOGRAFICĂ ŞI EVOLUŢIA FENOMENELOR DEMOGRAFICE  
 

Prof. univ. dr. hab. Constantin Matei, ASEM 
 

The economic crisis has negative impacts upon evolution of all aspects political, economic, social and 
demographical from the Republic of Moldova. In the last two decades we can appreciate that economic crisis has 
become less, but additionally during 1994-1996 started a demographical crisis which are now in large unfolding 
process, were the consequences will be felt for the long future time. Drastic diminish of fertility, increase mortality 
have negative pressues upon demographical structure, reproduction and all demographical phenomena on 
demographical issues of the Republic of Moldova. 

 
Introducere: Lucrarea conţine o analiză a impactului crizei economice, care, la rândul ei, conduce la 

desfăşurarea crizei demografice. Republica Moldova a trecut prin criza economică profundă în perioada 
1992-2000, când criza demografică a început să fie resimţită semnificativ prin evoluţia fenomenelor 
demografice după anii 1995-1997. 

Cuvinte-cheie: criza demografică, fenomene demografice, evoluţia populaţiei, evoluţia fenomenelor 
demografice. 

După cum se constată în Raportul Naţional de Dezvoltare Umană, Republica Moldova a intrat în 
perioada de tranziţie fiind mai săracă decât majoritatea statelor din Europa Centrală şi de Est şi cele din 
Vestul Comunităţii Statelor Independente. Din cauza întârzierii reformelor macroeconomice puternice, a 
slăbiciunilor structurale şi şomerilor, ţara a suferit un colaps transformaţional deosebit de acut şi de lungă 
durată [1, pag. 25]. Dacă volumul Produsului Intern Brut în Statele Europene a crescut stabil (creşterea este 
de 150%, faţă de 1990), în statele CSI, după criza anilor 1992-1998, a început o creştere lentă (actualmente, 
s-a ajuns la nivelul anilor 1990), apoi, în Republica Moldova, recesiunea se prelungeşte până în anul 2000, 
după care urmează stabilizarea şi o creştere lentă ca să ajungă la nivelul anului 1992-1993. Este necesar de 
subliniat că această înviorare, în mare măsură, se datorează remitenţelor primite de familii de la emigranţii 
în statele estice şi vestice, care a influenţat simţitor asupra dezvoltării comerţului şi construcţiilor. 

Această criză economică profundă de lungă durată şi-a lăsat amprenta pronunţată asupra evoluţiei 
fenomenelor demografice. Ca urmare, după perioada 1993-1994, se înregistrează o scădere semnificativă a 
natalităţii populaţiei, creşterea mortalităţii populaţiei, emigraţiei masive a populaţiei a statelor din Vest şi Est şi, 
ca rezultat, reducerea efectivului populaţiei statului. Toate aceste manifestări în evoluţia demografică ne 
demonstrează despre începutul crizei demografice. Deci, se poate constata că criza economică, în mare măsură, a 
fost depăşită, apoi criza demografică este în deplină desfăşurare şi consecinţele ei vor fi resimţite încă mulţi ani 
înainte. Cele mai grave consecinţe (îmbătrânirea populaţiei, depopularea spaţiului rural, transformările 
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demografice nefavorabile în structura populaţiei) se vor pronunţa începând cu anii 2014-2015, când vor intra în 
deplină vârstă reproductivă şi aptă de muncă generaţiile anilor ’90. Deja, se poate nominaliza cert că asupra 
sistemului educaţional efectele negative s-au făcut resimţite din anii 2010-2011, când contingentul de elevi a 
început a se micşora în majoritatea localităţilor. Începând cu anul 2012, s-a făcut simţită reducerea numărului de 
absolvenţi ai liceelor, respectiv înmatricularea studenţilor la universităţi. 

În viitorul apropiat (după 2015), aceste consecinţe vor fi semnificative asupra procesului de 
reproducere a populaţiei, prin numărul populaţiei apte de muncă şi bineînţeles o influenţă mare se va simţi 
asupra sistemului de asigurare socială, prin creşterea mare a numărului populaţiei în vârstă de peste 60 de 
ani. Printr-o asemenea criză demografică profundă şi de lungă durată, spaţiul geografic al Republicii 
Moldova trece pentru prima dată în istoria contemporană.  

Criza demografică din Republica Moldova s-a manifestat, deja, practic, în evoluţia tuturor 
indicatorilor demografici şi, în consecinţă, avem acel declin demografic expus în Cartea Verde a Populaţiei 
Republicii Moldova. Totodată, e necesar de menţionat că criza demografică, în Republica Moldova, a 
întrunit cele mai negative particularităţi posibile, caracteristice statelor contemporane ale Europei şi lumii în 
general. O primă manifestare a crizei demografice constă în schimbarea survenită în evoluţia efectivului 
populaţiei, exprimată cu o trecere bruscă de la creşterea numărului populaţiei la o diminuare pronunţată pe 
parcursul a două decenii. 

În declinul numeric al populaţiei, în perioada contemporană de criza demografică, este necesar de 
evidenţiat două etape (tabelul 1). 

 Tabelul 1 
 

Evoluţia efectivului populaţiei în perioada 1992-2012 
 

Numărul populaţiei, mii locuitori în % faţă de 1992 Anii Total Urban Rural Total Urban Rural 
1992 4361,6 2069,3 2292,3 100 100 100 
1995 4347,9 2033,0 2314,9 99,6 98,2 101,0 
1996 4334,4 2004,1 2330,3 99,4 97,1 101,6 
1997 3657,3 1543,6 2113,7 83,8 74,8 92,2 
1998 3655,0 1538,2 2116,8 83,3 74,3 92,3 
2000 3643,5 1529,2 2114,3 83,5 73,9 92,2 
2004 3606,8 1492,9 2113,9 82,7 72,1 92,2 
2008 3572,7 1476,1 2096,6 81,9 71,3 91,4 
2010 3563,7 1476,7 2087,0 81,7 71,3 91,0 
2012 3559,5 1485,7 2073,8 81,6 71,8 90,4 

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2012, Chişinău 2012, pag. 32 
 

1. Etapa de la începutul anilor 1990, până în anul 1997, când efectivul numeric al populaţiei a 
înregistrat începutul declinului, în baza reducerii efectivului populaţiei urbane. Această perioadă 
corespunde cu începutul dezindustrializării şi falimentului întreprinderilor complexului militar. Totodată, se 
înregistrează o creştere lentă a efectivului populaţie rurale sub influenţa menţinerii natalităţii mai înalte şi a 
întoarcerii în spaţiul rural a unei părţi din populaţia întreprinderilor falimentate. 

Însă, locul principal în acest declin îl ocupă procesul politic în dezmembrarea statului, deoarece, după 
anul 1997, statistica Republicii Moldova efectuează evidenţa populaţiei numai din partea dreaptă a 
Nistrului, pentru că raioane estice şi municipiul Bender încetează de a mai prezenta informaţia statistică 
despre populaţie. 

În consecinţă, începând cu anul 1997, efectivul populaţiei se micşorează până la 3657,3 mii de 
locuitori sau cu 704,3 mii mai mic faţă de anul 1992, sau o micşorare cu 16,2%. Bineînţeles, acest număr 
include nu numai populaţia raioanelor de est, dar şi micşorarea efectivului în baza mişcării naturale şi 
emigraţiei pe parcursul acestei perioade. În aceeaşi vreme, în aceleaşi proporţii, s-a micşorat numărul 
populaţiei urbane cu 525,7 mii de locuitori sau cu 25,2%, în timp ce populaţia rurală s-a micşorat mai puţin 
semnificativ, cu 178,6 mii de locuitori sau cu 7,8%. Aceasta se lămureşte, în primul rând, prin faptul că a 
rămas la raioanele din stânga Nistrului un număr mare de populaţie urbană în acelaşi rând şi oraşul Bender 
cu o populaţie de peste 133 mii de locuitori. 
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2. Etapa a doua, după anul 1997, pe parcursul căreia, efectivul populaţiei capătă tendinţe certe de 
micşorare lentă. Astfel, între anii 1997-2012, numărul populaţiei totale s-a micşorat cu 97,8 mii de locuitori 
(sau cu 2,7%). În aceeaşi perioadă, efectivul populaţiei urbane a scăzut cu 37,9 mii de locuitori (sau cu 
2,4%), iar efectivul populaţiei rurale a scăzut cu 39,9 mii de locuitori (sau cu 2,0%). La o primă vedere, 
după statistica curentă, situaţia nu este atât de critică. Însă, sub aceste cifre, care liniştesc publicul, sunt 
ascunse nişte realităţi negative. Aceasta reiese din faptul că este recunoscut la toate nivelurile (cercetători, 
politicieni, guvernaţi) că, la ora actuală, din Republica Moldova, se află în alte state (la Est şi Vest) un 
număr de peste 500 mii de cetăţeni. Credem că aceasta este o cifră medie, deoarece, în realitate, este mai 
mare. Recensământul populaţiei din 2004 a evidenţiat că sunt plecaţi oficial 273 mii de cetăţeni ai 
Republicii Moldova, însă, neoficial, probabil, cifra se dublează. Corespunzător, putem concluziona că 
efectivul populaţiei Republicii Moldova s-a diminuat nu cu 103 mii de locuitori (neluând în consideraţie 
dezmembrarea raioanelor estice), dar un minimum de 600-700 mii de locuitori. În asemenea caz, luând în 
consideraţie şi pierderile determinate de dezmembrarea raioanelor estice, migraţie şi mişcări naturale, poate 
fi apreciată la 1,2-1,3 mil. de locuitori. Rezultatele care trebuie să îngrijoreze pe toţi responsabilii de politici 
sociale, economice, demografice.  

În urma crizei economice de lungă durată, Republica Moldova a pierdut completamente potenţialul 
producţiei în sectorul industrial şi parţial potenţialul sectorului agricol. Concomitent cu declanşarea crizei 
demografice, Republica Moldova a început să piardă cel mai scump element vital a statului – potenţialul 
uman şi potenţialul reproductiv al populaţiei. 

După datele statistice oficiale, efectivul populaţiei apte de muncă, pe parcursul ultimilor decenii, s-a 
mărit. Între anii 2001-2012, efectivul acestei categorii de populaţie s-a mărit cu 159 mii de persoane, sau 
aproape cu 6% (tabelul 2). 

Tabelul 2 
Evoluţia structurii demografice a populaţiei (2001-2012) 

 
2001 2012  

 mii persoane în % mii persoane în % 
Total, dintre care: 3635,1 100 3559,5 100 
Până la vârsta aptă de 
muncă 901,3 24,8 624,0 17,5 

Vârsta aptă de muncă 2210,4 60,8 2369,5 66,6 
După vârsta aptă de muncă 

523,4 14,4 566,0 15,9 

Sursa: Populaţia şi procesele demografice în Republica Moldova, Chişinău 2007, pag. 10; 
 Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2012, Chişinău 2012, pag. 39 

 
În aceeaşi vreme, efectivul populaţiei tinere (de până la 16 ani) s-a redus cu 277,3 mii de persoane, 

sau cu 30,8%, iar a populaţiei în vârstă de pensie a crescut cu 42,6 mii de persoane sau cu 8,1%. Deci, 
reiese că, în anii viitori, în vârsta aptă de muncă, vor intra generaţii mai puţin numeroase, iar la vârsta de 
pensie vor intra generaţii mai numeroase decât cele actuale. Corespunzător, în următorii 3-5 ani, efectivul 
populaţiei apte de muncă se va micşora. În aceeaşi vreme, luând în consideraţie că activează peste hotare 
peste 500 mii de cetăţeni ai Republicii Moldova, care, în cea mai mare parte, sunt de vârstă aptă de muncă, 
corespunzător putem concluziona că, în realitate, efectivul populaţiei apte de muncă se micşorează 
semnificativ de la an la an. 

În ceea ce priveşte efectivul populaţiei de vârstă reproductivă (16-49 de ani), după datele statisticii 
oficiale, s-a redus în perioada 2001-2012, cu 10 mii persoane. Însă, în realitate, micşorarea este mult mai 
mare, în urma emigraţiei ilegale. 

O componentă importantă a crizei demografice este evoluţia indicatorilor mişcării naturale. Primii 
indicatori care ne prevestesc apropierea crizei demografice sunt schimbările în evoluţia natalităţii şi 
mortalităţii populaţiei. Majoritatea nespecialiştilor interesaţi de problema crizei demografice consideră că 
micşorarea ratei natalităţii este indicatorul de bază al unei crize demografice. Însă, evoluţia natalităţii este 
determinată de mai mulţi factori (economici, sociali, politici şi demografici), care influenţează ritmul şi 
direcţiile evoluţiei natalităţii şi care, la rândul lor, au impactul lor asupra crizei demografice. 
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Caracteristică pentru evoluţia natalităţii în Republica Moldova, în ultimele decenii, este diminuarea 
stabilă a ratei natalităţi (tabelul 3). În ansamblu, natalitatea populaţiei, în perioada 1990-2012, a scăzut de la 
17,7 copii născuţi vii la 1000 de locuitori până la 11,0 sau cu 38%. 

Tabelul 3 
Evoluţia indicatorilor natalităţii populaţiei Republicii Moldova 

 

Anii Numărul 
născuţilor 

Numărul 
născuţilor faţă de 

1990 

Rata natalităţii 
(la 1000 loc.) 

Rata natalităţii 
faţă de 1990 

1990 77085 100 17,7 100 
1995 56411 73 13,0 76 
2000 36939 48 10,2 57 
2005 37695 49 10,5 59 
2011 39182  50 11,0 62 

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2011, pag.44 
 

 Se poate concluziona că numărul născuţilor şi rata natalităţii s-au micşorat cu ritmuri înalte între anii 
1990-2000, ca apoi să se stabilească şi să capete unele tendinţe uşoare de creştere. În primul deceniu, numărul 
născuţilor a scăzut de la 77,1 mii la 36,9 mii, ca, în următorul deceniu, să crească până la 39,2 mii născuţi-vii. 
Adică, în primul deceniu, numărul născuţilor a scăzut de 2,1 ori, ca în următorul deceniu să crească cu aproape 
10%. Aceleaşi tendinţe sunt caracteristice şi pentru evoluţia ratei natalităţii populaţiei. În anii 1990-2000, rata 
natalităţii (la 1000 de locuitori) s-a micşorat de la 17,7‰ la 10,2‰, ceea ce constituia doar 57% din rata anului 
1990. În următorul deceniu (2001-2011), rata a crescut până la 11,0‰, această creştere nesemnificativă se 
datorează nu atât creşterii numărului de copii în familie, dar, în mare măsură, a faptului că la vârsta de fertilitate 
au ajuns generaţiile numeroase ale anilor 1985-1990. Această reducere esenţială a numărului de născuţi şi a ratei 
de natalitate are reflecţii mari în evoluţia mai multor indicatori demografici şi, în primul rând, asupra structurii de 
vârstă a populaţiei, structurii pe sexe, asupra efectivului populaţiei în vârstă aptă de muncă, asupra efectivului 
populaţiei de vârstă reproductivă şi alţi indicatori. 

Un factor demografic, care a influenţat considerabil asupra reducerii natalităţii populaţiei în ultimele 
două decenii, a fost migraţia populaţiei, prin faptul că: 
− în procesul emigraţional, a crescut numărul populaţiei feminine; 
− în migraţiune, este antrenată, în mare măsură, populaţia tânără de vârstă reproductivă, care îşi lasă 

amprenta atât asupra evoluţiei căsătoriilor, cât şi a natalităţii; 
− în multe cazuri, familiile tinere de emigranţi legalizaţi se orientează la naşterea copiilor în statele 

europene, ce contribuie la menţinerea rolului natalităţii în statele corespunzătoare, dar nu în 
Republica Moldova. 

 Un impact asupra crizei demografice îl constituie şi creşterea numărului de copii născuţi în familii 
necomplete (în afara căsătoriei). Acest indicator se caracterizează printr-o creştere mare atât a numărului 
absolut, cât şi relativ ( tabelul 4). 

Tabelul 4 
Numărul copiilor născuţi în afara căsătoriilor 

 

Anii 
Numărul 

total de copii 
născuţi 

În acelaşi rând În % faţă de numărul total de născuţi 

  în oraşe în sate total în oraşe în sate 
1990 8496 4195 4301 11,0 12,1 10,1 
1995 7475 3455 4020 13,3 15,9 11,6 
2000 7567 2799 4768 20,4 22,0 19,7 
2005 9009 3015 5994 23,9 22,3 24,9 
2011 8470 2536 5934 21,6 17,4 24,1 

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova 1996, pag.7; 
 Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2012, pag.48 
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În perioada 1990-2011, numărul copiilor născuţi de această categorie, cu unele variaţii, a rămas 
stabil, însă se evidenţiază creşterea ponderii acestora în număr total al născuţilor în Republica Moldova. În 
această perioadă, ponderea lor a crescut de la 11,0% la 21,6% sau de două ori. Atrage atenţia creşterea nu 
numai a numărului, dar şi a ponderii copiilor născuţi în afara căsătoriei, în mediul rural. Numărul acestei 
categorii de copii născuţi în sate a crescut cu 38%, iar pondera lor a crescut de la 10,1 la 24,1%, sau de 2,5 
ori. Acest impact se va reflecta asupra situaţiei demografice a statului încă multe decenii şi se va manifesta 
în societate prin comportamentul acestor generaţii, prin nivelul educaţiei şi participarea lor la activitatea 
societăţii. 

Un impact semnificativ asupra situaţiei demografice îl are evoluţia indicatorilor mortalităţii 
populaţiei. Tendinţa evoluţiei mortalităţii populaţiei în Republica Moldova sunt din cele mai nefavorabile, 
exprimate atât în creşterea numărului decedaţilor, cât şi în creşterea ratei mortalităţii şi structurii 
demografice a decedaţilor (tabelul 5).  

 Tabelul 5 
Evoluţia numărului decedaţilor şi ratei mortalităţii populaţiei 

 

Anii Numărul 
decedaţilor 

Numărul 
decedaţilor faţă  

de 1990 

Rata mortalităţii 
(la 1000 loc.) 

Rata mortalităţii 
faţă de 1990 

1990 42427 100 9,7 100 
1995 52969 125 12,2 126 
2000 41224 97 11,3 11,6 
2005 44689 105 12,4 128 
2011 39249 93 11,0 113 
Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2011, pag.44, 45 

 
Cum se observă din tabelul 5, numărul decedaţilor, cu unele variaţii, se păstrează o tendinţă lentă de 

creştere pe întreaga perioadă studiată. Decalajul mare în efectivul decedaţilor în anii 1990, 1995 şi 2000, 
este rezultatul faptului că în anii 1990 şi 1995, se analizează decedaţii pe întreg teritoriul statului, în timp 
ce, în anul 2000, se prezintă numărul decedaţilor fără raioanele estice şi municipiul Bender, ceea ce s-a 
reflectat semnificativ asupra numărului decedaţilor. Despre aceasta ne dovedeşte şi faptul că, dacă numărul 
decedaţilor, în 1995, a crescut faţă de anul 1990 cu 25%, apoi, în anul 2000, alcătuieşte doar 97% faţă de 
1990. În acest caz, mai argumentată rămâne analiza ratei (la 1000 de locuitori) mortalităţii care, pe 
parcursul întregii perioade, are tendinţă de creştere. Ca rezultat, rata mortalităţii în toţi anii este mult mai 
mare ca în anul 1990 (în anii 2005-2011, constituie 127-128%, faţă de anul 1990). 

În ce priveşte structura mortalităţii după vârsta decedaţilor, caracteristică este rata înaltă a mortalităţii 
sexului masculin şi a populaţiei relativ tinere ( între 40-60 de ani) (tabelul 6). 

Tabelul 6  
Ratele mortalităţii pe grupe de vârste şi sexe (în % 2010) 

Sursa: Calculat după Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2011, pag.50-51 

Vârsta  Total  Bărbaţi  Femei  
0-9 

10-19 
20-29 

1,4 
0,5 
1,6 

1,6 
0,6 
2,4 

1,2 
0,4 
0,8 

30-39 
40-49 
50-59 

3,4 
7,7 
16,6 

4,8 
10,5 
21,2 

1,6 
4,5 
11,4 

60-69 
70-71 
80-89 

90 şi mai mult 

18,5 
27,1 
20,4 
 2,8 

19,9 
24,1 
13,4 
1,5 

17,1 
30,4 
28,3 
4,3 

Total  100 100 100 
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Analiza structurii mortalităţii pe vârstă ne permite de a face unele concluzii, şi anume:  
1. Ponderea mare a decedaţilor în grupele de vârstă tânără şi a ratei înalte mortalităţii în grupele 

de vârstă 49-60 de ani (24,3% din numărul total de decedaţi). 
2. Ratele înalte ale mortalităţii bărbaţilor în vârstele de până la 70 de ani, faţă de ratele 

mortalităţii femeilor. Ca exemplu: în grupele de vârstă de 49-60 de ani, ponderea bărbaţilor 
decedaţi e de 31,7%, pe când, în aceleaşi grupe, ponderea femeilor constituie numai 15,9% 
(sau de două ori mai mică). 

3. Ponderea cea mai mare a deceselor, în rândul femeilor, este la grupele de vârstă mult mai 
înaintată (70-90 de ani), pe seama cărora revin 58,7% (în timp ce la bărbaţi ponderea acestor 
grupe constituie 37,5%). 

4. Rămâne înaltă ponderea deceselor în rândul copiilor în grupa de vârstă 0-9 ani, fiind cunoscut 
faptul că aproape 80% din numărul decedaţilor acestei grupe formează decesul copiilor în 
vârstă de până la 1 an. 

Un flagel în ocrotirea sănătăţii din Republica Moldova rămâne rata înaltă a mortalităţii infantile. Cu 
toate că, în ultimele decenii, mortalitatea infantilă a scăzut semnificativ (de la 35‰ în 1980 la 19‰ în 1990 
şi 10,9‰ în 2011), totuşi, comparativ cu statele dezvoltate, rămâne a fi înaltă, fiind cea mai înaltă din 
statele Europei. Posibil că, asupra menţinerii ratei înalte a mortalităţii infantile, în ultimii ani, a fost 
influenţată şi de schimbarea metodologiei în statistica sănătăţii. 

Un loc aparte în evoluţia crizei demografice îl ocupă structura mortalităţii după cauzele de decese a 
populaţiei. Criza economică profundă şi de lungă durată s-a reflectat negativ asupra stării materiale a 
populaţiei, care, la rândul ei, are un impact asupra sănătăţii populaţiei. Ca rezultat, a crescut rata mortalităţii 
pe multe cauze de deces şi numai pe unele se înregistrează o mică descreştere (tabelul 7). 

Tabelul 7  
 

Structura decedaţilor după cauzele de decese (în %) 
Total  Mediul urban Mediul rural   

2001 2010 2001 2010 2001 2010 

Total decedaţi, 
din care: 

Boli infecţioase 
Tumori maligne 

Boli ale sistemului 
nervos 

100 
 

1,6 
11,6 

 
0,7 

100 
 

1,5 
12,9 

 
1,2 

100 
 

1,8 
15,3 

 
0,7 

100 
 

2,2 
17,4 

 
1,0 

100 
 

1,4 
9,9 

 
0,8 

100 
 

1,2 
10,9 

 
1,2 

Boli ale sistemului 
circulator 

Boli ale aparatului 
respirator 

Boli ale aparatului 
digestiv 

Accidente, intoxicaţii, 
traume 
Alte boli 

 
56,0 

 
5,9 

 
9,9 

 
8,9 
5,4 

 
56,2 

 
5,6 

 
10,0 

 
8,5 
4,2 

 
51,5 

 
4,8 

 
8,8 

 
10,2 
6,9 

 
53,6 

 
4,1 

 
9,0 

 
8,5 
4,2 

 
58,2 

 
6,4 

 
10,4 

 
8,3 
4,7 

 
57,3 

 
6,3 

 
10,3 

 
85 
4,3 

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2002, pag.51; 
 Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2011, pag.51 

 
Analiza statisticii pentru un deceniu arată tendinţele şi schimbările în evoluţia mortalităţii după 

cauzele de deces (tabelul 7). Printre acestea, se pot nominaliza: 
− creşterea ratei generale a mortalităţii populaţiei se reflectă asupra creşterii ratei mortalităţii 

aproape pe toate clasele de deces analizate; 
− o creştere mai pronunţată este caracteristică pentru ratele decesului din cauza tumorilor 

maligne; 
− se evidenţiază o creştere mai semnificativă a ratei mortalităţii populaţiei urbane din cauza 

tumorilor maligne şi a sistemului circulator; 
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− pentru evoluţia mortalităţii populaţiei urbane, s-a înregistrat o micşorare a deceselor din 
cauza bolilor aparatului respirator (0,7%), din cauza accidentelor, intoxicaţiilor şi traumelor 
(1,7%) şi din alte cauze cu 2,7%; 

− mortalitatea generală a mortalităţii populaţiei rurale în perioada studiată a crescut cu 1,7 
puncte procentuale, însă creşterea mai evidenţiată a mortalităţii pe cauze de decese s-a 
înregistrat din cauza tumorilor maligne (1%), sistemului nervos (0,4%). În aceeaşi vreme, s-
a redus rata mortalităţii din cauza sistemului circulator (0,8%), bolilor infecţioase (0,2%) şi 
altor cauze (0,4%).  

Aceste transformări sunt cauzate, în mare măsură, de schimbările în structura de vârstă a populaţiei, ca 
rezultat al procesului de îmbătrânire şi, bineînţeles, a unor neajunsuri în asigurarea sănătăţii publice a 
populaţiei. Însă o rată atât de înaltă din cauza bolilor sistemului circulator este rezultatul atât al crizei 
economice, cât şi demografice reflectate în incapacitatea statului de-a interveni în ameliorarea profilaxiei şi 
îmbunătăţirii semnificative a asigurării medicale a populaţiei. 

Criza demografică şi modificările în mentalitatea populaţiei se reflectă şi în evoluţia căsătoriilor şi 
divorţurilor populaţiei Republicii Moldova. Modificările în evoluţia acestor fenomene demografice sunt 
atât de semnificative, încât corespund unei tranziţii demografice şi au căpătat valori necunoscute şi 
neaşteptate pentru Republica Moldova (tabelul 8). 

Tabelul 8  
Evoluţia căsătoriilor şi divorţurilor 

 
Căsătorii Divorţuri 

Anii Numărul 
căsătoriilor 

Căsătorii la 
1000 de loc. 

Numărul 
căsătoriilor 
faţă de anul 

1980 

Numărul 
divorţurilor 

Divorţuri la 
1000 de loc. 

 

Numărul 
divorţurilor 
faţă de anul 

1980 
1980 
1990 
1995 

46 083 
40 809 
32 775 

11,8 
9,4 
7,5 

100 
88 
71 

11 273 
13 135 
14 617 

2,8 
3,0 
3,4 

100 
117 
120 

2000 
2005 
2010 

21 684 
27 187 
25 900 

6,0 
7,6 
7,3 

47 
59 
57 

9707 
14 521 
11 120 

2,7 
4,0 
3,1 

86 
129 
102 

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2011, pag.44, 46 
 

Analiza informaţiei statistice ne permite tragerea următoarelor concluzii: 
− numărul căsătoriilor a căpătat o tendinţă certă de micşorare. Într-o perioadă de 30 de ani 

(1980-2010), efectivul căsătoriilor a scăzut aproape de două ori, constituind, la sfârşitul 
perioadei, doar 57%, faţă de anul 1980. Decalajul mare în numărul căsătoriilor anului 1995 şi 
2000 se datorează nu atât micşorării numărului de căsătorii, cât lipsei informaţiei pe raioanele 
estice ale statului; 

− rata căsătoriilor (la 1000 de locuitori) ne demonstrează reducerea semnificativă a căsătoriilor 
în această perioadă cu tendinţe de micşorare. Această reducere se explică nu numai prin 
scăderea efectivului populaţiei de vârstă nupţiabilă (de căsătorie), cât şi prin transformările 
mentalităţii populaţiei în vârstă de căsătorie. Dacă, în anii ’80, până la vârsta de 20 ani, se 
încheiau 35% din numărul de căsătorii, apoi, în anul 2010, această rată constituie doar 15%. 
Aceasta înseamnă amânarea căsătoriilor la o vârstă mai mare. Actualmente, peste 40% dintre 
bărbaţi şi peste 21% dintre femei se căsătoresc la vârsta de 25-29 de ani; 

− numărul divorţurilor, cu unele variaţii, au tendinţă de creştere. De exemplu, numărul 
divorţurilor, în anul 2005, a fost cu 29% mai mare decât în anul 1980. Decalajul mare în 
efectivul divorţurilor, în anii 1995 şi 2000, de asemenea, se explică prin lipsa de informaţie 
pentru tot teritoriul statului; 

− însă rata divorţialităţii (la 1000 de locuitori) ne dovedeşte clar despre creşterea acestei rate pe 
parcursul perioadei studiate. 

În studiile căsătoriilor şi divorţurilor, se mai pot evidenţia următoarele particularităţi: 
− în anii ’80, la 1000 de căsătorii încheiate, anual se înregistrau 244 de divorţuri, în anul 2010, la 
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1000 de căsătorii, au fost înregistrate 562 de divorţuri. Aceasta încă o dată ne demonstrează 
instabilitatea instituţiei familiei în vremea de faţă; 

− diferenţa mare în evoluţia divorţului în mediul urban şi rural. Dacă, până în anii ’70-80 ai secolului 
trecut, divorţul era o particularitate a populaţiei din mediul urban, în perioada următoare, se 
înregistrează o creştere galopantă a divorţurilor în mediul rural. Dacă, în anii ’60-70 ai secolului 
XX, rata divorţialităţii, în mediul rural, era 0,2-0,3‰, apoi, în anii 2003-2006, a ajuns la 1,8-1,9 ‰, 
adică o creştere de 7-8 ori pe parcurs de mai puţin de o jumătate de secol. 

Una din cele mai semnificative manifestări ale crizei demografice sunt indicatorii evoluţiei valorilor 
şi direcţiile migraţiei populaţiei. Cea mai importantă particularitate şi transformare, în migraţia populaţiei 
Republicii Moldova, constă în faptul că, până în anii ’90 ai secolului trecut, acest spaţiu geografic era un 
raion atractiv, din punct de vedere migraţionist, decenii în şir, când anual, zeci de mii de locuitori din tot 
spaţiul ex-sovietic (mai ales Rusia, Kazahstan, Ucraina) se avântau să sosească în Moldova. După anii ’90, 
Republica Moldova a devenit una din mai multe regiuni ex-socialiste şi ex-sovietice care resping populaţia 
din aceste spaţii. În consecinţă, Moldova din spaţiu care avea anual spor migrator destul de mare, 
actualmente, pe parcursul a două decenii, a devenit un spaţiu care, anual, are o balanţă migratorie negativă 
destul de mare (până la – 0,2-0,3% anual). 

În corespundere cu Recensământul populaţiei din 2004, peste hotarele ţării activau peste 380 mii de 
locuitori ai Republicii Moldova. Totodată, se recunoaşte că această cifră este dublă, deoarece datele 
recensământului includ, în mare parte, persoanele care erau legalizate în statele corespunzătoare. 
Actualmente, se vehiculează un număr de 500-600 mii de cetăţeni. Despre valorile numărului populaţiei 
din Republica Moldova stabiliţi în Vest şi Est, ne relevă şi unele date segmentare, cum ar fi faptul că, în 
Italia, sunt legalizaţi peste 80 mii de cetăţeni, în Rusia – aproape 200 mii. Luând în consideraţie că nu toţi 
au o situaţie legalizată, deoarece o mare parte lucrează ilegal, se poate presupune că cifra 500 sau 600 mii 
de cetăţeni din Republica Moldova sunt stabiliţi cu munca şi traiul în statele Europei. De asemenea, fapt 
determinat că cei legalizaţi şi stabiliţi de mai mulţi ani nu planifică reîntoarcerea la locul de baştină, ba, din 
contra, îşi atrag familiile, neamurile, cunoscuţii. 

Pentru o evidenţă a populaţiei mai reală, probabil, în legislaţia statului, trebuie elaborată o concepţie, 
care ar stabili că cetăţenii, care lipsesc mai mult de 2 sau 3 ani, să nu mai fie socotiţi în numărul populaţiei 
statului. În aşa caz, cetăţenii sunt plecaţi de mai mulţi ani peste hotare, dar prin evidenţa statistică îi 
considerăm ca populaţie a statului. În consecinţă, manevrăm nişte cifre false despre numărul şi structura 
populaţiei statului, fapt care se reflectă negativ atât din punct de vedere economic, politic, cât şi 
demografic. 

Ca un impact nou în evoluţia demografică a Republicii Moldova a apărut fenomenul de depopulare a 
spaţiului geografic al statului. Diminuarea drastică a efectivului populaţiei localităţilor umane, în perioada 
1989-2004, ne denotă nu numai apariţia unui fenomen nou în geodemografia Republicii Moldova, dar şi 
despre o evoluţie destul de intensă a acestui fenomen. Efectul negativ al acestui fenomen este atât de mare, 
încât are un impact semnificativ atât asupra habitatului rural, cât şi a celui urban. Fenomenul cere un studiu 
separat profund, deoarece afectează fundamental genofondul reproductiv al populaţiei şi conduce la 
degradarea completă a multor localităţi urbane şi rurale. 

Pentru a demonstra acest fapt, care are o evoluţie destul de intensă, vom menţiona că multe localităţi 
săteşti, care, pe parcurs de decenii, înfloreau prin dezvoltarea lor economică şi socială, actualmente, sunt 
într-o recensiune semnificativă. În ansamblu, cea mai mare parte din toate localităţile rurale mici (de până 
la 1000 de locuitori) a pierdut până la 10-20% din populaţie. Dintre localităţile rurale mari (peste 2000 de 
locuitori), o parte şi-a păstrat efectivul populaţiei, iar în altă parte, localităţi din apropierea localităţilor 
urbane, s-a mărit numărul populaţiei. Însă, în aceeaşi vreme, sute de localităţi mari şi foarte mari (cu peste 
4000 de locuitori) au pierdut 15-20% din efectivul populaţiei, iar unele s-au micşorat cu 30-40% (Iablona – 
Glodeni, Brătuşeni – Edineţ, Lipnic – Ocniţa, Măcăreşti – Ungheni, Prodăneşti – Floreşti ş.a.). 

Desigur că fenomenul depopulării a afectat, într-o măsură nu mai mică, şi localităţile urbane, în 
acelaşi rând şi cele mari, ca exemplu, Chişinău şi Bălţi, al căror efectiv al populaţiei, în perioada 1989-
2004, s-a micşorat cu 12%. Mai puţin au suferit, în urma crizei demografice, localităţile urbane situate în 
apropierea centrelor (Ialoveni, Codru, Cricova) mari şi unele situate la întretăierea căilor de comunicaţie 
(Făleşti, Străşeni, Anenii-Noi). Dar, în ansamblu, în celelalte localităţi urbane, efectivul populaţiei s-a 
micşorat între 12 şi 16%, în top fiind Râşcani (16%) Soroca, Orhei cu 15%, Rezina, Floreşti cu 14 %. 

Una din cele mai mare probleme demografice ale Republicii Moldova, ca o consecinţă a crizei 
demografice este procesul de îmbătrânire, care se deosebeşte cu o evoluţie destul de intensă. Dacă 
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majoritatea statelor din Europa (Franţa, Suedia, Elveţia şi altele) au parcurs perioada de îmbătrânire în timp 
de 150-200 de ani, acelaşi proces Republica Moldova l-a trecut pe parcurs de 40-45 de ani. Acest fapt ne 
dovedeşte de ritmurile înalte de îmbătrânire a populaţiei statului. Fără a face o analiză în acest plan se poate 
doar de menţionat, că actual în Republica Moldova 49,9% din populaţie este inaptă de muncă [2, pag.39], 
actual sunt înregistrate 646,7 mii persoane în vârstă de pensie, ceea ce constituie 18,2% din numărul total al 
populaţiei. Corespunzător la două persoane economic active revine o persoană în vârstă de pensie. 

Concluzie: Evoluţia fenomenelor sociale, economice ne dovedeşte că impactul crizei demografice 
va fi de o durată mai îndelungată, reflecţiile ei negative abia au început să fie sesizate de societate. De aceea 
în perspectiva apropiată e necesar de întreprins mai multe activităţi de aspect economic şi social pentru 
atenuare particularităţilor negative a crizei demografice. 
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The article analyzes the economic potential of the Upper Prut Euroregion, which includes the adjacent regions 

of Moldova, Romania and Ukraine. There are highlighted the opportunities, advantages, problems, measures and 
actions for further cooperation in this Euroregion. These actions are, in particular, to overcome the barrier effect of 
borders, to turn them into contact points, enhance cooperation, transfer of knowledge, cross-border trade, economic 
cooperation, tourism, transportation infrastructure, etc. 

Key-words: Euroregion, economic and human potential, cooperation, agriculture, industry, cross-border trade, 
border infrastructure.  

 
Cooperarea transfrontalieră este cooperarea mutuală clasică între regiuni de frontieră învecinate. Ea 

cuprinde toate domeniile vieţii cotidiene, dezvoltarea de programe comune, priorităţi, acţiuni şi include 
participarea extinsă a grupurilor sociale, a diverselor nivele administrative etc. Principiile cooperării 
transfrontaliere sunt: parteneriatul vertical şi orizontal cu sferă largă, subsidiaritate prin unirea şi 
responsabilitatea nivelelor regionale şi locale, pregătirea de concepte şi programe transfrontaliere comune 
de dezvoltare, implementarea proiectelor transfrontaliere. 

Componentele cooperării transfrontaliere includ: 
• Definirea domeniilor de acţiune, corespunzător intereselor comune (de exemplu, infrastructură, 

economie, cultură); 
• Cooperarea în toate domeniile vieţii: mod de trai, muncă, timp liber, cultură etc.; 
• Accentul egal asupra cooperării socio-culturale şi a celei economico-infrastructurale; 
• Implementarea unor tratate şi acorduri, care sunt încheiate pe plan european între state în vederea 

îndeplinirii practicii transfrontaliere;  
• Consultanţă, asistenţă şi coordonare a cooperării transfrontaliere, îndeosebi, în următoarele domenii: 

dezvoltarea agriculturii, inovaţie şi transfer de tehnologie, transport şi trafic, dezvoltare regională, 
şcoală şi educaţie, cooperare socială, protecţia mediului şi prezervarea cadrului natural. 

Euroregiunile sunt nişte cadre instituţionale de cooperare transfrontalieră între regiunile limitrofe ale 
unor state. Ele au obiective clare în procesul de rezolvare a unor probleme anume. Acestea urmează, în 
special, să depăşească efectul de barieră al graniţelor, să le transforme în puncte de contact, nu de izolare, să 
îmbunătăţească cooperarea, transferurile de cunoştinţe, comerţul transfrontalier, colaborarea în economie, 
medicină, arte etc.  

Prutul de Sus, una din euroregiunile cu participarea regiunilor limitrofe din Republica Moldova, 
România şi Ucraina, a fost înfiinţat la data de 22 septembrie 2000 la Botoşani (România). Actele de 
constituire ale euroregiunii sunt Acordul despre crearea euroregiunii Prutul de Sus şi Statutul euroregiunii. 
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Fondatorii euroregiunii Prutul de Sus au fost regiunea Cernăuţi (Ucraina), judeţul Botoşani 
(România), judeţul Suceava (România), judeţul Bălţi (Republica Moldova), judeţul Edineţ (Republica 
Moldova). Începând cu data de 15 octombrie 2003, în componenţa euroregiunii Prutul de Sus intră 
raioanele Briceni, Făleşti, Glodeni, Edineţ, Ocniţa şi Râşcani din partea Republicii Moldova, regiunile 
Cernăuţi şi Ivano-Frankovsk din partea Ucrainei, judeţele Botoşani şi Suceava din partea României. 

 
Tabelul 1 

Euroregiunea Prutul de Sus 
 

Inclusiv Unităţile terit. 
administrative Teritoriul Populaţia 

Mediul urban Mediul rural 
  mii km2 % mii 

locuitori % mii 
locuitori % mii 

locuitori % 

Raionul Briceni 0,8 1,97 75,7 1,95 15,4 0,98 60,3 2,61 
Raionul Făleşti 1,1 2,70 92,9 2,39 16,6 1,06 76,3 3,30 
Raionul Glodeni 0,8 1,97 62,2 1,60 11,7 0,74 50,5 2,19 
Raionul Edineţ 0,9 2,21 83,3 2,15 26 1,65 57,3 2,48 
Raionul Ocniţa 0,6 1,47 56,3 1,45 19,5 1,24 36,8 1,59 
Raionul Râşcani 1 2,46 70,5 1,82 15,9 1,01 54,6 2,36 
Regiunea  
Ivano-Frankovsk 

13,9 34,15 1380,7 35,57 596,4 37,96 784,3 33,95 

Regiunea Cernăuţi 8,5 20,88 904,4 23,30 379,3 24,14 525,1 22,73 
Judeţul Botoşani 5 12,29 447,1 11,52 186,9 11,90 260,2 11,26 
Judeţul Suceava 8,1 19,90 708,4 18,25 303,5 19,32 404,9 17,53 
Total 40,7 100,00 3881,5 100,00 1571,2 100,00 2310,3 100,00 

Sursa: www.statistica.md, www.ukrstat.gov.ua, www.botosani.insse.ro, www.suceava.insse.ro 
 
Structura şi repartizarea activităţilor economice, la nivelul regiunii, sunt determinate de resursele 

naturale, tradiţia de prelucrare a acestora, facilităţile tehnologice capital/investiţii, dar şi de funcţionarea 
adecvată a mecanismului pieţei. 

Agricultura raionului Briceni dispune de 62442 ha terenuri agricole de o calitate relativ înaltă. 
Bonitatea solului în raion este la nivelul mediei pe regiunea de dezvoltare Nord (70 puncte), dar peste 
media naţională (63). Fiind localizat la extremitatea nordică a Republicii Moldova, raionul Briceni 
demonstrează o diversificare insuficientă a culturilor agricole. Avantajul constă în faptul că şi impactul 
secetelor este mai puţin dezastruos, lucru demonstrat şi de seceta din 2007, de pe urma căreia raionul 
Briceni a suferit cel mai puţin. În 2008, raionul Briceni a fost lider în regiunea de dezvoltare Nord în ceea 
ce priveşte producţia de legume de câmp, şi pe locul 3 la producţia de fructe şi pomuşoare. În plus, recolta 
la hectar pentru aceste culturi este una dintre cele mai mari pe regiune şi ţară, în raion utilizându-se cea mai 
mare cantitate de îngrăşăminte chimice la hectar pe ţară – 60,5 kg. Raionul este mai bine dotat şi cu tehnică 
agricolă (19,1 tractoare/1000 ha, cel mai înalt nivel în Regiunea Nord). Câţiva agenţi economici din raion 
au reuşit să acumuleze cunoştinţe şi experienţă specializându-se în legumicultura de înaltă valoare adăugată 
şi floricultura în sere. În ceea ce priveşte sectorul zootehnic, creşterea bovinelor şi a porcinelor este mai 
răspândită. Deşi după mulţi indicatori producătorii din raion îi depăşesc pe cei din alte raioane din regiunea 
Nord, datele statistice existente probează un nivel scăzut de rentabilitate economică în zootehnie, lucru 
explicat de tehnologiile de creştere improprii, insuficienţa infrastructurii (abatoare, servicii veterinare 
performante) şi nivelul scăzut de instruire economică şi tehnologică a producătorilor. În asemenea condiţii, 
numărul întreprinderilor agricole în raionul Briceni este relativ mare – 12071 – sau 15,84 la 100 de 
locuitori, fiind al doilea raion în regiune după raionul Edineţ. Acestea, în majoritate, sunt întreprinderi mici, 
doar 1,05% din numărul total de întreprinderi agricole exploatând suprafeţe de peste 10 ha. Totuşi, în 2004-
2008, s-a observat creşterea numărului de întreprinderi agricole mari, însoţit de reducerea numărului de 
angajaţi în sector. 
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Raionul Făleşti nu este puternic dependent de sectorul agricol, în pofida faptului că este unul din 
raioanele cu cea mai mare pondere a populaţiei rurale din regiunea Nord a ţării. Ponderea sectorului agricol 
în producţia globală a raionului în 2008 a fost de cca 12%. Cu o suprafaţă de 81,2 mii ha terenuri agricole, 
dar cu bonitatea solului de doar 65 (faţă de 70 media regională), recolta în raion este inferioară mediei pe 
regiune. În raionul Făleşti, se utilizează şi o cantitate de îngrăşăminte chimice mai mică în comparaţie cu 
alte raioane (25,6 kg per hectar faţă de 28,6 kg per hectar media regională). De asemenea, suprafaţa 
terenurilor erodate este una din cele mai mari în regiune – 31,9 mii ha. Suprafaţa terenului arabil este de 
46,2 mii ha, iar cea ocupată de plantaţii multianuale de 2,04 mii ha. Volumul producţiei agricole, în 2008, a 
constituit 766481 mii lei. În general, recolta la hectar a fost mai mică decât în regiune, chiar şi în anii 
agricoli buni. De exemplu, în 2008, recolta de cereale a fost de 33,7 chintale/ha. Raionul Făleşti este lider la 
cantitatea totală de sfeclă de zahăr recoltată (158751 tone în 2008), dar nu şi la recolta la hectar. Recolta de 
legume este cea mai joasă, în regiune, în 2008. Raionul Făleşti este unul dintre puţinele din regiunea de 
dezvoltare Nord unde se mai cultivă viţă-de-vie (alături de Făleşti şi Sângerei). Bineînţeles, recolta este 
incomparabilă cu alte raioane din centrul sau sudul Moldovei. Creşterea animalelor nu reprezintă o parte 
importantă a sectorului agricol, cu excepţia ovinelor şi caprinelor, unde raionul Făleşti este lider pe regiune, 
dar şi printre liderii şeptelului în ţară. Producţia de ouă este înaltă (a treia în regiune, după Sângerei şi 
Donduşeni), datorită funcţionării „Avicola-Nord” SA. Dar producţia agricolă este prelucrată, în mare parte, 
în raioanele vecine, în raion existând o singură fabrică de vin şi o uscătorie de fructe. Baza tehnico-
materială pentru sectorul agricol este relativ dezvoltată – 31 de staţii tehnologice de maşini cu 705 agregate 
agricole, acesta fiind unul din avantajele raionului. Efectivul de tractoare pe 1000 ha teren agricol este de 
9,4 unităţi, practic, la nivelul mediei regionale. Numărul întreprinderilor agricole la 100 de locuitori este de 
8,19 (inclusiv gospodării ţărăneşti), uşor peste media regională, dar majoritatea lor sunt întreprinderi mici. 
Doar 100 din cele 7644 de întreprinderi agricole prelucrează suprafeţe care sunt de peste 10 ha. 

În raionul Glodeni, sectorul agricol reprezintă o ramură de importanţă extraordinară pentru economia 
raionului şi populaţia acestuia. Raionul Glodeni face parte din trei raioane din regiunea Nord (care, în 
general, este caracterizată printr-un grad mai înalt de urbanizare) cu ponderea populaţiei rurale peste 80%. 
Deşi nota de bonitate a terenurilor agricole este destul de înaltă în comparaţie regională (72), iar ponderea 
terenurilor erodate este relativ moderată (39,4%), gradul relativ redus de mecanizare subminează aceste 
avantaje comparative. Totodată, numărul întreprinderilor agricole raportate la 100 de locuitori este, practic, 
la nivelul mediei pe regiune. Sectorul agricol al raionului este relativ fragmentat faţă de alte raioane din 
regiune, fiind reprezentat de un număr relativ mic de companii care prelucrează suprafeţe mai mari de 10 
ha (1,4 faţă de 1,7 media regională). Agricultura este specializată în special în cultivarea plantelor, în 
special a celor tehnice (tutun, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui), doar în câteva localităţi fiind practicată 
intensiv zootehnia.  

Sectorul agricol are o importanţă semnificativă pentru raionul Edineţ, dar şi pentru populaţia acestuia. 
Raionul Edineţ este al treilea raion din regiunea Nord după gradul de urbanizare: în 2008, populaţia urbană 
constituia 31% sau cu aproape 7% peste media regională, dacă excludem mun. Bălţi. Raionul dispune de 
nişte avantaje serioase ce ţin de dezvoltarea agriculturii. Astfel, nota de bonitate (78) este, de rând cu 
raionul Donduşeni, cea mai înaltă în regiune şi ponderea terenurilor erodate este foarte redusă (23,1%). 
Aceste avantaje naturale sunt amplificate de gradul sporit de mecanizare, numărul de tractoare care revine 
la 1000 ha de teren agricol este impunător (13,5), faţă de media regională de 9,3. Totodată, numărul 
întreprinderilor agricole raportate la 100 de locuitori este de peste două ori mai mare decât media pe 
regiune (16,0 faţă de 7,7). Astfel, sectorul agricol al raionului este cel mai fragmentat din regiunea Nord, 
fiind reprezentat de un număr extrem de mic de companii cu suprafaţa de peste 10 ha faţă de media 
regională (1,03% faţă de 1,7%). 

Volumul producţiei agricole în raionul Ocniţa, în 2008, a fost de 291,3 milioane lei. Cultivarea 
cerealelor nu este specifică raionului Ocniţa, recolta fiind mai mică decât în raioanele din regiune. În 
schimb, raionul are avantaje competitive în creşterea legumelor, fructelor şi pomuşoarelor, recolta acestora 
fiind în 2008 – 5168 tone de legume de câmp şi 16892 tone de fructe şi pomuşoare. În ceea ce priveşte 
sectorul zootehnic, efectivul de animale este mai mic comparativ cu raioanele vecine, respectiv şi producţia 
animalieră este mai mică. Nota de bonitate a solului este uşor peste media regiunii – 71 puncte faţă de 70. 
De asemenea, ponderea terenurilor erodate este cea mai mică din regiune – 22%, suprafaţă totală a 
terenului agricol fiind de 39063,9 ha. Se utilizează o cantitate relativ ridicată de îngrăşăminte chimice (35,6 
kg/ha). Numărul întreprinderilor agricole este de 3484, sau 6,18 la 100 locuitori, fiind mai jos decât media 
pe regiune. Dar, spre deosebire de alte raioane, ponderea întreprinderilor agricole mari, cu peste 10 ha este 



 
Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 

 
 

228

mai înaltă – de 2,7% (93 de întreprinderi). Baza tehnică nu este foarte dezvoltată, existând doar 3 staţii 
tehnologice de maşini, iar numărul de tractoare (1,9 unităţi /1000 ha) este cel mai mic din toată ţara. Ţinând 
cont de faptul că raionul este specializat mai degrabă în fitotehnie decât în zootehnie, dotarea 
nesatisfăcătoare cu tractoare şi echipament constituie un dezavantaj esenţial. 

Sectorul agricol al raionului Râşcani este dominat de fitotehnie, aceasta deţinând peste 75% (374,9 
mln lei) din totalul volumului producţiei agricole a raionului. Nota de bonitate a solului constituie 70 de 
unităţi, fiind mai înaltă decât media pe ţară. Ponderea terenurilor erodate în total terenuri supuse cercetărilor 
este, de asemenea, foarte mare, constituind 65%. Terenurile agricole sunt consolidate în proporţie de 85%, 
un indicator net superior mediei regionale, dar deficitul de echipament agricol existent în regiune (8 
tractoare/1000 ha, faţă de 12,9, în medie, pe ţară) face raionul mai puţin atractiv pentru eventualele 
investiţii în acest sector. Circa 27% din totalul companiilor agricole din raion deţin terenuri mai mari de 10 
ha, indicator net superior mediei regionale, dar şi de ţară. Infrastructura agricolă, deşi existentă, este slab 
dezvoltată, simţindu-se o insuficienţă acută de sisteme de irigare, în pofida proximităţii faţă de râul Prut [1]. 

În producţia agricolă a regiunii Ivano-Frankovsk, este ocupată o treime din populaţia regiunii 
Transcarpatice. Suprafaţa terenurilor agricole din regiune este de 635 mii ha, din care pământurile arabile 
ocupă 393 mii ha, păşunile – peste 128 mii ha, fâneţele – peste 82 mii ha, plantele fructifere şi pomuşoarele 
circa 10 mii ha. 

În producţia agricolă, sunt implicate 309 gospodării agricole colective, 654 de gospodării de fermieri 
şi 196 mii de locuitori ai regiunii ocupaţi în gospodăriile casnice. Sectorul particular prestează 95% cartofi, 
75% lapte, 62% carne. 

Se dezvoltă micile întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. 
În regiune, funcţionează 2 fabrici de zahăr, 14 fabrici de prelucrare a laptelui, 3 combinate de 

prelucrare a cărnii, 3 fabrici de spirt, 2 fabrici de bere. De prelucrarea producţiei agricole şi fabricarea 
produselor alimentare se ocupă 67 de întreprinderi mari şi medii, precum şi 227 de întreprinderi mici. 

Întreprinderile din regiune sunt în stare să producă, într-un singur schimb, 70 tone de carne, 18 tone 
de salam, 29 tone de unt, 19 tone de caşcaval, 200 tone de lapte şi produse lactate, 300 tone de pâine şi 
produse de panificaţie. 

Condiţiile agroclimatice favorabile contribuie la dezvoltarea în regiunea Cernăuţi a unei agriculturi 
multiramurale. Ramurile agricole de bază fiind producţia de cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, şi, într-o 
măsură mai mică, legume şi floarea-soarelui, precum şi producţia de carne, lapte, ouă, lână. Fondul funciar 
al regiunii constituie 809,6 mii ha, din care 473,5 mii ha terenuri agricole, inclusiv 339,2 mii ha pământ 
arabil, 39,3 mii ha – fâneţe, 69,1 mii ha – păşuni, 25,9 mii ha – plante multianuale. În regiune, funcţionează 
652 de gospodării de fermieri, în posesia şi gestiunea cărora se află 8589 ha terenuri agricole [7]. 

Agricultura este o ramură importantă a economiei judeţului Botoşani. An după an, în judeţul 
Botoşani, creşte preocuparea în ceea ce priveşte asigurarea unor condiţii standard pentru agricultură. 
Fâneţele se întind pe o suprafaţă de 14187 ha şi asigură, în bună parte, furajele necesare şeptelului. 

De asemenea, judeţul este bogat în vii (3373 ha) şi livezi (3634 ha). 
Deşi, în ceea ce priveşte creşterea animalelor, s-a remarcat o descreştere în ultimii ani, totuşi, judeţul 

se înscrie printre cei mai mari crescători de oi din România (peste 500000 de capete). De asemenea, există 
un număr mare de porci şi vite, dar cu preponderenţă în sectorul privat [8]. 

Peste 42% din suprafaţa judeţului Suceava este reprezentată de terenuri arabile. Acestea sunt 
cultivate, îndeosebi, cu cereale, cartofi, sfeclă de zahar, floarea-soarelui, legume şi plante furajere. 

Condiţiile pedo-climatice ale judeţului au favorizat dezvoltarea pomiculturii. Această activitate este 
concentrată, cu deosebire, în bazinul Fălticeni, care deţine ponderea ca suprafaţă şi producţie pomicolă. 

Satele din zona de munte sunt specializate în creşterea bovinelor pentru lapte şi carne şi a ovinelor. 
Majoritatea locuitorilor lucrează şi în exploatări forestiere şi miniere, în unele localităţi ponderea 

populaţiei active ocupate în industrie depăşeşte celelalte sectoare [9]. 
Volumul producţiei industriale în raionul Briceni a constituit, în 2008, puţin peste 26 milioane lei sau 

numai 341,2 lei pe locuitor, fiind cea mai joasă valoare şi înregistrând, totodată, cea mai dramatică 
recesiune în regiunea de dezvoltare Nord (-38,6% în Briceni, comparativ cu +10,9% pe regiunea de 
dezvoltare Nord şi +0,7% la nivel naţional). Volumul producţiei industriale per întreprindere este, de 
asemenea, cel mai jos din regiune – 356 mii lei. În 2009, volumul producţiei industriale din nou a scăzut, 
dar, de această dată, în proporţii comparabile cu regiunea de dezvoltare Nord şi ţara în ansamblu. Conform 
ultimelor date disponibile, în raion sunt doar 73 de întreprinderi industriale funcţionale (inclusiv, o singură 
întreprindere în industria uşoară). Producţia este concentrată în mare parte în industria prelucrătoare. Există 
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un potenţial mare, dar nevalorificat, în producerea conservelor de legume şi fructe, sector în care nu este 
prezentă nicio întreprindere la moment. Majoritatea fostelor mari întreprinderi industriale staţionează sau 
sunt distruse, inclusiv fosta fabrică de zahăr, cândva cea mai mare din Republica Moldova. Totodată, există 
şi un anumit potenţial în industria extractivă (în special, extragerea pietrişului, prundişului, bolovanilor şi 
silexului, raionul generând circa 10% din producţia naţională a acestor produse). 

Industria agroalimentară are o importanţă enormă pentru economia raionului Edineţ, astfel, încât 
volumul producţiei industriale per capita reprezintă 91,7% din media pe regiunea de dezvoltare Nord, dacă 
mun. Bălţi este inclus (5647,5 lei, faţă de 6161,9 lei). Dacă mun. Bălţi este exclus din calcule, atunci acest 
indice al raionului Edineţ va fi aproape de 2 ori mai mare decât media regională. Dezvoltarea economică a 
raionului este foarte neuniformă în profil teritorial. În raionul Edineţ, există întreprinderi industriale, dar cea 
mai mare parte a acestora este concentrată în oraşul Cupcini şi, într-o măsură mai mică, în Edineţ. Nivelul 
respectiv al industrializării raionului este determinat, în mare parte, de tradiţiile în industria prelucrătoare 
(conserve, zahăr, lactate) şi industria extractivă. Astfel, întreprinderile industriale din raion sunt relativ mari 
în comparaţie regională: volumul producţiei industriale anuale per întreprindere, în 2008, a constituit 5,29 
mil. lei, faţă de 3,57 mil. lei – media regională cu mun. Bălţi, sau 2,46 mil. lei fără municipiu. În comparaţie 
regională, acest indice este mai mare doar în mun. Bălţi. 

În raionul Făleşti, volumul producţiei industriale, în 2008, a fost de 393,1 mil lei. Dacă excludem 
municipiul Bălţi, producţia industrială per capita este cu 43% superioară mediei pe regiunea de dezvoltare 
Nord, dar şi peste valoarea indicatorului respectiv din majoritatea raioanelor ţării. În raion, există 98 de 
întreprinderi industriale, volumul producţiei industriale per întreprindere fiind relativ înalt – 4 milioane lei. 
Majoritatea întreprinderilor sunt din sectorul agroindustrial (mori, oloiniţe, brutării). Există doar 3 
întreprinderi din industria uşoară (întreprinderi cu capital străin specializate în confecţionarea 
îmbrăcămintei), dar şi întreprinderi mari în industria grea (producerea ţevilor, fabricarea metalului). 
Proximitatea faţă de frontiera cu România şi existenţa căii ferate cu ramificare în raion permite stabilirea 
relaţiilor externe şi creează oportunităţi pentru export, aceste avantaje deja contribuind la dezvoltarea unor 
ramuri industriale. De asemenea, există şi spaţii industriale care pot fi utilizate datorită faptului că raionul 
Făleşti a fost tradiţional zonă industrială. Aceste avantaje au contribuit la dezvoltarea sectorului industrial în 
raion, şi la crearea unor întreprinderi relativ mari (există câteva întreprinderi cu peste 100 de angajaţi). Dar 
anume întreprinderile industriale au fost afectate cel mai mult de criză, şi în 2009, unele chiar au redus 
numărul de salariaţi. 

Industria (agro-alimentară) prezintă o importanţă moderată în economia raionului Glodeni: astfel, 
volumul producţiei industriale per capita reprezintă doar 35% din media pe regiunea de dezvoltare Nord 
(2166,1 lei, faţă de 6161,9 lei). Proximitatea faţă de municipiul Bălţi pare să fi avut un impact negativ din 
punct de vedere al dezvoltării industriale, raionul fiind, practic, mai mult o bază de materie primă agricolă 
pentru industria alimentară localizată în Bălţi. Nivelul respectiv al industrializării raionului este determinat, 
în mare parte, de industria prelucrătoare (conserve, zahăr şi care întâmpină probleme majore cu desfacerea 
producţiei) şi industria extractivă. În plus, calibrul întreprinderilor industriale din raion este inferior mediei 
pe regiune (volumul producţiei industriale anuale per întreprindere, în 2008, a constituit 1,97 mil. lei, faţă 
de 3,57 mil. lei – media regională cu mun. Bălţi sau 2,46 mil. lei fără municipiu). Ca mare întreprindere 
industrială, se evidenţiază numai fabrica de zahăr şi fabrica de conserve. 

Valoarea producţiei industriale în raionul Ocniţa, în 2008, a fost cea mai mică din regiune cu excepţia 
raionului Briceni – 69,3 mil. lei, mică fiind şi producţia industrială pe cap de locuitor 1228,7 lei (depăşind 
doar raioanele Briceni şi Donduşeni în regiune). Circa 63% din producţia industrială este reprezentată de 
industria prelucrătoare, iar restul de industria extractivă (extragerea nisipului). Trei întreprinderi mari 
formează, de fapt, baza industrială a raionului. În pofida recoltei înalte de legume, fructe şi pomuşoare, 
industria de prelucrare a acestora nu este dezvoltată, acestea fiind transportate şi prelucrate în raioanele 
vecine sau în Ucraina. Numărul întreprinderilor industriale este relativ mic – 61 de unităţi. Industria 
prelucrătoare este concentrată, în mare parte, în mica industrie alimentară, prelucrarea metalelor şi 
producerea obiectelor din metal. De asemenea, există şi întreprinderi ale industriei uşoare cu genul de 
activitate „fabricarea articolelor de îmbrăcăminte”. 

Volumul producţiei industriale în preţuri curente, produs de agenţii economici localizaţi în raionul 
Râşcani, a înregistrat, pe parcursul anului 2008, o valoare de 108,3 milioane lei. Cea mai mare pondere în 
volumul producţiei industriale provine din sectorul industriei prelucrătoare datorită specializării agenţilor 
economici în prelucrarea produselor de lactate, panificaţie şi a conservelor de fructe şi legume. Repartizat 
per capita, volumul producţiei industriale a constituit în anul 2008, o valoare de 1527,5 lei, net inferior 
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mediei pe regiunea de dezvoltare Nord (6161,9 lei).[1] 
Industria este una din ramurile principale ale regiunii Ivano-Frankovsk. Ponderea sectorului privat 

constituie 94,2% în volumul producţiei. 
Regiunea asigură producţia îngrăşămintelor minerale de kaliu în proporţie de 58,9% pe plan naţional, 

sodă caustică – 39,6%, ciment – 9,2%, ardezie – 42,1%, ţevi şi manşoane de azbest şi ciment – 56,3%. 
Se manifestă o tendinţă stabilă de creştere a volumului de producţie în industria chimică şi 

petrochimică, care deţine un loc important în economia regiunii (circa o treime din volumul regional). 
În regiune, s-a constituit un ciclu de producţie finit: forarea sondelor, extragerea şi prelucrarea 

petrolului şi gazului, transportul şi livrarea. 
Consolidarea bazei de resurse este premisa principală pentru funcţionarea stabilă a ramurilor 

industriale. 
Creşterea volumului de producţie are loc, în special, la întreprinderile care produc detalii şi plăci de 

lemn pentru construcţie, hârtie, carton, mobilă. 
66 de întreprinderi din regiune activează în industria uşoară. Această branşă dispune de un potenţial 

semnificativ de producere a hainelor şi accesoriilor din piele naturală, echipamentelor de protecţie, 
articolelor tricotate, draperiilor. 

După structura ramurilor economice, regiunea Cernăuţi este industrial-agrară. Potenţialul industrial al 
regiunii îl constituie peste 200 de întreprinderi industriale. 

În industria constructoare de maşini, este prioritară producerea de echipamente pentru prelucrarea 
petrolului şi gazelor. În industria lemnului şi de prelucrare a lemnului – producerea materialelor de lemn, 
placajelor, mobilei. În industria materialelor de construcţie – producerea de cărămidă, ceramică, articole de 
beton armat. În industria uşoară – producerea de ţesături, articole de bumbac şi tricotaj. În industria 
alimentară – producerea zahărului, produselor de panificaţie, ulei, carne, lapte, conserve de fructe şi 
legume, alcool. 

Având o bază considerabilă de resurse, rapid se dezvoltă industria alimentară, unde este concentrată o 
cincime de fonduri fixe şi o pătrime din angajaţii industriei.  

Aceasta ramură este reprezentată de întreprinderi ce produc: produse de carne – 34,5% din volumul 
de producţie a ramurii, zahăr – 12,4%, pâine şi produse de panificaţie – 9,9%, produse de cofetărie – 9,6%, 
băuturi – 9,2%, produse lactate – 6,2%, legume şi fructe prelucrate – 9,4%. 

O parte componentă esenţială a complexului industrial al regiunii îl constituie industria uşoară, care ocupă 
locul trei în structura ramurală a industriei şi formează piaţa internă a consumului. Ramura este reprezentată de 
23 de întreprinderi. Un loc prioritar îl deţin cele producătoare de încălţăminte, haine gata, textile. 

Industria constructoare de maşini este reprezentată de 13 întreprinderi, specializate în producerea de 
maşini, echipamente electrice şi electronice, echipament pentru industria petrolieră, petrochimică şi chimică. 

O importanţă majoră în dezvoltarea economică şi socială a regiunii o au pădurile, sursă de materiale 
lemnoase şi produse vegetale nelemnoase. Suprafaţa totală a pădurilor constituie 258 mii ha. Vârsta medie a 
plantaţiilor verzi – 60 de ani. Industria de prelucrare a lemnului este reprezentată de 36 de întreprinderi [7]. 

Regiunea dispune de un potenţial ştiinţific important, filiale ale Academiei de Ştiinţe din Ucraina, 
instituţii de cercetare, de învăţământ superior. 

Sunt dezvoltate artele meşteşugăreşti în domeniul ţesutului de covoare, broderiei, obiectelor de lemn. 
În judeţul Botoşani, sunt prezente aproape toate ramurile industriale, realizându-se în mod sistematic 

o mare varietate de produse: industria uşoară şi confecţii (31%), industria alimentară (22%), aparataj 
electric (10%), articole tehnice din cauciuc (8,4%), mobilă (2,4%) [8]. 

Industria judeţului Suceava se încadrează perfect în specificul zonei vizând următoarele domenii de 
activitate: industria extractivă, care dispune, în zona de munte, de importante resurse naturale, industria 
sticlei, industria prelucrătoare de metal, industria de exploatare şi prelucrare a lemnului; industria celulozei 
şi hârtiei, construcţiile şi instalaţiile, industria uşoară, industria alimentară [9].  

Sectorul serviciilor în raionul Briceni este puţin diversificat, majoritatea companiilor fiind din 
domeniul comerţului şi serviciilor cu plată prestate populaţiei. Din 2006, s-a redus esenţial ponderea 
vânzărilor cu amănuntul în sectorul public. Aceeaşi evoluţie au înregistrat şi vânzările din sectorul de 
proprietate mixtă şi cu proprietate străină, cu excepţia anului 2008. Cheltuielile de consum ale populaţiei 
sunt la un nivel jos, vânzările cu amănuntul fiind de 2794 lei per capita în 2008 şi scăzând la circa 2200 lei, 
în 2009, Bricenii fiind astfel unul dintre raioanele „codaşe” din regiunea de dezvoltare Nord. Aceasta însă 
nu se referă şi la volumul serviciilor cu plată prestate populaţiei, care este uşor peste media regională – 
1939,8 lei (faţă de 1924 lei media regională). Dintre serviciile cu plată prestate populaţiei, ponderea cea mai 
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mare o au serviciile comunale şi telecomunicaţiile, dar mai există şi întreprinderi care prestează servicii de 
reparaţii auto, reparaţii de electrocasnice, frizerii. Serviciile de transport nu sunt foarte dezvoltate, existând 
puţine (doar 8 la număr în anul 2008) companii de transport a mărfurilor şi a pasagerilor, deşi amplasarea 
geografică a raionului şi recentele evoluţii a conexiunilor internaţionale (deschiderea podului Rădăuţi-
Lipcani) favorizează dezvoltarea serviciilor de transport auto internaţionale. Pe parcursul ultimilor ani, cea 
mai mare creştere au înregistrat-o serviciile cu plată prestate de companiile cu capital străin. De asemenea, 
numărul staţiilor tehnologice de maşini este relativ mic (5 la număr) pentru suprafaţa agricolă, pe care 
acestea o deservesc. Raionul dispune de anumite atracţii turistice, unele de interes internaţional (cum ar fi 
peştera carstică „Emil Racoviţă”, care se plasează pe locul trei în Europa după lungime), care ar putea fi 
utilizate pentru a genera fluxuri naţionale şi internaţionale de turişti, dar care nu se valorifică la moment. 

Cererea locală înaltă, care este semnificativ peste media regională, a alimentat comerţul cu servicii în 
raionul Edineţ. Astfel, în 2008, volumul serviciilor cu plată prestate populaţiei a constituit 120,6 milioane 
lei, sau 1445,8 lei în expresie per capita, ceea ce este în creştere cu 2,4% faţă de anul precedent. Totodată, 
ponderea companiilor publice este covârşitoare – 62,6% - chiar dacă într-o uşoară descreştere. Dimpotrivă, 
rolul companiilor private este destul de redus – 27,6%, dar în creştere. Rolul companiilor străine este infim 
– doar 0,2% din total. Sectorul serviciilor prestate populaţiei este într-o manieră echilibrată format din 
întreprinderi ce prestează servicii de reparaţii auto şi electrocasnice, frizerii, servicii de transport şi 
construcţii, tâmplării. Sectorul de servicii prestate agenţilor economici este destul de consolidat. În raion, 
activează un număr relativ mare de bănci comerciale, companii de microfinanţare, asociaţii de economii şi 
împrumut şi centre de consultanţă. Sectorul asociativ este puternic dezvoltat în domeniul agricol prin 
Asociaţia producătorilor agricoli „Edinagronord” şi reprezentanţa Federaţiei Fermierilor. Totodată, în raion, 
există o reprezentanţă a Camerei de Comerţ şi Industrie. 

În pofida unui sector industrial destul de dezvoltat, sectorul de servicii este puţin diversificat în 
raionul Făleşti. Comerţul cu amănuntul reprezintă activitatea principală din sector, atât prin unităţile oficial 
înregistrate, cât şi cele neînregistrate. Totuşi, sectorul neautorizat are o pondere înaltă. De asemenea, 
întreprinderile de comunicaţii au o pondere importantă în volumul serviciilor prestate, care au înregistrat o 
creştere modestă de 0,3%, în anul 2008, faţă de anul precedent. Întreprinderile de transport înregistrate pe 
teritoriul raionului sunt specializate doar în transportul de pasageri. În raion, nu există nicio întreprindere 
prestatoare de servicii cu capital străin. În general, numărul întreprinderilor prestatoare de servicii este unul 
din cele mai joase din regiune. Doar pentru deservirea sectorului agricol există mai multe staţii tehnologice 
de deservire decât media în regiune, numărul lor fiind de 31 de unităţi. 

Cererea locală, în raionul Glodeni, este relativ modestă, considerabil sub media pe regiunea de 
dezvoltare Nord. Prin urmare, volumul serviciilor cu plată prestate populaţiei a constituit puţin peste 73 
mln. lei, sau 1159,5 lei pe cap de locuitor al raionului. Rolul principal în sectorul serviciilor cu plată 
prestate populaţiei îl joacă companiile publice (64,9%) şi companiile private (33,5%), iar ponderea 
companiilor cu capital străin este foarte modestă (0,7%). Sectorul serviciilor din raion este preponderent 
reprezentat de frizerii şi construcţii, şi, într-o măsură mai mică, de întreprinderi prestatoare de servicii de 
transport, reparaţii auto şi tâmplării. Infrastructura de suport al businessului este slab dezvoltată. Gradul de 
asociere a companiilor este, la fel, foarte redus. Raionul Glodeni dispune de importante atracţii turistice, 
inclusiv atracţii pentru vânători şi pescari, pe care, practic, nu le valorifică din punct de vedere comercial. 

Sectorul serviciilor în raionul Ocniţa este relativ puţin diversificat. Deşi comerţul cu amănuntul 
reprezintă ponderea majoră în sector, o contribuţie importantă o au şi serviciile cu plată prestate populaţiei 
de către agenţii economici şi anume: transportul de pasageri, serviciile comunale, poşta şi telecomunicaţiile 
şi mai puţin tranzacţiile imobiliare şi serviciile de alimentaţie publică. Totuşi, serviciile publice (serviciile 
comunale, poşta, telecomunicaţiile) domină sectorul cu circa 2/3 din total vânzări. În raion, nu există 
întreprinderi cu capital străin prestatoare de servicii populaţiei, iar pe parcursul ultimilor patru ani, 
întreprinderile publice prestatoare de servicii s-au dovedit a fi mai eficiente, creşterea în sector având la 
bază majorarea serviciilor prestate anume de întreprinderile publice, dar care, în mare parte, sunt 
reprezentate de serviciile comunale, poştă şi comunicaţii.  

În raionul Râşcani, sectorul serviciilor este puţin dezvoltat şi nediversificat. Numărul magazinelor de 
comerţ cu amănuntul raportate la 1000 de locuitori se află mult sub media pe regiunea de dezvoltare Nord, 
iar companiile active în ramura de prestare a serviciilor cu plată destinate populaţiei sunt, de asemenea, 
puţine ca număr, majoritatea fiind frizerii. Comerţul cu amănuntul deţine o pondere semnificativă în total 
sector servicii (peste 70%), în timp ce transportul de pasageri este insesizabil, reprezentat de doar 4 
companii active în domeniu, mult prea puţine în comparaţie cu media regională. Atât valoarea serviciilor cu 
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plată prestate populaţiei, cât şi comerţul cu amănuntul, cu excepţia anului 2009, s-au aflat în creştere 
continuă în ultimii ani. De fapt, de reducerea cererii au fost afectate întreprinderile ce prestează servicii cu 
plată şi sunt în forma de proprietate mixtă sau cu participarea capitalului străin, dar şi cele din sfera 
comerţului cu amănuntul ce deţin atât capital privat, cât şi public [1]. 

Turismul este una din ramurile de perspectivă din regiunea Ivano-Frankovsk şi are premise obiective 
pentru dezvoltare, cum ar fi: potenţialul natural-climatic, meleaguri pitoreşti, aer curat, apă minerală 
curativă, rute turistice atractive, tradiţiile şi folclorul, monumentele arhitectonice. Natura din munţii Carpaţi 
are o importanţă majoră pentru dezvoltarea turismului şi recreaţiei pe întreaga durată a anului. 

În regiune, există 9 localităţi balneologice, activează 38 de aşezăminte sanatorial-balneologice care 
utilizează tratamentul climatic, băile minerale. 

Serviciile turistice sunt prestate de 73 de firme, există peste 20 de rute turistice montane, acvatice, 
pietonale, auto etc.  

Regiunea Cernăuţi este o zonă favorabilă pentru turismul montan de vară şi iarnă, odihnă de masă 
cognitiv-curativă, precum şi tratament balneologic [7]. 

Regiunea dată, cu un vast potenţial economic şi de recreaţie, este atractivă pentru colaborare 
interregională şi internaţională. 

Judeţul Botoşani dispune de un potenţial turistic remarcabil: hoteluri, restaurante, cabane turistice, 
pensiuni, muzee, monumente istorice şi de arhitectură, monumente ecleziastice, monumente ale eroilor etc. [8]. 

Judeţul Suceava este remarcabil prin potenţialul său economic, uman şi turistic. Trăsătura 
caracteristică a acestui judeţ denotă că pe o suprafaţă restrânsă se găsesc un număr mare de atracţii turistice, 
monumente culturale şi istorice. Aici se găsesc facilităţi pentru sporturile de vară şi de iarnă, pentru pescuit 
şi vânătoare, cât şi pentru odihnă. Judeţul are rezervaţii naturale de floră şi faună (bouri, cerbi, urşi, porci 
mistreţi, lincşi). Aici se întâlnesc peisaje care pot fi comparate cu cele din Elveţia, Franţa, Austria, Italia, 
Germania, Spania ş.a. Judeţul Suceava are facilităţi de cazare moderne (peste 400 de locuri în hoteluri, 
hanuri, cabane, campinguri, case ţărăneşti şi peste 6000 de locuri în restaurante), cât şi peste 1000 km de 
drumuri naţionale şi judeţene modernizate şi 430 km de cale ferată [9]. 

Ca urmare a analizei potenţialului economic al euroregiunii Prutul de Sus, evidenţiem următoarele 
avantaje (puncte tari) ale acestuia: diversitatea reliefului, condiţii pedologice favorabile; resurse de materii 
prime (pentru agricultură, industria prelucrării lemnului, materiale de construcţii etc.); tradiţie în viticultură, 
pomicultură şi creşterea animalelor; existenţa ariilor protejate; existenţa locaţiilor cu destinaţie turistică; 
existenţa spaţiilor industriale disponibile permite înfiinţarea noilor întreprinderi în ramuri ale industriei 
grele şi uşoare; forţa de muncă este disponibilă şi semnificativ mai ieftină; proximitatea de reţeaua (noduri 
şi ramificaţii) de cale ferată şi trasee auto naţionale şi internaţionale; disponibilitatea resurselor acvatice 
(râul Prut) înlesneşte dezvoltarea sistemelor de irigaţie; proximitatea de piaţa de desfacere cu un mare 
potenţial – municipiul Bălţi, Cernăuţi, Ivano-Frankovsk; bariere de comunicare nesemnificative. 

Printre problemele (punctele slabe) specifice euroregiunii Prutul de Sus, menţionăm: infrastructura 
de suport a businessului slab dezvoltată; infrastructura socială este insuficientă, unele servicii comunale, 
calitatea apei sunt de calitate proastă; vulnerabilitatea la diferite calamităţi naturale (îngheţuri, inundaţii); 
drumurile locale sunt într-o stare dificilă; investiţiile în agricultură sunt vulnerabile la schimbările 
climaterice; nivel scăzut al inovării şi al schimburilor de informaţii; accelerarea proceselor emigraţioniste; 
insuficienta cunoaştere a mediilor economice şi de afaceri; încredere scăzută în relaţiile de afaceri; 
accesibilitatea redusă la informaţii de afaceri relevante. 

În vederea folosirii raţionale a potenţialului euroregiunii Prutul de Sus, propunem următoarele 
măsuri şi acţiuni de extindere a colaborării economice transfrontaliere dintre Republica Moldova, 
România şi Ucraina: dezvoltarea antreprenoriatului turistic (includerea în rutele turistice regionale şi 
transfrontaliere); valorificarea resurselor de recreaţie; fortificarea potenţialului ştiinţific, cooperarea 
ştiinţifică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare; consolidarea eforturilor în utilizarea 
spaţiilor de producere existente prin crearea întreprinderilor mixte; crearea incubatorului virtual 
transfrontalier de afaceri; retehnologizarea întreprinderilor. 

Stimularea creşterii nivelului de inovare poate fi bazată pe: organizarea de concursuri de proiecte inovative 
în rândul agenţilor economici; asistenţă în elaborarea de proiecte de cercetare, la nivelul instituţiilor de 
învăţământ sau la nivelul companiilor; organizarea de traininguri în inovare; organizarea de conferinţe tematice; 
dezvoltarea de mecanisme de promovare a inovării în cadrul companiilor (evenimente, campanii). 

Pentru creşterea mobilităţii forţei de muncă ar fi binevenite următoarele măsuri: organizarea de burse 
ale locurilor de muncă transfrontaliere; acţiuni pentru simplificarea formalităţilor vamale referitoare la 
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micul trafic de persoane; acţiuni pentru dezvoltarea infrastructurii vamale (deschiderea de noi puncte 
vamale sau dezvoltarea celor actuale); promovarea constituirii de societăţi mixte de plasare şi selecţie a 
forţei de muncă; promovarea dezvoltării de proiecte imobiliare „locuinţe de serviciu”; promovarea 
îmbunătăţirii transportului public pe rute scurte, medii şi lungi. 

Accesul la informaţii de afaceri relevante poate fi facilitat prin: dezvoltarea de instrumente de 
comunicare electronică B2B (site-uri, portaluri); campanii de promovare unitară a evenimentelor cu impact 
economic organizate în euroregiune; organizarea de evenimente de promovare a informaţiilor cu impact 
asupra mediului de afaceri (legislativ, fiscal, vamal, comercial etc.); dezvoltarea de pachete de consultanţă 
relevantă şi specializată; promovarea şi formarea de consultanţi independenţi în diferite domenii. 

Concluzie: Euroregiunile sunt nişte cadre instituţionale de cooperare transfrontalieră între regiunile 
limitrofe ale unor state anume. Ele au obiective clare în procesul de rezolvare a unor probleme. Acestea urmează, 
în special, să depăşească efectul de barieră al graniţelor, să le transforme în puncte de contact, să îmbunătăţească 
cooperarea, transferurile de cunoştinţe, comerţul transfrontalier, colaborarea în economie, medicină, arte etc. Or, 
când vorbim de cooperarea tansfrontalieră în domeniul valorificării potenţialului euroregiunilor, în care este 
implicată Republica Moldova, constatăm că există rezerve, dar şi perspective de dezvoltare.  

Una din priorităţile cooperării transfrontaliere trebuie să fie dezvoltarea infrastructurii de transport, 
precum şi a infrastructurii de frontieră. O altă prioritate a cooperării transfrontaliere este dezvoltarea 
businessului mic şi mijlociu, a întreprinderilor mixte şi a schimbului în regiunile frontaliere. Aceasta ar 
contribui la dinamizarea creşterii economice şi ar ajuta la rezolvarea acutelor probleme sociale. 
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This paper presents some aspects concerning assessing degree of anthropogenic pressure on landscapes from 

Ciulucurilor Hills’ limits, by analyzing landscape ecological stability level, and the ratio between natural and 
anthropogenic landscapes area. The obtained results indicate a high degree of human pressure on landscapes. 

Cuvinte-cheie: Dealurile Ciulucurilor, presiune antropică, gradul de stabilitate ecologică a terenurilor. 
 

Introducere 
Peisajul geografic reprezintă un sistem dinamic a cărui evoluţie este determinată de interdependenţa 

dintre factorii abiotici, biotici şi antropici, la nivelul suprafeţei Terrei, cu dimensiune spaţială limitată de 
scările tipologice şi taxonomice, care imprimă atribute fiziologice şi fizionomice proprii, definite de factorii 
coordonatori (S. Bănică, 2006). Activitatea antropică reprezintă a treia componentă a peisajului geografic, 
dar şi cea mai nouă şi cea mai dinamică, care tinde să transforme tot mai mult peisajul natural. 
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În acest context, scopul acestei lucrări constă în aprecierea gradului de presiune antropică asupra 
peisajelor în cadrul unităţilor teritorial-administrative (comune), din limitele Dealurilor Ciulucurilor, în 
baza analizei indicilor sintetici de artificializare. 

Arealul de studiu – Dealurile Ciulucurilor, se desfăşoară în partea central-nordică a ţării, fiind cuprins 
între: Câmpia Prutului de Mijloc – la vest, Câmpia Cuboltei – la nord, Podişul Nistrului – la est şi Podişul 
Codrilor de Nord – la sud, fiind întretăiat de reţelele hidrografice ale Ciulucurilor, r. Soloneţ, r. Chiva şi r. Iligaci. 

 
Materiale şi metode 

În funcţie de caracteristicile regiunii de studiu, pentru stabilirea nivelului de artificializare, au fost 
selectaţi ca reprezentativi: indicele de naturalitate, indicele transformării environmentale şi indicele de 
stabilitate ecologică. 

Indicele de naturalitate al peisajului reprezintă raportul dintre suprafaţa acoperită de pădure şi 
suprafaţa analizată la care se raportează aceasta, pornind de la ideea că pădurea constituie un factor 
important de echilibru al mediului. 

Inat = (Spădure / Stotală) x 100 

În 2005, Dumitraşcu adaptează acest indice la spaţiul de silvostepă (I. Vijulie, 2009). 

Inat = (Spădure + Spajişti) / Stotală x 100 

Ţinând cont de faptul că Dealurile Ciulucurilor se încadrează, în bună parte, în zona de vegetaţie de 
stepă şi silvostepă, în calculul indicelui dat, s-au luat şi suprafeţele cu pajişti, alături de suprafeţele 
forestiere, pentru ca rezultatele obţinute să fie cât mai concludente. 

Indicele transformării environmentale a terenurilor, calculat ca raport între suprafaţa ocupată de 
pădure şi suprafaţa construită şi cultivată, exprimă gradul de artificializare al mediului natural. Formula 
iniţială, întocmită de Maruszczak (1988) ca raport între suprafaţa pădurilor şi a pajiştilor şi suprafaţa 
construită, dă informaţii asupra intensităţii modificării antropice a peisajului (Instrumente, Ghiduri şi 
Indicatori..., 2007). 

Itr.e. = Spădure + Spajişti / Sconstruită 

Varianta formulei de calcul al indicelui transformării environmentale folosită în studiul dat a fost 
utilizată de Dumitraşcu M. (2005), pornind de la considerentul că suprafaţa agricolă (arabil, vii, livezi) este 
un factor de dezechilibru, deoarece agroecosistemele sunt entităţi artificializate, fără capacitate de 
autoreglare şi suprafaţa acvatică ca suprafaţă oxigenată. 

Itr.e. = Spădure+ Spajişti + Sacvatică / Sconstruită + Sarabilă + Svii + Slivezi 
Pentru elaborarea unui sistem optim de folosinţă a resurselor naturale, inclusiv a fondului funciar, 

este necesară efectuarea evaluărilor cantitative. În această privinţă, prezintă interes metoda de apreciere a 
coeficientului de stabilitate ecologică a terenurilor (tabelul 1). Aceasta permite să apreciem gradul de 
stabilitate ecologică, pornind numai de la coraportul suprafeţei diferitelor categorii de terenuri. Chiar dacă 
poate fi considerată superficială, ea scoate în evidenţă folosirea iraţională a terenurilor, după care putem să 
purcedem la analize calitative (organizarea terenurilor, intensitatea utilizării, gradul lor de degradare etc.). 
Este cunoscut faptul că stabilitatea ecologică a terenurilor scade odată cu creşterea gradului de utilizare 
antropică, îndeosebi în cazul unor aşa categorii de folosinţă, cum sunt arabilul, construcţiile, drumurile etc. 
(Bejan Iu., 2009). 

Coeficientul stabilităţii ecologice a terenurilor se calculează după formula: 

r
i

ii
stec K

P
PK

K ⋅
Σ

Σ
= 1

.  

unde K1i exprimă coeficientul de stabilitate a anumitei categorii de terenuri; Pi – suprafaţa anumitor 
categorii de terenuri; Kr – coeficientul de stabilitate morfologică a reliefului (constituie 0,7 şi se aplică 
numai pentru regiunile fragmentate de podiş) (L. Rîbarski, 1988). 
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Tabelul 1 
Coeficientul de evaluare ecologică a diferitelor categorii de terenuri 

 

Categoria de teren 
Coeficientul de stabilitate  

ecologică a teritoriului, iK1  

Coeficientul ecologic  
de influenţă a peisajelor  

asupra terenurilor limitrofe, K2 
Teren sub construcţii şi drumuri 0,00 1,27 
Arabil 0,14 0,83 
Vii 0,29 1,47 
Fâşii forestiere 0,38 2,29 
Livezi şi arbuşti 0,43 1,47 
Grădini 0,50 1,59 
Fâneţe 0,62 1,71 
Păşuni 0,68 1,71 
Lacuri şi mlaştini naturale 0,79 2,93 
Păduri naturale 1,00 2,29 

Sursa: Rîbarski L., Gaisse E., 1988 
 

Rezultate şi discuţii 
Indicele de naturalitate calculat pentru unităţile administrative teritoriale din arealul studiat 

înregistrează variaţii spaţiale importante, în funcţie de caracteristicile morfometrice şi morfologice ale 
reliefului (figura 1). Valorile obţinute indică pentru comunele situate în zona de studiu un grad foarte mare 
de artificializare a mediului natural. 

Valorile indicelui mai mici de 10 arată că peisajul natural a fost foarte puternic afectat de activitatea 
antropică, fiind puternic transformat de acesta. Astfel de valori se înregistrează doar în comuna Roşietici. 

La polul opus, se situează comuna Ghiliceni, cu valori ale indicelui de peste 50, care o încadrează în 
categoria peisajelor cu echilibru ecologic apropiat de cel iniţial. Această valoare se datorează existenţei aici 
a unor întinse arii forestiere. 

În categoria peisajelor cu echilibru ecologic relativ stabil, cu valori ale indicelui de naturalitate 
cuprinse între 50 şi 40, se înscriu 8 comune, în cadrul cărora relieful este puternic fragmentat, afectat de 
alunecări de teren şi terenurile silvice deţin o pondere însemnată. 

În categoria peisajelor având un echilibru ecologic slab afectat de intervenţia antropică, cu valori ale 
indicelui de naturalitate între 30 şi 40, se încadrează 13 unităţi administrative. În cadrul acestora, se 
evidenţiază suprafeţe întinse de păduri şi de plantaţii multianuale. 

Categoria peisajelor cu echilibru ecologic puternic afectat, cu valori ale indicelui de naturalitate de 
10-20, cuprinde comunele situate în partea estică şi nord-estică a regiunii. Astfel de valori se înregistrează 
în 14 comune, unde suprafeţele arabile sunt foarte extinse, în defavoarea pădurilor. 

Valoarea medie a indicelui de stabilitate ecologică a terenurilor în Dealurile Ciulucurilor este de 0,25, 
variind de la 0,15 în comuna Roşietici până la 0,4 în comuna Ghiliceni (figura 3). Gradul de stabilitate 
ecologică a terenurilor pe comune descreşte de la Sud spre Nord, odată cu tranziţia de la Regiunea Silvică a 
Podişului Codrilor la Regiunea Câmpiilor de Stepă a Cuboltei. Valorile indicelui de stabilitate ecologică 
variază de la terenuri cu stabilitate nesigură (peste 0,33) până la terenuri foarte instabile (sub 0,25). Terenuri 
foarte instabile se înregistrează în 38 din cele 61 de comune, formând un areal continuu în partea centrală şi 
de Nord a regiunii. Terenuri instabile (0,25-0,33) sunt caracteristice pentru 21 de comune, mai frecvente în 
partea de sud a regiunii. În 5 comune, structura terenurilor are o trăsătură de stabilitate nesigură, specifice 
pentru extremitatea de sud şi sud-vest a regiunii (comunele Ghiliceni, Bursuceni şi Bocani). 
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Figura 1. Indicele de naturalitate 
 
Valorile indicelui de transformare environmentală, prezintă următoarele situaţii (figura 2): 
• < 0,20 – peisaj cu echilibru ecologic foarte puternic afectat – 5 comune; 
• 0,21 – 0,40 – peisaj cu echilibru ecologic puternic afectat – 25 de comune; 
• 0,41 – 0,60 – peisaj aflat la limita echilibrului ecologic – 13 comune; 
• 0,61 – 0,80 – peisaj cu echilibru ecologic slab afectat – 10 comune; 
• 0,81 – 1,00 – peisaj cu echilibru ecologic relativ stabil – 6 comune; 
• > 1,00 – peisaj cu echilibru ecologic aproape de cel iniţial – 2 comune. 
 

 
 

Figura 2. Indicele de transformare environmentală 
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Figura 3. Indicele de stabilitate ecologică a terenurilor 
 

Concluzii 
Presiunea factorului antropic asupra peisajelor în limitele Dealurilor Ciulucurilor este din ce în ce mai 

mare şi contribuie la modificări importante ale celorlalte componente, cu schimbări nete în fizionomia 
peisajului şi funcţionalitatea acestuia. 

Analiza indicilor sintetici de artificializare denotă faptul că peisajele geografice în cadrul unităţilor 
teritorial-administrative, din limitele Dealurilor Ciulucurilor, au echilibrul ecologic puternic afectat. 

Gradul de afectare a echilibrului peisajelor în cadrul comunelor creşte în direcţia de la sud-vest spre 
nord-est. 

În sud-vestul Dealurilor Ciulucurilor, valorile mari ale fragmentării reliefului, frecvenţa mare a 
alunecărilor de teren, limitează activitatea agricolă, pe când în nord-estul regiunii de studiu, dimpotrivă, 
terenurile agricole, în special cele arabile, deţin o pondere însemnată, în detrimentul terenurilor silvice. 
Deci, principalul factorul perturbator al echilibrului peisajelor este agricultura, şi nu construcţiile. 

Indicii analizaţi sunt reprezentativi, dacă se consideră că pădurea reprezintă o suprafaţă naturală, 
nemodificată radical de către factorul antropic. Însă, pădurile din limitele regiunii studiate sunt, în mare 
parte, secundare. De asemenea, origine secundară au şi pajiştile. 
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DINAMICA NUMERICĂ A POPULAŢIEI ÎN REGIUNEA GEOGRAFICĂ CENTRALĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA 1989-2011 

  
Conf. univ. doctor în geografie Vitalie Sochircă, 

Universitatea de Stat din Moldova 
 
The article is a study on population geodemographic dynamics in Central Geographic Region of the Republic 

of Moldova during 1989-2011. Identify patterns and trends in population dynamics and analyzing the general 
dynamics of the region and districts in the context of demographic transition theory. In the study were used the 
following methods: statistical-mathematical, graph-analytic and cartographic. The study includes various materials 
and information on the population dynamics and can be used for educational and practical purpose. 

 
Scopul lucrării. Scopul principal al lucrării constă în determinarea caracteristicilor şi tendinţelor 

dinamicii numerice ale populaţiei din Regiunea Geografică Centrală a Republicii Moldova, în contextul 
teoriei tranziţiei demografice. 

Actualitatea şi importanţa studiului. Studierea populaţiei prezintă importanţă atât teoretică, cât şi 
practică, întrucât populaţia este o componentă dinamică şi necesită o analiză sistematică. Actualitatea 
studiului decurge din faptul că cunoaşterea dinamicii populaţiei trebuie să stea la baza elaborării unor 
politici demografice, sociale şi economice efective.  

Principalele metode de cercetare aplicate sunt: statistico-matematică, grafo-analitică, cartografică.  
1. Componenţa Regiunii Geografice Centrale (RGC). Regiunea Geografică Centrală a Republicii 

Moldova este situată în partea centrală a ţării şi cuprinde 11 raioane (Anenii Noi, Călăraşi, 
Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Străşeni, Teleneşti, Ungheni) şi 
Municipiul Chişinău. Suprafaţa totală a regiunii este de 10636 km² sau 31,4% din suprafaţa totală a 
ţării, fiind cea mai mare regiune ca mărime din cele 4 ale Republicii Moldova. RGC cuprinde 560 
de localităţi, dintre care: 19 aşezări urbane şi 15 sate din componenţa acestora, 306 sate-reşedinţă 
(centre de comună) şi 220 de sate din componenţa comunelor (tabelul 1). 

2. Cadrul natural. RGC are un relief de podiş fragmentat, încadrându-se, în cea mai mare parte, în 
limitele Podişului Codrilor. Clima este temperat-continentală de tranziţie, iar reţeaua hidrografică 
este relativ bogată. Sub raport pedo-biogeografic teritoriul constituie parte a zonei de silvostepă, iar 
peisajele dominante sunt cele silvice, pe soluri cenuşii şi brune şi doar în sectoarele periferice 
reprezentative sunt peisajele stepice, pe soluri de cernoziom.  

Tabelul 1 
Organizarea administrativă a RGC din Republica Moldova la 01.01.2012 [1] 

 

 Municipii Oraşe 

Sate din 
componenţa 

oraşelor 
(municipiilor) 

Comune 
(sate-

reşedinţă)

Sate din 
componenţa 
comunelor 

Total 
localităţi 

R. Moldova 5 60 40 917 659 1681 
RGC 1 18 15 306 220 560 
Mun. Chişinău 1 6 2 12 14 35 
Raioane:       
Anenii Noi – 1 5 25 14 45 
Călăraşi – 1 1 27 15 44 
Criuleni – 1 2 24 16 43 
Dubăsari – – – 11 4 15 
Hânceşti – 1 – 38 24 63 
Ialoveni – 1 – 24 9 34 
Nisporeni – 1 – 22 16 39 
Orhei – 1 – 37 37 75 
Străşeni – 2 2 25 10 39 
Teleneşti – 1 2 30 21 54 
Ungheni – 2 1 31 40 74 
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 3. Dinamica numerică a populaţiei. Populaţia RGC este rezultatul evoluţiei politice, sociale şi 
economice în cadrul ţării noastre, marcate de numeroase perturbări. Analizând dinamica numerică 
a populaţiei constatăm tendinţa generală de descreştere, de la 1766,6 mii în 1989 la 1688,3 mii în 
2011 (tabelul 2 şi figura 1). Astfel, începând cu anul 1989, se observă o uşoară creştere până în 
anul 1991, când atinge cota maximă de 1791,3 mii de persoane, apoi urmează o perioadă cu 
oscilaţii. Micşorarea bruscă din anul 1997 este determinată de excluderea din evidenţa statistică a 
unei părţi a raionului Dubăsari, supusă autorităţilor nerecunoscute de la Tiraspol. O diminuare 
bruscă are loc şi în anul 2004, cu 113,4 mii de persoane, în anul 2005, înregistrându-se cota 
minimă pe parcursul perioadei analizate, iar începând cu anul 2005 a avut loc o uşoară creştere. 
Diferenţa semnificativă dintre datele recensământului general al populaţiei din 2004 şi datele 
statistice curente (de la primării), se explică prin mărirea cifrelor de către autorităţile publice locale. 
Evoluţia numerică a populaţiei în această perioadă are valori negative pentru toate unităţile 
administrativ-teritoriale ale regiunii (cu excepţia raionului Ialoveni). Descreşterea populaţiei este 
de 15,6 mii de persoane sau 1,4%, cauza fiind bilanţul natural negativ şi soldul migratoriu negativ 
al populaţiei în majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale.  

Tabelul 2 
Dinamica numerică a populaţiei Regiunii Geografice Centrale 

pe raioane în perioada 1989-2011 [5] 
 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Anenii Noi 76,9 77,3 77,4 77,4 77,4 77,9 77,9 78,5 78,8 79 78,6
Călăraşi 85,5 84,7 84,5 84,2 84,2 84,6 84,1 83,7 83,3 83,1 83
Criuleni 104,8 90,6 91,1 91,4 91,5 91,8 91,8 83,6 83,8 83,7 83,7
Dubăsari 78,5 79,3 79,3 80 78,6 78,4 78 77,9 76,7 35 33,7
Hânceşti 113,3 115,6 115,7 116,6 117,3 117,8 118 117,4 117,4 117,6 118,4
Ialoveni 84,4 85,5 85,8 86,2 86,8 87,6 88,3 88,9 89,1 89,5 89,5
Nisporeni 79,6 79,6 79,8 80,2 80,5 80,7 80,6 80,2 80,1 80,1 81
Orhei 130,6 131,7 134,6 134,9 135,1 135,7 135,6 136 135,7 135,8 134,5
Străşeni 101,6 97 97 96,8 96,7 96,8 96,5 95,8 95,5 95,4 95,4
Teleneşti 73 74,2 74,7 75,5 76,3 76,9 77,3 77 77,1 77,1 77,2
Ungheni 117,2 117,7 117,9 118,6 118,8 119,6 119,8 119,9 119,9 119,8 120,3
Mun. Chişinău 721,2 751,1 753,5 744,8 741,7 740,3 740,6 749,9 753,5 752,1 752,5
Total 1766,6 1784,3 1791,3 1786,6 1784,9 1788,1 1788,5 1788,8 1790,9 1748,2 1747,8
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Anenii Noi 84,4 83,9 83,7 81,7 81,5 82,5 82,4 82,3 82,4 82,1
Călăraşi 82,5 81,6 81,3 75,1 74,8 74,7 74,4 74 73,8 73,5
Criuleni 72,4 72,8 72,8 72,2 72 72,2 72,2 72 72,2 72,3
Dubăsari 35,5 35,9 35,8 34 35,1 35,1 35 35 35 35,1
Hânceşti 127,4 127 126,7 119,8 119,6 119,6 119,4 119,2 118,9 118,2
Ialoveni 94,7 94,9 94,9 97,8 97,8 97,9 98,1 98,4 98,6 98,8
Nisporeni 68,2 68,5 68,4 65 64,9 64,9 64,8 64,8 64,6 64,5
Orhei 131,5 131 130,7 116,2 115,8 115,8 115,5 115,3 115,2 115,2
Străşeni 91,4 91,8 91,7 88,9 88,7 88,7 88,7 88,8 88,8 88,6
Teleneşti 76,7 76,2 76,1 70 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,5
Ungheni 119,9 119,8 119,6 110,8 110,7 110,7 110,6 110,7 110,7 110,7
Mun. Chişinău 779,4 780 779,9 716,7 717,9 755,1 755,2 755,9 756,6 759,8
Total 1764 1763,4 1761,6 1648,2 1648,7 1687,1 1686,2 1686,3 1686,7 1688,3
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Figura 1. Dinamica numerică a populaţiei pe RGC 
 
Analizând mişcarea naturală a populaţiei în RGC în perioada 1989-2010, în contextul tranziţiei 

demografice, constatăm că perioada analizată se încadrează în limitele sfârşitului fazei a IV-a a tranziţiei 
demografice până în 1995 şi continuă în faza a V-a a tranziţiei demografice până în prezent [2]. În 
ansamblu, pe ţară, bilanţul natural este negativ din anul 1998, iar în RGC bilanţul este negativ doar în anul 
2005, în rest fiind pozitiv (figura 2). Factorul principal care contribuie la această situaţie este prezenţa 
Municipiului Chişinău, care deţine circa 40% din populaţia regiunii şi atrage tineretul şi forţele apte de 
muncă din întreaga ţară. 
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Figura 2. Ratele natalităţii şi mortalităţii în Regiunea Geografică Centrală în perioada 1989-2010 [5] 
 
Acest trend se suprapune pe tendinţele generale pe ţară. [2] Astfel, faza a IV-a a tranziţiei 

demografice se caracterizează prin echilibrarea treptată a natalităţii şi mortalităţii la niveluri mai scăzute. 
Natalitatea are o stabilizare relativă cu tendinţă de descreştere, iar mortalitatea are o tendinţă de creştere 
treptată, drept urmare a îmbătrânirii demografice, cu un bilanţ natural pozitiv, ceea ce se manifestă şi în 
cadrul RGC. Aici situaţia este, practic, identică cu cea pe ţară în decursul fazei date. În faza a V-a, numită 
,,faza declinului demografic”, pe ţară se înregistrează un bilanţ natural negativ. Situaţia demografică creată 
are caracteristicile unei crize demografice profunde, care se manifestă prin depopulare, îmbătrânire 
demografică, reducerea potenţialului reproductiv şi a efectivului de braţe de muncă etc. [4] Faza declinului 
începe în anii ’90, iar faza a V-a începe în 1995. În RGC, perioada analizată are trăsături similare, însă 
declinul demografic se înregistrează puţin mai târziu. Astfel, se observă o reducere vizibilă a natalităţii până 
în anul 2004, când atinge cota minimă pe parcursul acestei perioade (10,6%o), apoi urmează o perioadă de 
creştere mică ajungând în anul 2010 la 11,8%o. Până în 2010, numărul celor decedaţi a oscilat, cu mici 
scăderi, însă continuă să crească, ajungând la 11,3%o.  
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Procesele migraţioniste influenţează, de asemenea, profilul demografic al regiunii. Se constată trei 
fluxuri migraţioniste principale: rural-urban în interiorul regiunii; RGC-Chişinău şi emigraţia, care este şi 
cel mai puternic flux migrator al populaţiei din regiune. Conform rezultatelor recensământului general al 
populaţiei din 2004, circa 89400 de rezidenţi ai RGC erau „temporar absenţi”, ceea ce alcătuieşte 8,8% din 
populaţia regiunii. [3] 

4. Tipologia unităţilor administrativ-teritoriale din RGC. În continuare, a fost realizată o 
tipologie a unităţilor administrativ-teritoriale din RGC, grupate în funcţie de similitudinile dinamicii 
populaţiei, care se datorează influenţei a 3 factori principali (mişcarea naturală, migraţia şi modificările 
administrativ-teritoriale), fiind delimitate următoarele categorii: 

a) Municipiul Chişinău, care are un trend general de creştere a populaţiei (cu unele oscilaţii), 
determinat de modificările administrativ-teritoriale, de bilanţul natural pozitiv şi de soldul migratoriu 
pozitiv. Astfel, în anul 1989, în cadrul municipiului, se includeau oraşul Chişinău şi doar 3 localităţi rurale 
(Bubuieci, Dobrogea şi Revaca), care deţineau 1,4% din populaţia municipiului, iar în prezent (conform 
Legii privind organizarea administrativ-teritorială din 2001), municipiul include 35 de localităţi. Bilanţul 
natural al populaţiei, în ansamblu, pe municipiu, este pozitiv pe parcursul întregii perioade, ceea ce se 
explică prin faptul că, la nivel naţional, se remarcă polarizarea teritorială înaltă a populaţiei, aici fiind 
concentrat principalul potenţial uman şi economic al ţării.  

b) Raioanele Călăraşi şi Dubăsari au un trend de descreştere continuă în toată perioada analizată. În 
raionul Dubăsari, populaţia s-a micşorat cu 43,4 mii de persoane, urmare a faptului că până în anul 1997 
raionul cuprindea şi partea transnistreană, inclusiv oraşul Dubăsari, iar, ulterior, această parte, fiind supusă 
autorităţilor nerecunoscute de la Tiraspol, nu mai este inclusă în statistica raionului. 

c) Raioanele Criuleni, Nisporeni şi Străşeni au o tendinţă de descreştere în trepte, datorată soldului 
migratoriu negativ, dar şi bilanţului natural negativ al populaţiei. Cel mai mult s-a micşorat populaţia raionului 
Criuleni: cu 32,5 mii de persoane, din 1989 până în 2011, la aceasta contribuind şi excluderea din componenţa 
raionului a unor localităţi (Stăuceni, Budeşti, Coloniţa, Grătieşti ş.a.) încadrate în mun. Chişinău. 

d) Raioanele Anenii Noi, Hânceşti, Orhei, Teleneşti şi Ungheni au avut un trend general de 
creştere până în 1995-2002, după care urmează o descreştere uşoară. Astfel, în raionul Anenii Noi, 
populaţia s-a micşorat cu 2,3 mii de persoane începând cu 2002, în raionul Hânceşti – cu 9,2 mii de 
persoane din 2002, în raionul Orhei – cu 17,8 mii de persoane din 1996, în raionul Teleneşti – cu 7,8 mii de 
persoane din 1995, iar raionul Ungheni a avut o depopulare cu 9,6 mii de persoane din 1999 până în 2011.  

e) Raionul Ialoveni este singurul din regiune şi din ţară care, în toată perioada analizată, are o tendinţă de 
creştere uşoară, datorată atractivităţii raionului pentru migranţi, graţie vecinătăţii Chişinăului. De asemenea, s-au 
produs şi numeroase modificări administrativ-teritoriale: raionul a pierdut 4 sate (Băcioi, Brăila, Frumuşica şi 
Străisteni), alipite la municipiul Chişinău, în schimb a câştigat 9 sate din fostul raion Căinari (Gangura, 
Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca, Cărbuna, Cigârleni, Răzeni, Mileştii Noi şi Văratic).  

Concluzii. 
• Dinamica numerică a populaţiei RGC, în perioada 1989-2011, se remarcă printr-o tendinţă 

generală de descreştere, datorată în special soldului migratoriu negativ; 
• Bilanţul natural al populaţiei, în ansamblu pe regiune, este pozitiv, cu excepţia anului 2005, spre 

deosebire de valorile medii pe ţară, care sunt negative constant începând cu anul 1998; 
• Dinamica numerică a populaţiei RGC pe unităţi administrativ-teritoriale este diferenţiată (fiind 

delimitate 5 tipuri), ca rezultat al influenţei mişcării naturale, migraţiei şi modificărilor 
administrativ-teritoriale. 
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TIMPUL ŞI CONSUMUL ENERGETIC 
 

Conf. univ. dr. în economie Maia Postică, USM 
 

La ce bun din veşnicia omului,  
care nici jumate de oră nu o poate folosi cu sens. 

       (Ralph Emerson) 
 
Busy people do not seem to have time to plan their future. Think about how to use productively the next few 

hours together with decision making is crucial in order to make time (in a busy schedule). The psychology of planning 
activities is a useful practice: split time as you want and gain control over the situations that seem to be out of control. 
You might have a positive attitude, that will help you to achieve your aims and hesitate stressful situations  

 
Capacitatea de a conduce un grup reiese din posibilitatea de a aprecia corect momentul. 
Ce putem face acum sau azi?  
La etapa actuală, când, pe fundalul obţinerii autonomiei şi liberalizării economiei reale, au loc 

schimbări tehnologice, politice şi economice, problemele ce ţin de muncă, relaţiile de muncă, contractele 
colective de muncă, distribuirea veniturilor, asigurarea socială, şomaj, funcţionarea şi institualizarea pieţei 
muncii s.a., sunt imperativele de bază ale întregii Europe, inclusiv ale societăţii moldoveneşti. 

 Anume salariile mici, datoriile salariale, reducerea nivelului de trai, precum şi inflaţia sunt factori de 
bază care pot destabiliza situaţia social-economică din ţară. De aceea, politica salarizării trebuie să fie unul 
din elementele principale ale politicii social-economice a statului, stimulul principal pentru munca 
productivă şi, prin urmare, pentru creşterea nivelului de producţie. Din aceste considerente, trebuie să se 
depună eforturi mai mari în ceea ce priveşte reabilitarea funcţiilor de reproducere şi de stimulare ale 
salariatului, iar aceasta, la rândul său, cere o gestionare corectă a timpului şi a efortului depus. Reformele 
economice şi structurale din ultimii ani au avut impact deosebit şi asupra evoluţiei proceselor de pe piaţa 
muncii. Perioada actuală poate fi caracterizată printr-o reducere puternică a indicatorilor ocupaţionali şi 
creşterea ponderii populaţiei inactive.  

O problemă destul de importantă rămâne a fi şi modificarea viziunii faţă de relaţiile dintre manageri 
şi subordonaţi, care trebuie să fie etice, umane, indiferent de poziţia ierarhică, căci managementul 
transformărilor presupune un grad înalt de flexibilitate, ce permite supravieţuirea în condiţiile unui mediu 
deosebit de dinamic, un feedback continuu, pentru a depista chiar din start posibilele discrepanţe.  

Mulţi manageri sau conducători din Moldova fac tot posibilul să aplice modelul de dirijare american 
sau european şi îşi închipuie că sunt nişte „macho”. Însă, până la urmă acest model, se dovedeşte a fi 
neeficient, deoarece fiecare persoană are capacităţile sale, o putere interioară pe care poate s-o utilizeze 
pentru obţinerea unor rezultate mai performante. 

Victoria care aduce succesul este pe jumătate dobândită de cel ce se deprinde să-şi stabilească 
scopurile şi să le împlinească. Chiar şi cea mai neplăcută muncă devine uşor de îndurat atunci când treci 
prin fiecare zi convins că orice sarcină, nu contează cât de apăsătoare sau de plictisitoare ar fi, este un pas 
către împlinirea visurilor. După Ron Hoff „viaţa poate fi voioasă ca un copil la joacă când te trezeşti cu 
imaginea unui drum clar marcat, care te aşteptă. Cât de plăcută poate fi calea vieţii, dacă dimineaţa nu 
apare cu noi bucurii, cum ar fi acela de a-mi duce la împlinire scopurile zilei respective, sau dacă seara nu-
mi aduce plăcerea de a-mi fi dus la bun sfârşit planul ?” 

Datorită interdependenţei dintre numărul de ore petrecute la muncă şi faptul că sensul dă mai multă 
satisfacţie muncii, tot mai mulţi caută un scop superior. Interesul pentru măiestria personală a sporit în 
perioada în care au existat restructurări, reduceri de personal, concedieri masive. 

Timpul reprezintă bunul nostru cel mai de preţ. Analizând gestionarea lui într-un mod organizat, 
putem înţelege metodele cele mai eficiente de a-l folosi atât la serviciu, cât şi după. Orice persoană trebuie 
să ştie să-şi gestioneze timpul, indiferent dacă este acasă sau la serviciu. Ordinea în care se îndeplinesc 
sarcinile influenţează ce şi cât obţineţi de la viaţă. Unii oameni îşi pot gestiona timpul mai bine, având o zi 
de muncă mai productivă şi modalităţi mai atrăgătoare de petrecere a orelor de după program.  

Perceperea asupra timpului şi a folosirii lui variază de la o ţară la alta. Adeseori, diferenţele se 
reflectă în numărul mediu al orelor de muncă, importanţa punctualităţii sau timpul rezervat activităţilor în 
voie. Dacă e nevoie să lucraţi peste hotare, trebuie să fiţi pregătiţi să vă adaptaţi la practicile şi la programul 
celorlalţi. Atitudinea noastră de timp este în continuă schimbare. Multe dintre aceste modificări se 
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datorează retehnologizării. Internetul a făcut ca schimbul de informaţii să devină aproape instantaneu. 
Creşterea numărului de opţiuni ne dă ocazia să facem mai multe lucruri într-o singură zi, dar duce, totodată, 
la sporirea presiunii asupra timpului liber. Iată de ce este extrem de important să ne folosim timpul cât mai 
eficient şi productiv. Pentru ca un conducător să fie eficient, ar trebui să rezerve aproximativ 60% din timp 
activităţilor de planificare şi dezvoltare, celor de proiectare 25% şi doar 15% sarcinilor de rutină. În 
realitate majoritatea oamenilor îşi împart timpul exact invers. 

 
Repartizarea reală 

60%

15%

25% Sarcini de rutină
Proiecte în curs
Planificare şi dezvoltare

Repartizare ideală 

60%
15%

25% Sarcini de rutină
Proiecte în curs
Planificare şi dezvoltare

 
John Wooden a fost unul din cei mai buni antrenori de basket. Echipa sa UCLA a câştigat 10 

campionate naţionale în 12 ani. Strategia antrenamentelor se baza pe filozofia frazei spuse în copilărie de 
tatăl său: „Trebuie făcut astfel, încât fiecare zi să fie exemplară”. În timp ce alţi antrenori îşi orientau 
echipele la principalele jocuri din viitor, J. Wooden şi-a axat atenţia pe ziua curentă. Orice antrenament era 
pentru el la fel de valoros, ca şi jocul pentru titlul de campion. Conform principiilor lui, există toate 
posibilităţile ca ziua de azi să fie cea mai bună din viaţă. El dorea ca fiecare membru al echipei când se 
culcă seara să se gândească: „Azi eu am fost în cea mai bună formă fizică”. 

Majoritatea persoanelor nu doresc aşa să trăiască, crezând că fericirea e undeva în viitor de aceea 
trăiesc cu acest viitor. Însă toate problemele au început în trecut, de aceea trăiesc şi cu trecutul, uitând că 
toate cele plăcute se petrec acum. Dirijarea grupului sau a organizaţiei tot trebuie făcută la moment. 
Principalul în acest caz este dorinţa de a face lucruri bune şi a le face acum. Când persoanele din 
organizaţie vor observa că conducătorul se străduie să facă fiecare zi mai bună decât cea precedentă, ei vor 
urma exemplul acestui conducător. 

De ce întreprinzătorii îşi extind afacerea, fac noi angajaţi, îşi diversifică produsele şi serviciile, se mută din 
biroul de la domiciliu într-o altă încăpere sau dintr-un spaţiu mai mic în altul mai mare? Pentru că pot? Pentru că 
aşa ar trebui? Răspunsuri greşite. De ce persoanele renunţă la timpul şi energia care ar putea fi dedicate familiei, 
prietenilor, unor proiecte? Se merită să fie urmărit doar modelul de creştere numerică a afacerii? Dacă ar avea la 
dispoziţie o eternitate, ar lua decizia corectă cu privire la felul în care să petreacă timpul? 

Asemenea întrebări pot fi aplicate în cazul multor gestiuni şi decizii pe care le luăm pe parcursul 
înfiinţării şi susţinerii unei afaceri. Şi atunci când ştim care este viziunea noastră într-un moment sau altul, 
putem mai uşor să răspundem la aceste întrebări. Dacă nu v-aţi articulat viziunea sau nu aţi reevaluat-o 
anual, aţi luat o cale greşită sau chiar accidentată. Henri Ford spunea: „Dacă nu vă gândiţi la viitor, el 
pentru dumneavoastră nici nu va exista”. Însă, având o viziune, veţi avea o sursă importantă de inspiraţie 
pentru dumneavoastră şi echipa pe care o dirijaţi.  

Mulţi proprietari, manageri şi lideri menţionează că lipsa de timp reprezintă principala lor provocare-
cheie. Dat fiind faptul că toţi oamenii au acelaşi timp la dispoziţie, percepţiile noastre despre lipsa de timp 
nu ţin timp în sine, ci de modul cum îl folosim, cum privim chestiunile legate de timp şi echilibru. Pentru 
multe persoane, anume aici, s-ar găsi oportunităţi de dezvoltare a măiestriei sau de accentuare a unui nou 
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impuls de creştere. Ca şi majoritatea oamenilor, proprietarii de afaceri au un număr mare de responsabilităţi 
şi probleme, ce se „luptă” mereu pentru atenţia lor. Unii par dezordonaţi, ceea ce le afectează totul de la 
punctualitate la rapiditatea cu care răspund la apelurile telefonice sau la e-mail-uri. 

Filosoful Jacob Needleman, în cartea sa „Time and the Soul”(Timpul şi sufletul), scria „numai sinele 
poate să învingă timpul”. Aici se poate ivi o tensiune între realitatea psihologică a faptului că obsesia 
timpului (sau lipsa lui) vă îndepărtează de aşa-zisa soluţie de administrare a timpului, pe de o parte, şi pe de 
altă parte, realitatea practică a faptului că multe dintre responsabilităţile zilnice vă solicită atenţia. În ciuda 
faptului că mulţi filozofi şi-au expus părerea pe marginea acestei probleme şi în scrierile lor putem găsi 
unele perspective de administrare a timpului, majoritatea prelungesc să trăiască într-o lume care dă 
importanţă constrângerilor timpului şi măsurii acestuia. 

Într-o lume reală, nu idealizată, există probleme care, dacă nu sunt abordate cu pricepere, contribuie 
la sentimentul că nu ai suficient timp. Acestea includ delegarea, administrarea timpului, accelerarea 
termenelor-limită, „convulsiile de timp” produse de rezistenţa la acţiunea necesară, sentimentul că felul în 
care îţi petreci timpul nu este echilibrat în funcţie de propriile priorităţi. O soluţie eficientă ar fi combinarea 
practicilor filozofice sau spirituale cu strategiile mai practice de administrare a timpului. Multe persoane 
recurg la meditaţii, care le ajută să-şi schimbe ritmul zilei şi să găsească priorităţile reale şi timp acolo unde 
se pare că nu există. Alte persoane au tendinţa de a „lupta cu focul” sau să sară din criză în criză, astfel 
încât nu deţin niciodată controlul asupra modului în care îşi petrec ziua de lucru. Cei „dependenţi de criză” 
trăiesc pentru adrenalina stării respective şi evită să delege sarcini altor persoane, care fie sunt calificate, fie 
îşi pot dezvolta abilităţile necesare pentru a administra o parte, dacă nu toate detaliile la un moment dat. 
Probabil, în orice echipă există persoane care pot să-şi asume responsabilităţi suplimentare şi să echilibreze 
o parte din dezordinea zilei. Dacă nu le oferim ocazia, aceste persoane nu-şi vor dezvolta niciodată 
capacitatea de a administra. Dacă însă echipa este solicitată cu adevărat la maximum, iar conducătorul şi 
alţii „luptă cu focul” ziua întreagă, atunci este nevoie de verificat dacă problema a apărut din cauza 
dezorganizării sau ineficienţei ori trebuie de revăzut planurile de personal. 

Alte probleme legate de timp includ accelerarea cronică a termenelor-limită şi intrarea în criză de 
timp. Accelerarea termenelor-limită scurtează termenul de execuţie a acţiunii şi nelinişteşte din două 
motive: noile termene sunt în mod inevitabil nerealiste şi adaugă activităţi inutile la lista zilnică de sarcini. 
Iar aceasta dezechilibrează timpul pe termen scurt. Din fericire, abilitatea de a stabili priorităţi, eficienţa, 
managementul timpului şi al personalului se învaţă uşor. 

Scopurile personale şi profesionale pe termen lung sunt decisive în cazul fixării unor ţinte generale. 
Însă, pe termen scurt, un scop personal (întemeierea familiei) poate avea prioritate în faţa scopurilor pe 
termen lung (conducerea afacerii). Un profil trebuie să stabilească care sunt scopurile personale şi cele 
profesionale, pe termen scurt şi pe termen lung. Înainte de toate, e necesar de văzut dacă sunt realiste: chiar 
dacă nu vă puteţi modifica însuşirile fizice, aveţi oricând prilejul să dobândiţi noi deprinderi. Ideea unui 
singur loc de muncă în decursul carierei e pe cale de dispariţie şi s-ar putea ca persoanele să fie nevoite să-
si perfecţioneze anumite deprinderi, ca să poată avea de lucru, ceea ce înseamnă că scopurile profesionale 
pot fi extrem de variate. De aceea, e nevoie de întocmirea unui grafic şi de decis când v-ar plăcea să vă 
îndepliniţi fiecare dintre scopurile propuse. 

Planificarea scopurilor propuse în carieră începe de la întocmirea planurilor pe termen lung şi scurt, 
de care să se ţină cont în gestionarea timpului de la o zi la alta. Dacă este acumulată experienţă în 
management având grijă de casă sau de copii, e necesar de a o analiza, trecând în revistă domeniile în care 
ar putea fi utile. După ce s-a făcut o listă a scopurilor profesionale pe termen lung şi scurt, ele se aranjează 
în ordinea descrescătoare a priorităţilor. E important să se cunoască faptul că priorităţile patronului nu 
coincid cu cele personale. Toate scopurile şi sarcinile se împart pe categorii de tip A,B,C. 

Tip A – sarcini care sunt importante şi urgente; 
Tip B – sarcini care sunt fie importante, fie urgente, dar nu ambele; 
Tip C – sarcini care nu sunt nici importante, nici urgente, ci doar de rutină. 
Dacă sunt dubii faţă de clasificarea unei anumite sarcini, se poate considera de tipul C sau nu e 

nevoie să i se acorde atenţie. Priorităţile se schimbă, deoarece primim mereu informaţii noi (de pe Internet, 
la telefon, din partea colegilor), de aceea, ele trebuie reevaluate la începutul fiecărei zile şi să se afle dacă 
priorităţile colegilor nu intră în conflict cu cele personale. Informaţiile noi pot modifica importanţa sau 
gradul de urgenţă al unei sarcini, iar câteodată se întâmplă să scoată anumite activităţi de pe lista de 
urgenţe. Timpul necesar întocmirii unui plan nu e timp pierdut, deoarece până la urmă, cu ajutorul lui se 
face economie de timp. 



 
Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 

 
 

245

Diagrama vieţii profesionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Există puţine lucruri mai stresante decât aşteptările exagerate, aşa că e bine să fiţi realişti faţă de ce 

puteţi realiza într-o perioadă de timp dată. Dacă vă angajaţi la un program suprasolicitant, căruia nu-i faceţi 
faţă, nimeni nu are de câştigat: nici dumneavoastră, nici colegii. Învăţaţi să vă cunoaşteţi limitele şi nu vă 
asumaţi proiecte pe care ştiţi că nu le puteţi încheia cu succes. Totodată, încercaţi să fiţi realist cu privire la 
aşteptările de la ceilalţi. Nu le cereţi prea mult colegilor, veţi fi nemulţumit din cauza că nu pot face ce le-aţi 
spus, iar ei se vor demobiliza în scurt timp şi vor acuza oboseala. Când lucrează, oamenii simt, uneori, 
nevoia unei provocări şi vor să încerce satisfacţia unei realizări care se află puţin peste aşteptările şi 
experienţa lor. 

Randamentul personal variază în funcţie de cum vă simţiţi – energic sau obosit. Trebuie de înţeles 
cum arată ciclurile fizice şi psihice pe care le parcurge zilnic organismul, ca să vă puteţi stabili priorităţi 
exacte şi să vă împărţiţi corespunzător volumul de muncă. Notaţi-vă timp de câteva zile perioadele când vă 
simţiţi cel mai obosit sau cel mai odihnit şi consemnaţi sarcinile pe care le îndepliniţi atunci. Programaţi-vă 
sarcini uşoare (tip C) în refluxurile energetice. 

Există sarcini diferite pentru tipuri de personalitate diferite. Ceea ce dumneavoastră vi se pare o 
povară (abordarea unui client dificil), altuia i se poate părea o provocare savuroasă. Nimeni nu are de 
câştigat de pe urma îndeplinirii cu forţa a sarcinilor neplăcute, aşa că e bine să delegaţi ori de câte ori o 
puteţi face. Dacă nu, atunci ocupaţi-vă de ele când sunteţi bine dispus. Nu le amânaţi până la sfârşitul zilei 
când sunteţi obosit. 

Tiparele energetice individuale pot înregistra mari variaţii şi multe întreprinderi pot adopta un 
program de lucru mai flexibil. Astfel, salariaţii îşi controlează mai riguros programul zilnic şi folosesc mai 
eficient timpul muncind în perioada vârfurilor de formă fizică şi psihică. Uneori, e nevoie să rămâneţi 
singur, ca să vă puneţi în ordine gândurile, să analizaţi priorităţile şi să vă concentraţi asupra sarcinilor 
urgente sau dificile. Nu vă simţiţi vinovat pentru izolarea de colegi. Explicaţi-le că le staţi la dispoziţie, 
după o scurtă perioadă de timp, în care să nu fiţi deranjat. Acest lucru e valabil, îndeosebi, pentru locurile 
de muncă zgomotoase şi agitate. Încercaţi să vă autodisciplinaţi şi să folosiţi aceste perioade pentru 
abordarea constructivă a sarcinilor de tip A sau B care vă solicită întreaga atenţie. Când faceţi pauză, 
destindeţi-vă atât mintea, cât şi corpul. Dacă rămâneţi la birou, plecaţi-vă capul şi închideţi ochii. Aşezaţi-

Începeţi ca angajat  
sau ucenic

Lucraţi în serviciul 
financiar-contabil

Angajaţi-vă la cel mai 
important client al 

Lucraţi la serviciul 
vânzări şi marketing

Acumulaţi experienţă 
în străinătate
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afacere pe cont 
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vă mâinile pe coapse şi respiraţi adânc. Planificaţi-vă pauzele în aşa fel, încât să coincidă cu perioadele 
când nivelul personal de energie este scăzut. Nu uitaţi că o persoană cu o dotare nativă medie se poate 
concentra intens asupra lucrului fără întreruperi doar o oră. O scurtă perioadă de linişte vă va ajuta să lucraţi 
mai eficient. 

Începutul şi sfârşitul fiecărei zile de lucru sunt extrem de importante. Începeţi ziua cu un mic dejun 
liniştit şi sănătos, stând jos în timpul mesei ca să vă destindeţi şi să savuraţi mâncarea. Luaţi-vă o marjă de 
timp, ca să ajungeţi la serviciu fără să vă grăbiţi. La sfârşitul zilei, plecaţi de la lucru într-o stare de spirit 
bună. În acest fel, nu veţi permite greutăţilor de peste zi să pătrundă în viaţa personală. Impuneţi-vă să vă 
relaxaţi şi cel puţin două ore înainte de culcare nu vă mai gândiţi la serviciu. Excesul de mâncăruri grele 
seara poate provoca insomnii, oboseală şi iritare. Notaţi-vă toate slăbiciunile şi planificaţi combaterea lor. 

Timpul poate să zboare pentru unii şi să stea în loc pentru alţii. Atitudinea personală e cea care vă 
situează într-una sau alta din aceste categorii. Faceţi uz de forţa gândirii pozitive pentru o planificare 
corectă. În acest fel, veţi îndeplini cu uşurinţă chiar şi sarcinile cele mai neplăcute. 
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FAMILIA CONTEMPORANĂ PRIN PRISMA POTENŢIALULUI REPRODUCTIV 
 

Doctor în sociologie Olga Gagauz, conferenţiar la 
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM 

 
The political and societal transition in the Republic of Moldova as of the beginning of the 90s brought about 

drastic transformation in family life and reproductive potential of the family. The data show significant changes in 
trends affecting families, such as accelerated postponement in family formation (trends towards marriage and births 
at later years in life); decline of entry into marriage and spread of non-marital cohabitation; abrupt drop in births and 
rise in extra-marital births mostly within the non-marital unions. This paper describes recent trends affecting 
reproductive potential of the family with their causes and consequences from the perspective of family policy-making. 

 
Compararea indicilor demografici la nivel european, precum şi raportarea lor la schimbările din sânul 

familiei, demonstrează că anume familiile sunt responsabile, în special, pentru scăderea fertilităţii şi, ca urmare, 
pentru îmbătrânirea populaţiei şi stabilirea unui regim îngust de reproducere care nu asigură înlocuirea 
generaţiilor. Reieşind din aceste considerente, o bună parte a ţărilor europene încearcă să încurajeze fertilitatea 
prin implementarea unor politici familiale. Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice al 
Republicii Moldova (2011-2025), de asemenea, prevede promovarea politicilor familiale şi a celor de încurajare 
a fertilităţii, având drept scop atenuarea tendinţelor nefavorabile în evoluţia populaţiei. Nivelul actual de abordare 
metodologică în elaborarea politicilor demografice, inclusiv familiale, condiţionează faptul că, în multe cazuri, 
acestea se reduc la măsurile ce ţin de protecţia socială a familiei şi stimularea financiară a natalităţii. Din această 
perspectivă, aprofundarea cercetărilor în domeniul familiei poate contribui la creşterea eficienţei măsurilor 
întreprinse, consolidarea funcţiei reproductive a familiei. 

Reducerea potenţialului reproductiv al familiei, în mare măsură, este determinată de dificultăţile cu 
care se confruntă Republica Moldova, după anii 1990, în plan politic, economic, social şi cultural, care, la 
rândul lor, au provocat modificarea normelor sociale, inclusiv în sfera căsătoriei şi familiei. Situaţia socială 
ambiguă a condus la diversificarea strategiilor de adaptare în formarea şi dezvoltarea familiei.  

Printre schimbările principale în evoluţia familiei, care au afectat funcţia ei reproductivă, menţionăm 
următoarele: 

− deşi, în mare parte, căsătoria în RM şi-a păstrat trăsăturile descrise de Hajnal J. şi specifice 
ţărilor est-europene, s-a conturat o tendinţă clară spre formarea unui tip modern al căsătoriei 
specific majorităţii ţărilor europene [1]. Căsătoria se dovedeşte a fi un fenomen mai 
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contrastant, relaţiile sexuale premaritale şi uniunile non-maritale au devenit o parte 
componentă a peisajului moral actual;  

− se înregistrează scăderea continuă a dimensiunilor familiei şi a gospodăriei casnice, precum 
şi modificarea compoziţiei populaţiei, conform stării civile ca rezultat al reducerii intensităţii 
căsătoriilor, ratelor mici ale fertilităţii şi îmbătrânirii populaţiei; 

− dezinstituţionalizarea căsătoriei a dus la transformarea structurii populaţiei după starea 
civilă, creşterea ponderii uniunilor non-maritale. Se constată gradul mai înalt al persoanelor 
necăsătorite, ca rezultat al scăderii intensităţii căsătoriilor în vârstele tinere şi amânarea 
acestora spre vârstele mature; 

− se înregistrează gradul înalt de instabilitate a căsătoriilor, creşterea divorţialităţii. Printre 
factorii specifici de instabilitate a familiei, care deosebesc RM de alte ţări europene, se 
înregistrează probabilitatea înaltă de încetare a căsătoriei în urma decesului unuia din soţi, în 
special riscul văduviei, precum şi migraţia de muncă în masă şi de lungă durată; 

− creşte rolul compensator al căsătoriilor repetate, se observă nivelul înalt al acestora printre 
căsătoriile neînregistrate (uniuni non-maritale). 

O modalitate de adaptare la condiţiile sociale în schimbare a devenit amânarea evenimentelor 
cruciale din viaţa persoanelor (căsătoria şi naşterea copilului), inversarea ordinii acestora: naşterea 
copilului, în multe cazuri, este precedată de înregistrarea căsătoriei, iar coabitările non-maritale tind să 
substituie căsătoria legală [2]. Dereglarea consecutivităţii evenimentelor în biografiile individuale 
(căsătoria, traiul în comun, naşterea copilului) se manifestă în dinamica indicatorilor: vârsta medie a femeii 
la prima căsătorie şi vârsta medie a femeii la prima naştere în căsătorie (figura 1). 

 

  
 

Figura 1. Dinamica indicatorilor: vârsta medie a femeii la prima căsătorie (VMPC), vârsta medie a 
femeii la prima naştere în căsătorie (VMPNC) 

Sursa: calculat de autor în baza datelor nepublicate ale BNS. 
 
Datele statistice disponibile demonstrează scăderea continuă a intervalului protogenez (intervalul 

dintre înregistrarea căsătoriei şi naşterea copilului), ceea ce serveşte drept dovadă atât a creşterii numărului 
căsătoriilor stimulate de sarcina neplanificată, cât şi a modificării atitudinilor cu privire la comportamentul 
sexual premarital, când sarcina neplanificată nu mai prezintă un motiv important pentru înregistrarea 
căsătoriei. Ca urmare, constatăm modificarea potenţialului reproductiv al familiei prin creşterea 
semnificativă a componentei extraconjugale în numărul total de naşteri (24%). În comparaţie cu situaţia de 
la începutul anilor 1990, contribuţia acestora în formarea ratelor specifice de fertilitate, în special, la vârste 
tinere a devenit foarte importantă, ajungând la circa 40%.  

Dinamica structurii fertilităţii după rangul naşterii demonstrează instalarea unei tendinţe de 
restructurare a natalităţii, creşterea proporţiei naşterilor de rangul întâi şi reducerea celor de rangurile 
superioare şi, ca rezultat, scăderea treptată a proporţiei femeilor care pe parcursul vieţii au născut trei şi mai 
mulţi copii. Cea mai înaltă pondere o au femeile care au născut doi copii, inclusiv pe medii sociale, ceea ce 
confirmă orientarea spre numărul ideal de copii, care este doi copii [3, p.189]. 
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Ca şi în ţările economic dezvoltate, scăderea fertilităţii cohortelor feminine reale prezintă o tendinţă 
principală în modificarea potenţialului reproductiv al familiei. Prognoza fertilităţii, în profil generaţional, 
demonstrează că descendenţa finală a cohortelor feminine născute în anii 1970-1980 va fi mai scăzută, 
decât a celor născute în anii 1960. Fertilitatea descendentă a cohortelor feminine născute în anii 1975-1980, 
care, în prezent, ating vârsta de 30 de ani, cu greu va depăşi 1,5-1,6 copii per femeie de vârstă fertilă, iar a 
celor născute după anii 1980 poate coborî la nivelul extrem de scăzut – mai jos de 1,5. Aceasta semnifică 
faptul că scăderea fertilităţii continuă în RM, numărul mediu de copii în familie diminuează, cu toate că se 
observă reducerea tempourilor de scădere a fertilităţii. 

De la mijlocul anilor 1990, principalele schimbări ale fertilităţii sunt legate cu transformarea 
modelului de vârstă şi, respectiv, a ciclului reproductiv: formarea fertilităţii descendente se începe şi se 
termină la vârstele mai mature. Astfel, în comparaţie cu anul 1995, vârsta medie a mamei la prima naştere, 
în anul 2010, a crescut de la 22,1 până la 24,1 ani, la cea de-a doua – de la 25,8 până la 28,4, la cea de-a 
treia − de la 29 până la 31,5. Ca rezultat, s-a modificat contribuţia diferitelor grupuri de vârstă a mamei în 
fertilitatea totală: a diminuat contribuţia mamelor în vârstă de până la 20 de ani (de la 17,8% până la 10%) 
şi a celor în vârstă de 20-24 de ani (de la 40% până la 32%), pe când contribuţia mamelor în vârstă de 25-
29 de ani a crescut de la 26% până la 30,5%, şi a celor în vârstă de 30-35 de ani de la 11,5 până la 18%.  

Încă nu demult, se constata probabilitatea înaltă sau aproape constantă a naşterii a cel puţin unui 
copil, amânarea primelor naşteri, şi mai ales refuzul benevol de a avea un copil nu au fost specifice pentru 
familiile din RM. Astăzi, înregistrăm că cel puţin prima caracteristică a modelului tradiţional de natalitate 
nu mai este relevantă − familiarizarea cu experienţa de întârziere cu naşterea primului copil la generaţiile 
mai tinere este foarte intensă. Primii au demonstrat alt comportament matrimonial şi reproductiv generaţiile 
născute în anii 1980. Naşterea copilului la vârstă de până la 20 de ani devine tot mai rară, chiar şi către 
vârsta de 25 de ani proporţia celor care au născut cel puţin un copil este sub 50%, pe când la generaţiile 
născute în anii 1965 şi 1970 către vârsta de 25 de ani circa 75% aveau cel puţin un copil, iar către vârsta de 
30 o bună parte a acestora (figura 2).  

 

  
 

Figura 2. Ponderea femeilor care au născut cel puţin un copil până la vârsta indicată, în generaţiile 
feminine născute în anii 1965-1985, în % 

Sursa: tabelele de fertilitate elaborate de autor în baza datelor nepublicate ale BNS. 
 

Cu toate acestea, „îmbătrânirea” fertilităţii în RM se desfăşoară într-un ritm mai lent în comparaţie 
cu alte ţări, chiar cu ţările din Europa Centrală şi de Est. Modelul relativ tânăr de formare a familiei oferă 
mai mult spaţiu pentru a manevra cu planificarea naşterilor. Începutul ciclului reproductiv în familie este 
relativ timpuriu, ceea ce oferă mai mult timp cuplurilor pentru reexaminare a planurilor cu privire la 
naşterea celui de-al doilea sau celui de-al treilea copil, în comparaţie cu ţările occidentale în care procesul 
de procreare începe la 30 de ani. 

Migraţia de muncă constituie un factor important, care contribuie la reducerea potenţialului 
reproductiv al familiei atât din cauza traiului separat de lungă durată al soţilor, care a devenit, practic, o 
normă socială pentru familiile migranţilor, evoluând în calitate de motiv pentru reducerea intenţiilor 
reproductive, cât şi din cauza realizării planurilor reproductive peste hotarele ţării. Astfel, conform datelor 
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serviciului Stare Civilă al RM, proporţia copiilor născuţi în familiile migranţilor constituie circa 10% în 
raport cu efectivul naşterilor anuale în RM. Datele integrate pentru cinci ani (2006-2010) constată că, în 
această perioadă, peste hotare, s-au născut 19073 de copii – cetăţeni ai Republicii Moldova, pe primele 
locuri fiind Rusia şi Italia, unde se înregistrează cel mai mare număr de migranţi moldoveni, inclusiv femei. 

Menţinerea fertilităţii la nivelul mai jos de cel necesar pentru înlocuirea generaţiilor (2,1), în 
perspectivă, va provoca inerţia demografică negativă, dat fiind faptul că se micşorează numărul potenţial al 
părinţilor ca rezultat al natalităţii reduse în perioada precedentă. Păstrarea acestei tendinţe va urgenta 
îmbătrânirea populaţiei, scăderea efectivului populaţiei, va limita eficienţa măsurilor de stimulare a 
natalităţii. În aceste condiţii, încurajarea natalităţii şi creşterea potenţialului reproductiv al familiei prezintă 
o direcţie prioritară în dezvoltarea politicilor demografice. Măsurile în acest domeniu urmează să fie 
complexe şi să cuprindă toate sferele vieţii sociale. Pe prim plan, este ameliorarea situaţiei materiale a 
familiilor cu copii prin creşterea ratei de ocupare şi a salariilor, protecţia socială a familiilor social 
vulnerabile. O rezolvare stringentă necesită problema asigurării accesibilităţii locuinţei, în special pentru 
familiile tinere. O atenţie deosebită trebuie acordată dezvoltării instituţiilor de educaţie extrafamilială, 
diferitelor servicii, menite să contribuie la concilierea vieţii profesionale şi parentale a părinţilor. Acestea şi 
alte măsuri, orientate spre crearea condiţiilor favorabile de creştere şi educaţie a copiilor, precum şi 
creşterea statutului familiei în societate treptat vor asigura creşterea calitativă a potenţialului uman şi 
ameliorarea situaţiei demografice. 
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PARTICULARITĂŢI ALE POLITICII DE SUSŢINERE A FAMILIEI CU COPII  
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The article makes a brief analysis of the policy system aimed at supporting families with children in the Republic 

of Moldova. It is noted that the support provided by the state for families with children through certain social and 
economic guarantees, the amount of allowances for children, that reduce the direct and indirect costs the family has to 
grow up and educate the children and the opportunities the parents have to reconcile work-family life balance can 
influence both on the realization of the reproductive intentions of the family and mother’s occupational status.  

 
O trecere în revistă a particularităţilor şi măsurilor de susţinere a familiei cu copii în ţările lumii, orientate 

inclusiv spre creşterea natalităţii, în cazul ţărilor dezvoltate, evidenţiază un complex de măsuri, care includ: 
indemnizaţiile pentru copii; beneficiile familiale; oferirea concediilor de îngrijire a copilului pentru părinţi 
(mamă sau tată); subvenţii pentru îngrijirea medicală a copilului; scutiri la impozite şi prestaţii; subvenţii pentru 
imobil; program de lucru flexibil; asigurarea posibilităţii de a echilibra responsabilităţile pentru educarea copiilor 
şi activităţile casnice între soţi, alţi membri ai familiei şi sferei de servicii.  

Către anul 1967, în 67 de ţări, se aplicau diverse scheme ale indemnizaţiilor familiale, de regulă, 
raportate la numărul de copii în familie. Către anul 2010, în 43 de ţări, oficialităţile cărora apreciau nivelul 
natalităţii în ţară ca fiind foarte mic, se oferea concediu de maternitate în legătură cu naşterea copilului, 
femeile economic active având posibilitatea, astfel, să-şi păstreze locul de muncă. Durata concediilor, 
îmbinarea perioadei plătite şi neplătite a acestora diferă substanţial pe ţări. Drept completare la concediul 
oferit mamei, practic, în fiecare a doua ţară, este prevăzut, de asemenea, şi concediul paternal (perioadă de 
concediu rezervată tatălui) în legătură cu naşterea copilului. De regulă, acesta este mult mai scurt decât cel 
maternal, în medie pe ţări, de aproximativ patru-cinci săptămâni [1, p.135], dar prezintă un element 
important în schema generală a concediilor parentale (oferite la naşterea copilului şi pentru îngrijirea lui pe 
o perioadă determinată de timp).  
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Concediul parental de îngrijire a copilului, care poate urma după cel oferit la naşterea copilului, de 
asemenea prevede păstrarea locului de muncă pentru părintele economic activ pe piaţa muncii (mama sau 
tata) şi poate fi atât plătit, cât şi neplătit. Astfel de concedii se practică în 70% din ţările ce aplică o politică 
de creştere a natalităţii. În marea majoritate a acestor ţări (93%), se oferă diverse indemnizaţii familiale 
(prestaţii băneşti, scutiri la impozite, subvenţii), în 2/3 din ţări, se oferă indemnizaţii unice la naşterea 
copilului, iar, în fiecare a cincea ţară, statul acoperă total sau parţial costurile pentru serviciile de educaţie 
preşcolară (creşe, grădiniţe şi alte instituţii ce prestează servicii de îngrijire şi educare a copiilor preşcolari). 
Mai puţin de jumătate din statele membre ale UE acoperă majoritatea acestor costuri fără a solicita 
contribuţia familiilor [2].  

În Republica Moldova, sistemul de protecţie socială a familiei şi copilului este bazat pe promovarea 
abordărilor individualizate în alegerea formelor şi măsurilor de protecţie şi conţine două componente de 
bază: prestaţii băneşti şi servicii sociale.  

Cele mai răspândite şi solicitate garanţii, ce ţin de funcţia reproductivă, sunt concediile cu menţinerea 
locului de muncă şi achitarea indemnizaţiilor corespunzătoare sau cu neachitarea lor1. La aceste tipuri de 
concedii, se referă: concediul de maternitate (ce include concediul prenatal şi cel postnatal, durata cărora 
este stabilită de legislaţie) acordat în exclusivitate femeilor, concediul parţial plătit pentru îngrijirea 
copilului până la vârsta de 3 ani, care poate fi folosit atât de către mame, cât şi de către alţi membri ai 
familiei, care, de fapt, au grijă de copil (poate fi integral sau în rate)2, şi concediul suplimentar neplătit 
pentru îngrijirea copilului cu vârsta de la trei la şase ani. Menţionăm că, deşi doar primul tip de concedii, 
conform legislaţiei, este exclusiv pentru femei, iar celelalte două pot fi utilizate de către alţi membri ai 
familiei (indiferent de sex), în realitate, aceste întreruperi în ocupare sunt caracteristice, în special, carierei 
profesionale feminine.  

 

 
 

Figura 1. Numărul beneficiarilor de indemnizaţii lunare pentru creşterea copilului până  
la vârsta de 3 ani, perioada 2005-2010, persoane asigurate 

Sursa: CNAS; Raport Social 2010. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Chişinău, 2011. 
 

Spre regret, statistica oficială nu prezintă date concrete privind numărul femeilor şi bărbaţilor care se 
află în concedii de acest gen şi durata reală de folosire a acestora. Totuşi, indirect şi parţial, acest aspect îl 
putem reprezenta prin datele oficiale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS) privind numărul 
beneficiarilor de indemnizaţii lunare pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani (figura 1). În general, 
deşi, între anii 2005-2010, se înregistrează o ascensiune constantă a numărului de persoane ce au beneficiat 
de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani şi respectiv au folosit concediul 

                                                 
1 Codul Muncii, Legea nr.154-XV din 28.03.2003, art.124; HG nr.108 din 3 februarie 2005 privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru 
incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale. 
2 Garanţia dată permite membrilor familiei să ia o decizie de sine stătătoare în privinţa cui să aibă grijă de copilul 
mic, reieşind din interesele personale, inclusiv cele economice, astfel, creându-se premisele legale posibile de 
egalare a priorităţilor de gen.  
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parţial plătit, totuşi, ponderea taţilor în totalul acestei categorii de beneficiari este cea mai mică şi oscilează 
în limita maximă de până la 2,4% înregistrată în anul 2009, şi scade până la 0,6% în 2010.  

Reticenţa faţă de posibilitatea, în special, a taţilor de a lua concediu de îngrijire a copilului îşi are încă 
rădăcini adânci în stereotipurile tradiţionale asemuite regiunii, inclusiv Moldovei, privind rolul matern al 
femeii, dar se datorează şi altor factori precum: venitul tatălui care este, de obicei, mai mare decât al 
mamei; lipsa programelor de încurajare a implicării bărbaţilor în creşterea şi educaţia copiilor; lipsa 
educaţiei de gen atât în familie, cât şi în instituţiile de învăţământ. 

Totodată, studiile şi observaţiile empirice [3] evidenţiază un nivel relativ scăzut de informare a 
femeilor privind garanţiile legale în cazul apariţiei copilului, în special posibilitatea de a folosi concediul 
parental de către tatăl copilului, bunică/bunic sau de alte rude, practic, fiecare a cincea dintre femeile 
intervievate „nu cunoaşte nimic” (19,1%), iar fiecare a treia „cunoaşte puţin” (31,1%) despre posibilităţile 
respective. În cazul apariţiei unui copil, doar fiecare a zecea respondentă consideră că soţul/partenerul său 
va accepta „cu siguranţă” să rămână în concediu parental de îngrijire a copilului, iar 17,1% presupun acest 
lucru, în timp ce fiecare a doua este de părere că partenerul de viaţă mai degrabă va refuza (dintre care 
24,6% – „cu siguranţă”) de a-şi lua un astfel de concediu, iar un sfert din intervievate nu sunt sigure în 
această privinţă. Menţionăm că, la nivelul ţărilor din regiune, în particular, statele membre ale UE, 
ponderea bărbaţilor ce accesează concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului este semnificativ mai 
mare, în comparaţie cu Moldova.  

Date direct comparabile privind intensitatea utilizării dreptului la concediul de îngrijire a copilului, 
totuşi, nu sunt disponibile, dar studiile internaţionale [1, p.129-157] arată că, în toate ţările, mamele sunt 
utilizatorii principali ai acestuia. Este puţin probabil că preferinţele cuplului de a lua concediul parental pot 
genera o schimbare imediată şi fundamentală în diviziunea muncii plătite şi neplătite, cu toate acestea, 
„designul” (structura) concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului este unul din instrumentele 
politicilor sociale ce poate influenţa direct comportamentul părinţilor, iar prin aceasta promovarea unei 
distribuiri echitabile de gen a activităţii de îngrijire şi a celei profesionale (plătite), dar şi încurajarea taţilor 
de a petrece mai mult timp cu copiii lor.  

În prezent, în Republica Moldova principalul suport economic asigurat de către stat pentru familiile 
cu copii îl reprezintă indemnizaţiile şi este exprimat sub formă de plăţi unice sau periodice acordate pentru 
naşterea, îngrijirea şi întreţinerea copilului, în funcţie de vârsta copilului şi de nivelul veniturilor familiei. 
Astfel, familiile cu copii beneficiază de următoarele tipuri de indemnizaţii [4]:  

a) indemnizaţia de maternitate – se stabileşte femeilor asigurate, soţiilor aflate la întreţinerea 
soţilor asiguraţi şi şomerilor care au dreptul la concediul de maternitate. Cuantumul lunar al 
acestei indemnizaţii este de 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele şase 
luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat;  

b) indemnizaţia unică la naşterea copilului (la naşterea primului copil şi la naşterea fiecărui 
copil următor) atât pentru persoanele asigurate, cât şi pentru cele neasigurate. Indemnizaţia 
menţionată se stabileşte mamei, iar în cazul decesului acesteia, tatălui sau altei rude, în grija 
căreia a rămas copilul, sau adoptatorului (curatorului); 

c) indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului: până la împlinirea vârstei de 3 ani – în cazul 
persoanelor asigurate care constituie 30% din venitul mediu asigurat, dar nu mai puţin de 300 
de lei (în anul 2011); până la împlinirea vârstei de 1,5 ani – în cazul persoanelor neasigurate, 
se achită în mărime de 250 lei (în anul 2011); 

d) indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului cu vârste între 3 şi 16 ani – în cazul 
persoanelor asigurate şi între 1,5 ani şi 16 ani – în cazul persoanelor neasigurate, inclusiv 
pentru copilul aflat sub tutelă sau curatelă (în cazul elevilor şcolilor, gimnaziilor, liceelor – 
până la absolvirea instituţiei respective), aceasta se stabileşte în mărime de 50 lei, dacă 
venitul mediu lunar pentru fiecare membru al familiei nu depăşeşte 54 lei1.  

În conformitate cu cheltuielile aprobate în Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu, indemnizaţiile 
atribuite familiilor cu copii se măresc anual (figura 2).  

 

                                                 
1 Odată cu introducerea ajutorului social care se bazează pe testarea veniturilor gospodăriilor, Guvernul a luat 
decizia ca, începând cu anul 2010, să anuleze indemnizaţia pentru întreţinerea copilului în vârstă de la 1,5/3 ani 
la 16 ani. (Raport cu privire la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Guvernul Republicii 
Moldova, Chişinău, 2009, pag.26.)  
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Figura 2. Dinamica cuantumului indemnizaţiilor pentru familiile cu copii 
Sursa: CNAS 

 
Astfel, în scopul stimulării naşterilor de rangul doi şi/sau următor, începând cu anul 2008, cuantumul 

indemnizaţiilor unice la naştere se stabileşte diferenţiat la naşterea primului copil şi la naşterea fiecărui 
copil următor. În anul 2012, cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului constituia [5]: 2300 lei – la 
naşterea primului copil, şi de 2600 lei – la naşterea fiecărui copil următor, atât pentru persoanele asigurate, 
cât şi pentru cele neasigurate. 

Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor se stabileşte diferenţiat. Cuantumul indemnizaţiei 
lunare pentru creşterea copilului, în cazul persoanelor asigurate, s-a modificat de la 20% din venitul mediu 
asigurat (dar nu mai puţin de 100 lei) în anul 2007, până la 30% (dar nu mai puţin de 300 lei) pentru fiecare 
copil, în anii 2010 şi 2011, mărimea medie a indemnizaţiei lunare constituind 768,6 lei în 2011. În cazul 
persoanelor neasigurate, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului constituia în 2011 – 300 lei, 
înregistrând o creştere, deşi lentă, în ultimii zece ani.  

În ultimii ani (2005-2010), se înregistrează o creştere a numărului de beneficiari pentru majoritatea 
tipurilor de indemnizaţii. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, se constată că, din 
numărul total de beneficiari de indemnizaţii unice la naşterea copilului, în medie, pentru anii 2004-2010, 
mai mult de 2/3 sunt persoane neasigurate, iar din beneficiarii de indemnizaţii lunare pentru îngrijirea 
copilului – puţin peste 1/2. De-a lungul anilor, se evidenţiază, totuşi, descreşterea ponderii persoanelor 
neasigurate în totalul beneficiarilor de indemnizaţii acordate familiei cu copii. 

Evident că politicile de susţinere a familiei cu copii ar trebui să contribuie la atenuarea costurilor 
directe şi indirecte ale familiei pe care le presupune creşterea copiilor prin alocaţii familiale şi subvenţii 
acordate familiei pentru îngrijirea unui copil. Aceasta trebuie să compenseze costurile economice ale 
creşterii copiilor şi să ofere persoanelor resursele economice necesare pentru a avea copii. În condiţiile în 
care mărimea medie a indemnizaţiilor pentru copii a fost în creştere în ultimii ani, remarcăm faptul că 
acestea, doar parţial, acoperă minimumul de existenţă calculat pentru copii. Singura excepţie este 
indemnizaţia unică la naşterea fiecărui copil următor, iar mai târziu şi cea la naşterea primului copil, care, 
începând cu anii 2008-2009, au depăşit valoarea minimumului de existenţă. În anul 2010, acestea au 
constituit circa 159% şi respectiv 135% din minimumul de existenţă pentru copii. Totuşi, potrivit diverselor 
studii [6], calcularea relaţiei dintre indemnizaţiile pentru îngrijirea copiilor şi minimumul de existenţă nu 
este întru totul corectă. Conform practicii curente, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la 3 
ani, în cazul persoanelor asigurate, se raportează la minimumul de existenţă calculat pentru copiii cu vârsta 
de până la un an [7], care este de două ori mai mic decât nivelul de subzistenţă calculat pentru grupa de 
vârstă 1-6 ani. Acest lucru induce în eroare, întrucât măreşte cota de cuprindere a necesarului pentru un 
copil din prestaţiile plătite de către stat. Pe când, în realitate, aceste prestaţii acopereau mai puţin de 1/3 din 
minimumul de trai pentru un copil de vârsta respectivă, până în anul 2008, şi în jur de 1/2 în anul 2010. 

Remarcăm că ponderea indemnizaţiei pentru copii în totalul surselor de formare a veniturilor în 
gospodăriile cu copii este foarte modestă. În medie, aceasta reprezenta mai puţin de 1% până în anul 2008, 
iar pentru anul 2010 constituia 1,5% (tabelul 1). Observăm că pe măsura creşterii numărului de copii în 
familie creşte şi ponderea indemnizaţiei în veniturile disponibile, cu toate acestea, însă, valoarea medie a 
veniturilor totale per persoană este în descreştere semnificativă, de 1,7 ori (de la 1282,2 lei în familiile cu 
un copil, la 755,1 lei în familiile cu 3 copii şi mai mulţi).  
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Tabelul 1 
Ponderea indemnizaţiilor pentru copii în totalul surselor de formare a veniturilor  

în gospodăriile cu copii 
 

Venitul din indemnizaţie (media lunară pe o persoană, lei) Ponderea în veniturile disponibile, %
nr. de copii în familie nr. de copii în familie 

 Total 1  2  3 şi m. mulţi Total 1  2  3 şi m. mulţi 
2006 6,2 3,9 4,9 9,8 0,7 0,4 0,7 2,1 
2007 8,7 5,8 9,6 10,6 0,9 0,6 1,2 1,7 
2008 9,7 7,3 7,9 14 0,8 0,6 0,8 2,1 
2009 13,3 9,6 11,6 18,6 1,2 0,8 1,2 2,8 
2010 17,5 15,7 15,2 21,6 1,5 1,2 1,5 2,8 

Sursa: Banca de date a Biroului Naţional de Statistică a Republicii Moldova. www.statitica.md 
 

Este indisolubil faptul că bunăstarea copiilor este legată de bunăstarea familiei. Suportul acordat 
familiilor în creşterea şi îngrijirea copiilor prin diverse prestaţii şi servicii sociale este instrumentul de bază 
în reducerea sărăciei copiilor. Evident, în cazul ţării noastre, direcţionarea indemnizaţiilor pentru copii către 
cele mai vulnerabile categorii este o metodă efectivă de utilizare a resurselor alocate pentru familiile cu 
copii, cu toate acestea, crearea unui sistem echitabil de susţinere a copiilor poate avea un impact asupra 
reducerii sărăciei copiilor doar în cazul, când mărimea indemnizaţiei este una esenţială şi prezintă un suport 
sistematic ce acoperă cheltuielile pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv la vârste mai mari. 
Totodată, potrivit studiilor transnaţionale [1], se evidenţiază că investiţiile publice au o efectivitate mai 
mare asupra capitalului uman atunci, când debutează în anii timpurii ai copilăriei (înainte de vârsta şcolară), 
când se focusează pe categoriile vulnerabile ale populaţiei şi când sunt menţinute pe întreaga perioadă a 
copilăriei. O astfel de strategie are un nivel înalt de rentabilitate socială şi permite evitarea intervenţiilor 
ulterioare mult mai costisitoare pe parcursul vieţii.  

Dezvoltarea unui sistem coerent şi unitar de suport al familiei, marcată de condiţiile de criză 
economică financiară, dar şi de fluxul masiv al migraţiei membrilor săi în căutarea unui loc de muncă, 
rămâne a fi obiectivul prioritar al protecţiei sociale în Republica Moldova.  
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
БЕЛАРУСИ И МОЛДОВЫ 

 
К.э.н., доцент О. В. Пугачева,  

ГГУ им. Ф.Скорины, Гомель, Беларусь 
 

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития экономического сотрудничества 
Республики Беларусь и Республики Молдова, включающие анализ динамики внешней торговли двух стран, 
основных показателей развития экспорта и импорта за предшествующие полтора десятилетия, 
исследование структуры, основных приоритетов и перспектив развития внешнеторгового сотрудничества. 
 

Введение 
Вопросы развития экспортного потенциала и обеспечения сбалансированности внешней 

торговли Республики Беларусь приобретают особую значимость на современном этапе социально-
экономического развития, поскольку внешний спрос на продукцию и услуги отечественных 
производителей является важнейшим фактором загрузки производственных мощностей, 
поддержания высокого уровня занятости и обеспечения динамичного роста экономики. 
Положительное сальдо внешнеторговых операций по товарам и услугам обеспечивает финансовую 
стабильность экономики республики, поддерживая такие основные макроэкономические 
показатели, как валовой национальный продукт, доходы государственного бюджета, 
государственный внешний долг, золотовалютные резервы, обменный курс национальной валюты, и 
обусловливая тем самым базовые параметры экономической безопасности страны.  

Решение рассматриваемых вопросов актуально и для экономики Молдовы, которая 
традиционно является одним из основных торговых партнеров Беларуси, заняв по итогам 2011 года 
среди стран СНГ по объему экспорта четвертое место после России, Украины и Казахстана, 
шестнадцатое место – среди всех торговых партнеров Беларуси по экспорту.  

Динамику внешней торговли Республики Беларусь с Республикой Молдова иллюстрируют 
следующие данные (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 
Динамика внешней торговли Республики Беларусь с Республикой Молдова 

 

Период Торговый 
оборот Экспорт Импорт Сальдо 

1995 г. 105861 70874 34987 35887 
1996 г. 117013 68933 48080 20853 
1997 г. 120867 61033 59834 1199 
1998 г. 110216 60459 49757 10702 
1999 г. 69730 29294 40436 -11142 
2000 г. 72083 38508 33575 4833 
2001 г. 81943 43769 38174 5595 
2002 г. 86562 43203 43359 -156 
2003 г. 104024 55885 48139 7746 
2004 г. 142050 73505 68545 4960 
2005 г. 174550 102210 72340 29870 
2006 г. 176748 95682 81065 14617 
2007 г. 226717 144783 81934 62849 
2008 г. 333849 241237 92612 148625 
2009 г. 254285 169636 84649 84987 
2010 г. 249101 165164 83937 81227 
2011 г. 319661 241949 77712 164237 
2011 г. в % к 2010 г. 128,3 146,5 92,6 – 
январь-июль 2011 г. 160794 120530 40264 80266 
январь-июль 2012 г. 192347 148436 43911 104525 
январь-июль 2012 г. в % 
к январю-июлю 2011 г. 119,6 123,2 109,1 – 
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Рассмотрим их более подробно, проанализировав динамику, структуру и направления 
сотрудничества. 

Развитие товарооборота между странами в 90-е годы прошлого тысячелетия и в начале 
первого десятилетия нового века. 

На протяжении 1995-1998 годов товарооборот удерживался в пределах 105-110 млн долл. 
США. В силу ряда внешних причин в 1999 году произошло его снижение до 70 млн долл. В 2000 
году, несмотря на существовавшие сложности, падение товарооборота было приостановлено, а в 
2001 году была обеспечена его положительная динамика.  

В 2002 году был обеспечен определенный прорыв по поставкам в Молдову белорусских тракторов, 
объем закупки которых увеличился в стоимостном выражении более чем в 20 раз. В том же году в 7 раз 
увеличились поставки белорусских телевизоров. 

Удалось существенно нарастить объемы экспорта другой высокотехнологичной продукции 
(холодильники, газовые и электрические плиты, запчасти для тракторов, полимеры, лекарственные 
средства, бульдозеры). Импорт в 2002 году в основном был представлен продукцией сельского хозяйства 
и пищевой промышленности. Выполняя указания Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко о 
поставке из Молдовы в Беларусь не менее 50 тыс. тонн плодоовощной продукции, торгово-закупочные 
предприятия и организации Беларуси завезли ее в количестве 54,8 тыс. тонн. Это стало возможным, в 
первую очередь, за счет создания льготного режима для продукции из Молдовы.  

В 2003 году товарооборот между Беларусью и Молдовой составил 104 млн долл. На рост 
товарооборота повлияло главным образом значительное увеличение экспортных поставок. Общий объем 
белорусского экспорта за 2003 год в сравнении с 2002 годом увеличился на 29,3 процента, или в 
абсолютном выражении на 12,7 млн долл. При этом положительное сальдо составило 7,7 млн долл.  

Объем поставок тракторов в 2003 году увеличился в 2,7 раза, удобрений – в 1,6 раза, стекла – на 
38,4%, газовых плит – на 39%, холодильников и морозильников – на 16%, телевизоров – в 2,6 раза, битума 
– в 2,1 раза, полимеров этилена – в 1,7 раза, спичек – в 2,3 раза, древесноволокнистых плит – в 1,7 раза. 
Существенно возросли поставки грузовых автомобилей, дизельных двигателей, запасных частей, 
различного технологического оборудования, насосов, изделий из пластмассы, нитей химических, 
лекарственных и косметических препаратов, облицовочной плитки.  

Положительная динамика характеризовала двустороннюю торговлю между Беларусью и Молдовой 
и в 2004 году.  

Товарооборот по сравнению с 2003 годом увеличился на 38 млн долл. и составил 142,2 млн долл. В 
сравнении с кризисным для двусторонней торговли 1999 годом товарооборот между странами вырос в 2 
раза, белорусский экспорт – в 2,5 раза. Определяющими статьями белорусского экспорта в 2004 году 
(общий объем – 73,5 млн долл.) являлись высокотехнологичные виды товарной продукции.  

В 2004 году поставки тракторов увеличились в 1,8 раза (до 1086 ед.), запасных частей к ним – на 
14,7%, электрооборудования для зажигания и пуска двигателей – в 1,9 раза, автомобилей грузовых – на 
8,8%, дорожной техники – в 3,4 раза, холодильников и морозильников – на 28,5%, шин – в 2,7 раза. 
Существенно увеличились поставки в Беларусь молдавской плодоовощной и другой 
сельскохозяйственной продукции, продукции виноделия (на 20 млн долл.).  

Высокие темпы развития белорусско-молдавских торгово-экономических отношений отмечены в 
2005 году. Товарооборот по сравнению с 2004 годом увеличился на 22,9% и составил 174,5 млн долл., 
белорусский экспорт в Молдову возрос на 39,1%, составив 102,2 млн долл., поставки молдавских товаров 
в Беларусь увеличились на 5,5% и составили 72,3 млн долл.  

В 2005 году основными экспортными товарами, поставляемыми из Беларуси в Молдову, являлись: 
нефтепродукты (47,7 млн долл.) и нефтяной битум (2,4 млн долл.), тракторы (822 ед.), грузовые 
автомобили (41 ед.) и запасные части к ним (1,35 млн долл.), шины (1,6 млн долл.), облицовочная плитка и 
строительная керамика (6,9 млн долл.), полимеры этилена (2,3 млн долл.), лекарственные средства (2,2 
млн долл.), холодильникии морозильники (1,9 млн долл.), газовые плиты (1,3 млн долл.), продукция 
деревообработки (6,2 млн долл.).  

Республика Молдова остается традиционным поставщиком в Беларусь свежей и консервированной 
плодоовощной продукции, винно-коньячных изделий, семенной и фуражной кукурузы, масла 
подсолнечного и табачного сырья.  

Высокий потребительский спрос белорусского рынка на молдавскую продукцию обеспечил в 2005 
году существенный прирост импорта из Молдовы в Беларусь виноградных вин – на 7,7% (31,1 млн долл.), 
крепких спиртных напитков – на 20,5% (2,5 млн долл.), масла подсолнечного – на 27,7% (5,4 млн долл.), 
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яблок – на 26,3% (9,2 млн долл.), абрикосов и других косточковых плодов – на 5,3% (2,7 млн долл.), 
винограда – на 58,6% (1,8 млн долл.).  

В 2006 году товарооборот между станами возрос незначительно, составив 176,7 млн долл. Экспорт 
товаров из Беларуси снизился на 6,4% (до 95,7 млн долл.), импорт молдавских товаров в Беларусь 
увеличился на 12,1% (до 81 млн. долл.).  

Основу белорусского экспорта составили нефтепродукты – 36,4 млн долл., тракторы – 6,8 млн 
долл., керамическая плитка и сантехника – 6,7 млн долл., битум нефтяной – 3 млн долл., полимеры 
этилена – 2,3 млн долл., холодильники и морозильники – 2 млн долл., автомобили грузовые и 
специальные – 1,9 млн долл., газовые плиты – 1,7 млн долл., шины – 1,5 млн долл., части и оборудование 
для автомобилей и тракторов – 1,4 млн долл., лекарственные средства – 1,4 млн долл., плиты 
древесноволокнистые – 1,3 млн долл. Среди молдавских товаров, импортированных в Беларусь, 
традиционно преобладают вина виноградные – 36,5 млн долл., яблоки свежие – 9,4 млн долл., жмых – 4,9 
млн долл., масло подсолнечное – 4,6 млн долл., крепкие спиртные напитки – 3,8 млн долл., кукуруза 
семенная – 3,5 млн долл.  

В 2007 году экспорт белорусских товаров в Молдову увеличился на 51,1% (до 144,6 млн. долл.). 
Основные статьи белорусского экспорта: нефтепродукты – 69,8 млн долл., керамическая плитка и 
строительная керамика – 9 млн долл., тракторы – 7,1 млн долл., битум нефтяной – 3,9 млн долл., смолы 
алкидные – 2,6 млн долл., холодильники и морозильники – 2,5 млн долл., полимеры этилена – 1,8 млн 
долл., газовые плиты – 1,8 млн долл., тара пластмассовая – 1,7 млн долл., лекарственные средства – 1,7 
млн долл., ДВП – 1,5 млн долл., деревянные строительные изделия – 1,5 млн долл., полиэтиленовые 
пленки – 1,4 млн долл., корсетные изделия – 1,3 млн долл.  

В 2007 году импортировано в Беларусь молдавских товаров на сумму 81,9 млн долл., что составило 
101,1% к уровню 2006 года. В импорте традиционно преобладали вина виноградные – 30,3 млн долл., 
семена кукурузы – 6,1 млн долл., жмых и твердые отходы – 6,2 млн долл., яблоки – 6,7 млн долл., масло 
подсолнечное – 5,3 млн долл., крепкие спиртные напитки – 3,7 млн долл., виноград свежий – 2,1 млн 
долл., гипс – 2,2 млн долл., лекарства – 2 млн долл.  

По итогам 2008 года объем товарооборота превысил 334,9 млн долл. и вырос на 47,7% в сравнении 
с уровнем 2007 года, белорусский экспорт составил 242,2 млн долл. и увеличился в 1,7 раза, молдавский – 
на 13,1%.  

Основные статьи белорусского экспорта: нефтепродукты – 150,4 млн долл., тракторы – 10,6 млн 
долл., керамическая плитка и строительная керамика – 8,8 млн долл., сахар – 5,6 млн долл., битум – 4,6 
млн долл., смолы эпоксидные – 2,3 млн долл., ДВП – 2,2 млн долл., полимеры этилена – 2,2 млн долл., 
газовые плиты – 2,1 млн долл., лекарственные средства – 2 млн долл., холодильники и морозильники – 2 
млн долл., прутки горячекатаные – 2 млн долл., полиэтиленовые пленки – 1,9 млн долл., мебель – 1,8 млн 
долл., деревянные строительные изделия – 1,7 млн долл., корсетные изделия – 1,5 млн долл., тара 
пластмассовая – 1,4 млн долл., части к автомобилям и тракторам – 1,4 млн долл., обои – 1,3 млн долл., 
шины – 1,2 млн долл., сжиженный газ – 1,2 млн долл., автомобили грузовые – 1,2 млн долл., посуда – 1,1 
млн долл., стекловолокно – 1млн долл., спички – 0,9 млн долл., стекло полированное – 0,9 млн долл., 
фанера клееная – 0,6 млн долл.  

За 2008 год в Беларусь импортировано молдавских товаров на сумму 92,7 млн долл., что составило 
113,1% к уровню 2007 года. В импорте традиционно преобладают вина виноградные – 38,8 млн долл., 
крепкие спиртные напитки – 5,8 млн долл., жмых и твердые отходы – 4,4 млн долл., яблоки – 4,3 млн 
долл., масло подсолнечное – 4,1 млн долл., кукуруза – 3,6 млн долл., лекарства – 3 млн долл., гипс – 2 млн 
долл., виноград – 2 млн долл., стеклотара – 1,4 млн долл., томаты – 1,4 млн долл., овощи – 1 млн долл., 
табачное сырье – 1 млн долл. [2,3]. 

Особенности торгово-экономического развития между странами в 2009-2011 гг. 
Мировой финансово-экономический кризис в 2009 году оказал негативное влияние на динамику 

двусторонних торгово-экономических отношений. Товарооборот по итогам 2009 года составил 255 млн 
долларов, что на 23,6% ниже показателя в 2008 году.  

Белорусский экспорт составил 170,4 млн долл., сократившись на 29,4%, импорт – 84,6 млн долл., 
сократившись на 8,6%. 

Импорт Беларуси из Молдовы за 2009 год составил 84,6 млн долл., сократившись лишь на 8,6% 
(2008 – 92,6 млн долл.), что явилось некоторой поддержкой партнерской молдавской экономики в 
кризисных условиях.  
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В 2009 году Беларусь сохранила свою роль в качестве традиционного потребителя молдавской 
винодельческой продукции и коньяка, свежей и консервированной плодоовощной продукции, кукурузы, 
подсолнечного масла, семян подсолнечника, шрота, табачного сырья, лекарственных средств, 
стройматериалов, стеклотары, двигателей, насосов, контрольно-измерительных приборов, 
электроаппаратуры и др.  

Беларусь по-прежнему продолжала играть важную роль в качестве импортера молдавских вин и 
виноматериалов: в 2009 году в Молдове закуплено винодельческой продукции на 40,3 млн долл., или 
около четверти совокупного молдавского экспорта. 

Одним из важных инструментов развития двустороннего взаимодействия между странами является 
деятельность Межправительственной Белорусско-Молдавской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству. 

15-16 февраля 2010 года в Минске состоялось двенадцатое заседание этой Комиссии. Белорусская и 
молдавская стороны определили мероприятия по развитию сотрудничества в приоритетных сферах, 
стимулированию роста взаимного товарооборота, чему будет способствовать выполнение подписанного 
межправительственного Договора об экономическом сотрудничестве на 2010-2013 годы. 

7-9 июня 2010 г. состоялся визит в Беларусь молдавской делегации во главе с Министром сельского 
хозяйства и пищевой промышленности. Официальная молдавская делегация и представители деловых 
кругов приняли участие в программе мероприятий Белорусской агропромышленной недели. В ходе 
визита проведена встреча с Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь, обсуждены вопросы 
расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, наращивания экспортных поставок 
продукции, организована презентация инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли. 

В Молдове при участии белорусского капитала созданы следующие крупнейшие структуры 
товаропроводящей сети: торговый дом «МТЗ-Лидер», торговая компания «Керамин», СП «Санта-Бриз», 
СП «Вестойл», СП «Агробелмилк». Данные структуры обеспечивают работой около 200 молдавских 
граждан. Одновременно в структуру белорусской товаропроводящей сети входят более 60 молдавских 
компаний, реализующих белорусскую продукцию на основе дилерских договоров и прямых контрактов. 

Важным направлением сотрудничества является обеспечение потребителей Молдовы 
высококачественной машиностроительной продукцией. В настоящее время в Молдове работают около 26 
тыс. тракторов «Беларус». Ежегодно Минский тракторный завод поставляет в Молдову до 500 единиц 
техники.  

В 2010 году в Молдове РУП «Сморгонский агрегатный завод» совместно с молдавским партнером 
наладили работу совместного сборочного производства садово-виноградарских тракторов из белорусских 
тракторокомплектов, а в 2011 году в Молдове собрано 40 тракторов.  

Важным направлением взаимодействия между сторонами является обновление городского 
пассажирского парка. 3 ноября 2010 года по итогам международного тендера в Кишинэу подписан 
контракт между ОАО «Белкоммунмаш» и Управлением электротранспорта Кишинэу на поставку 102 
троллейбусов, который успешно реализован в 2011 году.  

Планируется продолжение работы по комплексной модернизации инфраструктуры пассажирского 
транспорта Молдовы, в том числе организации совместной сборки троллейбусов в Кишинэу и поставок 
автобусной техники.  

В Молдове реализуется программа по строительству и модернизации дорожной инфраструктуры. В 
этой связи актуальным направлением белорусско-молдавского сотрудничества является организация 
поставок автомобильной, дорожно-строительной и коммунальной техники, строительных материалов. В 
рамках реализации данного направления взаимодействия организована поставка в Молдову белорусской 
техники ОАО «Амкодор», создана постоянно действующая выставка-продажа дорожно-строительной 
техники в Кишинэу, проводятся семинары-презентации белорусской техники для молдавских 
потребителей. 

По итогам 2010 года товарооборот между Беларусью и Молдовой составил 249,2 млн долл., или 
98% к уровню 2009 года. Белорусский экспорт составил 165,3 млн долл., или 97,4% к предыдущему году. 
Импорт из Молдовы составил 83,9 млн долл., сократившись на 0,8%. 

Снижение товарооборота связано с сокращением поставок из Беларуси нефтепродуктов на 12,9%, 
что, в свою очередь, объясняется изменением конъюнктуры регионального и молдавского рынков.  

Молдова по-прежнему остается традиционным поставщиком в Беларусь свежей и 
консервированной плодоовощной, винодельческой продукции, коньяка, кукурузы, подсолнечного масла, 
семян подсолнечника, шрота, табачного сырья.  



 
Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 

 
 

258

По результатам 2010 года Беларусь закупила значительное количество свежей и консервированной 
плодоовощной продукции, являясь, по оценке молдавских экспертов, вторым партнером Молдовы в мире. 
Увеличены закупки капусты (в 5,9 раза), консервированных овощей и фруктов (в 4,6 раза), семян для 
посева (в 2,9 раза), соевого шрота (в 2,4 раза), сушеных фруктов (в 1,5 раза), соков (в 1,5 раза), абрикосов, 
вишни, персиков (в 1,2 раза). 

В 2010 году Беларусь закупила около четверти совокупного экспорта продукции винодельческой 
отрасли на 44,3 млн долл., являясь по данному показателю вторым партнером Молдовы в мире.  

19 мая 2011 года в Минске в рамках саммита глав правительств государств-участников СНГ 
состоялась встреча Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь В. Иванова с Заместителем 
Премьер-министра, Министром экономики Республики Молдова В. Лазэром, в ходе которой были 
обсуждены актуальные вопросы белорусско-молдавского сотрудничества, определены перспективные 
направления его активизации.  

В июне 2011 года в рамках мероприятий Белорусской агропромышленной недели Министры 
сельского хозяйства Беларуси и Молдовы подписали в Минске Соглашение об экономическом и научно-
техническом сотрудничестве в области агропромышленного комплекса, призванное содействовать 
активизации взаимодействия в приоритетной для обеих стран сфере.  

13 октября 2011 года в Кишинэу под председательством Заместителя Премьер-министра 
Республики Беларусь Иванова В.Н. и Заместителя Премьер-министра, Министра экономики Республики 
Молдова Лазэра В.М. проведено тринадцатое заседание Межправительственной Белорусско-Молдавской 
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, призванное придать дополнительный импульс 
активизации двустороннего взаимодействия. 

Состоялась плодотворная встреча Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Иванова 
В.Н. с и.о. Президента, Председателем Парламента Республики Молдова Лупу М.И.  

Основным практическим результатом работы Комиссии стало подписание важных двусторонних 
документов: 

− Протокола тринадцатого заседания Межправительственной Белорусско-Молдавской 
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству; 

− Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 
Молдова об условиях размещения и обслуживания дипломатических представительств 
Республики Беларусь в Республике Молдова и Республики Молдова в Республике Беларусь; 

− Программы мероприятий Уполномоченного по делам религий и национальностей 
Республики Беларусь и Бюро межэтнических отношений Республики Молдова на 2011-2012 
годы по реализации Соглашения от 9 сентября 1997 г. между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Молдова о сотрудничестве по обеспечению прав 
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам; 

− Соглашения о сотрудничестве между Национальным центром маркетинга и конъюнктуры 
цен Республики Беларусь и Организацией по продвижению экспорта из Молдовы;  

− Программы сотрудничества между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и 
Министерством молодежи и спорта Республики Молдова на 2011-2012 гг.; 

− Плана мероприятий на 2011-2012 годы в области экономического, научно-технического и 
социально-культурного сотрудничества между Минским городским исполнительным 
комитетом и Примэрией Муниципия Кишинэу;  

− Соглашения об участии в совместной сборке троллейбусов в мун. Кишинэу и гарантиях 
финансовой поддержки проекта между Дирекцией городского электрического транспорта 
Кишинэу, ОАО «Белкоммунмаш» г. Минск и Примэрией Муниципия Кишинэу; 

− Контракта на поставку тракторокомплектов в рамках совместной сборки в Кишинэу садово-
виноградарской модификации трактора «Беларус». 

В рамках работы Комиссии выработаны новые инициативы и достигнуты договоренности о 
развитии сотрудничества по взаимовыгодному использованию торговых режимов в рамках Таможенного 
союза Беларуси, России и Казахстана, а также режима торговых преференций Республики Молдова с 
Европейским Союзом и реализации конкретных двусторонних проектов в данных направлениях. 

С учетом проделанной белорусской и молдавской сторонами объемной работы в 2011 году торгово-
экономическое сотрудничество между Беларусью и Молдовой динамично развивалось.  
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По данным белорусской статистики, по итогам 2011 года товарооборот составил 319,7 млн долл., 
увеличившись до 128,3% в сравнении с 2010 годом.  

Молдова является для Беларуси важным торговым партнером, занимая высокое 4-е место среди 
стран СНГ, куда экспортируются белорусские товары. В свою очередь, Беларусь для Молдовы является 8-
м торговым партнером в мире. 

Основу белорусского экспорта в Молдову в 2011 году сформировали поставки нефтехимической 
продукции (нефтепродукты, битум, сжиженный газ, полиэтилен, полиэтиленовая пленка, шины, тара 
пластмассовая, стекловолокно, удобрения), продукции машиностроения (троллейбусы, тракторы, 
автомобили различного назначения, дорожно-строительная техника, запчасти к автомобилям и 
тракторам), широкого перечня продовольственных и потребительских товаров (в т.ч. сахара, муки, 
молочной и рыбной продукции, лекарств, плитки керамической, холодильников, газовых плит, швейных 
изделий и др.). 

Белорусско-молдавское торгово-экономическое сотрудничество имеет взаимовыгодный и 
взаимодополняемый характер. Беларусь укрепила свои позиции в качестве ведущего в мире потребителя 
молдавской винодельческой продукции (в натуральном выражении), одного из главных потребителей 
плодоовощной продукции. 

В 2011 году значительно увеличены закупки Беларусью в Молдове свежих и консервированных 
фруктов и овощей, крепких спиртных напитков, кукурузы, семян подсолнечника, гипса, кабельной 
продукции, насосов и др. [4]. 

Современное состояние сотрудничества между странами (2012 г.) и его перспективы. 
Активная работа по развитию торгово-экономического сотрудничества реализована сторонами в 

2012 году.  
В январе 2012 года под руководством торгово-промышленных палат двух стран организован визит 

в Молдову делегации производителей Гомельской области для участия в выставке «Произведено в 
Молдове», проведены встречи и переговоры с молдавскими партнерами.  

В феврале 2012 г. в рамках международной выставки «Молдагротех» организована презентация 
новинок белорусской сельскохозяйственной техники. ТД «МТЗ-Лидер» в рамках выставки организовано 
экспонирование широкой линейки тракторов «Беларус». ООО «Агрофермотех» представило садово-
виноградарскую модификацию трактора «Беларус», собираемую в Кишинэу совместно со Сморгонским 
агрегатным заводом ПО «МТЗ». 

Организован визит в Молдову для участия в выставке «Молдагротех» директора РО 
«Белагросервис» Лабушева Н.А. В ходе встречи с Министром сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Республики Молдова Бумаковым В.М. обсуждены актуальные вопросы 
сотрудничества в агропромышленной сфере 

РУП «Климовичский ликероводочный завод» приняло активное участие в мероприятиях Недели 
виноделия в Молдове 18-25 февраля 2012 г. В рамках прошедшего в Кишинэу XXI Международного 
конкурса вин и спиртных напитков продукция белорусского завода получила высокое признание. 

По результатам оценки представительного международного жюри Министр сельского хозяйства и 
пищевой промышленности Республики Молдова вручил представителям белорусского предприятия две 
серебряных медали за бальзам «Золотая пчелка», настойку горькую «Кедрач» и бронзовую медаль за 
водку «Medvedeff». 

В рамках проводимого Торгово-промышленной палатой Республики Молдова конкурса «Торговая 
марка года – 2011» торговая марка «Керамин» первенствовала в номинации «Репутация и доверие». 

Исполняющий обязанности Президента Республики Молдова М. Лупу 2 февраля 2012 года вручил 
директору совместного предприятия «Керамин-Кишинев» гран-при «Золотой Меркурий», 
подтвердивший первенство продукции торговой марки «Керамин» на рынке Молдовы. 

Белорусский бренд отмечен оргкомитетом конкурса за оригинальную творческую идею, стратегию 
и системность ее продвижения на рынке, высокий имидж продукции «Керамин» и ее признание 
молдавскими потребителями. 

14-17 марта 2012 г. в рамках XVI-й Международной специализированной выставки архитектуры, 
строительных технологий, оборудования, инструментов и материалов «Молдконструкт-2012» ОАО 
«Керамин» представило новую коллекцию керамической плитки 2012 года, характеризующуюся 
современным дизайном и разнообразием цветовых решений. 
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Для участия в выставке «Молдконструкт-2012» в Молдову прибыла делегация специалистов 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и ОАО «Керамин». Совместно с 
руководством торгового дома выработаны меры по наращиванию поставок белорусской керамической 
продукции на рынок Молдовы. 

ОАО «Керамин» осенью 2012 г. запланировало открыть в Кишинэу новый гипермаркет плитки и 
санитарной техники. Торговые площади этого объекта составят 6,3 тыс. м2. Благодаря новым 
дизайнерским проектам, разработкам и программам посетителям будет представлен сервис качественно 
нового уровня.  

В рамках выставки «Молдконструкт-2012» была представлена дорожно-строительная техника 
ведущего в странах СНГ производителя ОАО «Амкодор», проведен семинар «Обновление парка 
дорожных, коммунальных и строительных машин в регионах Республики Молдова». 

Представительные молдавские делегации приняли участие 18 мая 2012 года в IX-ом Гомельском 
экономическом форуме, 16-19 мая – в XIII-й Международной универсальной выставке-ярмарке «Весна в 
Гомеле», 5-10 июня – в мероприятиях Белорусской агропромышленной недели. 

В июле 2012 г. в рамках развития производственно-технологического сотрудничества между 
белорусским предприятием «Белкоммунмаш» и Дирекцией электротранспорта Кишинэу в молдавской 
столице начата сборка белорусских троллейбусов. Реализация проекта позволит модернизировать парк 
электрического транспорта Кишинэу и Бельц, а в перспективе – продвигать совместную продукцию на 
рынки третьих стран.  

Благодаря совместным усилиям сторон, по итогам января-июля 2012 года, по данным белорусской 
статистики, двусторонний товарооборот составил 192,4 млн долл.,  увеличившись в 1,2 раза в сравнении с 
аналогичным периодом 2011 года. 

В августе 2012 г. делегация Белорусской торгово-промышленной палаты приняла участие в работе 
III Конгресса Торгово-промышленной палаты Республики Молдова, в рамках которого руководством 
двух палат определены мероприятия по активизации торгово-экономического сотрудничества и 
расширению контактов между представителями деловых кругов Беларуси и Молдовы. 

В октябре 2012 г. в рамках XXIII-й Международной специализированной выставки машин, 
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса «Молдагротех» состоялась презентация 
белорусской сельхозтехники. 

В IV квартале 2012 г. в Минске проведено четырнадцатое заседание Межправительственной 
Белорусско-Молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, призванного придать 
дополнительный импульс развитию двустороннего взаимодействия. 

Товарооборот Беларуси и Молдовы в январе-июле 2012 года составил $192,3 млн, увеличившись на 
19,6% в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. 

В частности, объем белорусского экспорта в Молдову за семь месяцев сложился в сумме $148,4 
млн, превысив показатели того же периода прошлого года на 23,2%, а поставки молдавских товаров в 
Беларусь за тот же период выросли на 9,1% (до $43,9 млн.). 

Положительное сальдо торговли Беларуси с Молдовой в январе-июле 2012 года составило $104,5 
млн., увеличившись на 30% в сравнении с тем же периодом 2011 года. 

Номенклатура взаимной торговли двух стран представлена более чем 500 товарными позициями, из 
которых 388 – позиции белорусского экспорта. В Молдове востребована белорусская 
машиностроительная продукция: тракторы, автобусы, грузовые автомобили, дорожно-строительная 
техника. На полях Молдовы работают более 30 тыс. белорусских тракторов. Также широко представлена 
бытовая техника, лесоматериалы, удобрения, лекарства, швейные изделия, мебель, керамика. Молдавский 
потребитель хорошо знаком с такими брендами, как «Савушкин продукт», «Санта Бремор», «Керамин», 
«Гефест», «Атлант», «Милавица». 

В 2011 году Беларусь заняла первое место по объемам потребления молдавской винодельческой 
продукции и второе по импорту молдавской плодоовощной продукции. 

 Как заявил ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове Вячеслав Осипенко, 
товарооборот Беларуси и Молдовы через 1,5-2 года планируется увеличить до $500 млн. 

В настоящее время в Молдове зарегистрировано более 100 белорусских лекарственных препаратов. 
Ежегодно Беларусь поставляет в Молдову фармацевтической продукции примерно на $2 млн. В январе-
июле 2012 года ее экспорт в Молдову составил $1,1 млн. Белорусские лекарства закупаются Молдовой 
для нужд государственной системы здравоохранения. Они востребованы молдавскими потребителями 
благодаря своему высокому качеству и приемлемым ценам. 
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Беларусь в первом полугодии 2012 года в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличила 
экспорт молочной продукции в Молдову на 34,7% (до $1,66 млн.). 

В январе-июне 2012 года в сравнении с тем же периодом прошлого года поставки молока и 
несгущенных сливок выросли в стоимостном выражении в 1,8 раза – с $91,1 тыс. до $162,9 тыс. Экспорт 
пахты, йогурта, кефира увеличился в 1,6 раза (с $171,7 тыс. до $273,3 тыс.), сливочного масла – в 3,3 раза 
(с $157 тыс. до $518 тыс.). 

 В то же время Беларусь в первом полугодии сократила поставки в Молдову сыров и творога на 
7,6% – с $643,5 тыс. до $594,8 тыс., молока, сгущенных и сухих сливок на 32,4% – с $174,2 тыс. до $117,8 
тыс. 

 Белорусская молочная продукция завоевала доверие молдавских потребителей благодаря 
высокому качеству и доступным ценам. 

Беларусь в первом полугодии 2012 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
увеличила экспорт нефтепродуктов в Молдову в 1,5 раза – с $54 млн. до $79,6 млн. 

При этом за указанный период Беларусь добилась роста экспорта в Молдову нефтяного битума в 
18,4 раза – с $296,3 тыс. в январе-июне 2011 года до $5 млн 459,1 тыс. в январе-июне нынешнего года. 

Наращивание экспорта нефтепродуктов обеспечено белорусскими производителями за счет 
высокого качества продукции и конкурентоспособных цен, обеспечиваемых постоянной модернизацией 
производственных мощностей. Беларусь является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в 
Молдову [5]. 

Заключение 
Таким образом, благоплучие любой страны зависит во многом от динамичного наращивания 

поставок продуктов и услуг на внешние рынки, достижения положительного торгового сальдо. С учетом 
сложившейся структуры экономики двух стран развитие взаимодействия в области сельского хозяйства и 
пищевой промышленности является одним из приоритетов белорусско-молдавского сотрудничества. 

Структура белорусского экспорта в Молдову сформирована поставками следующих основных 
товаров: нефтепродуктов, тракторов, запчастей к автомобилям и тракторам, керамической плитки, шин, 
полиэтилена, холодильников, газовых плит, электроплит, стиральных машин, алюминиевых 
металлоконструкций, кабельной продукции, дорожно-строительной техники, метизных изделий, 
жидкостных и воздушных насосов, битума, стекловолокна и полированного стекла, мебели, плит ДВП, 
столярных изделий, пластмассовой тары, напольных покрытий, бумаги и картона, фанеры, комплексных 
удобрений, посуды, спичек, обоев, косметических средств, хлопчатобумажных тканей, чулочно-носочных 
и корсетных изделий, лекарств, сухого и сгущенного молока, сыров, муки, консервированной рыбы, 
сахара, сливочного масла, солода, йогуртов, яиц, сухих завтраков и др. 

Беларусь традиционно является потребителем молдавской сельскохозяйственной, винодельческой 
продукции и ряда промышленных товаров. В Молдове закупаются свежие и консервированные фрукты и 
овощи, вина и коньяки, кукуруза, подсолнечное масло, гипс, табак, другая продукция. 

Нынешнее состояние экономического сотрудничества Республики Беларусь и Молдовы отражает 
стремление сторон наращивать его потенциал в рамках существующих договоренностей и разработки 
перспективных направлений деятельности. Белорусско-молдавское торгово-экономическое 
сотрудничество имеет взаимовыгодный характер, хотя и не в полной мере соответствует их интересам. За 
счет взаимного инвестирования, производственной кооперации и научно-технического взаимодействия, 
создания совместных продуктов и их продвижения на международные рынки товарооборот двух стран 
может быть значительно увеличен.  
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This article examines the impact of the university information infrastructure (IIS) on the information culture in 
the academic environment. The analyses of the evolution of different elements of IIS of the Academy of Economic 
Studies of Moldova (ASEM) conducted to a conclusion of the necessity of a permanent monitoring of their efficiency 
and the necessity of an university information management 

Cuvinte-cheie: infrastructura informaţională universitară, resurse virtuale în educaţie, cultura informaţională  
 
1. Introducere 
În era societăţii informaţionale şi a cunoaşterii (numită şi era culturii digitale), una dintre preocupările de 

bază ale învăţământului, în toată lumea, este educaţia digitală. În acest context, scopul principal al instituţiilor de 
învăţământ constă în formarea culturii informaţiei şi a comunicării digitale la nivelul oricărui cetăţean. Un rol 
deosebit în soluţionarea acestor probleme revine instituţiilor de învăţământ superior. 

Universităţile încearcă să acorde atenţia cuvenită aspectelor educaţionale ce ţin de formarea culturii 
informaţionale în mediul profesoral şi studenţesc, în general, dar şi să concentreze atenţia, în special, acolo 
unde este vorba de pregătirea specialiştilor de calificare înaltă în domeniul informaticii. Aceste eforturi 
(organizatorice, educaţionale etc.) cer şi investiţii serioase financiare în dezvoltarea infrastructurii 
informaţionale universitare. Înţelegând că integrarea tehnologiilor informaţionale în procesul şi programele 
de învăţământ nu poate fi privită, pur şi simplu, ca o mişcare avangardistă, ci ca o necesitate acută şi 
indiscutabilă, universităţile au investit mijloace considerabile în crearea şi dezvoltarea bazei tehnico-
materiale respective, chiar şi în condiţiile economice nefavorabile. 

Până în momentul de faţă, în instituţiile universitare principale din Republica Moldova (USM, UTM, 
ASEM, USMed, ULIM etc.), aceste eforturi au fost foarte eficiente şi au contribuit la formarea 
infrastructurii informaţionale universitare, în principiu, corespunzătoare necesităţilor de bază ale sistemului 
educaţional. Aici există, deja, un număr destul de mare de calculatoare, reţele informaţionale, Internet etc. 
Cu o doză de optimism, am putea afirma că, în prezent, infrastructurile informaţionale universitare (IIU) se 
apropie de un nivel de saturaţie cantitativă. 

Dar această etapă a fost orientată, în principal, la acumulări cantitative, fără a fi analizată eficienţa 
reală a utilizării infrastructurii informaţionale existente, fără a argumenta direcţiile strategice de dezvoltare 
ulterioară a IIU. Experienţa acumulată în domeniul informatizării diferitelor unităţi social-economice arată 
că nu orice utilizare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) este eficientă [1, 2]. Unele 
investigaţii denotă că, deja, anumite elemente ale IIU, care s-au dezvoltat liniar până acum, au încetat să fie 
atât de solicitate ca în primele etape, în timp ce universităţile continuă să investească în ele din inerţie. 

Teoria şi practica contemporană constată că, pentru utilizarea eficientă a TIC, se cere o abordare sistemică 
a informatizării, modernizarea sistemului de management al tuturor resurselor informaţionale digitale, 
dezvoltarea culturii informaţionale a utilizatorilor finali. Reieşind din faptul că acumulările cantitative de până 
acum trebuie să treacă în transformări calitative, direcţiile de dezvoltare ale IIU trebuie să fie bine argumentate 
pe baza unor cercetări continue referitoare la eficacitatea utilizării tuturor elementelor IIU. 

Din practica informatizării instituţiilor universitare se vede că există o anumită interdependenţă între 
nivelul de dezvoltare al IIU, al managementului resurselor informaţionale şi cultura informaţională în 
universitate. De aceea, în articolul dat, se examinează mai multe aspecte ce ţin de nivelul de dezvoltare al 
diferitelor elemente de infrastructură informaţională în universitate, modul de utilizare, pe de o parte, şi cultura 
informaţională în mediul universitar (în baza datelor concrete ale ASEM), pe de altă parte. Toate acestea vor fi 
studiate în contextul dinamicii dezvoltării şi utilizării TIC în ultimii 7 ani şi al necesităţii procesului de studii.  
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2. Infrastructura informaţională şi starea actuală a informatizării  
managementului procesului de studii în ASEM 

Deşi ASEM este una dintre cele mai tinere universităţi din Moldova, până în prezent, aici a fost 
acumulată o experienţă bogată în toate aspectele procesului didactic, inclusiv în informatizarea acestui 
proces. În primul rând, la aceste rezultate, a contribuit strategia relativ corectă, orientată la informatizarea 
proceselor. În prezent, în cadrul ASEM, a fost atins un nivel considerabil de dezvoltare al infrastructurii 
informaţionale.  

Infrastructura informaţională universitară este tratată în articol ca totalitatea interconectată de 
componente structurale organizaţionale, informaţionale şi tehnice, care asigură utilizatorilor condiţii 
generale pentru suportul informaţional al procesului de studii. În IIU intră: subdiviziunile universităţii, 
responsabile de dezvoltarea infrastructurii, laboratoarele specializate în asigurarea procesului de studii cu 
tehnică de calcul; centrul multimedia; calculatoarele şi reţelele de comunicaţii; softul de sistem şi aplicativ 
care asigură utilizatorilor condiţii de colectare, stocare, procesare şi acces la informaţia păstrată atât în 
sistemul informatic al universităţii, cât şi în reţeaua informaţională din exteriorul universităţii; sistemele 
informatice şi bazele de date etc.  

Infrastructura informaţională trebuie să fie relevantă şi dinamică în conformitate cu necesităţile reale 
ale Universităţii în vederea obţinerii unui efect sinergetic asupra activităţilor din universitate, în aşa fel, 
încât impactul asupra dezvoltării procesului de studii să fie cât mai substanţial. 

Infrastructura informaţională are un rol-cheie în perfecţionarea tuturor tipurilor de activităţi în 
procesul de studii şi administrare a universităţii, ceea ce formează un nivel respectiv de cultură 
informaţională universitară.  

În acest context, vom examina următoarele elemente de bază ale IIU: elementele structurale 
organizatorice, sistemul informatic integrat pentru managementul activităţii didactice universitar (SII 
MAD), paginile web – ca surse importante de informaţii pentru procesul de studii, bibliotecile digitale etc.  

2.1. Elementele structurale organizatorice şi asigurarea tehnică 
Din punct de vedere al aspectului organizatoric al IIU, pot fi evidenţiate următoarele componente 

structurale: 
Departamentul de Informatică are ca sarcini de bază asigurarea procesului de instruire, elaborarea şi 

implementarea sistemelor informatice, crearea şi extinderea reţelei locale de calculatoare, precum şi 
menţinerea în stare funcţională a tehnicii de calcul. Din componenţa Departamentului fac parte 6 
laboratoare, care asigură zilnic funcţionarea unui număr impunător de unităţi de tehnică de calcul şi utilaj 
auxiliar. 

Sălile cu calculatoare. În procesul de studii, sunt utilizate 28 de clase, bine amenajate şi dotate cu 
calculatoare moderne la nivelul standardelor europene. În aceste săli, disponibile pe întreaga durată a zilei, 
se desfăşoară şi alte activităţi, cum ar fi Olimpiadele republicane ale elevilor la informatică, cursuri de 
perfecţionare postuniversitare etc. Pentru comoditatea studenţilor, la căminele studenţeşti, sunt instalate 20 
de calculatoare pentru lucrul individual.  

Centrul Multimedia. Centrul Multimedia ASE, destinat, în exclusivitate, lucrului individual al 
studenţilor şi profesorilor, este dotat cu 80 de calculatoare performante conectate la Internet, imprimante 
rapide, scanere, dispozitive de înregistrare CD/DVD etc. Aici sunt asigurate condiţii moderne pentru 
relevarea necesităţilor instituirii unui mediu prielnic de pregătire a specialiştilor pentru societatea 
informaţională. 

Centrul de competenţă în informatică al ASEM. Centrul de Competenţă în Informatică este destinat 
promovării şi valorificării parteneriatului între mediul academic şi cel de afaceri privind instruirea, 
reciclarea, inovarea, transferul tehnologic şi cercetarea-dezvoltarea în informatică. În activitatea Centrului 
sunt implicaţi atât profesori experimentaţi de la Facultatea CSIE şi compania „Crystal System”, cât şi 
specialişti din mediul de afaceri. 

Laboratorul InfoCiber. Creat pe lângă Catedra „Cibernetică şi informatică economică”, laboratorul 
InfoCiber este subordonat şi Centrului de Cercetări Economice al ASEM, subdiviziunea de bază a 
efectuării cercetărilor ştiinţifice în cadrul profilului de cercetare ştiinţifică: „Informatică, statistică şi 
cibernetică economică”, acreditat de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare.  

Laboratorul „Securitatea informaţională” are drept obiectiv activizarea cercetării ştiinţifice a 
studenţilor, doctoranzilor şi a tinerilor cercetători în domeniul securităţii informaţionale. Colaborează cu 
organizaţii similare din Federaţia Rusă, Ucraina şi Bulgaria. Anual, organizează conferinţa internaţională şi 
concursul lucrărilor studenţeşti în domeniul „Securitatea informaţională”. 
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Centrul de videoconferinţe, dotat cu un sistem performant de comunicaţii, oferă avantaje 
considerabile în vederea participării profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor la diferite 
manifestări ştiinţifice internaţionale în regim on-line. În viitorul apropiat, va fi extinsă utilizarea sistemului 
de videoconferinţe şi în calitate de suport tehnic pentru implementarea sistemului de instruire la distanţă.  

Biblioteca Ştiinţifică a ASEM. Susţinerea informaţională a procesului de instruire şi cercetare 
ştiinţifică se realizează prin actualizarea permanentă a colecţiei Bibliotecii şi crearea noilor servicii pentru 
utilizatori. În ultimii ani, tot mai intens, se dezvoltă serviciile online de deservire a utilizatorilor, asigurând 
accesul on-line la colecţiile bibliotecii de la toate terminalele amplasate în bibliotecă, mărirea numărului de 
servicii oferite, precum şi a calităţii lor. Baza centrală de date conţine peste 98300 de înregistrări 
bibliografice, publicaţii, lucrări ştiinţifice, materialele conferinţelor – pe suport electronic şi acces liber 
pentru studenţii şi personalul ASEM. Un rol deosebit îl are accesul la bazele de date EBSCO 
PUBLISHING (18000 de titluri reviste, monografii, culegeri în limba engleză, franceză, germană, 
portugheză şi spaniolă, actualizată zilnic); baza de date „Legislaţia Moldovei” (documente legislative, 
normative şi regulamentare), actualizată săptămânal; Centrului European de Documentare (CED) cuprinde 
1715 titluri; colecţia Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional (3524 de titluri).  

Dezvoltarea reţelei locale de calculatoare. ASEM dispune de o bază tehnico-materială solidă. În 
prezent aici funcţionează cca 1100 de calculatoare, toate fiind conectate în reţea. Intranetul ASEM este o 
reţea ce acoperă cele 5 blocuri de studii, complexul sportiv, căminul pentru profesori şi cele 5 cămine 
studenţeşti. După indicatorul „numărul de PC-uri la un student, profesor” ASEM deţine o poziţie 
dominantă între instituţiile universitare din republică. Mulţi profesori şi studenţi posedă calculatoare 
portative personale pe care le utilizează în procesul de studii. 

Toate blocurile de studii sunt interconectate prin magistrale de fibră optică, fapt ce asigură fiabilitatea 
traficului şi creşterea capacităţii reţelei interne. Reţeaua locală este în continuă dezvoltare. ASEM este prima 
instituţie de învăţământ din ţară, căminele căreia au acces la reţeaua locală şi globală. Studenţii cazaţi în cămine 
au acces la informaţiile plasate pe paginile bibliotecii, la diferite baze de date, manuale şi enciclopedii 
electronice. În holul blocului „A” de studii, au fost amplasate calculatoare conectate la Internet, cu acces liber. 
Studenţii care posedă un laptop se pot conecta la reţea şi prin intermediul tehnologiei Wi-Fi. Aria de acoperire a 
zonelor Wi-Fi cuprinde holurile blocurilor de studii, biblioteca, sălile de lectură, spaţiul din faţa blocului „B” etc. 
Reţeaua locală include 7 subreţele, 12 servere, 35 de noduri şi peste 20000 m de cablu. 

Utilizarea mijloacelor multimedia în instruire. Procesul educaţional se caracterizează prin 
schimbări substanţiale în ceea ce priveşte formele şi metodele de instruire. Se schimbă funcţiile 
profesorului în actul educativ. Astăzi, profesorul, din comunicator de cunoştinţe, se transformă treptat în 
manager al formării cunoştinţelor şi asigurării accesului studenţilor la aceste cunoştinţe prin intermediul 
mijloacelor multimedia. În ultimii ani, metodele moderne de instruire capătă o răspândire largă şi la ASEM, 
ceea ce contribuie la diversificarea formelor de instruire, pe de o parte, şi găsirea unor noi modalităţi de 
verificare şi apreciere a cunoştinţelor, pe de altă parte.  

În procesul de predare, se utilizează 51 de dispozitive de proiectare multimedia şi 35 de calculatoare 
portabile (notebook). Majoritatea dispozitivelor de proiectare multimedia sunt amplasate permanent în 
sălile de studii (auditorii). 

2.2. Sistemul informatic ASEM 
În ASEM, au fost create şi implementate diferite componente de tehnologii informaţionale şi 

comunicaţionale, care cuprind toate nivelurile de ierarhie universitară, începând de la catedre, decanate şi 
terminând cu nivelul administraţiei universitare. Dacă la prima etapă de informatizare, în majoritatea 
cazurilor, erau utilizate aplicaţii informatice răzleţe, orientate la funcţiile de bază, în prezent, sunt utilizate 
subsisteme informatice funcţionale. De exemplu, este implementat şi se exploatează sistemul informatic 
integrat de management al proceselor didactice, bazat pe centralizarea planificării şi evidenţei aspectelor 
principale ale procesului didactic [3]. Ca părţi componente ale sistemului informatic, pot fi enumerate un 
şir de pachete de programe aplicative importante, cum ar fi: Sistemul informatic de admitere la studii 
superioare de învăţământ, ciclul 1 (licenţă) [4], Sistemul informatic „Admitere masterat” [5] etc.  

Experienţa acumulată până în prezent în informatizarea activităţii ASEM a demonstrat eficacitatea 
sistemelor informatice şi aplicaţiilor existente faţă de sistemul precedent de procesare a informaţiei şi a 
contribuit la dezvoltarea culturii informaţionale la toate nivelurile sistemului de management al procesului 
de învăţământ. Dar, totodată, în paralel, a fost evidenţiat şi un şir de rezerve, care nu pot fi realizate în 
cadrul abordării existente a problemei. În aceste condiţii, acumulările cantitative în implementarea TIC, 
deşi destul de semnificative, nu au dus la transformări calitative corespunzătoare. 
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De exemplu, chiar şi în cazurile când se încerca integrarea sistemelor informatice, au fost observate 
unele deficienţe. S-a văzut că nu orice integrare a proceselor informatice poate fi o soluţie incontestabilă a 
problemei. Analiza primelor rezultate ale implementării Sistemului informatic integrat de management al 
proceselor didactice în ASEM şi utilizării lui, pe parcursul a doi ani, a demonstrat că, pe lângă un şir de 
rezultate pozitive (a fost acumulată experienţă de implementare a unei tehnologii informaţionale integrate 
în domeniu pe baza centralizării proceselor de prelucrare a informaţiei, ce ţine de planificare, evidenţă şi 
repartizare a sarcinii didactice), au fost evidenţiate şi un şir de dificultăţi esenţiale. Principalele probleme 
sunt condiţionate de faptul că principiul de integrare a sistemului a fost realizat pe baza neglijării altor 
principii sistemice, cum ar fi, în primul rând, principiul de corelare raţională între nivelurile de centralizare 
şi descentralizare a proceselor informaţionale.  

Procesarea complet centralizată a informaţiei, în acest caz, limitează, în mod esenţial, autonomia 
catedrelor în efectuarea activităţii lor din parcursul anului, în special, când sunt necesare corectări frecvente 
în planul de studii, repartizarea orelor suplimentare, evidenţa activităţilor efectuate, perfectarea rapoartelor 
statistice despre îndeplinirea sarcinii didactice etc. O astfel de abordare diminuează flexibilitatea SI, 
complică activitatea catedrelor în parcursul anului academic, făcându-le să-şi organizeze unele procese 
informaţionale proprii în paralel cu SI centralizat.  

Crearea unui sistem informatic integrat pentru managementul activităţii didactice universitare (SII MAD) 
calitativ se referă la problemele complexe, slab structurate. Calitatea SII depinde, în mare măsură, de luarea în 
consideraţie a multor factori de influenţă. Tendinţa de a atinge cele mai mari performanţe ale SII MAD, din toate 
punctele de vedere, ar putea face soluţionarea problemei ori nereală, ori, cel puţin, nejustificat de costisitoare. 
Totul constă în faptul că unele criterii de eficienţă poartă caracter contradictoriu, valorile lor nu pot fi atinse la 
maximum în cadrul aceluiaşi SII. De exemplu, operativitatea regăsirii şi procesării informaţiei poate fi 
ameliorată, în mare măsură, pe baza sporirii utilizării volumelor suplimentare de memorie a calculatoarelor, un 
nivel tehnico-ştiinţific modern al SI nu poate fi atins în condiţiile tendinţei de a obţine un proiect ieftin etc.  

În acest context, a fost argumentată necesitatea elaborării unui SII MAD nou cu bazele lui 
conceptuale unice şi necontradictorii. Baza conceptuală a SII MAD nou [6] constă în formularea şi 
asigurarea anumitor cerinţe şi respectarea unui şir de principii sistemice (principiul de abordare sistemică, 
principiul de sistem deschis, principiul de sistem integrat, unificat etc.) care, deşi poartă un caracter 
universal, sunt orientate la realizarea principiului de corelare optimă între nivelurile de centralizare şi 
descentralizare a proceselor informaţionale. Acest principiu prevede o restructurare a proceselor 
informaţionale în vederea minimizării fluxurilor nejustificate de informaţii şi a asigurării, totodată, a 
nivelului necesar de integritate a SI. Această orientare conceptuală este specifică şi importantă pentru cazul 
dat din cauza deficienţelor centralizării excesive a SII MAD precedent.  

În unele lucrări [1], a fost atrasă atenţia că descentralizarea proceselor informaţionale complică, în 
mare măsură, realizarea principiului de asigurare a integrităţii sistemului informatic, măreşte redundanţa şi 
fluxurile nejustificate de informaţii. Totodată, un factor important de influenţă este şi specificul sistemului 
de dirijare, pentru care se creează sistemul informatic, care poate influenţa esenţial nivelul de centralizare. 
În [1] este argumentată necesitatea păstrării unui minimum corespunzător de centralizare a informaţiei (dar 
în condiţii de descentralizare a proceselor, când aceasta e mai raţională), care ar asigura realizarea cerinţelor 
faţă de integritatea SI şi comoditatea pentru utilizatorii de diferite niveluri de ierarhie, chiar şi în condiţiile 
când, din punct de vedere tehnologic, este posibilă distribuirea totală a datelor.  

Problema constă doar în alegerea corelării dintre nivelul de centralizare şi cel de descentralizare a 
operaţiilor de stocare şi procesare a informaţiei. Acest principiu e foarte strâns legat de realizarea altor 
principii, cum ar fi principiul de integrare, principiul de introducere a datelor o singură dată şi utilizarea 
lor multiplă, cu cerinţele faţă de securitatea informaţională etc.  

2.3. Structura informaţional-funcţională a SII MAD  
Reieşind din experienţa deja acumulată în informatizarea activităţii didactice a ASEM, putem face 

următoarele concluzii: în primul rând, e necesară determinarea funcţiilor informatizate, a locurilor de 
efectuare şi a nivelului de centralizare a proceselor de prelucrare a informaţiei ce ţine de realizarea lor. În 
versiunea nouă a SII MAD, fluxurile informaţionale sunt repartizate în conformitate cu funcţiile 
caracteristice pentru subdiviziunile participante în proces, având ca orientare minimizarea raţională a 
redundanţei şi realizarea principiilor sistemice de elaborare, în primul rând: realizarea integrităţii sistemului 
informatic în condiţiile nivelului de centralizare şi descentralizare ales.  

În temelia SII MAD, este pusă structura informaţional-funcţională, compusă dintr-un ansamblu de 
elemente, care reprezintă 3 niveluri ierarhice de stocare şi procesare a informaţiei (figura 1): 
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1) nivelul superior (reprezentat de Serviciul Studii şi Evidenţa Studenţilor). Aici are loc colectarea, 
organizarea şi procesarea datelor care reflectă întregul ciclu de activitate organizatorică cu studenţii de la 
admitere, organizare a grupelor academice, planificarea volumului de lucru didactic la nivel de universitate 
şi până la absolvire;  

2) nivelul asigurării informaţionale a managementului catedrelor, care include ansamblul de 
activităţi informaţionale ce includ întreaga gamă de lucrări ce ţin de acumularea, organizarea şi procesarea 
informaţiei, începând de la planificare, calcularea şi repartizarea sarcinii pentru profesorii catedrei şi 
terminând cu perfectarea rapoartelor statistice despre îndeplinirea planului [7]; 

3) nivelul asigurării informaţionale a procesului didactic propriu-zis (prezentat de decanate, 
biblioteca universitară ştiinţifică, departamentul de informatică etc.). 

Din punct de vedere tehnologic, procesul de colectare şi procesare a datelor se începe în subsistemul 
superior la etapa de admitere. După formarea grupelor academice, datele respective sunt transmise 
subsistemelor informatice de la nivelul 2 (catedrelor) pentru formarea planurilor de activitate didactică 
pentru anul academic al catedrei, calcularea volumului de lucru, repartizarea sarcinii pentru profesorii 
catedrelor. Informaţiile generalizate despre activitatea catedrei sunt transmise în subsistemul superior al SII 
MAD pentru calcularea indicatorilor respectivi la nivel de ASEM.  

Totodată, atât datele din subsistemul superior despre grupele academice, cât şi informaţiile, în 
prealabil, procesate de la catedre sunt transmise subsistemelor informatice de nivelul 3 (figura 1) pentru 
organizarea procesului de studii de către decanate (elaborarea orarului de studii, organizarea monitorizării 
şi evidenţei activităţii didactice şi reuşitei în grupele academice etc.). 

Pe lângă aceste informaţii, la nivelul 3, mai există un şir de subsisteme pentru asigurarea 
informaţională a procesului de studii, cum ar fi paginile web. 

2.4. Paginile web-subsisteme importante ale SII MAD  
În Sistemul informatic integrat pentru managementul activităţii didactice, un rol important îl joacă 

paginile web, care reflectă întregul ciclu de activitate organizatorică cu studenţii de la admitere, organizare 
a grupelor academice, planificarea volumului de lucru didactic, realizarea a însuşi procesului de studii, şi 
până la absolvire [6].  

Având în vedere rolul paginilor WEB ca surse virtuale de informaţii pentru studenţi şi profesori, ca 
mijloc de informare şi orientare metodologică pentru studenţi, este importantă dezvoltarea acestui spaţiu 
informaţional, ca o extindere a sistemului informatic de bază (realizat în baza intranetului ASEM). În 
prezent, paginile electronice ASEM se dezvoltă în trei niveluri: cel de nivelul superior universitar, site-urile 
facultăţilor şi ale catedrelor. 

Tipurile de informaţii de bază ale paginilor electronice sunt:  
a) pentru nivelul superior universitar – informaţii generale despre activitatea universităţii, care 

prezintă interes pentru toţi studenţii şi profesorii academiei, precum şi pentru utilizatorii externi; 
b) nivelul decanate – informaţii despre specialităţile facultăţii, grupele academice, orarul 

activităţilor, evidenţa reuşitei studenţilor, informaţii despre evenimentele organizate etc.; 
c) nivelul catedrelor – planurile de studii la specialităţile pregătite de catedră, informaţii despre 

disciplinele predate, programele analitice la discipline, ghiduri pentru elaborarea proiectelor de 
specialitate, teze de masterat etc.; informaţiile din paginile electronice ale profesorilor ca mijloc 
de interacţiune a profesorilor cu studenţii, cum ar fi asigurarea cu materiale metodico-didactice 
în formă electronică (manuale, notiţe de curs, ghiduri şi instrucţiuni pentru studenţi în 
îndeplinirea diferitelor sarcini individuale, lucrări de laborator, cerinţe faţă de perfectare şi 
prezentare a lucrărilor), orele de primire, graficul activităţilor, date despre profesor etc.  

Unificarea structurală a acestor compartimente facilitează activitatea tuturor participanţilor la proces 
(administratori, profesori, studenţi) şi contribuie la dezvoltarea unui mediu instrumental şi informaţional 
eficient pentru perfecţionarea activităţii didactice în întregime. 

*** 
Deşi acest segment poate fi realizat nu numai în baza reţelei de calculatoare a ASEM, dar şi în spaţiul 

Internet în general, spaţiul informaţional creat şi orientat la asigurarea acestor funcţii poate fi examinat ca 
una din subsistemele de bază ale SII MAD. O astfel de abordare a problemei de informatizare a activităţii 
didactice permite asigurarea informaţională a ciclului complet de management al catedrelor şi asigură 
operativitatea necesară în obţinerea informaţiilor relevante managementului curent al catedrelor. Totodată, 
un astfel de sistem este o bază sigură de asigurare a nivelului superior al ASEM cu informaţiile necesare, 
minimizând şi chiar excluzând fluxurile informaţionale nejustificate dintre subsistemele informatice de 
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diferite niveluri. Pe lângă cele menţionate, un aspect foarte important al unui astfel de SII MAD constă în 
securitatea informaţională mai înaltă şi capacităţi de recuperare a informaţiilor mai bune, decât în cazul 
centralizării totale a proceselor de păstrare şi prelucrare a informaţiilor. 

3. Modificări în strategia dezvoltării infrastructurii informaţionale  
Chiar dacă strategia dezvoltării IIU a fost formulată iniţial corect, nu toate componentele acestei 

strategii se dezvoltă uniform şi nu toate elementele IIU pot rămâne relevante pentru întreaga perioadă de 
dezvoltare. Cercetările efectuate în ASEM au arătat că, în ultimii 7 ani, au avut loc schimbări esenţiale în 
utilizarea unor elemente ale IIU. În timp ce unele componente au devenit tot mai solicitate, altele au pierdut 
o mare parte dintre utilizatori.  

Se observă unele tendinţe în utilizarea resurselor virtuale, care, analizate aparte, pot condiţiona concluzii 
eronate. De exemplu, analiza activităţii Centrului Multimedia (CMM), din ultimii 7 ani, (2006-20012) arată că 
brusc s-a redus numărul de vizitatori ai CMM: de la 74000 la 24000 (vezi tabelul 1). Analizând factorii de 
influenţă, observăm că situaţia poate fi lămurită ca una obiectivă, deşi, iniţial, situaţia nu era atât de evidentă. 
Printre mai mulţi factori examinaţi, care, în mod direct sau indirect, pot influenţa activitatea CMM, o atenţie 
deosebită a fost acordată următoarelor componente ale infrastructurii informaţionale: dinamica traficului Internet 
în aceeaşi perioadă de timp, dotarea ASEM cu dispozitive WiFi (atât în blocurile de studii, cât şi în căminele 
ASEM) şi sporirea asigurării studenţilor cu notebookuri (laptopuri) personale.  

Din tabelul 1, se vede că traficul Internet în ASEM (inclusiv în căminele studenţeşti) în perioada dată 
a crescut brusc până la 108 terabytes (TBytes). Din graficele care reprezintă dinamica schimbărilor 
numărului de vizitatori ai CMM şi a traficului Internet (figura 2), se vede că, între aceste două aspecte, ar 
putea să existe o interdependenţă, fiindcă reducerea fluxului de vizitatori ai CMM, practic, a coincis cu 
sporirea nivelului de trafic Internet.  

Tabelul 1 
Dinamica numărului de vizitatori ai Centrului Multimedia ASEM  

şi a traficului Internet în căminele studenţeşti 
 

Anii de studii Indicatorii de bază 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numărul de vizitatori ai CMM (mii) 74 75 70 44 34 23 24
Trafic intern (TB* 100) 1.0 2.4 3.5 9.3 18 108 124
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Figura 2. Interdependența dintre numărul de vizitatori ai Centrului 
Multimedia și traficul Internet în căminele studențești ASEM  

 
Concomitent cu cele menţionate, s-a îmbunătăţit dotarea ASEM cu dispozitive WiFi, atât în blocurile 

de studii, cât şi în căminele ASEM, adică a fost asigurată posibilitatea reală de a accesa resursele 
informaţionale virtuale nu numai prin intermediul CMM, dar şi în mod direct din orice încăpere a 
campusului studenţesc şi a blocurilor de studii (figura 3). Acest fapt confirmă o dată în plus că are dreptul 
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la viaţă ipoteza referitoare la o interdependenţă posibilă între intensitatea utilizării CMM şi cei doi factori 
menţionaţi, cu atât mai mult că aceşti factori sunt complementari.  
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Figura 3.  Dinamica dotării ASEM cu dispozitive Wi-Fi în perioada 
anilor 2006-2012  

 
Un factor suplimentar, în acest context, este sporirea asigurării studenţilor cu notebookuri (laptopuri) 

personale. În perioada respectivă, nivelul de asigurare a studenţilor din căminele studenţeşti cu calculatoare 
nu numai din infrastructura ASEM, dar şi cu notebookuri (laptopuri) personale a crescut de la 344 până la 
872 (figura 4). Având în vedere că jumătate din resursele Internet şi acces WiFi au fost instalate pe 
teritoriul campusului studenţesc, şi că asigurarea studenţilor din cămine cu tehnică de calcul a devenit 
comparabilă cu asigurarea tehnică a blocurilor de bază ale ASEM, putem conclude că majoritatea 
studenţilor din cămine au obţinut o independenţă relativă faţă de infrastructura din blocurile de studii ale 
ASEM şi, în primul rând, de resursele CMM.  
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Figura 4. Dinamica numărului de vizitatori ai Centrului Multimedia ASEM  
şi a numărului de calculatoare, notebookuri personale în căminele studenţeşti 

 
Deci, a fost confirmată ipoteza că scăderea numărului de vizitatori ai CMM este condiţionată de 

modificări esenţiale în traficul Internet, dotarea ASEM cu dispozitive WiFi (atât în blocurile de studii, cât şi 
în căminele ASEM) şi sporirea asigurării studenţilor cu notebookuri (laptopuri) personale. Din figura 2, 
care reprezintă datele din tabelul 1, se vede o interdependenţă directă între sporirea traficului Internet în 
căminele studenţeşti şi numărul de vizitatori ai CMM. În perioada, când traficul Internet în cămine a 
început să crească, numărul de vizitatori a început să scadă.  
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Interdependenţe similare pot fi urmărite şi între alte componente infrastructurale, cum ar fi: scăderea 
intensităţii utilizării fondului tradiţional al bibliotecii ştiinţifice universitare, sporirea numărului de 
materiale metodico-ştiinţifice publicate în biblioteci virtuale etc., în condiţii de dezvoltare a accesului 
online la sursele respective de informaţii. 

Din cele menţionate, rezultă că schimbarea unor factori ai infrastructurii informaţionale universitare 
condiţionează, în mod direct, modificări ale altor factori şi componente de bază ale acestei infrastructuri. 
Analiza eficienţei dezvoltării şi utilizării diferitelor elemente structurale ale ASEM a permis să concludem 
că, chiar şi în condiţiile existenţei unei strategii iniţial corecte de dezvoltare a infrastructurii informaţionale 
universitare, nu trebuie să ne bizuim prea mult pe corectitudinea acestei strategii în următoarele etape de 
dezvoltare ale IIU. Nu putem să continuăm acumulări cantitative uniforme încontinuu, în special cele care 
cer investiţii semnificative, fără a examina periodic corectitudinea corelării dintre diferite elemente ale IIU.  

Putem conclude că monitorizarea continuă a procesului de informatizare a activităţii universitare este 
necesară în vederea corectării corelării elementelor IIU între ele şi obţinerea unui efect sinergetic al întregii 
infrastructuri informaţionale şi din cauza, că unele acumulări cantitative pot duce la modificări calitative, 
cum ar fi cu Centrul Multimedia şi biblioteca ştiinţifică tradiţională a universităţii, care vor trebui să-şi 
modifice activităţile în legătură cu scăderea numărului de adresări ale studenţilor şi profesorilor la sursele 
tradiţionale de informaţii.  

4. Interdependenţe între nivelul de dezvoltare al infrastructurii informaţionale şi cultura 
informaţională în universitate 

Deşi, ipotetic, putem admite faptul existenţei unei anumite interdependenţe între nivelul de 
dezvoltare a infrastructurii informaţionale şi cultura informaţională în universitate, nu sunt cunoscute 
cercetări orientate la determinarea măsurii impactului IIU asupra culturii informaţionale. Cu toate acestea, 
astfel de cercetări sunt necesare în vederea evaluării periodice a eficienţei IIU şi a elementelor ei de bază cu 
scopul eficientizării infrastructurii, dar şi a procesului de studii.  

4.1. Cultura informaţională în mediul universitar al ASEM  
În general, nu există o definiţie universală a noţiunii de „cultură informaţională”. În literatura de 

profil, poate fi întâlnită o varietate enormă de definiţii a noţiunii de cultură, esenţa cărora depinde de 
domeniul de aplicare, cum ar fi: ştiinţe sociale şi umanitare; ştiinţe naturale şi practică (inclusiv pe 
subdomenii – medicină, biologie, agricultură etc.); o formă particulară ori stadii de dezvoltare a civilizaţiei; 
caracteristicile comportamentale şi de credinţă ale unui grup social, etnic etc. [8]. Încercând de a generaliza 
aspectele comune din diferite definiţii, în vederea formulării noţiunii de „cultură informaţională”, vom 
reieşi din cuvintele-cheie, mai frecvent întâlnite în aceste definiţii: totalitatea de atitudini, obişnuinţe, 
calităţi, modele comportamentale, înţelepciune etc. [8,9]. 

În acest context, transpunând (adaptând) aceste cuvinte-cheie la domeniul din articolul de faţă, fără a 
pretinde la o definiţie atotcuprinzătoare, prin noţiunea de „cultură informaţională universitară”, vom 
înţelege totalitatea de acumulări de atitudini, obişnuinţe şi comportamente, capacităţi de a corespunde 
cerinţelor noi, condiţionate de nivelul dinamic de informatizare a societăţii, şi de a activa, în mod 
adecvat, în mediul educaţional, capacităţi de a asimila şi de a disemina informaţii şi cunoştinţe etc. 
Aceste elemente trebuie să fie reflectate în structuri, politici şi servicii oferite de universitate.  

În mare măsură, această noţiune se intersectează cu noţiunea de competenţă informaţională, care 
cuprinde următoarele componente: cunoaşterea bazelor informaticii, a principiilor de informatizare a 
societăţii, atitudinea faţă de nivelul de informatizare a mediului în care activează, capacităţile 
informaţionale şi nivelul de utilizare a TI în procesul educaţional, precum şi însuşi nivelul de dezvoltare a 
elementelor infrastructurii informaţionale universitare. 

Unul din elementele IIU poate fi şi democraţia electronică, care, în mediul universitar, include 
comunicarea deschisă între profesori şi studenţi, între profesori şi administraţia universităţii, consultarea 
opiniei în mediul studenţesc, asigurarea accesului la informaţii despre toate activităţile universităţii, 
asigurarea online a studenţilor cu materiale metodico-didactice şi consultaţii etc.  

Ipoteza constă în faptul că infrastructura informaţională integrată, supusă unui management informaţional 
bine organizat, poate avea un impact direct şi esenţial asupra culturii informaţionale universitare. În scopul 
verificării acestei ipoteze, au fost efectuate un şir de investigaţii în baza datelor statistice ale ASEM despre IIU, 
dar şi prin organizarea unor sondaje de opinii atât ale studenţilor, cât şi ale profesorilor.  

În acest articol, cultura informaţională universitară este tratată ca o noţiune multidimensională, care 
include următoarele aspecte de bază: 1) nivelul de utilizare a TI în procesul de studii (MOODLE etc.), 2) 
nivelul de utilizare a bibliotecilor digitale (EBSCO etc.), 3) calitatea site-urilor (ASEM, facultăţi, catedre), 
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4) sisteme de testare pe calculator, 5) atitudinea şi libertatea de exprimare a studenţilor referitor la nivelul 
de satisfacţie privind serviciile oferite de mediul virtual.  

4.2. Utilizarea sistemului de gestiune a cursurilor MOODLE ca mediu virtual al studiilor 
MOODLE (abrevierea de la englezescul Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) 

este un Sistem de Gestiune a Cursurilor (CMS) sau Mediu Virtual al Studiilor (VLE) [10]. Acest sistem este 
disponibil în cadrul ASEM pe adresa web: vle.ase.md şi este gratuit. MOODLE este axat pe organizarea 
interacţiunii între profesori şi studenţi. Profesorul are posibilitatea de a crea cursuri, cu utilizarea în cadrul lor a 
materialelor în formă de text, prezentări, chestionare, forumuri, teme, amplasarea fişierelor grafice, video şi 
audio. Profesorul are posibilitatea de a organiza efectiv procesul de studii efectuarea seminarelor, testelor, 
utilizarea diverselor obiecte şi referinţe de pe Internet, monitorizarea acţiunilor studenţilor, informarea privind 
evenimentele viitoare etc. Sistemul oferă studenţilor posibilitatea de a accesa materialele cursului nelimitat în 
timp şi distanţă. ASEM e între primii în Moldova în implementare. 
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Utilizarea MOODLE la facultăţile ASEM, ca mediu virtual al studiilor, a înregistrat o creştere 

vertiginoasă a numărului de utilizatori (figura 5). În prezent, profesorii ASEM au pregătit şi înregistrat în 
sistemul MOODLE 131 de cursuri, dintre care 74 sunt utilizate activ în procesul de studii, iar celelalte sunt 
în proces de dezvoltare. În total, în prezent, sunt înregistraţi 11441 de utilizatori, dintre care 5997 sunt 
activi. Datele despre pregătirea cursurilor noi, în acest mediu, mărturisesc că utilizarea sistemului virtual al 
studiilor va creşte semnificativ în parcursul anului curent de studii. 

Având în vedre dinamica pozitivă a utilizării MOODLE, dar şi perspectivele dezvoltării ce ţin de 
îmbinarea cu regimul de videoconferinţe pentru predarea lecţiilor de la distanţă, putem conclude că acest 
factor ar putea fi o soluţie bună pentru restructurarea funcţiilor centrului multimedia, care este tot mai puţin 
utilizat în cadrul funcţiilor iniţiale. 

4.3. Utilizarea bibliotecilor digitale (EBSCO etc.)  
Ca şi în cazul precedent, se observă o dinamică pozitivă în utilizarea resurselor virtuale bibliotecare 

[11, 12, 13], fapt confirmat de datele statistice, prezentate în tabelul 2. Acesta, de asemenea, este un indice 
interesant, care confirmă că, deşi în perioada respectivă s-a redus simţitor numărul de vizitatori ai Centrului 
Multimedia (una dintre funcţiile căruia a fost oferirea accesului la resurse virtuale), numărul adresărilor la 
sursele din EBSCO a crescut. Deci, potenţialul sinergetic al infrastructurii informaţionale a ASEM a sporit 
chiar şi în condiţiile restructurării unor elemente ale infrastructurii (asigurarea accesului la mediul virtual 
din căminele studenţeşti), pe când alte elemente, precum în cazul dat – CMM şi biblioteca tradiţională 
universitară, au început să funcţioneze insuficient de intens.  
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Tabelul 2 
Statistica utilizării EBSCO 

 
Anii Tipuri de adresări 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Căutări 4405 5219 4021 10496 15000 15387 
 

Pentru eficientizarea infrastructurii informaţionale e foarte importantă de monitorizarea acestor 
schimbări în toate compartimentele IIU cu scopul de a lua măsuri adecvate şi la timp în vederea optimizării 
atât structurale, cât şi funcţionale.  

4.4. Calitatea site-urilor (ASEM, facultăţi, catedre)  
După cum a fost menţionat în p.2.4, paginile web sunt componente importante ale SII MAD, dar şi a 

infrastructurii informaţionale universitare, în general. Fiind un subsistem al sistemului informatic integrat al 
universităţii, mijloc de interacţiune a profesorilor cu studenţii la toate etapele procesului de studii, site-ul ASEM 
cu toate nivelurile ierarhice şi funcţionale reflectă un anumit nivel de cultură informaţională a universităţii, 
precum şi site-urile facultăţilor şi catedrelor reflectă cultura informaţională a acestor subdiviziuni. 

 

Subdiviziuni     facultăţi

Site‐ul  www.ase.md

Nivelul 1

Nivelul 2

Nivelul 3

F1 F2 F3 F4 F5 F6
Site‐urile
facultăților

Site‐urile
catedrelor

Catedra 1 Catedra 2 Catedra 3 Catedra 1 Catedra 2 Catedra 3

LEGENDA
Fi, i=1-6  facultățile ASEM

Figura 6. Structura generală a site‐ului ASEM
 

Site-ul ASEM cuprinde 3 niveluri de ierarhie (figura 6), cel de nivelul superior universitar, site-urile 
facultăţilor şi ale catedrelor. A fost efectuat un studiu special al calităţii acestor site-uri din punct de vedere 
a unui şir de criterii, cum ar fi: Funcţionalitatea, Plenitudinea informaţională, Structura logică, Interfaţa, 
Utilizarea în comunicare curentă, Actualizarea, Calitatea site-ului de nivelul 1 (universitate), Calitatea 
site-urilor de nivelul 2 (facultăţi), Calitatea site-urilor de nivelul 3 (catedre). 

Scara de evaluare a calităţii de către experţi a fost aleasă: 0 – 5 puncte, având în vedere că valoarea 
„0” prezumă cea mai proastă calitate, iar „5” puncte – cea mai bună calitate.  

Rezultatul investigaţiilor a arătat că există diferite abordări ale problemei la diferite facultăţi şi catedre. La 
unele facultăţi, se observă tendinţa de a include toată informaţia nu numai de nivelul facultăţii, dar şi cele ce se 
referă la activitatea catedrelor. Catedrele respective au site-uri relativ slabe, fără reflectarea activităţii curente. La 
alte facultăţi, mai active sunt site-urile catedrelor, încercând să reflecte toate activităţile, inclusiv cele curente. 
Sunt şi câteva catedre, care au pagini, dar nu le actualizează, adică, practic, aceste pagini nu funcţionează şi nu 
pot fi considerate ca mediu virtual pentru suportul activităţii catedrei.  
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Dat fiind faptul că crearea şi administrarea site-urilor e un lucru destul de complicat, care nu poate fi 
eficient realizat la facultăţile şi catedrele nespecializate în TI, a fost propusă o altă abordare a problemei, 
crearea, în mod centralizat, a unei platforme pe bază de unificare a acestor lucrări la nivel de softul necesar 
şi administrare sistemică.  

În scopul perfecţionării de mai departe a site-ului ASEM, au fost efectuate investigaţii, pe baza unei 
analize comparative a site-urilor universităţilor din Republica Moldova. Au fost folosite aceleaşi criterii de 
evaluare a calităţii, enumerate mai sus, şi aceeaşi scară de 0-5 puncte. Zero presupune nota cea mai joasă, 
respectiv 5 – cea mai înaltă. 

Rezultatele evaluării, prezentate în tabelul 3, arată că, în universităţile de bază din ţară, există o 
experienţă destul de bogată de realizare şi utilizare a site-urilor în activitatea lor, deşi şi aici se observă 
diferite concepte şi abordări. La unele universităţi, atenţia de bază e concentrată asupra site-ului central al 
universităţii (nivelul 1, figura 6) şi al facultăţilor (nivelul 2), cele ale catedrelor (nivelul 2) nefiind 
dezvoltate. La alte universităţi, e dezvoltat nivelul 1 (universitar), fiind relativ neglijate nivelurile 2 şi 3 
(facultăţile şi catedrele).  

Din datele tabelului 3, se vede că site-ul ASEM, deşi evaluat cu una din cele mai neatractive interfeţe 
dintre toate site-urile universitare, a obţinut cea mai înaltă evaluare generală. Site-ul ASEM are o prioritate 
relativă faţă de alte site-uri, fiindcă este orientat la dezvoltarea şi a site-urilor de la nivelurile 2 şi 3 în 
conformitate cu specificul activităţilor la aceste niveluri. Aici se face mai mult lucru operativ cu studenţii, 
comunicarea între studenţi şi profesori e cea mai intensă şi fluxurile respective de informaţii sunt mai 
dinamice, decât la nivelul 1, unde prevalează informaţiile constante, care reprezintă instituţia ca un tot 
întreg cu aspectele generale.  

Practica a arătat că o astfel de abordare e foarte eficientă pentru profesori şi studenţi. Avantajul unei 
astfel de abordări constă în faptul că site-ul ASEM cu structura lui ierarhică de 3 niveluri funcţionale devine 
cu adevărat o sursă virtuală de informaţii pentru procesul de studii. Totodată, această abordare contribuie la 
crearea unui spaţiu informaţional unic, adecvat cerinţelor specifice pentru toate grupurile de utilizatori şi 
are un impact pozitiv asupra formării culturii informaţionale universitare.  

Tabelul 3 
Evaluarea site-urilor universitare din Republica Moldova 

(scara pentru evaluare: 0-5 puncte) 
 

Criterii de evaluare USM UTM ASEM ULIM USMF UASM
Funcţionalitatea 4 5 5 3 3 3
Plenitudinea informaţională 4 4 5 3 3 3
Structura logică 4 4 4 3 3 3
Interfaţa 4 4 3 4 3 3
Utilizare în comunicare curentă 4 4 4 4 3 2
Actualizare 4 4 4 4 3 2
Calitatea site-ului de nivelul 1  
(universitate)

4 5 4 4 3 4

Calitatea site-urilor de nivelul 2 
(facultăți)

1 2 4 1 2 1

Calitatea site-urilor de nivelul 3
(catedre)

0 1 4 1 1 0

Evaluarea totală 29 33 37 27 24 21

LEGENDA 

USM - Universitatea de Stat din Moldova
UTM - Universitatea Tehnică din Moldovei
ASEM – Academia de Studii Economice din Moldova

ULIM - Universitatea Liberă Internațională din Moldova
USMF – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie         
N.Testemițeanu
UASM -Universitatea Agrară de Stat din Moldova
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4.5. Nivelul de satisfacţie a studenţilor privind serviciile oferite de mediul virtual 
Un sondaj de opinii, în rândurile studenţilor ASEM (au participat 350 de studenţi) şi ale şefilor de 

catedre şi ale profesorilor, a arătat că, în prezent, majoritatea disciplinelor sunt predate cu utilizarea 
mijloacelor multimedia. Asigurarea procesului de instruire cu mijloace multimedia şi eficienţa predării 
disciplinelor cu utilizarea mijloacelor multimedia a fost apreciată ca „bună” de 94,4% dintre studenţii 
respondenţi. La aceeaşi întrebare, au răspuns pozitiv doar 83% dintre şefii de catedre. E o corelare bună 
între aceste două evaluări, odată ce beneficiarii de servicii educaţionale (studenţii) dau o apreciere mai 
înaltă acestor servicii, decât cei care le oferă.  

Conţinutul informaţional al site-urilor catedrelor a fost apreciat pozitiv şi util pentru procesul de 
studii de către 96% dintre respondenţi. Dintre ei 74% accesează site-ul pentru a se informa asupra 
informaţiilor ce ţin de conţinutul disciplinelor, programelor analitice, materialelor metodice, manualelor, 
notelor de curs, graficul de serviciu al profesorilor etc. Aproximativ acelaşi nivel de apreciere a fost acordat 
şi site-urilor facultăţilor şi al ASEM în întregime.  

Nivelul de satisfacţie a studenţilor 
privind serviciile Centrului Multimedia, 
după cum se vede din figura 7, este destul 
de înalt: 99,1% aprecieri pozitive. Totodată, 
71% dintre studenţii din căminele 
studenţeşti au recunoscut că utilizează 
serviciile Internet în cămine. Acesta este un 
factor foarte important, care lămureşte o 
dată în plus scăderea bruscă a numărului de 
vizitatori ai Centrului Multimedia. Astfel, 
interdependenţa dintre factorii analizaţi mai 
sus este demonstrată. 

E de menţionat că una din concluziile 
acestui studiu constă în faptul că, deşi 
ASEM are o infrastructură informaţională 
relativ bună faţă de alte universităţi, nu 
întotdeauna accentul este plasat pe aspectul 
pur tehnologic. Uneori, apar şi unele aspecte 
de altă natură, cum ar fi:  

1) încercările de a asigura o protecţie mai înaltă a proprietăţii intelectuale, limitând plasarea 
materialelor metodico-didactice în format electronic (manuale, prelegeri, note de curs, programe analitice 
etc.) pe site-ul catedrei. Sondajul a arătat că situaţia reală este departe de a pretinde că toate materialele 
metodico-didactice sunt plasate pe site. Doar 33,33% dintre profesori au confirmat o atitudine univoc 
pozitivă în favoarea plasării acestor materiale pe site. Ceilalţi au arătat o atitudine rezervată (41,67%), 
admiţând că ar putea fi plasate doar unele materiale la alegerea profesorului, sau complet negativă (25%), 
considerând că aceasta ar putea să le afecteze dreptul la proprietatea intelectuală; 

2) tendinţa de a păstra unele metode tradiţionale pentru procesul de studii, bazate pe contact direct 
dintre profesori şi studenţi. În special, s-a evidenţiat această tendinţă pentru etapele de testare şi examinare. 
La întrebarea din chestionar „Credeţi că practica susţinerii pe calculator a testelor intermediare şi a 
examenelor finale ar putea fi aplicată la ASEM?”, adresată atât studenţilor, cât şi profesorilor, răspunsurile 
au fost diferite în mod esenţial (figura 8). Atitudinea faţă de teste şi examene pe calculator o au 39,6% dinte 
studenţi şi doar 19% dintre profesori. Deci, profesorii sunt mult mai rezervaţi (cam de 2 ori) decât studenţii 
faţă de acest regim de testare a cunoştinţelor, când e vorba atât de teste intermediare, cât şi de examene 
finale. Respectiv, profesorii sunt de 2 ori mai orientaţi categoric împotriva acestui regim de verificare a 
cunoştinţelor decât studenţii, alegând opţiunea „nu” 33% dintre profesori şi doar 17,5% dintre studenţi. 
Opţiunea „Da, doar testele la calculator” au ales-o în mod solidar şi profesorii şi studenţii la nivelul de 
aproximativ 40%. Un interes minimal au arătat respondenţii din ambele categorii faţă de opţiunea „Da, 
doar examenele la calculator”. 
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Considerând că această atitudine ar trebui să fie un obiect de cercetare aparte, vom menţiona, totuşi, 
unele încercări ale profesorilor de a îmbina metodele tradiţionale la etapele procesului de studii cu cele 
computerizate.  

4.6. Evaluarea online a profesorilor din Universităţile din Republica Moldova 
Pe lângă aspectele de cultură informaţională universitară examinate anterior, sunt şi alte aspecte, care 

pot fi interpretate ca o măsură a nivelului de cultură informaţională. De exemplu, un factor, care reflectă nu 
numai nivelul de satisfacţie a studenţilor de calitatea studiilor în universitate, dar şi nivelul de cultură 
informaţională universitară, este participarea studenţilor în evaluarea anonimă a profesorilor. Aici se vede 
că studenţii nu numai că cunosc tehnologiile informaţionale şi le pot utiliza, ci arată că au cunoştinţele 
necesare şi libertatea, ca să aprecieze calitatea procesului de studii şi nivelul de pregătire al profesorilor. 

În acest context, destul de sugestive sunt datele pe site-ul http://www.evaluez.eu/ [14], destinat 
evaluării profesorilor din 17 Universităţi din Republica Moldova. Site-ul oferă posibilitatea evaluării 
profesorilor după 4 criterii de bază: Claritate, Utilitate, Interes, Incoruptibilitate pe o scară de la 1 la 5. Unu 
presupune nota cea mai joasă, respectiv 5 cea mai înaltă. Analiza datelor acumulate în acest site arată 
diferite niveluri de implicare a studenţilor din diferite universităţi în procesul de evaluare a activităţii 
profesorilor.  

Numărul de evaluări a fost ales drept criteriu (deşi indirect) de apreciere a poziţiei civice a studenţilor 
şi chiar a nivelului de cultură şi democraţie informaţională universitară. Din figura 9, se vede că anume 
universităţile, care au un management universitar relevant, au dezvoltat o infrastructură informaţională 
eficientă, au atins şi un nivel mai înalt de cultură informaţională. Acestea sunt: ASEM, UTM şi USM, în 
care a fost înregistrată cea mai activă implicare a studenţilor în evaluarea profesorilor, ceea ce contribuie la 
formarea unui feedback real, care poate fi folosit la perfecţionarea continuă a metodelor de predare ale 
profesorilor şi sporirea calităţii sistemului educaţional.  
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Figura 9. Evaluarea online a profesorilor de la Universităţile din Republica Moldova  
în site-ul http:/ / www.evaluez.eu/ 

 
4.7. Rolul managementului universitar în dezvoltarea IIN 
Este evident că rezultatele pozitive obţinute de universitate în domeniul informatizării nu pot fi 

întâmplătoare. Analiza rolului conducerii ASEM în dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi a 
procesului de învăţământ a evidenţiat un şir de eforturi şi măsuri intercondiţionate orientate la dezvoltarea 
continuă a resurselor informaţionale şi a activităţii metodico-didactice în domeniu. În ultimii 6 ani, 
problemele ce ţin de calitatea informatizării şi a procesului de studii au fost discutate la şedinţele Senatului 
ASEM de 5 ori.  

Printre subiectele principale ale acestor întruniri pot fi enumerate: 
• Strategia dezvoltării infrastructurii, aplicaţiilor şi sistemelor informatice ale ASEM; 
• Asigurarea metodică şi calitatea instruirii studenţilor ASEM în domeniul informaticii şi 

tehnologiilor informaţionale etc.  
Unul din principalele rezultate ale acestor examinări constă în elaborarea Strategiei informatizării 

ASEM pentru perioada 2010-2015 [15]. Deşi ASEM nu este o instituţie specializată în domeniul TIC, 
administraţia universităţii acordă o atenţie deosebită dezvoltării IIU, făcând investiţii permanente 
consistente în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a domeniului IT; 

Analiza dinamicii utilizării diferitelor elemente ale IIU, descrise în acest articol, a confirmat multiple 
schimbări pozitive în informatizarea activităţii ASEM. 

 
Concluzii  
Cercetările efectuate în cadrul acestui articol arată că dezvoltarea strategiei informatizării universităţii 

nu comportă un caracter pur liniar, bazat doar pe acumulări de componente ale infrastructurii (calculatoare, 
sisteme şi aplicaţii informatice, structuri organizatorice specializate în livrarea serviciilor informaţionale 
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etc.). Unele direcţii de dezvoltare pot suporta modificări esenţiale, câteodată greu de prezis. De aceea, 
pentru corectarea la timp a acestei strategii sunt necesare cercetări continue ale eficienţei managementului 
informaţional şi monotorizarea permanentă a diferitelor aspecte ale nivelului de utilizare a resurselor 
informaţionale şi de satisfacţie a utilizatorilor de serviciile informaţionale. 

Există nişte interdependenţe destul de strânse între nivelul de dezvoltare a infrastructurii 
informaţionale universitare şi nivelul de cultură academică în universităţile respective. Cercetările efectuate 
în baza datelor concrete ale ASEM, care reprezintă eforturile manageriale şi dinamica dezvoltării IIN, în 
ultimii 7 ani, au condiţionat un şir de schimbări pozitive în procesul de studii, în dezvoltarea competenţelor 
informaţionale ale studenţilor, în capacităţile de a asimila şi disemina informaţii şi cunoştinţe, în formarea 
unor noi atitudini, obişnuinţe şi comportamente. Cu alte cuvinte, aici s-a simţit un impact pozitiv asupra 
dezvoltării culturii informaţionale academice.  

Generalizând factorii, care, în mod direct sau indirect, reflectă nivelul de informatizare şi utilizare a 
surselor virtuale de informaţii în ASEM, putem conclude că, deşi încă există rezerve în eficientizarea 
acestui domeniu, ASEM are o cultură digitală de un nivel, cel puţin comparabil cu domeniul respectiv al 
celor mai reprezentative, în acest context, universităţi din Republica Moldova (USM si UTM), iar în unele 
aspecte chiar depăşeşte aceste universităţi. 
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Creativity is a mental process; it is a result of brain activity which differentiates individuals and could ensure 

an important competitive advantage for persons, for companies, and for Society in general. Intelligences in 
Conscience Society will possess the investigated inspiration, imagery, imagination, intuition, insights, improvisation, 
and incubation intelligence’s features which characterize highly creative people. Creativity top of intelligences will be 
touched by the hierarchical process of acquiring knowledge, developing curiosity, becoming interested, and successive 
culminating with passion, dedication, and professionalism as highest level of activity.  

Matching definitions for entities of Creativity Kernel and gathering linguistics expressions for them it is possible to 
obtain the pragmatics part of adaptable definitions of these entities. Such investigations permit to hierarchically evaluate the 
basic and first levels elements of Creativity Kernel in the process of Conscience Society creation. Using leveling method 
these elements are logically evaluated hierarchically by Intuitive, Imaginative, Passion, and Professional levels of creativity. 
This research result is in coordination with research result, presented in [13]. 

Key words: dedication, professionalism, creativity, conscience, conscience society, intelligence. 
 
Introduction. 
Creativity top of intelligences at the Dedication level is defined as: (1) complete and wholehearted 

fidelity; (2) a ceremony in which something is dedicated to some goal or purpose; (3) a message that makes 
a pledge; (4) a short message dedicating it to someone or something; (5) the act of binding yourself 
(intellectually or emotionally) to a course of action; (6) an act or rite of dedicating to a divine being or to a 
sacred use; (7) a devoting or setting aside for a particular purpose; (8) self-sacrificing devotion; (9) a 
ceremony to mark the official completion or opening of something.  

Creativity top of intelligences at the last - Professionalism - level is often defined as the strict 
adherence to courtesy, honesty and responsibility when dealing with individuals or other companies in the 
business environment. This trait often includes a high level of excellence going above and beyond basic 
requirements. Work ethic is usually concerned with the personal values demonstrated by business owners 
or entrepreneurs and instilled in the company’s employees. The good work ethic may include completing 
tasks in a timely manner with the highest quality possible and taking pride in completed tasks.  

When Dedication and Professionalism Creativity tops are working, the individuals, the team and the 
company hit success!  

Conscience is usually seen as linked to a morality inherent in all humans, to a beneficent universe and/or 
to divinity. It is increasingly conceived of as applying to the world as a whole and as a main feature of 
conscience society. It has motivated its numerous models, characteristics and functions of Conscience for 
creation the societal intelligent adaptable information systems in Conscience Society. The moral life is a vital 
part for the world to maintain a Conscience (civilized) Society, so always keep in mind to: accept differences in 
others; respond promptly to others; leave some "free" time; care about others as if they were you; treat everyone 
similarly; never engage in violent acts; have an inner sense of thankfulness; have a sense of commitment. 

In our days it’s supposed that cognition society will be followed by a conscience society, which in essence 
will be a moral one. Grigore Popa was thinking since 1940 of unification of moral aims and conscience of whole 
humanity [1]. Conscience Society today is investigated as the third stage of Information Era. Conscience society 
is able to lead humanity from the half-civilization situation to pass into the real civilization. 

One of the major aims of conscience society can be the realization of a genuine socio-human 
civilization [2]. 

From the question “why conscience society”, the answer is given only in case when the conscience 
will be able to play a major role in society, defined to a next stage of history, which will not make from 
conscience the exclusive element of determination of society but will be based further on cognition, 
information, industry etc.  

The thinking process of professionals is formed during their study time and completed during their 
professional practice. The profession specific thinking process [1, 2] influences decisively the creativity but 
this one is influenced also by other, non professional experiences, accomplishments or interests. Because of 
so many influences, the creativity of every person has specific characteristics and is unique. There are no 
two people with Identically Creativity. 
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Mechanical engineers are using daily notions like [3]: performance, consumption, efficiency, specific 
weight, cost, optimization, and the like. When they are thinking about Creativity, they would consider all 
possibilities to improve these parameters. They would look for newest research result, invention or 
technological development which would help them to reach their goal. 

Designers are using daily notions like [3]: shape, color, nuances, comfort, customer feeling and costs. 
When they are speaking about Creativity, they would modify some of these parameters in order to enhance 
the customer’s experience. To find ideas for their work, they would look in periodicals, would visit 
exposition and would follow / or create fashion trends.  

Marketers are working with notions like [3]: customer value, competitors’ position, strategic 
positioning, price and many others alike. For them, Creativity means to find a unique combination of 
product parameters, product price and advertising actions which would ensure the highest possible revenue 
for his company in a specific market. 

The Creativity worlds of these three professions couldn’t be more different. It couldn’t be a more 
difficult task than to balance them. But the company’s success depends of a harmonious collaboration of 
these specialists and on synchronizing their Creative Efforts. 

Creativity is a mental process. 
Creativity is man’s (in our opinion not only man’s (Natural Intelligence) but an exclusive important 

computer’s (Artificial) Intelligence’s) capacity to produce insights, new ideas, inventions or artistic objects, 
which are accepted of being of social, spiritual, esthetic, or technological value [3]. Creative results are normally 
related to profession results: when we speak about creativity we mean professional creativity. Unlike many 
phenomena in science, there is no single, authoritative definition of Creativity. It has been studied from the 
perspectives of behavioral psychology, social psychology, psychometrics, cognitive science, artificial 
intelligence, philosophy, history, economics, design research, business, and management among others. 

In such a way creativity becomes the factor from whom it cannot create a society based on human 
conscience and informational development. Examples of creativity for developing the nano-technological 
and bio-technological societies, became, during the last 15-20 years, personalities who influenced the 
duration of technological history through different sources of information. 

Creativity can be also expressed in the life process of one or another economic industry. This factor 
was manifested by sciences like marketing, management and others, but during the last centuries was 
indisputable for establishing New Era’s growth of global population.  

Creativity in the work place [3] is connected with a special understanding for the working world, 
which isn’t described sufficiently in the literature and wasn’t discussed with young people. Only few of the 
young professionals know, share, and use it.  

The activity in the work place is more than a job, a source of income, to pay living expenses, although 
many employees think this way. These employees are interested to keep their job, to do what they need to, and to 
go home as soon as possible: nothing less, nothing more. But the work place is at the same time a permanent, 
very intensive, professional training place. If someone is interested and shows this interest to his employers, he 
would be assigned more and more complex tasks, with more and more responsibility. He would be encouraged 
to acquire deeper knowledge and experience, first in his own professional field and later in other, related fields. 
He would be asked to solve problems first related to new aspects of his profession, later to solve personnel 
management problems, accounting problems, marketing problems, and / or financing problems. The 
combination of specific techniques from every one of these fields offers the possibility to develop Unlimited 
Creativity. Successes in accomplishing such tasks bring not only a higher qualification, a higher income but also 
an important personality change: the personal attitude evolves from curiosity to professionalism. It brings also an 
incredible, incomparable fun in solving professional tasks.  

So, in the next paragraph it is presented the attempt to demonstrate how creativity can affect the 
economics using Piirto’s six steps of creativity development of intelligence.  

1.1. The Piirto’s Six Steps. 
Jane Piirto [4] has introduced six steps to the Creativity top the base ideas of which are presented in 

continuation [3].  
(1). Acquire Knowledge. This is the first step in today’s very challenging professional life. But 

knowledge alone is not sufficient, because it is a static concept. Most knowledge could be found in a library 
but there it has a static existence: nothing happens!  

(2). Develop Curiosity. Knowledge become interesting when someone become curios: how can this 
knowledge be used? Why it is so, and how can it be modified? Curiosity brings life in a package of 
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knowledge. But curiosity is still static; it means only accumulating more knowledge. 
(3). Become Interested. This means, a person starts to check what and how things can be done, how 

knowledge can be made useful for himself, for his company, for his country, or for mankind. The first 
Creativity attempts are made in this phase. When the first results are obtained, the interest has the chance to 
transform itself in. 

(4). Passion. Man works intensively to develop knowledge, to create new devices, machines, or art 
works. The work brings satisfaction and this feeling makes work more interesting. The interest springs 
from special knowledge to the work place: man is passionately active and this gives him a sense of self 
accomplishment. His own Creativity level becomes higher. 

(5). Dedication. Many years of passionate work achieves a blend between the person’s own 
personality, knowledge, and the work field. Man is living to create values in his work place through 
knowledge. The person identifies himself with his work field and his knowledge. He starts to transfer his 
knowledge and personal passion to others, he creates a school which disseminates his own concept and 
knowledge. Creativity becomes permanent. 

(6). Professionalism. This is the highest level of activity: man challenges himself and expects to 
deliver under every condition the highest quality of thoughts, products, or services. The person becomes a 
living example of perfection in his profession. His own Creativity is spread among his followers.  

1.2. The Piirto’s 7i of creative features 
We already discussed the problem of Creativity differences between people. Jane Piirto [4] identified the 

following features which characterize highly creative people. The first step is to define each of these features.  
(1). Intuition is act or faculty of knowing or sensing without the use of rational processes. It is 

immediate cognition, a human ability of having such direct perception or quick insight. Intuition is the 
ability of consciousness to discover or feel about rational or spontaneously essence of an issue or an object, 
spontaneous and instinctive penetration into the essence of a thing, a sudden discovery of truth. 

(2). Imagination is human capacity of a mental image of something that is neither perceived as real 
nor present to the senses. Imagination is a capacity to dream and to create representations or ideas based on 
previously acquired perceptions. It transforms representations reflecting reality in new inventions. 

(3). Inspiration is action or power of moving the intellect or emotions, the act of influencing or 
suggesting opinions. Inspiration is consciousness ability to collect ideas, solution Emerging unexpectedly 
and use them to make it easy to create something phenomenal and unusual. Inspiration is creative and 
spontaneous faculty of human consciousness. 

(4). Insights is human capacity to understanding of the motivational forces behind one's actions, 
thoughts, or behavior; self-knowledge. It is the human capacity to grasp an agreement made on the basis of 
states on a common conception of ideas and feelings common issues. Human feeling appears after 
analyzing a situation, an agreement that brings compassion, support and knowledge reasoning. 

(5). Improvisation – a creation composed extemporaneously, without planning or preparation. This 
can result in the invention of new thought patterns, new practices, new structures. Improvisation is the 
practice of acting, singing, talking and reacting, of making and creating, in the moment and in response to 
the stimulus of one's immediate environment and inner feelings. This can result in the invention of new 
thought patterns, new practices, new structures or symbols, and/or new ways to act. 

(6). Imagery – Mental images collectively, figures, or likenesses of things, especially those produced 
by the action of imagination. Imagery refers to the "pictures" which we perceive with our mind's eyes, ears, 
nose, tongue, skin, and through which we experience the "duplicate world" created by poetic language. 
Imagery evokes the meaning and truth of human experiences not in abstract terms, as in philosophy, but in 
more perceptible and tangible forms.  

(7). Incubation is a temporary break from creative problem solving that can result in insight. A 
period of interruption or rest from a problem may aid creative problem-solving. 

To understand the importance of each of the features it is necessary to explain the importance of each of 
them through a concrete example. By next example (child's development stages) it is showed that each feature 
is closely related each other and just thanks to them we can reach a high level of development of consciousness. 

1.3. A child's development stages.  
First steps to development creativity (contains kindergarten) is a method of developing intuition, 

inspiration, imagination, etc. After developing these human qualities, the child goes to the stage of knowledge.  
At primary stage of mental development in primary school children take root in the development of 

consciousness and thinking development. After development of human senses and mental development the 
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child begins to combine every sense with the degree of learning, obtain a single common sense. For 
example Inspiration's Knowledge, Imagery's Knowledge, Intuition's Knowledge and others.  

The child is go on and accumulate more and more information that awakens the child's curiosity to 
learn more and more. This is the second part in child development consciousness that begins to feel 
curiosity in different forms and shall be Imagination's Curiosity, Curiosity's Intuition, Incubation's 
Curiosity, Insight's Curiosity and others. This stage is very important in the formation of a child's 
personality because it is the beginning of dedication for a specific phenomenon or thing.  

The third stage is to become interested in the area selected by the child. For that many children in the tenth 
grade will decide where to study, some choose art because they are interested in it, others choose music, putting 
every child begins to be interested in anything but he always based on his senses. When they are choosing, they 
always listen to his senses. This is the third stage in the development of human consciousness.  

The fourth stage is the passion to do what you love. This feeling appears to teenagers at the time when 
they have chosen a domain, and this domain becomes a priority, a passion, something very important in their 
lives.  

The fifth stage of life of a child is university. Here teenager begins to devote all the time for a career, 
for a passion that is a priority in his life. This occurs in human consciousness dedication, can give your soul 
in a field devoted lover. Here senses and dedication turns into a priority in future leading to 
professionalism. These feelings are: dedicated Inspiration, Imagery dedicated, dedicated Imagination, 
Intuition dedicated, dedicated Insight, Improvisation dedicated, dedicated Incubation. This is the way to a 
fulfillment for a successful career for own professionalism guaranteed. Each of them is a special meaning, 
have special meaning in human consciousness.  

The sixth stage in the professional development of consciousness is the last step which child should 
to pass in order to become an example. Professionalism is the step in the teen becomes master in your 
chosen field. Professionalism is the product of passes all stages. During this period develop professional 
senses, when you become a professional you feel expert in all. Professional intuition is used more in 
business where you have to guess what will be if you will follow this way. Other professional feel are often 
used: professional imagery, professional imagination, professional intuition, professional insight, 
professional improvisation, Incubation professional. All these are those that develop the consciousness at 
the highest level. Only when a man reaches this stage he is professional he is master in their chosen field. 
Only here we can say we have reached the end of the road.  

So go through the stages and you will develop your consciousness at the highest level of 
development [5] in Information, Knowledge based, and Conscience Societies. 

2. Creativity Kernel Basis and its first level. 
Creativity in the work place is connected with a special understanding for the working world, which 

isn’t described sufficiently in the literature and wasn’t discussed with young people. Only few of the young 
professionals know, share, and use it.  

The activity in the work place is more than a job, a source of income, to pay living expenses, 
although many employees think this way. These employees are interested to keep their job, to do what they 
need to, and to go home as soon as possible: nothing less, nothing more. 

Creativity peoples have to evaluate according the six steps to touch the creativity top [4] using seven 
creative feature of intelligence (“7i”) which schematically form Creativity Kernel Basis (table 1).  

 
Table 1 

Creativity Kernel Basis 
 

Creativity top 
versus  

Creativity feature 

Acquire 
Knowledge 

Develop 
Curiosity 

Become 
Interested Passion Dedication Profes-

sionalism 

Inspiration       
Imagery       
Imagination       
Intuition       
Insights       
Improvisation       
Incubation       
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Definitions for the first level of complexity of Creativity’s Kernel concerned dedication and 
professionalism complex features which characterize highly creative people are presented in the above 
(1.1. and 1.2.) paragraphs. 

The first six features [1, 4] listed in “7i” cannot be met very often in a given population. Only few 
exceptional personalities exhibit all features represented by Creativity’s Kernel development process in 
Conscience Society [3, 5]. Training methods are few and their results are not guaranteed. It is very 
important to investigate Creativity’s Kernel Basis (Table no. 1.) in the perspective to develop natural and 
artificial intelligences [6] of Conscience Society that illustrate how seldom highly creative people can be 
encountered. 

In the process of creation of Conscience Society we will be very interesting to analyze many of 
possibilities to achieve the performance in Natural Intelligence and Artificial Intelligence, and, especially, 
of Artificial Conscience using the Creativity Kernel Table. What have to be introduced in the cells of this 
Table (for example in the cell “Passion / Incubation” what creativity element is to be introduced)? We are 
convinced that this problem can be solved by the help of Adaptable Tools [1, 7]. 

Correlation between steps of Creativity development and features which characterize highly creative 
people is presented in Table no. 2. Cells situated at the intersection of creativity features of intelligence 
elements and creativity development steps represent the creativity development features of intelligence’s 
steps which commonly compose the Creativity Kernel first level (table 2).  

Table 2 
Creativity Kernel first level. 

 

Creativity top 
versus 

Creative 
feature 

Acquire 
Knowledge 

Develop 
Curiosity 

Become 
Interested Passion Dedication Profes-

sionalism 

Inspiration Acquire 
inspired 
knowledge 

Develop 
inspired 
curiosity 

Become interested 
through 
inspiration 

Inspirational 
Passion 

Inspired 
Dedication 

Inspired 
professionalism 

Imagery Acquire 
knowledge by 
imagination 

Develop 
curiosity 
through 
imagery 

to become 
interested among 
imagery 

Imagery 
passion 

Dedicated 
Imagery 

Professional 
Imagery 

Imagination Acquire 
knowledge by 
imagination 

developing 
imaginative 
curiosity 

Became interested 
through 
imagination 

Imaginative 
passion 

Dedicated 
Imagination 

Professional 
Imagination 

Intuition Acquire intuitive 
knowledge 

Develop 
intuitive 
curiosity 

Become intuitive 
interested 

Passional 
intuition 

Dedicated 
Intuition 

Intuitive 
Professionalism 

Insights Acquire 
knowledge 
through insights 

Develop 
Insights 
curiosity 

Become insighted 
and interested 

Insighted 
passion 

Dedicated 
Insight 

Insighted 
Professionalism 

Improvisation Acquire 
improvised 
knowledge 

Develop 
improvised 
curiosity 

To be interested in 
improvisation 

To improvise 
passion 

Dedicated 
improvisation 

Improvised 
professionalism 

Incubation Acquire 
incubated 
knowledge 

Develop 
incubated 
curiosity 

Become interested 
and incubated 

Incubated 
Passion 

Dedicated 
incubation 
 

Incubated 
Professionalism 

 
Table’s cells represent the correlation’s definitions of interferences and interactivities of intelligence 

creativity’s steps and features in Conscience Society. The next step of our research is to develop base level 
definitions (steps of Creativity evolution and features which characterize highly creative people: Table no. 
1) and to create definitions of elements of next (first) level of complexity of Creativity’s Kernel of 
Conscience Society (table 2). These definitions lead to the development of consciousness.  

The definitions of creativity development features of intelligence’s steps are presented using the 
scheme: shot definition of element of creativity feature followed by the definition of each element of the cells 
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which functionally represents hierarchically creativity development top of intelligence. 
2.1. Inspiration: a divine influence, or, stimulation of the mind, exerted on the mind and soul of a 

humankind to a high level of felling or activity.  
Inspiration + Acquire knowledge = Acquire inspired knowledge: a divine influence, or stimulation of 

the mind to a high level of activity that gain understanding for ourselves through one’s effort, experience and 
study. 

Inspiration + Develop Curiosity = Develop inspired curiosity: an influence of the mind to a high level 
of felling or activity, that elaborate an advanced desire to learn more about people or things. 

Inspiration + Become interested = Become interested through inspiration: an influence of mind to a 
high level of feeling to have curiosity to a different quality. 

Inspiration + Passion = Inspirational Passion: a strong boundless desire for something stimulated by 
the mind and exerted on soul or mind of a human kind to a high level of feeling or activity. 

Inspiration + Dedication = Inspired Dedication: the large time and effort completed with wholehearted 
devotion that someone spends on a particular purpose exerted on the mind and soul of a human kind to a high 
level of activity. 

Inspiration + Professionalism = Inspired Professionalism: great skills and abilities that are connected 
with trained and skilled people influenced by a stimulation of the mind and soul to a high level of activity.  

2.2. Imagery: representative images in our minds, especially those produced by the action of imagination. 
Imagery + Acquire knowledge = Acquire imagery knowledge: to gain familiarity or awareness for 

ourselves through one’s efforts, experience, study, images in our minds, produced by the act of imagination. 
Imagery + Develop curiosity = Develop curiosity through imagery: to elaborate an advanced desire 

for gathering information or learning about people or things throughout representative images in our minds. 
Imagery + Become interested = To become interested among imagery: to have or show curiosity to a 

different quality by representative images produced by the action of imagination. 
Imagery + Passion = Imagery passion: a strong desire for something produced with help of 

representative images in our minds. 
Imagery + Dedication = Dedicated Imagery: a representative image in our mind, especially produced 

by the action of imagination through large time and effort completed with wholehearted devotion. 
Imagery + Professionalism = Professional Imagery: great skills and abilities that are connected with 

trained and skilled people by representative images, produced in their minds. 
2.3. Imagination: the mental creative ability to confront and deal with a problem. 
Imagination + Acquire knowledge = Acquire knowledge by imagination: to gain understanding for 

ourselves through one’s effort and images from mind. 
Imagination + Develop curiosity = Developing imaginative curiosity: to elaborate an advanced desire 

to know or learn more about people or things, that is produced by the action of imagination of our minds. 
Imagination + Became interested = Became interested through imagination: having curiosity to a 

different quality by a mental activity to confront and deal with a problem earlier never perceived. 
Imagination + Passion = Imaginative Passion: a strong enthusiasm or desire for something accentuated 

by a mental ability to confront with a problem throughout creativity. 
Imagination + Dedication = Dedicated Imagination: mental ability to confront with a problem never 

before wholly perceived, completed with wholehearted devotion on that purpose. 
Imagination + Professionalism = Professional Imagination: mental ability to confront with a problem 

by forming a mental image of it and using great skills that are connected with trained and skilled people. 
2.4. Intuition: instinctive knowledge or belief obtained whether by a reason or by perception. 
Intuition + acquire knowledge = Acquire intuitive knowledge: to gain for ourselves an instinctive 

knowledge obtained wither by a reason or by perception, through one’s effort, experience or study. 
Intuition + Develop curiosity = Develop intuitive curiosity: to elaborate an advanced desire to know or 

learn more by instinctive knowledge or insights obtained by perception. 
 
Intuition + Become interested = Become intuitive interested: to grow into a different quality by having 

a curiosity shared with instinctive knowledge obtained by perception. 
Intuition + Passion = Passional intuition: instinctive knowledge obtained by perception and desire for 

something. 
Intuition + Dedication = Dedicated Intuition: large time and effort completed with wholehearted 

devotion spent with instinctive knowledge. 
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Intuition + Professionalism = Intuitive Professionalism: instinctive knowledge and skills that are 
connected with skilled people. 

2.5. Insight: faculty of seeing clearly or deeply into a situation. 
Insight + Acquire knowledge = Acquire knowledge through insights: gathering familiarity, awareness 

for ourselves through one’s efforts and experience. The process is helped by the faculty of seeing into a situation. 
Insight + Develop curiosity = Develop Insights curiosity: to elaborate an advanced desire to know or 

learn more through the action of deduction. 
Insight + Become interested = Insight become interested: having curiosity to a quality like seeing 

deeply into a situation. 
Insight + Passion = Passional Insight: a strong desire for something with an ability of deduction. 
Insight + Dedication = Dedicated Insight: faculty of seeing deeply into a situation completed in a large 

period of time and devotion, but thought suddenly. 
Insight + Professionalism = Professional Insight: faculty of deduction connected with great skills and 

abilities. 
2.6. Improvisation: a performance given to produce without planning or preparation something from 

whatever is available. 
Improvisation + Acquire knowledge = Acquire improvised knowledge: to gain experience for 

ourselves through a performance given to produce without preparation. 
Improvisation + Develop curiosity = Develop improvised curiosity: to elaborate an advanced desire to 

know or learn more given by performance to produce it without preparation. 
Improvisation + Become interested = Improvisation become interested: to have curiosity in a 

performance given to produce something without preparation, from whatever is available. 
Improvisation + Passion = Passional improvisation: to perform without planning a strong desire for 

something 
Improvisation + Dedication = Dedicated improvisation: a performance given to produce something 

without planning during a large period of time, completed with wholehearted devotion. 
Improvisation + Professionalism = Professional improvisation: great skills and abilities that are 

connected with trained people, given to produce something without preparation. 
2.7. Incubation: situation that permits or encourages the formation and development, as of new ideas. 
Incubation + Acquire knowledge = Acquire incubated knowledge: to gain awareness for ourselves 

through one’s experience and situations that encourages the formation of new ideas. 
Incubation + Develop curiosity = Develop incubated curiosity: to elaborate an advanced desire to 

know or learn more encouraged by the formation of new ideas. 
Incubation + Became interested = Became interested and incubated: having curiosity to a situation 

that permits the formation of development of new ideas. 
Incubation + Passion = Incubated Passion: a strong desire for something that encourages new ideas. 
Incubation + Dedication = Dedicated incubation: situation that permits the formation of new ideas 

completed in a large time, effort and devotion. 
Incubation + Professionalism = Incubated Professionalism: great skills and abilities that are connected 

with trained people who encourage the formation of new ideas etc.  
3. Creativity’s Kernel’s dedication complex features. 
It is need to profound knowledge in the last two steps of Creativity top. What are the higher steps in 

achieving the top of creativity intelligence? 
3.1. Inspiration dedicated (Inspired Dedication) is a human ability to commit to a goal by analyzing 

some ideas, solution emerging unexpectedly and use them to make it easy to create something phenomenal and 
unusual.  

This definition is composed of two major parts inspiration and dedication. From inspiration we take the 
analysis of ideas, things that interest causes. Inspiration is a unique opportunity to take a common composition. 
Each person sees something beautiful in every work so here come the inspiration, the feeling appears to follow 
the idea to create something beautiful. From dedication we take the power to dedicate ourselves to an idea, 
discover something new, to make a serious effort to get a unique thing. Just when you dedicate yourself to 
something you can get something wonderful, something that wins the heart of every man. 

Example. Eminescu's poems is a model that inspired us to create new poems, but for that this poems 
will be the most beautiful you put heart on paper, you dedicate yourself these poems only then we can say 
that dedicated inspiration leads to obtain an amazing results. Only with inspiration dedicated Eminescu 
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could create poems which in turn inspires us to create new poems, some poems fabulous, the soul will feel 
dedication and inspiration of Eminescu's poems. 

Inspiration dedicated helps us to create new steps to create new beginnings. This is the effect of 
inspiration dedicated to the human consciousness.  

3.2. Imagination dedicated (Dedicated Imagination) is the human capacity to dream and to create 
representations or ideas based on previously acquired perceptions. Transform representations reflecting 
reality in new inventions based on itself-dedication and trust in what do. 

Imagination dedicated is from imagination we take the human capacity to dream to create something 
in his consciousness, something unique and precious. Imagination is the power to transform a dream into 
reality, the power to create something impossible to create. We take from dedication, the power to dedicate 
total for a dream, to deposit a dedication effort needed to turn dreams into reality. Dedicated imagination is 
the power to transform imagination into a final resultant. 

Example. Eminescu's poems are operas after which the imagination is filled with beautiful images, 
enchanting. Dedicated imagination - is the power to transform images obtained from reading the opera in 
truth, a reality to do which Eminescu considered beautiful and which Eminescu considered wrong do not 
have to do. Goal of the imagination is dedicated to transform those pictures of consciousness, those pictures 
improvised, after reading the work of Eminescu, in some reality, in some phenomenal pictures in which 
every person will discover personal dedication. 

3.3. Intuition dedicated (Dedicated Intuition) is the human capacity to devote themselves to the 
work where the ability of consciousness to discover or feel about rational or spontaneously essence of an 
issue is a high priority. 

Intuition dedicated is from intuition we take the human ability to acquire knowledge without 
inference or the use of reason. Intuition is the ability to predict a sense of what can happen. But from 
dedication we take an opportunity to devote fully of our intuition, ability to listen to your intuition to turn 
something into a dedication.  

Exemple. Eminescu's operas are dedicated to a concrete example of intuition, because reading these 
works we intuit the creation of similar operas reveals the poet's dedication to these works. Dedicated 
intuition allows us to enter into the essence of each work read. Eminescu was based on his intuition, his 
intuition told him that he must write, create poems that are now an example for us. Dedicated Intuition is 
the ability to feel desire to create, for professionalism. This intuition dedicated transformed Eminescu's 
works into an example for us. 

3.4. Insight dedicated (Dedicated Insight) is human feeling that comes after an analysis of a 
situation, an agreement that leads to compassion, support, dedicated to analyzing which emotions you feel 
and what you want. 

From insight we take a human feeling that came after an analysis of a situation, a support that can 
help us. But from dedication we take the power to understand this analyzing which emotions your feeling 
to do what you want. Dedication means self-sacrificing devotion for a important situation for you . 

Example. Only by analyzing several works by several research writer, Eminescu was able to write these 
wonderful works. So insight dedicated is how to succeed and has succeeded Eminescu. This capability is an art 
to demonstrate dedication to the work. Just reaching this stage you become dedicated to the analysis. 

3.5. Improvisation dedicated (Dedicated improvisation) is a way to interpret spontaneously or 
feeling unprepared theme dedicated to a particular object or a dedication to something specific. 

From improvisation we deduce: is the way to interpret something quickly, to create a spontaneously 
image or a feeling that appear momentarily. But dedication means: the power to introduce the soul into an 
object that appear instant and is organized at the moment, that is, to dedicate your time in a construction of 
this image or this object. 

Example. What are the author's poems are some improvisation, but each has some really improvising 
some dedication of author. Eminescu through his work demonstrated that dedicated improvisation is a way 
of writing to learn, to get something new and eternal. Improvisation dedicated - is the opportunity to 
advance to overcome imaginary and to begin the reality. 

3.6. Imagery dedicated (Dedicated Imagery) is the formation of mental images, figures, or 
likenesses of things, or of such images collectively to achieve a new level of dedication. 

From imagery we take ability to form images that help develop human consciousness. This ability allows 
us to analyze something through specific or imagined images. But dedication means possibility to change ideas, 
images in a passion that helps us to evolve professionally, get to a higher level in our consciousness. 
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Example. When reading a poem you are invaded by images, dreams paintings appeared after reading 
the poem. Eminescu has devoted everything to poetry. Imagery dedicated is how to convert downloaded to 
deduct a dedication in the beginning and a end. Eminescu's works are dedicated to develop imagery in 
human consciousness, because in their readings you're transported into that world in which you form the 
dedication of that miracle, a real dedication to something amazing but he once imagined. 

3.7. Incubation dedicated (Dedicated incubation) is to develop or cause to develop gradually; 
foment or be fomented for an act of dedicating. 

Incubation means stage of the creative process consisting of spontaneous recovery of pressure as a 
state of problem and the emergence of research. But dedication is the way forward, to be passionate about 
something important, something you want to reach any goal.  

Example. Eminescu wrote lyrics that have conquered the whole world but for each line dedicated 
Incubation he needed, because this capacity helped in developing several poems in creating works that have 
been successful. Incubation dedicated help us develop only gradually things which we dedicate to this as 
we can succeed and has succeeded Eminescu its time. 

Analyzing each definition, each example we find a new step in human consciousness. All these 
complex definitions, however, explain the steps to develop senses are dedicated. Dedication is a step to 
develop the consciousness because only when passion becomes a dedication you can create you can 
discover new things that lead to professionalism, to achieve the ultimate level of development. So these are 
defined in the development of consciousness.  

4. Creativity’s Kernel’s professionalism complex features. 
Professionalism is the final phase is the highest level. When you are professional in a chosen field 

you become an example, you become expert at what you do. So the next step is to combine professionalism 
our feelings, to understand the importance of becoming professional. 

4.1. Professionalism imagery (Imagery Professional) is a human ability to create professional 
images in a given field.  

This definition is composed from two parts. The first part is professionalism. That means it is the 
highest level of consciousness development. Professionalism is the ability to know and to understand 
everything on a professional level, it is the ability to be an expert in what you do and what you want to do. 
The second part is imagery - an ability to form images that help develop human consciousness. This ability 
allows us to analyze something through specific or imagined images.  

Example. Professional imagery is a way of seeing reality in an imaginary. Eminescu is professional 
via reality through his poems, they were imagined and created in such a professional way, because reading 
the author discovered pain. Professional imagery is the ability to see true and transform it into something 
unique, as are the works of Eminescu. 

4.2. Professional imagination - human capacity to create new representations or ideas based on 
perceptions, representations or ideas previously accumulated to reach a new professional level, it is Human 
capacity to grow in professionalism. 

Professionalism is a human capacity to create some new things to the highest level. It is the power to 
deduce something without knowing too much. Imagination means the human capacity to dream, to create 
something in his consciousness, something unique and precious. Imagination is the power to create 
something sometime impossible to create.  

Example. Eminescu's works are based on professional imagination and are represented by their 
uniqueness. Eminescu's works are unique worldwide, because professionalism and imagination that led 
him to create these kinds of poems. Imagination should be the final stage of human consciousness, just 
when you already become a professional and you deduct the works read like some images that turn into 
reality. Professional imagination is the ability to increase professionalism, to eternity as Eminescu's works. 

4.3. Professional inspiration (Inspired professionalism) is a mental state which contributes to creation of 
highest level of professional goods. It is human capacity to achieve the professionalism of consciousness. 

Professionalism is the ability to know and understand everything on a professional level, ability to be an 
expert in what you do and what you want to do. But inspiration is the action or power of moving the intellect or 
emotions, is a mental state which has highest contribution in the process of creation professional goods 

Example. Eminescu analyzes professional creations of Ion Creanga. So after review, he has 
developed professional inspiration. Professional inspiration helped create several poems that have common 
issues with other authors. This way to collect some beautiful works of other authors represents professional 
inspiration. Only professional in the field can also create unique works. 



 
Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 

 
 

287

4.4. Professional intuition (Intuitive Professionalism) is the ability to discover consciousness, 
spontaneously, essence, meaning a problem of an object. What support the formation of professional 
common basing on professional intuition in a domain you became professional. 

Intuition is the ability to discover consciousness, spontaneously, essence, meaning a problem of an 
object. Professionalism is the last stage in the development of consciousness, Professional intuition develop 
our impulse that always succeeds. 

Example. Professional intuition is characterized by impulses that lead you to create something 
beautiful and unique. Eminescu is unique, his works are a real treasure, which was created using intuition 
to create. Eminescu intuited that poetry is all for it. He listened to intuition, becoming professional in 
poetry.  

Professional intuition is the human quality that leads to success. Only when listening to this intuition 
can say that you will succeed and has succeeded to create this great works. 

4.5. Professional insight (Insighted Professionalism) is a human capacity to analyze a situation and 
to seek a professional solution, independent to resolve it. It replaces opportunity of situations that would 
need professional understanding. 

 Professionalism is a human capacity to create some new things to the highest level. Professionalism 
is the power to deduce something without knowing too much. Insight is a human feeling that comes after 
an analysis of a situation, a support that can help us.  

Example. Only the professional support you can succeed. Eminescu poetry is king because he 
managed professional characteristics that developed over the years. Thus professional insight was the way 
to increase to be above all. Just using this feature, we become superior, become professionals such as 
Eminescu. 

4.6. Professional incubation (Incubated Professionalism) is human capacity to keep some 
documents or things in the future will be worth much more than now, is what can grow professionally over 
a period of time. 

Professionalism represents the following: believing passionately in what you do, never 
compromising your standards and values, and caring about your clients, your people, and your own career. 
Incubation means stage of the creative process consisting of spontaneous recovery of pressure as a state of 
problem and the emergence of research. 

Example. Professional Incubation is the human capacity to develop something for a while to turn, in 
something professional immense value. Thus Eminescu lyrics managed to develop into true treasures that 
call today considered the gold poetry. Incubation is a professional way to preserve and evolve human 
consciousness evolved as Eminescu to the end. 

4.7. Professional improvisation (Improvised professionalism) – the human ability to improvise and 
create new professional situations that lead to a guaranteed success. 

Professionalism is a human capacity to create some new things to the highest level. Improvisation is 
the power to deduce something without knowing too much; it means the way to interpret something 
quickly, to create a spontaneously image or the feeling that appear momentarily. 

Example. Professional improvisation is the way to reach eternity. Eminescu is eternal only through 
his work he has developed up to professional consciousness which led to many valuable works. 
Professional improvisation is something rapid way of writing that leads to success. Thus professional 
improvisation is method of creating in every moment and every moment of life and has made Eminescu. In 
the last moment of his life Eminescu dedicated to poetry because he was a professional and a professional 
that gives his life for he loves. 

Thus analyzing each definition we observe an evolving human consciousness. To become a 
professional you must dedicate yourself, have a passion to possess knowledge and be interested in 
everything he does, as Eminescu.  

5. The 4 levels of Creativity’s impact in Conscience Society 
After it was matched the definitions for compound (First level) entities of Creativity Kernel and was 

gathered linguistics expressions for them it was obtained the pragmatics part of adaptable definitions of 
entities of the evaluated levels of Creativity development in Conscience Society.  

How the elements of basic and first levels of Creativity Kernel hierarchically evaluate in the process 
of Conscience Society creation? 

The Creativity Kernel first level elements are divided in the next 4 parts (figure 1): Intuitive level, 
Imaginative level, Passional level, and Professional level. 
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Figure 1. The 4 levels of impact of Creativity in Conscience Society 

 
The scheme (figure 1) of above investigated Creativity elements (table 2) represents 4 levels of 

becoming a rational human being in Conscience Society. It is not the goal to give some examples, just 
emphasizing the expressions in each level with a short description about how the levels are seeing and also 
with the analysis of its impact for Conscience Society. 

Using definitions of Basis and First levels of Creativity Kernel elements it can be observed the 
impact of Creativity in economic life and society [5]. 

5.1. Intuitive level is represented by next complex elements of Creativity Kernel: Inspirational Passion; 
Inspired Dedication; Inspired professionalism; Acquire inspired knowledge; Develop inspired curiosity; Acquire 
intuitive knowledge; Develop intuitive curiosity; Become intuitive interested curiosity; Passionated intuition; 
Develop Insights curiosity; Become insighted and interested; Dedicated Insight; Insighted Professionalism. 

Intuitive level involve terms that have in their essence elements anterior to the human being such as: 
inspiration, deduction (insight), intuition. Expressions obtained can administrate a pure minded character to 
a gained experience or finished job. 

For warning - the idea that intuitive level can influence positive economic thought at micro and 
macro economics levels, and their phases can be simplified. This way by Saul Kaplan [10] was 
demonstrated that the economic theory basis can be “translated” at the intuitive level, for example: 
“Egalitarian socialism creates poverty... even starvation”. 

Intuitive version: If everyone gets the same share whether or not they work, you're asking people to 
work for free. People don't like working for free, especially when the work isn't very fun. 

Conclusion: intuition and expressions that refers to the human intuition are able to contradict and 
comment theories, ideologies, economic desertions. It is doubtless that sometimes, conscience intuition can 
show the right way to a sure development or growth. 

5.2. Imaginative level represents next level in hierarchy on intelligence evolution in Conscience 
Society. It includes next list of complex elements of Creativity Kernel: Acquire knowledge by imagination; 
Developing imaginative curiosity; Became interested through imagination; Imaginative Passion; Dedicated 
Imagination; Professional Imagination; Developing imaginative curiosity; Became interested through 
imagination; Imaginative Passion; Dedicated Imagination; Develop curiosity through imagery; To become 
interested among imagery; Imagery passion; Dedicated Imagery; Professional Imagery; Acquire 
improvised knowledge; Develop improvised curiosity; To improvise passion; Dedicated improvisation. 

Imaginative level represents the second level in this Creativity intelligence evolution. It is the next 
way to form a person of a Conscience Society, and for becoming such a person, is needed to pass at the 
current level. Here occurs the creativity. 

Creativity can appear since we are in childhood, but with pass of time, it disappears. Now we are 
asking us “why?” During evaluation in the life, creativity decreases being replaced by theoretical 
knowledge at beginning, practical-after. Expressions that involve creativity ideas will be able to develop the 
action (more creative) and the economic thought. 



 
Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 

 
 

289

Ken Robinson [11] talked about creativity and how it is destroyed during the maturity (starting with 
childhood and finishing with university): "It is often said that education and training are the keys to the 
future. They are, but a key can be turned in two directions. Turn it one way and you lock resources away, 
even from those they belong to. Turn it the other way and you release resources and give people back to 
themselves. To realize our true creative potential – in our organizations, in our schools and in our 
communities – we need to think differently about ourselves and to act differently towards each other. We 
must learn to be creative … Creativity can change the way of human thinking. The future base of tomorrow 
is not in useless theory, concept that was born in 19 century when the accent was only on knowledge, but in 
the flexible and dynamic methods to solve problems at global level”. 

In conclusion it is need to consider that imaginative level is the base level for conceiving of a 
rationalist in the tomorrow’s conscience society. 

5.3. Passion level represents the third level of Creativity Kernel elements of intelligence 
development in Conscience Society. It comprises next First level of Creativity Kernel elements: 
Inspirational passion; Imagery passion; Insight in passion; To be interested in improvisation; Inspired 
dedication; Dedication intuition. 

Passion level represent the level in hierarchy of intelligence evolution on which it is discovered the 
wish of changing. Passion must and can become the main factor in an action of change. 

Some expressions [12] about passion and their role in conscience society: 
(a) Passion is powerful. The mind is considered as having lost itself-control, and become the passive 

instrument of the feeling question. 
(b) Passion is energy. It sustains us through times when we need to go the extra mile. 
(c) Passion is expressed in brands. Unprecedented economic opportunity is within the reach of those 

willing to connect their brands to the passion that drives us. If you develop brands, the power to incite 
equally great or devastating movements is in your hands. Please use it wisely. 

The passion level involve devotion, desire and fineness for obtaining. It is needed that the creative 
person to be dogged and to obtain everything that has as a goal. 

5.4. Professional level is represented by next complex elements of Creativity: Acquire knowledge 
through Insights; Acquire imagery knowledge; Acquire incubated knowledge; Professional imagination; 
Intuitive professionalism; Improvised professionalism; Incubated professionalism. 

Professional level is the supreme level that rich intelligence by passing all three previous levels, by 
this developing yourself. 

The knowledge that are gathered using other first 3 levels of intelligence development included this 
one, are extraordinary. However not all are based on knowledge but on Creative Intelligence, which are 
classified in 3 parts: 

Intelligence is diverse: we think in a lot of ways: kinesetezic, through sounds. 
(b) Intelligence is .dynamic: creativity results from the different disciplinary way of seeing things. 
(c) Intelligence is distinctive: each individual is manifested in a special way. 

Discussed hierarchically intelligence development levels are characterized by something that is 
interconnected. So the relationship between them it is noticed after small supplement research. 

Conclusion.  
Human consciousness is a treasure to be discovered step by step [1, 8]. Each of these steps represents 

a stage of human consciousness development. By each of these steps the level of development increases. 
Human consciousness is characterized by several features. They have a special destination in human 

consciousness. For each stage of development these feelings have different signified, but to finally see that all 
these features lead to professionalism, to advance up the unique consciousness. All these features are linked to 
each other; without one of them human consciousness would not develop. Each of them have a particular 
importance, and all have something in common. All these features lead to the development of consciousness and 
only when you reach the end you can considered an example, a model have to follow it and others. 

Our research consists in discovering the importance of each feature separately. It is need to see how 
human consciousness evolves. With the deepening of this research we found that human consciousness is 
closely connected with the feeling because every stage of human consciousness is influenced by our 
feelings and the desire to move towards uniqueness.  

In this research it was special discussed the importance of dedication and professionalism Creativity 
tops and how they influence the development of consciousness to create valuable things. Remained steps of 
Creativity development (Table no. 2) such as acquiring knowledge, developing curiosity, becoming 
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interested, and passion will be subject of future investigations. If you are ready to dedicate and deposit all 
your powers, to give up everything to become professional, only then you can say that your consciousness 
has reached the highest level of development.  

Creativity is the main part of Conscience Society. It evolves the highest features of human character 
and for his growth as personality is needed a huge effort. The creativity needs to be not only developed as a 
part of a original intelligence that gives great ideas and solutions, but also cultivated from childhood. The 
imaginative and creative people are the most appreciated in our days and especially tomorrow, in the period 
of creation of Conscience Society. 

Conscience Society will be created in the period from 2019 to 2035 years. Such society will be based 
on the strong correlation between natural and artificial intelligences. Intelligences in Conscience Society to 
our opinion will possess the inspiration, imagery, imagination, intuition, insights, improvisation, and 
incubation features which characterize highly creative people. Creativity top of intelligences in Conscience 
Society will be touched by acquiring knowledge, developing curiosity, becoming interested, and successive 
culminating with passion, dedication, and professionalism as highest level of activity. 

Conscience Society is the tomorrow’s society with all the greatest inventions and other ways of changing 
history. 
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The article refers to problems in education using web pages, especially interactive and dynamic Web pages. 

Such pages must assure a new level of functionality, the applications must also provide possibilities of case studies in 
online regime change of parameters directly by the user.  

Key-words: WEB pages, interactive, education, efficiency, case studies.  
 
Problemelor implementării tehnologiilor informaţionale, în activitatea social-economică, li se acordă 

tot mai mare atenţie, în special, utilizării paginilor WEB interactive în educaţie. O analiză succintă a 
problemelor care sunt şi care pot apărea este dată în [1,2]. În scopul economisirii spaţiului, nu ne vom referi 
la completări în acest sens. 

Complexitatea proiectării paginilor WEB interactive, care ar include instrumente suficiente şi capabile să 
asigure rezolvarea unei serii de probleme, dintr-un anumit domeniu, influenţează în mod direct evoluţia lor. Vom 
încerca să explicăm acest lucru. Să luăm, de exemplu, pagina [3]. Este o pagină recent apărută, se referă la 
tematicile examenului de matematică de absolvire a şcolii medii pentru anul 2013. Utilitatea unor astfel de pagini 
este evidentă. Însă, în opinia noastră, eficienţa ar fi fost mult mai substanţială, dacă s-ar fi oferit şi posibilităţi de a 
obţine soluţionarea problemelor nu doar pentru unele probleme concrete, ci şi rezolvările pentru o serie întreagă 
de exemple similare. Astfel, cel care învaţă sau se autotestează, să poată rezolva şi problemele pe care le doreşte. 
Ca să fim mai expliciţi, în calitate de utilizatori, ne-am dori nişte instrumente, care ne-ar permite să modificăm 
unii „parametri” ai tipului dat de exemple, de pildă, coeficienţii numerici din expresiile funcţiilor cercetate, şi să 
obţinem explicaţiile corespunzătoare concrete exemplului modificat. Ne dăm foarte bine seama că o astfel de 
pagină trece în altă categorie, în ceea ce priveşte funcţionalitatea, precum şi complexitatea. În acest caz, sunt 
necesare anumite operaţii, calcule etc., pentru fiecare exemplu prezentat, iar explicaţiile vor fi diferite pentru 
diferite cazuri. Deci, se cere respectarea unui algoritm care să realizeze soluţionarea pentru fiecare caz în parte. 
De aici, pentru traducerea în realitate a algoritmului, rezultă necesitatea utilizării unui limbaj de programare pe 
WEB, care ar asigura funcţionalitatea paginii în cadrul Internetului. Acestea din urmă determină gradul de 
complexitate la proiectarea şi realizarea paginilor WEB active, dinamice. Credem că prin aceasta şi se explică 
evoluţia atât de lentă a aplicaţiilor WEB. 

Să ne referim la încă un site, care, în starea cum este, de asemenea, poate fi calificat ca unul foarte util [4]. 
Dintre mai multele probleme abordate, găsim şi exemple referitoare la domeniul analizei, clasificării, 
corespondenţei etc., care ţin de problemele managementului informaţional. Exemplele prezentate sunt foarte 
bine explicate, însă datele sunt „moarte”, „fixe”, fără nicio şansă de a efectua unele modificări pentru a efectua şi 
studii de caz. Astfel, soluţionarea problemelor ce ţin, de exemplu, de noţiunea de „Claster”, „k-means” ar fi fost 
mult mai eficient expusă şi înţeleasă. Desigur, şi aici ne-am fi dorit accesibilitatea de a modifica unii parametri şi 
de a obţine soluţiile respective – din nou, o pagină dinamică activă este iminentă. Atragem atenţia că, în acest 
caz, rezolvarea problemei ce ţine de realizarea unei astfel de pagini este cu mult mai simplă decât în cazul 
universalizării soluţionării problemelor din domeniul matematicii (cazul expus mai sus). 

Sau, să ne referim şi la unele probleme din procesul elaborării şi formularea unei decizii. În [5] sunt 
expuse mai multe modalităţi de elaborare a deciziilor. Să luăm, de exemplu, arborele decizional, pag. 108, un 
exemplu destul de potrivit. În schema prezentată, sunt descrişi o mulţime de parametri, care ar putea fi modificaţi 
în scopul studiilor de caz. Acest lucru poate fi realizat chiar în cadrul aplicaţiei Excel. Dar, ca să nu mizăm pe o 
aplicaţie comercială, ar fi fost destul de simplu de realizat o asemenea schemă în cadrul unei pagini dinamice 
WEB. Efectul ar fi fost unul cu mult mai util şi eficient. Modificarea parametrilor, corespunzători situaţiilor 
aproape de cazurile reale, ar conduce spre soluţii viabile reale, ceea ce ar contribui la rezolvarea „în mod 
ştiinţific” a problemei, deci am avea şi soluţii pentru unele probleme reale, nu doar exemple improvizate!  

Tot acolo, [5], la capitolul III, pag. 78-100, este descris procesul „Abordarea deciziilor 
monocriteriale”. Fără a intra în detalii, suntem de părere că o asemenea expunere a materialului ar fi cu 
mult mai eficientă în cadrul unei pagini dinamice WEB, în cadrul căreia utilizatorul ar fi avut posibilitatea 
să modifice datele iniţiale şi să deprindă o procedură de luare a deciziilor conform studiilor teoretice.  

În scopul de a fi cât mai înţeleşi, în continuare, prezentăm un exemplu de pagină WEB deja creată şi 
vom încerca să scoatem în evidenţă cât mai multe avantaje, de asemenea, să încercăm să argumentăm 
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gradul de utilitate şi o potenţială eficienţă destul de semnificativă. 
Precizăm, de la început, că explicaţiile şi comentariile sunt realizate în limba engleză, deoarece se 

presupune includerea unui instrument special pentru a obţine informaţia dată şi în rusă şi în română. 
Această pagină, de rând cu altele, cu expunerea materialului şi din alte compartimente, urmează a fi 
publicate pe NET şi de aici totul devine clar. 

La deschiderea paginii, apare imaginea din figura 1. În cazul dat, este prezentat conţinutul, după ce, în 
coloana „User Sol”, „answers” au fost înlocuite cu răspunsurile obţinute de utilizatorul paginii date. Imediat după 
introducerea răspunsurilor, după cum se observă, din secvenţa „The example nr.2 was selected”, a fos apăsat 
butonul „Ex:2”. Aplicaţia WEB a luat în considerare răspunsurile, le-a comparat cu cele calculate de aplicaţie şi 
a completat coloana „correct sol”. În plus, în partea de jos a acestor coloane este prezentată şi o statistică 
referitoare la numărul de exemple rezolvate, câte dintre răspunsuri sunt corecte, şi care este procentajul reuşitei. 

 

 
 

Figura 1. Fragmentul de bază al paginii principale a aplicaţiei 
 
În cazul în care utilizatorul doreşte să mai încerce o dată determinarea soluţiilor, atunci el poate să 

revină la starea iniţială prin apăsarea butonului „Back”. 
În partea de jos a imaginii din figura 1, imediat după apăsarea oricăruia dintre butoanele „Ex:0” 

„Ex:4”, apare o scurtă descriere a metodei de rezolvare a unor asemenea probleme, după care urmează 
rezolvarea în detaliu a exemplului corespunzător butonului acţionat (vezi figura 2). 

Fără a intra în detalii, care sunt specifice unei probleme concrete, ţinem să atragem atenţia că mereu a fost 
atrasă atenţia la expunerea pe cât se poate de succintă, şi, în acelaşi timp, suficientă ca conţinut, pentru ca 
utilizatorului să i se ofere şanse mare de a nu recurge şi la alte surse de consultanţă pe domeniu. Desigur, 
utilizatorul, în dependenţă de nivelul lui, poate utiliza şi alte surse. Însă, în mod cert, se presupune că până la 
utilizarea acestor pagini, persoana cointeresată este obligată să acceseze mijloacele respective pentru a obţine 
cunoştinţe, în cazul dat, referitoare la rezolvarea inecuaţiilor şi sistemelor de inecuaţii de gradul doi. Menţionăm 
că o asemenea pagină interactivă poate fi accesată din meniul de bază (aici meniul nu este prezentat).  

Prin accesarea butonului „Graphical explanations” avem posibilitatea de a obţine şi explicaţii grafice, 
care, de altfel, sunt destul de eficiente în soluţionarea problemei prin metoda intersecţiei intervalelor, 
metodă recunoscută şi utilizate pe larg la rezolvarea a unor asemenea probleme. În figura 3 sunt prezentate 
soluţiile particulare pentru fiecare dintre inecuaţiile din sistemele pentru cazul 1 şi cazul 2, de asemenea, în 
mod grafic, se arată domeniul comun pentru fiecare sistem, este prezentată soluţia în particular pentru 
fiecare caz (cazul 1 şi cazul 2), şi, la final, este formată şi soluţia integrată, comună. 
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Figura 2. Descrierea rezolvării exerciţiului selectat 
 

 
 

Figura 3. Prezentarea grafică a determinării soluţiei finale a problemei selectate 
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Ţinem să menţionăm că, prin acţionarea butoanelor respective, utilizatorul are posibilitatea de a 
obţine rezolvarea oricărui exerciţiu respectiv. 

Atragem atenţia că una dintre cele mai importante proprietăţi ale acestei pagini interactive 
constă în faptul că utilizatorul poate modifica coeficienţii expresiilor de gradul doi, precum şi a celor 
liniare, astfel, poate fi obţinută rezolvarea tuturor problemelor care se încadrează în această 
„schemă”. În „spatele” acestei aplicaţii, stă un cod scris într-un limbaj de programare, un modul 
care rezolvă oricare problemă de acest tip. Acesta şi este miezul principal al acestei tehnologii de 
pagină WEB interactivă. 

Acum este momentul să discutăm un pic despre utilitatea unei asemenea pagini WEB, de pe diferite 
poziţii: elev (student), profesor, proiectanţi de pagini WEB, editori de manuale (cărţi). 

• elev(student) – credem, persoana cointeresată în studierea materialului dat, dintre opţiunile 
„pagina WEB” şi „carte (manual)”, la sigur, va alege pagina WEB. Explicaţia este destul de evidentă: 
accesibilitate oriunde este acces la Internet (acest lucru, astăzi, aproape că nu constituie o problemă, mai 
mult ca atât, în majoritatea bibliotecilor tradiţionale, este acces la internet, iar studenţii, în marea lor 
majoritate, posedă tehnologia explorării paginilor WEB), în plus şi timpul de accesare contează foarte mult. 
Pe de altă parte, elevului (studentului) i se oferă posibilitatea de a rezolva o serie întreagă de probleme 
similare şi de a primi explicaţii pentru fiecare în parte, fără a irosi timpul la operaţii aritmetice simple, astfel 
atenţia se va concentra la metodologia rezolvării. Instrumentele incluse în această pagină WEB îi oferă 
utilizatorului posibilitatea de a se instrui individual, de asemenea, şi de a se autoevalua.  

• profesor – chiar şi pentru un profesor cu puţină experienţă de lucru în explorarea paginilor WEB, 
este foarte evidentă opţiunea mai favorabilă şi pentru ambele părţi participante la învăţare (studiere). În 
locul tablei scrise (apoi şterse, apoi iar scrise,…), avem imaginea pe ecran sau/şi pe ecranul Laptopului, pe 
care sunt prezentate explicaţii, comentarii succinte, iar din partea profesorului se cere doar să atragă atenţia 
la cele importante, dificile pentru înţelegere elemente. Intensitatea şi calitatea expunerii nu poate fi 
comparată cu respectivele prin predarea tradiţională (tabla, creta, comentarii verbale etc.). Un profesor cu o 
înaltă măiestrie pedagogică şi cu cunoştinţe profunde în domeniu nu va ezita să expună rezolvarea mai 
multor probleme (studii de caz) pentru a scoate în evidenţă majoritatea absolută a cazurilor posibile, 
precum şi abordarea respectivă pentru un tip de probleme. Una dintre cele mai importante proprietăţi ale 
unei pagini WEB, asemenea celei descrise în această lucrare este că profesorul poate economisi foarte mult 
timp, efortul fizic, precum şi obiectivitate la petrecerea lucrărilor de control.  

 
Concluzii 
1. Intensitatea implementării paginilor WEB interactive, în sensul celei prezentate în lucrarea dată, 

se va amplifica din cauza evoluţiei accentuate a HARD-ului. 
2. Calitatea aplicaţiilor WEB este destul de dependentă de nivelul de cunoaştere a domeniului de 

aplicare din partea designerului paginii respective. 
3. Ridicarea nivelului de competenţă în domeniul proiectării paginilor WEB din partea 

specialiştilor de domeniu de implementare acestor aplicaţii este factorul principal al accelerării şi 
ridicării nivelului de utilitate. Accesibilitatea, în prezent, a mai multor „free” pagini WEB de 
învăţare în domeniul programării sau/şi proiectarea WEB confirmă acest lucru.  

4. Complexitatea sporită la proiectarea paginilor WEB interactive este în dependenţă sporită de 
gradul de asigurare a proprietăţii intelectuale. Astăzi, tot mai des, întâlnim site-uri care oferă 
servicii de învăţare contra plată, şi în plus, cu condiţii care interzic redistribuirea sau/şi copierea 
neautorizată. 
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The key to managing conflict well is choosing and executing the strategy that best fits the situation. The purpose 

of this paper is to identify the main conflict management strategies used in organizations: competing, accommodation, 
compromise, collaborationy, and avoidance. These strategies are discussed in relation to previous research and to 
implications of other different conflict management strategies in organizations. Therefore, it presents the main 
advantages of using each strategy to handle organizational conflict situations, it also pinpoints the short comings of 
existing conflict management strategies that could be addressed to improve its performance in the days to come. To 
most effectively manage a conflict, we should use the strategy that is most appropriate for that particular conflict 
situation. Conflict management has also important role to make managers successful.  

 
Introducere 
Gestiunea conflictelor are ca obiectiv anticiparea situaţiilor conflictuale pentru a evita producerea lor, 

elaborarea de soluţii eficiente pentru minimizarea disfuncţionalităţilor conflictelor, atunci când acestea s-au 
produs, şi îmbunătăţirea funcţiilor constructive ale conflictului în vederea creşterii eficienţei organizaţiei (Green 
şi Armstrong, 2007). Gestiunea conflictului nu este acelaşi lucru cu rezolvarea acestuia. Diferenţa este mai mult 
decât semantică (Robbins, 1978). Rezolvarea conflictului presupune reducerea, eliminarea sau sfârşirea 
conflictului. Studiile referitoare la negociere, mediere şi arbitrare abordează rezolvarea conflictelor. Organizaţiile 
de astăzi au nevoie de gestiunea conflictului, şi nu de rezolvarea conflictului. Modalităţile de gestiune a 
conflictelor de organizare sunt la fel de variate ca şi cauzele, originile şi contextele care le-au generat. Eforturile 
îndreptate spre limitarea unor aspecte ale comportamentului conflictual pot fi numite ca strategii de soluţionare a 
conflictelor şi a eforturilor îndreptate spre atitudinile părţilor. Managerii calificaţi cunosc aceste metode şi tehnici 
şi ştiu cum să le utilizeze în mod eficient. Toate organizaţiile, simple sau complexe, deţin o serie de mecanisme 
sau proceduri de gestiune a conflictului. Acestea sunt incluse în structura organizatorică, iar salariaţii sunt 
conştientizaţi de către manageri pentru a influenţa cursul şi dezvoltarea unui conflict. Succesul sau eficacitatea 
unor astfel de proceduri pot fi evaluate prin măsura în care acestea limitează amploarea conflictului, precum şi 
prin măsura în care acestea contribuie la rezolvarea la un nivel satisfăcător al conflictului. În cazul în care 
managerii acordă atenţie metodelor de gestiune a conflictelor, aceştia ar trebui să acorde mai mult sprijin 
strategiilor care pot pune capăt unui conflict într-un mod satisfăcător şi într-o manieră permanentă. Rezultatul 
unui conflict depinde de multe aspecte ale procesului conflictului chiar înaintea eforturilor de gestiune a acestora 
(de exemplu, probleme în conflict, puterea relativă a actorilor, gradul de proximitate etc.).  

 
Tipologia strategiilor competitive de gestionare a conflictelor organizaţionale 
Deciziile manageriale produc, uneori, disfuncţionalităţi, ca urmare a definirii insuficiente a 

obiectivelor, a abordării unor metode de conducere neadecvate sau datorită unor comportamente eronate 
faţă de angajaţi şi colaboratori. Toate aceste aspecte se pot înlătura prin elaborarea şi aplicarea atentă a unor 
strategii manageriale de gestiune a conflictelor.  

În comportamentul managerial, s-au observat unele similitudini în abordarea conflictelor. Astfel, au fost 
evidenţiate următoarele strategii de gestiune a situaţiilor conflictuale din cadrul unei organizaţii (Johns, 1998; 
Robbins (2003); (Rahim (2011): Strategia orientată spre evitarea (neglijare/ocolire) conflictului; Strategia 
orientată spre adaptare (acomodare/îndatorare); Strategia orientată spre concurenţă (forţare/dominare); Strategia 
orientată spre compromis (comun); Strategia orientată spre colaborare (integrare). 

Aceste strategii de gestiune a conflictelor pot fi împărţite în două tipuri: constructive şi distributive. În 
patru din cele cinci strategii de abordare a conflictului sunt implicate o parte sau ambele părţi, care sacrifică 
ceva pentru a gestiona conflictul. Compromisul, concurenţa, acomodarea şi evitarea sunt soluţii 
distributive. Compromisul are loc atunci când ambele părţi fac sacrificii, pentru a găsi un punct comun. Cei 
care adoptă compromisul sunt mai interesaţi de găsirea unei soluţii imediate decât a uneia constructive. 
Concurenţa şi acomodarea necesită ca una din părţi să renunţe la opinia ei pentru a se putea rezolva 
conflictul. Când evită luarea unei decizii comune, cele două părţi presupun că riscurile soluţionării 
conflictului sunt mult prea mari. Strategiile distributive sunt specifice acelor manageri a căror înclinaţie de 
a aborda conflictele este fie agresivă, fie indecisă. Abordarea concurenţială este adoptată intuitiv, iar 
persoanele sunt dure, combative şi chiar necruţătoare, dacă este nevoie. Cercetările au demonstrat că 
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această strategie de tipul „scopul scuză mijloacele” este ineficientă (Bedrule-Grigoruţă, 2001). Strategiile 
de gestiune a conflictelor au în vedere două dimensiuni principale, respectiv: dorinţa fiecărei părţi implicate 
în conflict în impunerea punctului de vedere propriu sau a intereselor proprii; gradul de cooperare al 
fiecărei părţi aflate în conflict în satisfacerea nevoilor sau intereselor celeilalte părţi. 

Strategia orientată spre evitare (neglijare/ocolire) se caracterizează prin faptul că, deşi părţile aflate în 
conflict recunosc existenţa conflictului, nu vor să aibă o confruntare. Hiltrop şi Udall (1999) menţionează că 
această abordare în ceea ce priveşte conflictul este ca o situaţie care trebuie evitată prin orice mijloace. O idee 
similară exprimă şi Torringhton şi Hall (2001), care consideră că un conflict poate fi ţinut sub control prin 
ignorare sau neglijare. Deşi evitarea conflictelor poate oferi o anumită diminuare a stresului determinată de 
rigorile conflictului, de fapt, situaţia nu se schimbă. Acest lucru înseamnă că eficienţa acestei strategii este 
limitată. Utilizarea acestei strategii este indicată mai ales în situaţiile în care: problema este nesemnificativă; 
efectele disfuncţionale potenţiale ale confruntării depăşesc beneficiile soluţionării; este necesară o perioadă de 
calmare a stărilor emoţionale. În cazul în care nu se iau măsuri de soluţionare a conflictului, este foarte probabil 
ca acesta să reapară. Cum afirmă Cândea (1998), conflictul nu dispare „de la sine”, ci rămâne într-o stare latentă. 
Evitarea nu rezolvă problema, ci doar amână conflictul. Principalul dezavantaj al acestei strategii constă în faptul 
că ignoră condiţiile care generează conflictele. 

Strategia orientată spre acomodare (adaptare/îndatorare). Adaptarea / concesiunea este strategia de 
gestiune a conflictelor în care părţile implicate nu încearcă să-şi impună punctul lor de vedere, ci mai degrabă 
satisfac nevoile celeilalte părţi. Aceasta înseamnă că „acomodarea” este o modalitate de a gestiona conflictul 
care determină managerii să coopereze şi să tindă să satisfacă nevoile celorlalţi cu preţul propriilor interese, în 
special atunci când armonia şi stabilitatea sunt valori foarte importante. O astfel de strategie poate fi adoptată 
pentru a obţine un „credit” social pentru viitor, când se câştigă informaţii care pot fi folosite la o dată 
ulterioară, când se vor aborda probleme mult mai importante sau atunci când situaţia iese, pur şi simplu, de 
sub control. De asemenea, acest mod de abordare a conflictului este preferat pentru a arăta bun simţ, atunci 
când agresivitatea celeilalte părţi se concretizează într-un comportament inacceptabil. Strategia mai poate fi 
adoptată şi atunci când: partea care îl adoptă nu are dreptate; problema este mai importantă pentru cealaltă 
parte; se tratează de pe o poziţie slabă; se consideră că este mai important să se menţină relaţia existentă. Aşa 
cum menţionează Hiltrop şi Udall (1999), această abordare implică menţinerea relaţiilor interpersonale prin 
orice mijloace, fără a lua în seamă obiectivele personale ale părţilor implicate. Cu alte cuvinte, părţile aflate în 
conflict supraestimează valoarea menţinerii relaţiilor interpersonale şi subestimează importanţa atingerii 
obiectivelor personale. În consecinţă, această strategie poate reduce conflictul simţit şi poate fi, uneori, utilă 
sau eficientă pe termen scurt. Cu toate acestea, pe termen lung, oamenii nu pot fi, întotdeauna, dispuşi să-şi 
sacrifice obiectivele sau nevoile lor personale doar pentru menţinerea relaţiilor interpersonale sau a relaţiilor 
de colaborare. Mai mult decât atât, acest tip de strategie de adaptare poate limita creativitatea şi stopa apariţia 
de idei şi soluţii noi pentru rezolvarea conflictelor.  

Strategia orientată spre concurenţă (forţare/dominare/confruntare) este în opoziţie directă cu 
strategia de acomodare şi reprezintă acea strategie de gestiune a conflictelor care, potrivit lui Johns (1998), 
tinde să maximizeze greutatea interesului propriu sau a punctului de vedere propriu şi minimizarea gradului 
de cooperare. Există astfel tendinţa de a încadra conflictul într-o strategie „câştig/pierdere”sau 
„câştigător/perdant”, care poate avea mai multiple consecinţe negative şi, în cele din urmă, în cazul în care 
părţile au forţe egale, ajung la un punct mort, în care nu mai poate fi luată nicio decizie. De aceea, Hiltrop şi 
Udall (1999) subliniază faptul că această strategie reprezintă o modalitate de abordare a conflictului 
orientată spre putere, în care este utilizată orice fel de putere, considerată oportună în apărarea poziţiei 
considerate corecte sau care poate câştiga prin orice mijloace. Această strategie este considerată adecvată în 
special în situaţiile când este implicată multă putere, când există, cu certitudine, fapte reale, în probleme 
vitale pentru succesul organizaţiei sau atunci când situaţia este, într-adevăr, una de tip „câştig-pierdere”. 

Strategia dominării mai este recomandabil să se aplice şi în cazurile în care: problemele aflate în 
conflict sunt minore; este necesară o decizie rapidă; se instalează un curs nedorit al acţiunii; este necesar ca 
managerul să se impună în faţa subordonaţilor; decizia nefavorabilă a părţii adverse ar fi păgubitoare; 
subordonaţii nu au expertiza necesară pentru a lua decizii tehnice; Această strategie constituie, probabil, 
singura cale de rezolvare definitivă a conflictului şi este utilizată în cazul în care se acceptă diferenţele 
legitime dintre părţi, cheia soluţionării conflictului fiind recunoaşterea onestă a diferenţelor. 

Strategia orientată spre compromis (partajare) reprezintă o strategie de gestiune a conflictelor care 
combină, în doze medii, impunerea interesului sau punctului de vedere propriu şi cooperarea sau 
satisfacerea intereselor altora. Părţile implicate în conflict, fiind conştiente că riscul escaladării conflictului 
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este prea mare, iau în considerare atât interesele proprii, cât şi pe cele ale celeilalte părţi. Cu alte cuvinte, 
este acceptat parţial punctul de vedere al celeilalte părţi, în sensul „partajării diferenţei”. Strategia este 
indicat să fie utilizată atunci când: scopurile părţilor sunt mutual exclusive; părţile au o putere aproximativ 
egală; nu se poate ajunge la un consens; stilul integrator sau competitiv nu se soldează cu succes; este 
necesară o soluţie temporară. Acest mod de abordare a conflictelor presupune, cum afirmă Hiltrop şi Udall 
(1999), recunoaşterea faptului că o strategie „câştig/câştig” nu este posibilă. Strategia de compromis 
vizează găsirea unei soluţii reciproc avantajoase, care ar trebui să satisfacă ambele părţi implicate în 
conflict. Această abordare înseamnă că ambele părţi adoptă o poziţie „câştig minim – pierderi minime”. 
Acest lucru înseamnă că ambele părţi au interese nesatisfăcute în aceeaşi proporţie. Deşi compromisul este 
o reacţie înţeleaptă pentru un echilibru temporar, această strategie nu este întotdeauna utilă, cum ar fi cazul 
soluţionării conflictelor derivate din asimetria de putere, când partea cea mai slabă are mult mai puţin de 
oferit părţii mai puternice. 

Strategia orientată spre colaborare (integrare) reprezintă modul de abordare a conflictului care, cum 
afirmă Johns (1998), maximizează atât impunerea interesului sau a punctului de vedere propriu, cât şi 
cooperarea sau satisfacerea nevoilor celeilalte părţi în vederea obţinerii unui acord integrator sau a unei 
soluţii care poate satisface interesele tuturor părţilor implicate în conflict. Strategia încearcă să combine 
opiniile opuse sau să obţină adeziunea tuturor părţilor implicate în conflict, în vederea ajungerii la un 
consens reciproc sau atingerea obiectivelor într-un mod paşnic. Deşi strategia colaborativă poate cere timp 
îndelungat şi exerciţiu pentru a deveni eficientă, ea conduce, deseori, la creşterea realizărilor organizaţiei. 
Această strategie este recomandată în cazurile în care: problemele sunt complexe; este necesară o sinteză a 
ideilor pentru a furniza soluţii mai bune; este necesar un angajament din partea celeilalte părţi pentru 
aplicarea soluţiei de succes; există timpul necesar pentru soluţionarea raţională a problemelor; trebuie 
utilizate resursele ambelor părţi. Potrivit lui Hiltrop şi Udall (1999), strategia colaborării ia în considerare 
rezolvarea conflictului prin menţinerea relaţiilor inter-personale dintre părţi şi asigurarea că ambele părţi îşi 
vor atinge scopurile lor. Această strategie presupune că ambele părţi ar trebui să adopte o soluţie 
câştig/câştig care le poate duce la o poziţie mai bună, mai ales datorită valorilor reciproc împărtăşite. Deşi 
strategia de colaborare necesită timp, energie, exerciţiu şi creativitate, ea are avantaje evidente care duc, în 
cele din urmă, la îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii organizaţionale.  

 
Concluzii 
Strategiile competitive cu privire la gestiunea conflictulului menţionate prezintă unele avantaje sau 

dezavantaje, care le fac mai mult sau mai puţin adecvate pentru o anumită situaţie conflictuală. Deşi 
varianta strategică de cooperare produce cele mai puţine efecte secundare, toate strategiile îşi au locul lor în 
practica managerială. Valabilitatea unei strategii depinde de raporturile ei cu stilul de management adoptat, 
dar şi cu specificul situaţiilor apărute. Cele cinci modalităţi de rezolvare a conflictului nu pot fi unanim 
apreciate. Fiecare manager tinde să elaboreze o strategie preferată, în funcţie de importanţa pe care o acordă 
conflictului şi conformă cu caracteristicile dominante ale personalităţii sale. Credem că, deşi nicio abordare 
nu este perfect eficientă pentru toate tipurile de conflicte, managerii soluţionează eficient conflictele, dacă 
pot folosi o varietate de abordări combinate. Pe lângă aceste strategii de gestiune a conflictelor, devenite 
oarecum „clasice”, există şi alte puncte de vedere privind clasificarea strategiilor de gestiune a conflictelor. 
Astfel, unii autori susţin că, în gestiunea conflictelor, pot fi utilizate următoarele strategii (Marinescu, 
2003): Ignorarea conflictului – dacă există pericolul unui conflict distructiv, incapacitatea managerului de 
a-l aborda poate fi interpretată drept o eschivare de la responsabilităţile manageriale. Tolerarea conflictului 
– dacă un conflict nu este foarte puternic şi se consideră că va duce la creşterea performanţelor 
organizaţionale el poate fi tolerat; responsabilitatea managerului este de a ţine în permanenţă sub observaţie 
conflictul pentru ca acesta să nu devină distructiv. 
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The relationship between profitability of banks and the structure of the banking market was examined within a 

pooled fixed effect framework. The paper also looked at the relationship between market structure and operational 
efficiency in an effort to assess the relevance of the SCP paradigm and the efficiency hypothesis. The results indicate 
that profitability of commercial banks in the national banking system is highly influenced by the degree of operational 
efficiency and concentration. The market structure variables exerted high influence on bank profitability, and proxy 
measures for operational efficiency were important determinants of market structure. Thus, the results were biased 
towards the relevance of the efficiency hypothesis in the context of the banking system of the Republic of Moldova. 

Cuvinte-cheie: bancă, sistem bancar, management bancar, performanţă bancară, structură de piaţă, abordare 
structurală, abordare nestructurală, Paradigma Structură-Comportament-Performanţă (SCPP); Ipoteza Eficienţei, 
eficienţă operaţională ş.a. 

Introducere 
Legătura dintre comportamentul firmei şi structura pieţei a constituit, mai mult de o jumătate de 

secol, o temă centrală a dezbaterilor din domeniul organizaţiilor industriale (IO). Între acestea, Paradigma 
S-C-P a devenit cadrul aplicaţiilor practice pentru IO între anii 1950-1980. Declinul acesteia a fost marcat 
odată cu apariţia, în anii 1980, a teoriei jocurilor pe pieţele cu concurenţă oligopolistică – abordare marcată 
de conceptele NIO sau, New Industrial Organization. Actualizată, ulterior şi cu referire la cercetările 
empirice, aceasta constituie, mai nou, cadrul NEIO sau, New Empirical Industrial Economics. În principal, 
trebuie menţionat că, prin intermediul conceptului de IO şi al abordărilor teoretice menţionate, se descrie 
comportamentul firmelor pe pieţele imperfecte din punct de vedere competitiv. Astăzi, acest concept nu 
rămâne unul lipsit de importanţă, iar, în anul 2012, Premiul Nobel pentru Economie a vizat, de asemenea, 
problematica infrastructurii de piaţă şi a impactului acesteia în activitatea firmelor. 

În context istoric, accentul asupra comportamentului firmei pe pieţele imperfecte a fost pus de către 
un grup de economişti de la Harvard în anii ’30 ai secolului trecut. Edward Mason şi studentul său, Joe S. 
Bain, au formulat cadrul de analize empirice numit Structure-Conduct-Performance Pradigm sau, SCPP 
(Paradigma Structură-Comportament-Performanţă) prin care s-a încercat a explica cum elementele-cheie, 
în contextul unei structuri date a pieţei, pot interfera reciproc. În această perioadă, Mason a deplâns lipsa 
studiilor empirice vis-à-vis de această problematică importantă afirmând că „deşi o bună afacere a fost 
descrisă prin prisma efectului politicilor restrictive în distribuţia resurselor şi a efectului politicilor de preţ în 
fluctuaţiile ocupării şi veniturilor, foarte puţine au fost formulate prin prisma comportamentului neadecvat 
din partea publicului în funcţie de preţurile aplicate. Sau, care categorie de teste este indicativă în existenţa 
unui preţ destul de înalt faţă de restricţionarea venitului şi a investiţiilor sub nivelurile dorite?” Mason a 
provocat, iar conceptele şi politicile empirice înaintate de el au fost preluate, în cele din urmă, de către 
studentul său, Joe S. Bain. În ciuda faptului că a fost inspirat din lucrările lui Mason, metodologia de 
cercetare folosită de J. Bain a fost diferită, întrucât acesta a utilizat datele la nivel de industrii, o abordare 
faţă de care Mason a fost mai sceptic. Din contra, Mason a fost mai mult înclinat spre studiile de caz asupra 
unor firme concrete. În plus, în lucrarea lui Bain, predomină o mai mare influenţă a diagramelor studiilor 
empirice privind IO după anii 1930. Bazele teoretice cu privire la această abordare, însă, au fost puse de 
către colegul lui Mason – Edward Chamberlin – care i-a inspirat pe ambii – Mason şi studentul său, Joe 
Bain, în studiile empirice cu privire la influenţa firmelor (în special, cele mari) asupra politicilor de 
producţie şi de preţ. Punctul axial stabilit de Mason (1939) a fost, totuşi, că cota de piaţă este importantă în 
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determinarea nivelului de producţie şi politica de preţuri a firmei. [9; 4, p. 1-2] 
De fapt, în anii 1930, existau două abordări cu privire la determinarea politicii de preţuri a firmei, şi 

anume: 
1. Abordarea teoretică – presupune utilizarea modelelor pieţei de oligopol şi a pieţei 

monopoliste, pentru determinarea nivelului de producţie şi a politicii de preţuri ale firmelor;  
2. Abordarea empirică – prezumă că la baza corelării preţurilor şi a altor variabile 

economice stau diferenţele din structura pieţei.  
Analizele empirice elaborate de Mason sunt esenţiale în asigurarea veridicităţii aplicării teoriilor vis-

à-vis de activitatea firmelor pe pieţe concrete. Aceasta se întâmplă, deoarece, teoriile sunt bazate pe modele 
matematice, precum funcţiile de cerere sau de costuri, care nu sunt întotdeauna verificabile (Mason, 1939). 
Reieşind din cele menţionate nu înseamnă, de fapt, că teoriile nu sunt importante, numai că relevanţa lor 
poate fi demonstrată apelând la diverse observaţii empirice. Aceasta conduce inevitabil la stabilirea setului 
de observaţii care sunt de folos în diverse situaţii concrete. Interesant este şi faptul că, după părerea lui 
Mason, deciziile legate de preţ şi producere sunt influenţate, în cazul firmelor, atât de variabilele interne, 
cât şi de structura pieţei. Variabilele interne se referă, de fapt, la grupul de relaţii din interiorul firmei care 
exercită o influenţă asupra politicilor firmei date, fiind în esenţă de factură managerială. În opinia lui 
Mason, structura pieţei este un concept multidimensional, care este specificat şi măsurat de aşa variabile, 
precum: caracteristicile produsului, numărul şi cota de piaţă a vânzătorilor şi a cumpărătorilor. Mai există şi 
alţi factori care influenţează comportamentul firmelor, precum ciclul de viaţă al industriei sau specificul 
canalelor de distribuţie. Concluzionând, Mason (1939) a întocmit un cadru de analiză a producţiei şi a 
politicilor de preţ ale unei firme, argumentele sale bazându-se pe faptul că „diferenţele din structura pieţei 
influenţează asupra diferenţelor existente la nivel de preţuri, iar ripostele diverse determină consecinţele 
acestor diferenţe în funcţionarea economiei” (Mason, 1939). Referindu-se la SCPP, Stephen Martin a 
rezumat această abordare succint, şi anume că „ipoteza centrală a sa constă în faptul că observarea anumitor 
caracteristici structurale pe o piaţă determină comportamentul firmelor pe această piaţă, iar comportamentul 
firmelor pe piaţa respectivă determinate de anumite caracteristici structurale determină măsura 
performanţei acestei pieţe”. [4, p. 2-3] 

Scopul. Articolul dat are ca scop stabilirea unor strategii manageriale viabile în contextul creşterii 
performanţelor competitive a băncilor comerciale din Republica Moldova, în condiţiile actuale de 
dezvoltare a sistemului bancar naţional, pornind de la acele implicaţii pe care le pot avea managerii asupra 
cadrului general, intern şi extern, de derulare a afacerilor bancare prin utilizarea instrumentarului oferit de 
abordările structurale, în particular, SSCP şi Ipoteza Eficienţei.  

Problemele tratate. Evaluarea gradului de competitivitate şi aprecierea calităţii managementului, pe 
această bază, se înscrie într-o problematică vastă care vizează, în primul rând, mecanismele de 
funcţionalitate a pieţelor bancare şi, respectiv, comportamentul firmelor pe acestea, în cazul de faţă, băncile 
comerciale autohtone. În acest sens, măsurările utile sunt determinabile, în principal, prin gradul de 
concentrare al pieţei, puterea de piaţă şi performanţele acumulate de bănci în timp, în baza unei gestiuni 
adaptate la rigorile şi necesităţile acestor instituţii, la fiecare etapă de dezvoltare, în parte. Deci, validarea 
Paradigmei S-C-P şi a Ipotezei Eficienţei, respectiv, stabilirea unei conexiuni între structura pieţei bancare 
naţionale, comportamentul băncilor parte-integrantă a acesteia şi, respectiv, performanţele obţinute ca 
oglindire a capacităţilor manageriale de dirijare a lor către rezultatele scontate, va constitui un impuls 
pentru noi cercetări în domeniu, având în vedere, în acelaşi timp, atribuirea sistemului financiar al 
Republicii Moldova la cele bazate pe dezvoltarea industriei bancare. 

Modul de abordare a problemei şi argumentele de rigoare. Având în vedere cele expuse mai sus, 
observăm că teoria economică actuală propune o multitudine de modele de analiză a infrastructurii pieţelor 
şi a legăturii acestora cu performanţele firmelor implicate, în acelaşi timp, cele cu referire la bănci fiind, în 
acest sens, încă slab dezvoltate. Dintre ultimele analize consacrate pieţei, eficienţei şi competitivităţii 
băncilor, menţionăm cele care au avut o utilitate indispensabilă cercetării în cauză, şi anume, caietele de 
lucru ale FMI, OECD, ale Băncii Mondiale etc., şi care s-au referit cu precădere la comportamentul 
instituţiilor bancare pe anumite pieţe, structura pieţelor date şi costurile legate de menţinerea eficienţei în 
activitatea bancară. În particular, s-a făcut referire la abordarea problemei în cauză propusă de autorii Tracy 
Polius şi Wendell Samuel cu privire la studiile asupra eficienţei bancare în baza modelelor menţionate, şi 
care au putut demonstra aplicabilitatea acestora la condiţiile de activitate a pieţelor bancare mici, şi cu 
rezerve în dezvoltare, cum este şi exemplul sistemului bancar naţional. [1] 
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Conţinutul. După cum s-a menţionat mai sus, sistemul bancar poate fi caracterizat printr-o serie de 
indicatori relevanţi, precum gradul de productivitate (outputul) sau, rata de concentrare a pieţei bancare, 
care pot să nu dezvolte o explicitate fermă asupra cadrului referitor la condiţiile dezvoltării unui sector 
bancar concret, în contextul în care aplicabilitatea măsurilor de concentrare şi efectele ei pot să devină 
impracticabile, dacă s-ar pune în discuţie competitivitatea instituţiilor bancare de pe o piaţă cu posibilităţi 
restrânse sau de dimensiuni mici, cum ar fi cazul Republicii Moldova. [10, p.2] 

În fond, studiul s-a concentrat pe studierea a două curente principale şi contradictorii de determinare a 
naturii relaţiilor de piaţă bancară, precum abordarea structurală şi cea nestructurală, având ca model 
sistemul bancar al Republicii Moldova, demonstrând măsura în care performanţele atinse de instituţiile 
creditare din sistem, ca finalitate a modelului managerial adoptat, adică al comportamentului acestora, sunt 
determinate de structura pieţei.  

Deci, direcţiile propuse spre analiză s-au axat pe: 
I. Abordarea structurală – prin care se poate concepe, în mod convenţional, existenţa unei legături 

strânse între structura pieţei şi comportamentul competitiv al firmelor pe aceasta, iar ca teorii de susţinere 
fiind preluate Paradigma Structură-Comportament-Performanţă (Structure-Conduct-Performance 
Paradigm) şi Ipoteza Eficienţei (Efficiency Hypothesis) şi care domină majoritatea cercetărilor recente 
asupra diferitelor sisteme bancare naţionale. 

II. Abordarea nestructurală – presupune că nu se ia în calcul impactul concentrării asupra 
competiţiei din sistem şi constituie, în fond, o dovadă a existenţei deficienţelor teoretice şi empirice cu 
privire la universalitatea aplicabilităţii modelelor structurale (Hempell, 2002), prin urmare, considerându-se 
că comportamentul competitiv pe piaţă nu poate fi explicat nemijlocit prin structura pieţei (modelul Itawa – 
Itawa Model, 1974; Modelul Bresnahan, 1982; Modelul Lau, 1982 şi Modelul Panzar and Rosse, 1987), şi 
care a fost aplicată în mai multe studii relevante asupra competiţiei bancare în sistemul bancar polonez până 
la, şi după criza financiară. [12; 13] 

Ca esenţă, Paradigma S-C-P cuprinde trei elemente majore: S – structura pieţei şi care poate fi 
determinată în funcţie de mai multe variabile intrinseci (acelea care sunt determinate de natura produselor 
şi valabilitatea tehnologiilor, ex., perceperea de către consumatori a gradului de diferenţiere a produselor) şi 
derivate (acelea care sunt create în mod „artificial” de către firme şi/sau guvern, de ex., concentrarea 
vânzărilor, barierele de intrare pe piaţă ş.a.). Această diferenţiere poate fi semnificativă dacă variabilele 
structurale intrinseci sunt determinate, în mod exogen, cu statut de variabile instrumentale, adică 
aplicabilitatea lor depinde de viziunile şi posibilităţile strategice ale firmei; C – conduct sau elementul care 
se referă la comportamentul firmei, în fond, strategiile de preţuri; acordurile existente între firme pe piaţă 
(collusion); publicitatea; activitatea de cercetare-dezvoltare; capacitatea de investiţie a firmei ş.a. şi P – 
performance sau, veniturile, respectiv, echilibrul în termenii eficienţei alocate, iar ca variabile des utilizate 
pot fi profitabilitatea (veniturile totale sau nete încasate) şi marja profitului (diferenţa între preţ şi cost). 
Astfel, Paradigma S-C-P postulează existenţa unei interdependenţe cauzale între structura pieţei, 
comportamentul firmelor de pe această piaţă şi performanţa înregistrată de ele, şi anume:  

Structura ↔ Comportament ↔ Performanţă 

Aplicabilitatea SCPP la industria bancară se impune prin ipoteza că profiturile şi rata dobânzii pe 
orice tip de împrumut sau taxă pentru serviciu vor fi mai mari pe pieţele mai concentrate, iar, pe de altă 
parte, rata la depozitele oferite va varia invers concentrării (Gilbert, 1984).  

Cât priveşte Ipoteza Eficienţei, aceasta a fost dezvoltată de către Demsetz (1973) şi Peltzman (1977) 
explicând, în esenţă, faptul că dacă unele firme dau dovadă de un nivel mai înalt al eficienţei decât 
concurenţii lor, atunci acestea pot creşte, de asemenea, valoarea investiţiei acţionarilor sau cota-parte din 
piaţă prin reducerea preţurilor.  

Cât despre abordarea nestructurală, aceasta derivă dintr-un model general al pieţei bancare (modelul 
oligopolului lui Cournot cu maximizarea profitului prin oligopoluri colusive de tip Cournot), care 
determină outputul de echilibru şi numărul optimal de bănci, în vederea maximizării profitului atât la nivel 
de bancă, cât şi la nivel de industrie. Astfel, în vederea identificării naturii structurii pieţei (oligopol, 
competiţie monopolistică sau competiţie perfectă), modelul Panzar and Rosse (P-R) prevede o măsură 
numită H statistic. Unele studii bazate pe Modelul P-R au demonstrat că suma elasticităţii a venitului total 
din dobânzi, cu respectarea modificărilor costurilor bancare (bank’s input prices) admite interferenţa 
comportamentului competitiv al băncilor, această metodologie implicând mai multe ipoteze, de ex., băncile 
acţionează exclusiv ca intermediari financiari, sau că preţul mai mare al factorilor de producţie nu se 
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regăsesc în servicii de o calitate mai înaltă care să genereze venituri mai mari şi, în sfârşit, dată fiind 
volatilitatea sporită a mediului economic de afaceri, s-a impus condiţia de a face observaţii asupra băncilor 
în condiţii de echilibru pe termen lung (Bikker, 2004).  

Totuşi, în opinia mai multor savanţi, se face referire la faptul că literatura contemporană asupra 
performanţei bancare nu este concludentă în enumerarea tuturor factorilor care contribuie la profitabilitatea 
băncii. În acest sens, cel mai des se pune accentul pe: concentrarea pieţei, puterea de piaţă, proprietarii, eficienţa 
şi creşterea pieţei etc. În literatura de profil, de asemenea, nu este indicată nici măsura în care fiecare dintre aceşti 
factori pot influenţa asupra activităţilor instituţiei bancare. Deci, punerea în discuţie a tezelor principale vis-à-vis 
de performanţa bancară în sectorul băncilor comerciale moldoveneşti prezintă, în cazul dat, un interes major şi o 
provocare care până la urmă nu a fost identificată în niciun studiu anterior. 

Astfel, prin calcularea unor parametri relevanţi, aplicabilitatea Modelului P-R la condiţiile de 
funcţionalitate a mediului de activitate bancară din Republica Moldova, între anii 2005-2011, nu a avut un 
grad perfect de relevanţă, în acest sens, accentele fiind puse pe determinarea contextului optimal de 
utilizare a abordărilor structurale, în mod particular, Paradigma Structură-Comportament-Performanţă şi 
Ipoteza Eficienţei. 

Modelul formulat pentru sectorul băncilor comerciale moldoveneşti prin aplicarea principiilor SCPP 
s-a axat pe investigaţii asupra determinantelor performanţei ca expresie a implicaţiilor managementului, 
precum eficienţa, nivelul activelor nesatisfăcătoare şi profitabilitatea, iar în contextul aplicabilităţii Ipotezei 
Eficienţei – faptul că nivelul eficienţei intercorelează cu nivelul profitului, iar gradul de acumulare al 
profitului poate determina, în consecinţă, structura pieţei bancare moldoveneşti. 

Funcţiile estimative ale modelului au fost preluate în baza studiului „Eficienţei bancare în Uniunea 
Monetară din Caraibele de Est (UMCE): O examinare a Paradigmei S-C-P şi a Ipotezei Eficienţei”, elaborată de 
Tracy Polius şi Wendell Samuel, care are mai multe tangenţe cu sistemul bancar naţional în ceea ce priveşte 
dimensiunea restrânsă a pieţei, nivelul redus de bancarizare al populaţiei şi a faptului că imperfecţiunile pieţei 
financiare conduc la o concentrare locală mult mai importantă decât cota de piaţă la nivel regional. Din aceasta, 
definirea propriu-zisă a competiţiei reflectată în studiile empirice legate de piaţa bancară a SUA, care sugerează 
că, de fapt, competiţia reprezintă acea măsură peste care clienţii cumpără de la diverse bănci produse în funcţie 
de produsele bancare propuse, nefiind una universal valabilă. Prin urmare, în timp ce serviciile bazate pe o 
informatizare intensivă la nivel de bancă prezintă interes deosebit în interiorul ţării, alte servicii precum cele de 
investiţie, cărţi de credit, pot fi solicitate şi în afară. Identificarea competiţiei este şi mai problematică având în 
vedere prezenţa instituţiilor financiare nonbancare sau a companiilor de asigurări care, oferă produse similare 
celor bancare (ex., influenţa acestora poate fi semnificativă în contextul unde depozitele acestora reprezintă o 
cotă importantă din depozitele băncilor comerciale). Îmbinarea sucursalelor băncilor străine (care nu au un 
capital propriu) cu băncile comerciale autohtone complică, de asemenea, măsurarea performanţei în baza 
capitalului bancar. [1, p. 14] 

Aşadar, validarea Modelului în baza SCPP pe piaţa bancară autohtonă s-a axat pe mixul stabilit în 
baza a trei funcţii estimative, şi anume: 

 
ROA = f( CON, OE, NI, SE, IN, SI, MD)………………………………………………. (1)
OE = f (CON, SI, MD, ROA……………………………………………………………… (2)
CON = f (OE, NI, SE, MD, TA, ROA)………………………………………………….. (3)

 
unde: ROA exprimă rata rentabilităţii activelor; CON – nivelul de concentrare al pieţei în termeni de 

active; OE – rata cheltuielilor operaţionale la activele medii; NI – rata venitului net din dobândă la 
activele totale; IN – rata venitului din dobânzi la credite la nivelul total al creditelor; SE – rata 
cheltuielilor cu personalul la total cheltuieli; SI – dimensiunea unei bănci în termeni de active în raport cu 
alte bănci din sistem; MD – cota de piaţă a băncii în termeni de depozite; TA – raportul între valoarea 
creditelor la depozite; ML – cota de piaţă în termeni de credite. 

 
În ecuaţia (1) profitabilitatea este explicată în funcţie de nivelul concentrării pieţei (CON) şi de 

nivelul eficienţei operaţionale a băncilor comerciale. Rata cheltuielilor operaţionale la activele totale 
măsoară, de exemplu, eficienţa cu care cheltuielile generează creşterea activelor băncilor comerciale. 
Această rată se aşteaptă a influenţa negativ rata profitabilităţii bancare. Rata cheltuielilor cu personalul la 
cheltuielile totale este, la fel, o măsură a eficienţei operaţionale. Coeficientul măsurat prin raportul venitului 
net din dobândă la activele medii se aşteaptă a fi pozitiv, iar raportul între venitul din dobânzi la credite la 
nivelul total al creditelor să fie unul, prin iminenţă, pozitiv. 
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Concentrarea pieţei (CON) în termeni de depozite (MD) şi mărimea băncii (SI) a fost inclusă în 
ecuaţia (1) în scopul validării efectelor estimate prin SCPP asupra sistemului bancar naţional. În această 
ordine de idei, va fi demonstrat şi faptul că băncile care operează pe o piaţă mai concentrată sau cele care 
deţin o cotă semnificativă de piaţă sunt mult mai dotate în avantaje competitive în vederea creşterii 
nivelului lor de profitabilitate. Deci, SCPP va fi validată în cazul sistemului bancar naţional în contextul în 
care coeficienţii asociaţi cu aceste variabile vor fi de o relevanţă corespunzătoare în raport cu indicatorii de 
profitabilitate. 

În ecuaţia (2), eficienţa băncilor este reprezentată ca o funcţie a gradului de concentrare al pieţei în 
termeni de active (CON), dimensiunea băncilor (SI), cota de piaţă în termeni de depozite şi cea a 
profitabilităţii din ultima perioadă de gestiune. Această ecuaţie vrea să specifice că poate determina măsura 
în care structura pieţei are vreo influenţă asupra eficienţei individuale a băncilor. La fel, este necesară şi 
verificarea faptului că băncile mari au un nivel al eficienţei mult mai înalt, legat de beneficiile pe care 
acestea le obţin ca rezultat al economiilor de scară realizate. 

Ecuaţia (3) este indicată pentru a se putea specifica gradul de relevanţă al Ipotezei Eficienţei. În 
această ordine de idei, Ipoteza Eficienţei precizează că nivelul eficienţei influenţează nivelul profitabilităţii 
şi structura pieţei.  

Aşadar, concentrarea este specificată ca o funcţie a ratei cheltuielilor operaţionale în activele totale; 
rata cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli; rata veniturilor nete din dobândă la activele medii; rata 
veniturilor din dobândă la credite la total credite şi raportul dintre suma creditelor şi cea a depozitelor 
bancare. 

Ecuaţiile date au fost estimate în baza datelor obţinute din activitatea băncilor comerciale  
( 15,1=i ) din sistemul bancar naţional având la bază optica de abordare în baza clasificării acestora în 
patru categorii în funcţie de activele bilanţiere înregistrate la sfârşit de perioadă gestionară între anii 2006-
2010 ( 2010,2006=t ) şi axate pe un număr de 7 variabile factoriale ( 7,1=j ). Specificarea modelului, 
estimarea parametrilor modelului, precum şi validarea modelului se vor realiza prin intermediului 
procesorului/pachetului econometric Eviews. 

Prin urmare, variabilele abordate prin tehnici de date panel vor avea doi indici (i, t), în care i se va 
referi la aceeaşi unitate economică, iar forma generală a unui model de regresie data panel are forma: 
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Elaborarea modelului econometric a dependenţei dintre elementele  funcţiei:  

ROA = f( CON, OE, NI, SE, IN, SI, MD)+ei (5) 

se va realiza iniţial prin specificarea unui model liniar, multiplu de forma: 
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(6) 

Pentru: 15,1=i  (numărul de secţiuni/bănci supuse studiului); 

2010,2006=t  (perioada analizată); 

7,1=j  (numărul variabile factoriale). 
Ecuaţia de regresie, determinată în faza specificării, este dată de relaţia: 

ROA = C(1)*CON1 + C(2)*OE + C(3)*NI + C(4)*SE + C(5)*IN + C(6)*MD + C(7) 
 = 0.1684293025*CON1 - 0.8357855322*OE + 0.03436328525*NI + 0.1522297576*SE + 
+ 0.8628105805*IN - 0.02163839953*MD - 6.446959055 

(7) 

O evaluare generală a modelului ne relatează o semnificaţie redusă a acestuia, deoarece numai cca 
33% (R2

adj=0,3346) din variaţia variabilei rezultative este explicată de influenţa variabilelor factoriale 
incluse în model. În plus, trei dintre estimatorii parametrilor de regresie sunt nesemnificativi, iar statistica 
Durbin-Watson indică existenţa unei autocorelaţii a erorilor, motiv din care se poate concluziona că 
legitatea dependenţei dintre ROA şi variabilele factoriale nu a fost surprinsă corect.  
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În aceste împrejurări, se va încerca iterativ, prin recurgerea la diverse teste de validare a modelelor 
econometrice, o remodelare a situaţiei descrise, inclusiv prin abordarea unui model neliniar.  

ROA = C(1)*CON_1 + C(2)*LOG(OE) + C(3)*NI + C(4)*SE + C(5)*LOG(IN) + C(6)*MD + C(7) +
 +  [CX=F] 
ROA = - 1.04226736*CON_1 - 10.8032099*LOG(OE) + 0.8095456942*NI + 0.1061910829*SE +  
+ 10.11518827*LOG(IN) + + 0.2731915647*MD - 1.275344498 + [CX=F] 

(8
) 

Deci, prin logaritmarea a două dintre variabile (LOG[OE]), LOG[IN]), şi prin fixarea secţiunilor prin 
intermediul „variabilelor dummy” s-a ajuns la un model econometric cu parametri de regresie mai 
semnificativi, cu un raport de determinaţie ( 2

/,
pijxyR ) destul de semnificativ şi, respectiv, un coeficient de 

corelaţie multiplă (
pijxyR /, ) care indică o legătură puternică, întrucât pot fi surprinse următoarele 

intervale: 2,00 ≤≤ R , nu există o legătură semnificativă; 5,02,0 ≤≤ R , există o legătură 
slabă; 75,05,0 ≤≤ R , există o legătură de intensitate medie; 95,075,0 ≤≤ R , există o legătură puternică; 

195,0 ≤≤ R , putem vorbi de o legătură relativ deterministă (funcţională) şi, respectiv:  
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(9) 
 
(10) 

La fel, semnificaţia suficientă se verifică şi prin statistica Fisher, a cărei valoare calculată (Fc=12,02) 
este mai mare decât valoarea critică:  
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unde: ( )∑
=
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2 – variaţia totală, care poate fi separată în 
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2€  – variaţia determinată de factori esenţiali, care motivează gruparea. 

Testul Durbin-Watson indică o lipsă a autocorelaţiei erorilor, ceea ce vorbeşte despre o distribuţie aleatorie 
a erorilor/reziduurilor şi, deci, despre o legitate (model de regresie) bine identificată. Situaţiile descrise pot fi 
prezentate destul de sugestiv prin intermediul reprezentării grafice a valorilor empirice a variabilei rezultative 
(ROA), a valorilor ajustate cu ajutorul modelului de regresie, şi a reziduurilor/erorilor (figura 1).  
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Figura 1. Distribuţia empirică şi teoretică a variabilei rezultative ROA,  

şi a reziduurilor modelului de regresie aplicat 
Sursa: Elaborată de autor 
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Urmărind modelul de regresie, se va pune în evidenţă legătura care s-a stabilit între rata rentabilităţii 
activelor ca indicator de rezultate al activităţii băncilor din Republica Moldova, şi variabilele factoriale, 
care în marea sa parte au reprezentat indicatori ai intensităţii costurilor. În aceste împrejurări pot fi 
cuantificate efectele comportate de structura panel a datelor (secţiune/perioadă). Astfel, variabilele cu cea 
mai mare influenţă asupra ratei rentabilităţii activelor (ROA) se înscriu: 

• Concentrarea pieţei în termeni de active, creşterea cărei cu 1 p.p. determină o descreştere a 
rentabilităţii activelor cu cca 1,04 p.p.; 

• Rata cheltuielilor operaţionale la activele medii influenţează negativ rentabilitatea activelor. 
Astfel, creşterea cu 1% a cheltuielilor operaţionale la activele medii determină o reducere cu cca 0,12%; 

• La fel, legătura directă dintre rata rentabilităţii activelor şi celelalte elemente implicate în model, 
indică o influenţă favorabilă a acestora. Chiar şi creşterea unui element de cost, precum rata cheltuielilor 
cu personalul în cheltuielile totale, determină o creştere a indicatorului rezultativ (creşterea indicatorului 
SE cu 1 p.p. a determinat, în perioada analizată, o creştere a ROA cu cca 0,11 p.p.).  

La fel, a fost foarte necesar a determina şi contribuţia fiecărei dintre băncile analizate la formarea 
ROA, prin fixarea elementului de secţiune (cross-section) în datele panel. Prin urmare, cea mai favorabilă 
influenţă asupra formării ROA a avut-o Moldova Agroindbank (+11,1), iar cel mai „distructiv” aport 
asupra formării indicatorului rezultativ, a fost aportul ProCreditBanc (-12,5), deşi, aceasta a fost determinat, 
în principal, de condiţiile sale de constituire şi apariţia sa recentă în peisajul secorului bancar naţional. 

Tabelul 1 
Contribuţia/efectele secţiunilor la formarea ROA 

 
Nr. secţiunii 
(CROSS_ID) Denumirea băncii Efectul Denumirea băncii Efectul 

ordonat 
Rangul 
băncii 

1 Moldova Agroindbank 11.08 Moldova Agroindbank 11.08 1
2 Victoriabank 7.67 Victoriabank 7.67 2
3 Moldindconbank 5.48 Banca de Economii  5.90 3
4 Mobiasbanca-Groupe Sociétè 

Générale 1.87 Moldindconbank 5.48 4
5 Eximbank SA Gr. Veneto 

Banca 1.34 Energbank 3.23 5
6 Banca de Economii  5.90 Mobiasbanca-Groupe Sociétè 

Générale  1.87 6
7 Banca Socială 1.16 Investprivatbank 1.60 7
8 Fincombank 0.04 Eximbank SA Gr. Veneto 

Banca 1.34 8
9 BCR Chişinău -9.43 Banca Socială 1.16 9
10 Energbank 3.23 Fincombank 0.04 10
11 Unibank -3.24 Unibank -3.24 11
12 Comerţbank -7.19 EuroCreditBank -4.72 12
13 ProCreditBank -12.52 Universalbank -6.65 13
14 Universalbank -6.65 Comerţbank -7.19 14
15 EuroCreditBank -4.72 BCR Chişinău -9.43 15
16 Investprivatbank 1.60 ProCreditBank -12.52 16
Sursa: Elaborat de autor 
 
Printre băncile care au înregistrat incidenţe defavorabile asupra ROA se înscriu băncile mici, în 

particular, datorită faptului că, per sistem, sunt mult mai expuse riscului (au o marjă mai îngustă de 
acoperire a pierderilor).  

O estimare a efectelor pe grupe de bănci pune în evidenţă situaţii identice, ca şi cele enunţate anterior. 
Astfel, băncile mari au avut o influenţă defavorabilă asupra ROA, în timp ce cele mai favorabile efecte 
asupra ROA pot fi surprinse la nivelul băncilor mici (figura 2).  
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Figura 2. Influenţa categoriilor de bănci asupra ROA 
Sursa: Elaborată de autor 
 
Fixarea celorlalte efecte pe perioade ne va permite estimarea ulterioară a evoluţiei în timp (fără să se 

ţină cont de diferenţele pe secţiuni) a dependenţei dintre variabilele studiate. În acest caz, s-a obţinut un 
model de regresie destul de semnificativ, care explică cca 95,6% din variaţia variabilei rezultative. În plus, 
calitatea semnificativă a modelului este demonstrată de valoarea destul de mare a lui F-statistic calculat, dar 
şi de statistica Durbin-Watson, valoarea căreia se apropie de 2 (lipsa autocorelaţiei erorilor), ceea ce 
semnifică o distribuţie aleatorie a erorilor modelului. În consecinţă, cea mai mare influenţă asupra 
rentabilităţii activelor, exprimată prin ROA, o are rata venitului din dobânzi la credite faţă de nivelul total al 
creditelor (IN), modificarea căreia cu 1% determină modificarea ratei rentabilităţii activelor cu cca 11,4 p.p. 
Efectele separate pe perioade sunt prezentate în figura 3. Astfel, cel mai favorabil an pentru formarea ROA 
a fost anul 2007. În contrapartida acestui an vine anul 2009, în care manifestarea crizei economice şi 
financiare au influenţat negativ formarea ROA.  
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Figura 3. Efectele perioadelor asupra formării ROA 
Sursa: Elaborată de autor 
 
Într-o altă ordine de idei, vom încerca să estimăm eficienţa activităţii bancare din Republica 

Moldova, exprimată prin rata cheltuielilor operaţionale faţă de activele medii, ca funcţie de nivelul de 
concentrare al pieţei în termeni de active, cota de piaţă a băncii în termeni de depozite şi rata rentabilităţii 
activelor. Şi în acest caz, parametrii de validare a modelului au indicat o legătură de intensitate medie, 
dintre variabilele corelate. Coeficienţii de regresie vorbesc despre o influenţă „pozitivă” majoră a cotei de 
piaţă a băncii (exprimat în termenii cotei pe piaţa bancară autohtonă a depozitelor) asupra ratei cheltuielilor 
modificarea căreia cu 1% va conduce la modificarea în acelaşi sens a ratei cheltuielilor operaţionale cu cca 
7,6 p.p. Modificarea celorlalte variabile factoriale vor conduce la o reducere a ratei cheltuielilor 
operaţionale faţă de activele medii. 

Calitatea moderată a ajustării este demonstrată şi de reprezentarea grafică a valorilor empirice, şi 
teoretice, dar şi de distribuţia aproximativ aleatorie a reziduurilor (figura 4). 

În plus, o fixare a efectelor pe secţiuni a pus în evidenţă o situaţie favorabilă a efectelor asupra 
cheltuielilor operaţionale la nivelul grupurilor de bănci mijlocii şi foarte mari, urmată de grupurile băncilor 
mari. Influenţa majoră de natură nefastă asupra ratei cheltuielilor operaţionale, în perioada analizată, s-a 
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manifestat la nivelul grupului băncilor mici (lipsa economiilor semnificative de scară), efectele cărora au 
condus la o creştere a cheltuielilor. 
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Figura 4. Distribuţia valorilor empirice, teoretice şi a reziduurilor pentru modelul de regresie 
specificat pentru estimarea influenţelor asupra cheltuielilor operaţionale 

Sursa: Elaborată de autor 
 
La nivel de sistem bancar, o fixare a efectelor pe perioade indică o situaţie favorabilă a ratei 

cheltuielilor operaţionale faţă de activele medii, în anul 2006 (figura 5), an din care situaţia a început să 
degradeze, încât cel mai scăzut nivel a putut fi observat în anul 2009, considerat punct critic al crizei 
economice şi financiare. 
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Figura. 5. Evoluţiile efectelor pe perioade asupra cheltuielilor operaţionale  
faţă de activele medii în băncile comerciale autohtone 

Sursa: Elaborată de autor 
 
În scopul testării relevanţei ipotezei privind eficienţa, va fi elaborat modelul concentrării pieţei, care, de 

fapt, exprimă nivelul profitului şi structura pieţei. Astfel, funcţia care urmează a fi specificată şi validată are 
forma: 

CON = f (OE, NI, SE, MD, TA, ROA) + e (12) 

Astfel, printr-un model de regresie optimal cu ajutorul căruia se caracterizează concentrarea pieţei ca 
funcţie de rata cheltuielilor operaţionale faţă de activele totale, rata cheltuielilor cu personalul faţă de cheltuielile 
totale, rata venitului net din dobândă faţă de activele totale, rata venitului din dobânda faţă de creditele totale şi 
rata creditelor totale faţă de depozitele totale, se caracterizează cca 98,6% din variaţia concentrării pieţei în 
termeni de active. Cea mai mare influenţă asupra concentrării o are cota de piaţă a băncii în termeni de depozite, 
modificarea căreia cu 1 p.p. conduce la o modificare similară a concentrării (cu cca 1 p.p.). 

Concentrarea este influenţată defavorabil de rata venitului net din dobândă faţă de activele medii, 
creşterea cărora cu 1 p.p. conduce la o reducere a concentrării cu cca 0,41 p.p. 

O eventuală analiză a efectului pe secţiuni (categorii de bănci) indică situaţii favorabile a nivelului de 
concentrare al pieţei în termeni de active în băncile mijlocii, urmate de băncile mari. Cea mai defavorabilă 
situaţie se constată în băncile foarte mari, în care se manifestă cca 2/3 din efectele defavorabile (figura 6). 
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Figura 6. Efectele separate pe categorii de bănci asupra concentrării băncilor în termeni  
de active 

Sursa: Elaborată de autor 
 
Urmărirea efectelor, separate pe perioade, deteriorează nesemnificativ modelul, dar creează 

posibilitatea urmăririi situaţiei concentrării în perioada celor 5 ani analizaţi (figura 7). Astfel, dacă, până în 
anul 2008, situaţia concentrării s-a amplificat continuu, în timp ce, începând cu anul 2009, concentrarea a 
degradat semnificativ, încât anul 2010 a angajat cca 96% din efectul negativ. 
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Figura 7. Efectele dezagregate pe perioade asupra concentrării în baza activelor bilanţiere ale 

băncilor comerciale autohtone 
Sursa: Elaborată de autor 
 
Urmărind posibilitatea sistematizării unor informaţii comparabile privind modelele de regresie 

elaborate, vom elimina din ecuaţiile de regresie prezentate toate efectele fixate (pe secţiune/perioadă), şi 
vom concentra rezultatele într-un tabel. Prin urmare, în tabelul 2, se prezintă următoarele modele de 
regresie fără efectele fixate: 

ROA = C(1)*CON1 + C(2)*OE + C(3)*NI + C(4)*SE + C(5)*IN + C(6)*SI + C(7)*MD + C(8) 
= -0.24505321733*CON1 - 1.10832963591*OE + 0.901704487313*NI - 0.27658793756*SE +  
+ 0.955265165963*IN + 0.649117575298*SI + 0.237571267218*MD - 0.819209092812 

(13) 

CON1 = C(1)*OE + C(2)*NI + C(3)*SE + C(4)*MD + C(5)*TA + C(6)*ROA + C(7) 
= 0.154290898856*OE - 0.415237832123*NI + 0.188345928033*SE + 1.0031866236*MD + 
+ 0.121350127388*TA + 0.0899082504249*ROA - 15.4359606745 

(14) 

OE = C(1)*CON1 + C(2)*MD + C(3)*ROA + C(4)*SI + C(5) 
= -0.293483064157*CON1 + 0.230138724445*MD - 0.248084079289*ROA + 
0.580970748182*SI + 10.5899421623 

(15) 
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Tabelul 2 
Parametrii de regresie şi cei de validare a modelelor, pentru modelele de regresie 13-15 

 
Variabilă rezultativă Variabilele explicative ROA CON OE 

CON -0,25  -0,29 
SI 0,65   
SE -0,27 0,19  
NI 0,90 -0,42  
OE -1,11 0,15  
IN 0,96   
MD 0,23 1,00 0,23 
ROA  1,09 -0,24 
TA 0,01 0,12  
R2 0,66 0,99 0,33 
F Statistic 2,71 223,33 1,89 

Sursa: Elaborat de autor 
 
Fixarea efectelor pe cele patru categorii de bănci îmbunătăţeşte semnificativ calitatea modelelor, 

punând în evidenţă diferenţe semnificative între cele patru categorii de bănci. Astfel, rezultatele exprimate 
de modelele de regresie, ce urmează, sunt concentrate în tabelul 3: 

 
ROA = C(1)*ROA(-1) + C(2)*CON1 + C(3)*OE + C(4)*NI + C(5)*SE + C(6)*IN + C(7)*SI + 
C(8)*MD + C(9) + [CX=F]= 
ROA = 1.54741219045*ROA(-1) - 1.29706990556*CON1 - 0.0458069511332*OE + 
+ 0.844180935561*NI + 0.336485015891*SE - 0.154365595681*IN + 6.0360057939*SI +  
+ 0.817488388713*MD - 23.4523240777 + [CX=F] 

(16) 

 
CON1 = C(1)*OE + C(2)*NI + C(3)*SE + C(4)*MD + C(5)*TA + C(6)*ROA + C(7) + [CX=F] 
CON1= 0.113481287021*OE - 0.200638549646*NI + 0.120046128629*SE + 
0.994086724793*MD + 0.0722967272955*TA + 0.0797617365727*ROA - 9.71759301033 + 
[CX=F] 

(17) 

 
OE = C(1)*CON1 + C(2)*LOG(MD) + C(3)*ROA + C(4) + [CX=F] 
OE = -0.247218506916*CON1 + 7.63721125303*LOG(MD) - 0.517127795663*ROA - 
3.57893026745 + [CX=F] 

(18) 

 
Tabelul 3 

Parametrii de regresie şi cei de validare a modelelor, pentru modelele de regresie (16-18) 
Variabilă rezultativă Variabilele explicative ROA CON OE 

CON -1,30  -0,24 
SI    
SE 0,34 0,12  
NI 0,84 -0,20  
OE -0,05 0,11  
IN -0,15   

MD/log(MD) 0,82 0,99 /7,67 
ROA  0,08 -0,51 

ROA(-1)    
TA  0,07  
R2 0,99 0,99 0,72 

F Statistic 1387,15 381,52 5,85 
Sursa: Elaborat de autor 
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Concluzii 
Demonstrând existenţa unei legături puternice între variabilele rezultatelor reziduale şi nivelul de 

concentrare al băncilor comerciale moldoveneşti, aplicabilitatea SCPP şi a Ipotezei Eficienţei în cadrul 
pieţei bancare autohtone a fost validată, iar, în acest sens, şi măsura în care implicaţiile manageriale au fost 
reflectate asupra performanţelor obţinute de către bănci în anii 2006-2010. Astfel, putem concluziona 
următoarele: 

1. Piaţa actuală bancară din Republica Moldova se poate caracteriza printr-un înalt nivel de 
concentrare, iar aceasta din urmă se poate regăsi în diferite aspecte în activitatea băncilor din sector. În 
particular, după cum a demonstrat şi rezultatele modelului propus, creşterea gradului de concentrare a pieţei 
în termeni de active, determină efecte inverse asupra rentabilităţii activelor în sectorul băncilor comerciale 
autohtone. În plus, rata cheltuielilor operaţionale la activele medii influenţează negativ rentabilitatea 
activelor, astfel fiind dedus şi faptul că o creştere a cheltuielilor operaţionale la activele medii determină 
reduceri importante la nivel de rentabilitate. Totodată, printre băncile care au înregistrat incidenţe 
defavorabile asupra ROA se înscriu băncile mici, mai ales, datorită faptului că, per sistem, sunt mult mai 
expuse riscului (au o marjă mai îngustă de acoperire a pierderilor).  

2. O estimare a efectelor pe grupe de bănci pune în evidenţă că băncile mari au influenţat, prin 
activitatea lor, în mod defavorabil, asupra ROA, în timp ce activitatea băncilor mici s-a soldat cu efecte 
favorabile asupra ROA, ceea ce permite a concluziona că băncile mici, deşi au o putere de piaţă mult mai 
redusă, câştigă prin flexibiliate şi o reticenţă mai pronunţată a înclinaţiei pe care o comportă faţă de risc în 
activităţile sale curente.  

3. Un reper esenţial pentru analiză l-a constituit şi criza recentă, economică şi financiară 
internaţională, care s-a regăsit în diverse aspecte legate de concentrarea, profitabilitatea şi partajarea puterii 
de piaţă în sectorul de bănci comerciale moldoveneşti. 
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CLASĂ DE MODELE ECONOMICO-MATEMATICE NELINIARE 
 

 Eugeniu Gârlă, ASEM 
stiinta@ase.md  

 
În comunicarea de faţă se propune schema de calcul pentru o clasă largă de probleme economice de 

optimizare. Este formulat modelul economico-matematic, examinată metoda de rezolvare şi sunt analizate problemele 
implementării [1].  

 
Suportul economico-matematic modern, cel mai des, utilizează următoarele tipuri de modele: – 

modele de echilibru economic – pentru probleme de studiu al echilibrului economic (PSEC); – modele de 
simulare – pentru probleme de gestionare a situaţiilor de criză (PGSC). Un model (PGSC) se reduce la un 
scenariu simulat, care permite examinarea diferitelor situaţii de tipul „ce se întâmplă, dacă?”. În multe 
cazuri, rezolvarea modelului rezidă în generarea a câtorva variante (pesimistă, medie, optimistă) şi analiza 
acestora; – modele econometrice – pentru probleme de prognozare economică (PPRE). Modelele 
econometrice studiază dependenţa dintre o variabilă rezultativă şi una sau mai multe variabile 
independente. Caracteristica rezultativă se mai numeşte caracteristică dependentă, endogenă sau efect, iar 
caracteristica independentă se mai numeşte caracteristică factorială, exogenă sau cauză. Astfel, utilizând 
cunoştinţele privind nivelul unei anumite variabile, se poate prognoza nivelul altei variabile cu care se află 
într-o anumită dependenţă. După expresia analitică a legăturilor, acestea pot fi: legături liniare – acele 
dependenţe care pot fi exprimate cu ajutorul funcţiei liniare; legături neliniare (curbilinii) – acele 
dependenţe care pot fi exprimate cu ajutorul funcţiilor neliniare (parabolă, hiperbolă, funcţie exponenţială 
etc.); – modele de optimizare – probleme de optimizare a proceselor economice (POPT). Mai jos, 
modelele de optimizare (POPT) vor fi cele mai des studiate şi aplicate. De obicei, în problema economică, 
valorile variabilelor se determină neunivoc şi, atunci, apare posibilitatea alegerii din mulţimea valorilor 
admisibile ale acelor valori, care corespund, dintr-un anumit punct de vedere, celor mai bune soluţii 
economice. Acest lucru se reflectă matematic, sub formă de funcţie-obiectiv, ce descrie eficacitatea 
economică a soluţiei. Asemenea modele matematice, în care avem prezente funcţiile-obiectiv, se numesc 
modele de optimizare, iar optimizarea, care înglobează ideile de maximizare, minimizare sau de găsire a 
unui punct, reprezintă, actualmente, coloana vertebrală a analizei economice. Argumente: a) Problemele 
formulate la etapa actuală sunt dintre cele mai complicate din punct de vedere economico-matematic, 
deoarece acoperă, practic, tot spectrul de procese economice la nivel macro, mezo şi micro; b) Modelele de 
optimizare răspund cel mai adecvat principiului: eficienţă economică, caracterizată prin (după caz): trend al 
evoluţiei; proiecţii ale indicatorilor macroeconomici; beneficii maxime cu costuri minime; echilibre şi 
dezechilibre economice; rezultate ale abordării sistemice, implementării modelelor economico-matematice 
de optimizare, de simulare etc.; nivel CDI; nivel TIC); c) Orice abordare sistemică, la rândul său, este de 
neconceput fără optimizare la toate nivelurile în procesul de luare a deciziilor; d) Algoritmizarea şi 
automatizarea schemelor de calcul pentru metodele de optimizare, în ultimii ani, practic, s-au terminat şi 
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acestea, în marea lor majoritate, pot fi utilizate eficient la modelarea proceselor economice. e) În 
comunicarea de faţă, este descrisă, pe larg, doar clasa de modele neliniare, deoarece, în multe probleme din 
practica economică, restricţiile sunt strict neliniare şi chiar mai mult, ele nici nu au proprietăţi de 
convexitate sau concavitate, deci şi gradul de dificultate este ridicat şi, totodată, nu există o procedură 
general-valabilă pentru toate problemele de acest fel. Din această clasă de modele economico-matematice, 
mai jos se studiază următorul model. 

I. Privire generală  
1. Fie x = (x1,…,xi,…xn) aici şi mai jos vector n – dimensional, iar 
 f(x) , gj(x) , j = 1,…, q+p – funcţii de x, continue, împreună cu derivatele lor. Tradiţional f(x) se 

numeşte funcţia-obiectiv, iar gj(x) – restricţiile. 
Se pune problema găsirii valorii optimale pentru funcţia-obiectiv min f(x),  
în condiţiile satisfacerii restricţiilor  

gj(x) = 0 , j = 1,…, q 
(1) 

gj(x) ≤0 , j = q+1,…, q+p . 
În formă matriceală, restricţiile Jacobianului din (1), unde hj(x) ≡ gj

'(x), ' însemnând derivata, iar 
componenta i a gradientului hj(x) este notată respectiv cu – hji , arată 

 

│ h11 ,…, h1i ,…, h1n │  

│ h21 ,…, h2i ,…, h2n │═A  (2) 

│ . . . . . │  

│ hq+p,1 ,…, hq+p,i ,…, hq+p,n │  
 
2. Consideraţiuni prealabile  
De menţionat că generalitatea problemei (1) nu are de suferit, dacă, în modelul economic, figurează 

max în loc de min, (un max pentru f(x) implică existenţa unui min pentru – f(x) ), „≥” în loc de „≤”, la fel 
este suficientă examinarea restricţiei 0≤x≤a sau chiar 0≤x≤1 ,după caz, asupra variabilei, în loc de b≤x≤c. 
De menţionat, încă, faptul că între problemele neliniare(1), numai teoria optimizării convexe s-a dezvoltat 
ca o teorie completă, altfel metodologia de rezolvare a problemelor de optimizări neliniare cu restricţii, se 
referă doar la extremele locale. 

3. Tip de funcţie-obiectiv 
a) pătrată f(x) = (x,Mx) + (m,x) + µ ,M – matrice, m – vector, µ – constantă.  
b) exponenţială f(x) = ax 
c) funcţie-putere f(x) = xn 

4. Interval de stabilitate 
Pentru modelele de optimizare, o problemă dificilă o constituie influenţa creşterii/descreşterii  
 ±∆xi a componentei xi sau chiar apariţia unei noi componente xn+1 asupra: a) funcţiei  
 hj(x1,…, xi± ∆xi, …, xn), i,j , – fixaţi; b) unui rând (coloană) din A, 
 i = 1,…, n , j - fixat; c) dar mai ales asupra matricei A din (2) în ansamblu  
i = 1,…, n ,j = 1,…, q+p, aşa-numita problemă a echilibrului sistemelor economice. Studii ample, la 

acest capitol, au fost efectuate de către Leon Walras încă la începutul secolului trecut, încununate mai apoi 
de rezultatele celebrilor John Maynard Keynes şi John Forbes Nash – anii 40-50 ai secolului XX. Aceste 
studii, însă, au avut o însemnătate mai mult teoretică, deoarece, la acel moment, încă nu se cunoşteau şi 
metodele de optimizare pentru clasa de modele neliniare, suport care a fost definitivat complet abia către 
sfârşitul veacului.  

5. Metode generale de rezolvare  
Este binecunoscut faptul că majoritatea modelelor de optimizare (POPT) operează cu inversa 

matricei A din (2), adică cu A-1. Dacă A-1 s-ar afla, atunci soluţia pentru problema (1) s-ar găsi în urma unor 
operaţii matematice elementare. Totodată, A-1 prezintă şi interes separat în modele de tipul (PSEC). Pentru 
evitarea calculării excesive a A-1 în procesele iterative, acolo unde este posibil, se aplică frecvent formula 
generală de recurenţă a lui Woodbury, sau cazul particular al acesteia – formula Sherman-Morrison: 

(A+u♦v)-1 = A-1- (A-1u♦ vA-1)/ (1+vA-1u),  (3) 
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care permite calcularea inversei noii matrice, la care s-a adăugat un rând (vectorul v) şi o coloană (vectorul 
u), fără a purcede la inversarea acesteia, ci folosind matricea iniţială 

 A-1şi operaţia produsului vectorial ♦ Este uşor de constatat că formula (3) se pliază, de exemplu, 
perfect pe cazul b) din punctul precedent. Odată cu apariţia calculatoarelor de performanţă, inclusiv a PC, 
dar mai ales a unor rezultate remarcabile, în teoria optimizării neliniare, începe o nouă etapă în utilizarea 
metodelor de optimizare. Întotdeauna, însă la rezolvarea (1), se ţine cont de: a) nu există soluţii în formă 
analitică; b) majoritatea metodelor, inclusiv cele mai eficiente sunt metode iterative, adică de la iteraţie la 
iteraţie se construieşte consecutivitatea 

 
 f(x0)≥,…,≥ f(xk-1)≥ f(xk)≥ f(xk+1),≥…, 

după formula:  
 xk+1 = xk +αkpk,unde αk - număr, pk – vector, (4) 

 
iar procesul de calcul se încheie, dacă diferenţa dintre două valori consecutive ale lui x satisfac inegalitatea 
│ xk+1 ─ xk │ < ε , ε – număr mic dat. Pentru a menţine noul punct xk+1 în vecinătatea vechiului xk se pun 
restricţii asupra valorii lui αk, bunăoară, prin înjumătăţire, până la o anumită valoare. Dar din punct de 
vedere al schemei de calcul, cel mai greu pas la fiecare iteraţie îl constituie determinarea direcţiei de 
minimizare pk, metodele de optimizare în aceste scheme de calcul se deosebesc, practic, prin algoritmul de 
aflare a acestuia, iar problema găsirii soluţiei pk, în ansamblu, poartă numirea de problema auxiliară (PA); 
c) metodele numerice de rezolvare a (1) se numesc metode de programare matematică ( PM), dacă funcţia 
f(x) este pătrată şi gj(x) liniare – programare pătratică (PP), iar în cazul liniar – programare liniară –(PL). În 
lucrare, nu se studiază cazul reducerii (PA) la un simplex. Mai jos, se examinează doar cazul formulării 
problemei auxiliare sub forma unei probleme de programare pătratică.  

6. Tip de restricţii 
a) Un interes deosebit prezintă cazul când în (1) lipsesc restricţiile de tipul „≤”. Fie B –  
Jacobianul respectiv, adică corespunzător restricţiilor de tipul „=”. 
 

│ h11 ,…, h1i ,…, h1n │  

│ h21 ,…, h2i ,…, h2n │═B  (5) 

│ . . . . . │  

│ hq1 ,…, hqi ,…, hqn │  
 
Pentru acest caz, există mai multe metode eficiente de rezolvare numerică. 
b) Cazul când toate restricţiile de tipul „≤” au forma 0≤x≤a (6) 

este obiectul de studiu în continuare.  
7. Specificul modelelor economico-matematice 
Problemele de optimizare în economie sunt probleme de valori extreme cu condiţii suplimentare 

caracterizate prin faptul că, de regulă, numărul variabilelor este foarte mare si soluţiile negative nu sunt 
admise. Aşadar, problemele economico-matematice au specificul lor. În aceste probleme, funcţiile şi 
derivatele acestora sunt continue, în schimb, dimensiunea acestora este mare – aşa-numita clasă de 
probleme de dimensiuni mari, care automat le transformă în probleme foarte dificile de rezolvat, în speţă la 
efectuarea calculelor numerice. Chiar şi operaţiile, numite triviale sau elementare, se transformă într-un 
impediment, adesea de netrecut. Bunăoară matricea A-1 este necesar de calculat la fiecare iteraţie, procedură 
efectuată relativ uşor cu ajutorul programelor-standard sau al formulelor de recurenţă. În cazul problemelor 
de optimizare neliniară de dimensiuni mari, însă, apare efectul degenerării în procesul iterativ de inversare, 
care, practic, este de neocolit. Astfel, procedura de inversare a matricelor devine una din cele mai 
complicate. Încercând evitarea a atare obstacole de ordin metodologic, s-au propus căi de reformulare a 
problemei iniţiale (de exemplu, în termenii teoriei jocurilor, sistemelor de ecuaţii, multiplicatorilor 
Lagrange etc.), cercetări soldate cu rezultate teoretice remarcabile, dar nu şi practice, atât de necesare 
pentru schemele numerice de calcul. Alte cercetări, inclusiv cele făcute de autor şi expuse în această 
lucrare, se axează pe ideea selectării claselor de probleme de dimensiuni mari, care determină nişte cazuri 
particulare din (1), dar care acoperă o mare parte din problemele economice şi pentru care, totodată, pot fi 
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propuse scheme eficiente de calcul numeric. De remarcat că, în procesul de optimizare a problemelor de 
dimensiuni mari, apar şi alte dificultăţi legate de algoritmizare şi transpunere pe calculator, de unde se poate 
concluziona că acest specific al modelelor economico-matematice impune şi elaborarea de metode de 
rezolvare speciale.  

8. Câteva probleme economice 
Înainte de a trece la metoda de rezolvare a modelelor de optimizare neliniară , elaborată de autor, mai 

jos, se formulează câteva probleme de optimizare, cunoscute în literatura de specialitate, unele din ele 
putând fi uşor reformulate în contextul expus aici, altele fiind, pur şi simplu, exemple elocvente asupra 
cărora s-au efectuat numeroase teste şi calcule experimentale şi care, totodată, se încadrează perfect în clasa 
de modele examinate.  

Problema 1. Economie mondială. Se cere să se determine valoarea optimă, min f(x), unde x – 
speranţa de viaţă, des folosită la nivel naţional sau mondial de către statisticieni în efectuarea de prognoze 
demografice. f(x) – este o funcţie neliniară, de obicei, pătrată, f(x) = (x, Dx), drept componente xi servesc 
indicatorii demografici: populaţie, natalitate, mortalitate, gen, tineri, bătrâni, angajaţi, elevi, migraţiune, 
urbanizare, mediu rural, PIB per capita etc., precum şi o serie de coeficienţi şi derivate ale acestora, preluate 
din statistică, cu restricţiile sub formă de egalitate  

gj(x) = 0, 
echivalentele unor dependenţe demografice specifice domeniului, iar restricţiile sub formă de inegalitate 
sunt de tipul  

0 ≤ xi ≤ ai , i= n,1 , 
ai este limita de sus pentru indicatorul demografic respectiv i.  
 
Problema 2. Minimizarea cheltuielilor (maximizarea veniturilor) – baza creşterii economice şi a 

autonomiei financiare. Minimizarea cheltuielilor şi maximizarea veniturilor este premisa consolidării 
autonomiei financiare depline şi, totodată, baza creşterii economice şi rezidă în găsirea unui raport optimal 
între fiscalitate şi stimulent economic, raport ce poartă un caracter strict neliniar. Pornind de la valoarea şi 
evoluţia indicatorilor socioeconomici, se alcătuiesc legăturile dintre reducerea impozitării şi descreşterea 
PIB-ului; creşterea cheltuielilor şi creşterea PIB-ului. La acest capitol, este important, de la bun început, de 
sesizat faptul că, de regulă, chiar dacă creşterile relative de la o eventuală reducere a impozitării se 
diminuează, creşterile absolute rămân o certitudine. Matematic, acest moment se exprimă prin valoarea 
pozitivă a derivatei de ordinul doi a funcţiei ce descrie fenomenul economic dat (raportat la PIB, venituri 
bugetare etc.), în timp ce derivata de ordinul întâi a devenit negativă. Dar, totodată, există interesul 
cetăţeanului de a menţine tendinţa de creştere a venitului net real, deci şi justificarea guvernării de a colecta, 
prin baza de impozitare, veniturile necesare distribuţiilor bugetare, de unde rezultă varietatea de politici 
fiscale: cote unice sau variabile, progresive sau regresive etc. Astfel, se alcătuiesc corelaţiile între cota de 
impozitare şi baza de impozitare. Pe deasupra este imperios de avut în vedere dinamica fenomenului, adică 
evoluţia parametrilor economici cercetaţi în timp. Ulterior, se stabilesc alte legături cauzale ale presiunii 
fiscale, cum ar fi: ponderea economiei tenebre, corelaţia dintre PIB şi venitul subiecţilor economici, salariul 
mediu şi productivitatea muncii, capacitatea de cumpărare, deficitul bugetar, inflaţia, cursul monedei etc. 
Cel mai des, la efectuarea calculelor numerice, se formulează următoare întrebare: Care va fi evoluţia 
indicatorilor economici enumeraţi mai sus la o creştere/descreştere de 1% a PIB-ului naţional?  

Problema 3. Optimizarea cheltuielilor la nivel macro. Optimizarea cheltuielilor este o problemă 
tradiţională la nivel macro. Dependenţe dintre indicatori: de obicei, se cunoaşte suma alocaţiilor pentru 
dezvoltarea economiei naţionale în următorul interval de timp, se presupune la fel că la repartizarea 
alocaţiilor pe ramuri se cunoaşte intervalul lor de variaţie. Drept criteriu de optimizare serveşte minimizarea 
cheltuielilor – costuri curente plus valori scontate.  

Problema 4. Valoarea coşului de consum. Se cere de determinat  
min f(x) =∑ =

n

i 1
 (xi – xi

0)2, 

reprezentând suma diferenţelor de preţuri, în Republica Moldova, comparativ cu indicatorii respectivi din 
CE, xi sunt grupuri de indicatori sau indicatorii căutaţi respectiv ai preţurilor optimale la produse şi servicii 
prestate conform listei bugetului minim de consum, cu restricţii reprezentând legăturile între preţuri (de 
exemplu, corelarea cu normele anuale ale consumului de produse alimentare, mărfuri nealimentare şi 
servicii, incluse în coşul minim de consum; diferenţierea pe regiuni, preţuri subvenţionate, preţuri 
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plafonate, „foarfecele” de preţuri etc.)  
gj(x) = 0, j = m,1 , 

şi limite de variaţie a acestor preţuri  
0 ≤ xi ≤ ai, ni ,1= , 

unde ai este limită de variaţie a indicatorului i. O variantă cunoscută a problemei o prezintă cazul în care 
restricţiile sub formă de egalitate se reduc la 

g1(x) ≡∑ =

n

i 1
 cixi = 24C, 

ci reprezentând normele medii anuale ale consumului de mărfuri, luate în calcul la bugetul minim de 
consum – în total circa 250 de poziţii agregate, aprobate de Guvern, C – salariul mediu lunar, care acoperă, 
în ultimii ani, circa 50% din bugetul minim de consum.  

Problema 5. Prognoze macroeconomice pe termen lung. Pentru efectuarea unor prognoze pe termen 
lung şi mediu, se studiază următoarea problemă, bine cunoscută pentru cazul dat. Astfel, relaţia:  

,)( 32
11

xxyexxg βα +=≡  
care exprimă o dependenţă exponenţială între x1, x2, x3 , în care PIB-ul creşte mult mai rapid decât 
proporţional, la o eventuală creştere a CDI şi/sau IE, dependenţă care este caracteristică economiilor 
avansate. Se va lua x0 = (x1

0, x2
0, x3

0), media indicatorilor respectivi din CE, xi vor varia de la valoarea 
actuală la valoarea numerică maximală a indicatorului respectiv din CE. În fine, se presupune că întru 
evitarea acumulărilor grave de erori, mărimile xi

0, xi sunt aduse la aceeaşi scară (de exemplu, lei la 1 
kilowatt-oră pentru x3, lei obţinut în PIB la 1 leu investit pentru x2, PIB per capita în lei, pe zi pentru x1) şi 
normaţi întru-un anumit sens. Atunci  

f(x) = k1(x1-1)2+k2(x2-1)2+k3(x3-1)2. 
Problema 6. Economie naţională. Se cere de determinat max f(x), unde f(x) este o funcţie neliniară, 

reprezentând satisfacerea necesităţilor cetăţeanului, pornind de la salariul mediu pe economie (capacitatea 
de cumpărare a salariului), iar xi sunt indicatorii preţurilor la produse cu restricţii, reprezentând legăturile 
între aceste preţuri (de exemplu, diferenţiate pe regiuni) 

gj(x) = 0 , j = m,1 , 
şi limite de variaţie a acestor indicatori  

0 ≤ xi ≤ ai , i= n,1 , 
 ai reprezentând limita de variaţie a indicatorului i.  

Problema 7. Dezvoltare economică locală. Se cere de determinat min f(x), unde f(x) este o funcţie 
neliniară, ce reprezintă creşterea manoperei unei zone în legătură cu derularea unor programe investiţionale 
de anvergură, cu restricţii legate de economia zonei  

gj(x) = 0, j = m,1  
 şi restricţii 

0 ≤ xi ≤ ai , i= n,1 , 
xi, ai – reprezentând respectiv resursa optimală şi cea limitată a imigraţiei în zonă pentru programul i.  

Problema 8. Optimizarea parametrilor socioeconomici la crearea regiunii. Optimizarea este un proces 
obligatoriu la crearea unei noi structuri economice. Dependenţele dintre indicatori se stabilesc odată cu variantele 
de regionalizare (criterii: geografie, demografie, urbanizare, structură teritorial-administrativă, dezvoltare 
economică, infrastructură, ramuri predominante, specializări, proximitate transfrontalieră etc.). Drept criteriu de 
optimizare poate servi criteriul integrat al dezvoltării regionale, iar optimizarea rezidă în minimizarea abaterilor 
de la parametrii produsului-etalon dinainte stabilit. Indicatorii sunt legaţi prin dependenţe liniare şi neliniare: 
restricţiile sub formă de egalitate echivalează cu dependenţele legate de convergenţe sau divergenţe structurale 
ale economiei regiunii, comparativ cu etalonul, ori exprimă relaţiile existente între diferiţi indicatori; restricţiile 
sub formă de inegalitate reprezintă limita de sus pentru indicatorul economic respectiv şi echivalează cu 
introducerea intervalelor de variaţie pentru fiecare din indicatori.  

 Problema 9. Model de optimizare a parametrilor clusterului. La argumentarea indicatorului de 
concentrare a produsului pe piaţă (Herfindahl-Hirschman Index),  

IHH =∑ =

n

i 1
 (Qi /Q0)2, 
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unde Qi, Q0 sunt, respectiv, volumul de producţie al întreprinderii i şi sumarul pe ramură a indicelui de 
concentrare  

CRn =∑ =

n

i 1
Ri, 

unde Ri – cota-parte a întreprinderii i, sau a indicatorilor de calitate ai unui cluster ca atare, eficienţa 
fondurilor E = (Ecluster/E0), productivitatea W = (Wcluster/W0), înzestrarea K = (Kcluster/K0), salariul mediu  
S = (Scluster/S0), calculaţi după formarea clusterului şi până, respectiv, prin formulele Q/Ffondurifixe, Q/Ppersonal, 
Iinvestiţii/Ppersonal, Ffondsalariu/(12 Ppersonal). O variantă cunoscută prezintă cazul, în care restricţiile se reduc la 

g1(x) ≡ ∑ =

n

i 1
 ci xi = Q, 

ai
0 ≤ xi ≤ ai , i =1,…,n, 

unde ai
0, ai sunt limitele de variaţie a volumului de producţie xi pentru întreprinderea i, ci – coeficienţi de 

ponderabilitate, de obicei între 0 şi 1, Q – volumul prognozat al produsului pe întreg clusterul, iar funcţia 
obiectiv are forma 

min f(x) = ∑ =

n

i 1
 ki (xi – 1etalon)2, 

prin 1etalon fiind notat etalonul stabilit în urma studiului pe produs, de exemplu o creştere mai mare decât 
media anuală din ramură. Constanta ki exprimă relaţia de calitate între xi

 şi 1etalon. Atunci optimizarea rezidă 
în minimizarea abaterilor de la parametrii produsului-etalon dinainte stabilit. În acest caz, indicatorii 
economici ai clusterului în formare pot fi astfel proiectaţi, încât parametrii volumului de producţie, pentru 
fiecare companie din componenţa clusterului, să fie la „distanţă” minimă de etalonul de pe piaţă.  

Dacă se evaluează economia clusterului ca un tot întreg, atunci se poate optimiza funcţia de 
producţie, pornind de la legăturile stabilite de legile de aur ale productivităţii: raportul dintre volumul de 
producţie prognozat la crearea clusterului şi până > raportul dintre volumul de investiţii per capita după şi 
până > raportul dintre fondul anual de salariu per capita după şi până la formarea clusterului. Tradiţional, se 
utilizează funcţia de producţie într-una din formele cunoscute, de exemplu, 

Qi (x1, x2, x3, .. . , xn) = α (x1 x2 . . . xn)1/n , 
în care xi reprezintă indicatorii clusterului. Considerând 

g1(x) ≡ C - α(x1 x2. . . xn )1/n = 0, 
0 ≤ xi ≤ ai, i =1,…, n, 

unde ai este limita de variaţie a indicatorului i, C – volumul prognozat al produsului şi  

min f(x) =∑ =

n

i 1 (xi – xi
0)2, 

prin x0 fiind notat etalonul indicatorului i, de obicei, valoarea maximă, stabilită în urma studiului pe produs. În 
acest caz, optimizarea constă în minimizarea devierilor de la parametrii economici de bază ai produsului-etalon.  

Problema 10. Funcţionarea firmei de construcţii. Fie ai – volumul real de lucrări efectuate de firmă 
într-un an (în bani), xi – volumul optimal de lucrări pe care firma ar putea să-l facă într-un an (capacitatea), 
cu condiţiile asupra variabilei x  

,
11

bax n

i i
n

i i =−∑∑ ==  
ai ≤ xi ≤ ai

0 , ni ,1= . 
Aici b – limita sumară pentru firma dată, ai

0 – limita la fiecare capacitate xi. Se cere de găsit o astfel 
de soluţie optimală, încât valoarea funcţiei neliniare f (x) = )(

1 i
n

i i xg∑=
 să fie minimală. Se consideră că 

gi(xi) este o funcţie neliniară de forma  
gi(xi) = ci(xi) + EKi(xi – ai), 

unde ci(xi) este preţul de cost al lucrărilor per unitate, iar Ki(xi – ai), investiţiile specifice de capital, E – 
coeficient normativ de eficienţă.  

 9. Generalizare  
În baza problemelor nr.1-10 se formulează următorul model: 

Se cere de găsit min f(x) , 
cu restricţiile 

gj(x) = 0 , j = 1,…, m 
(7) 

0≤xi≤ai , i=1,…,n. 
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10. Dependenţe neliniare  
(A). În (7) un loc aparte revine studiului asupra dependenţelor neliniare între indicatorii economici 

(funcţiile de utilitate, funcţii de bunăstare, funcţii de producţie etc.), care, în majoritatea cazurilor, rezidă 
consecutiv în: analiza datelor statistice, evaluarea economică, studiul eficienţei economice, interpolarea 
datelor şi deducerea formulei analitice a criteriului de optimizare. Bunăoară, la stabilirea dependenţei 
preţului de cost faţă de capacitatea de producţie a firmei, se stabileşte, mai întâi, în baza informaţiei 
empirice din datele statistice, dinamica evoluţiei indicatorilor economici în anii precedenţi, apoi se 
efectuează o evaluare financiară şi materială a firmei în perspectiva creşterii capacităţilor de producţie, 
urmată de studiul eficienţei economice şi alegerea criteriului de optimizare, interpolarea funcţiei de 
optimizare şi deducerea formulei analitice finale a acesteia pentru optimizare f(x). Dependenţele gj(x), de 
regulă, se stabilesc în urma evaluării financiare şi a legăturilor firmei pe verticală şi orizontală, oglindite în 
datele contabile ale firmei. La modul general, trebuie avut în vedere că, la studiul dependenţelor din 
economie, fenomenele socio-economice sunt fenomene complexe, aflate sub influenţa a numeroşi factori, 
unii esenţiali, alţii întâmplători, cu acţiune şi intensitate diferită, în direcţie diferită. De aceea, la stabilirea 
acestor dependenţe şi definirea indicatorilor se utilizează metodele pentru rezolvarea problemelor de tipul 
(PPRE), examinând relaţia y = f0(z), unde f0(z) este o funcţie liniară sau neliniară faţă de caracteristicile 
exogene zi, y – caracteristica endogenă, cel mai des – metoda regresiei. În fine, limitele variaţiei 
componentelor xi, din (7), deseori, poartă un caracter aleatoriu şi pot fi modificate pentru a obţine mai multe 
variante în procesul de luare a deciziilor. 

(B). La deducerea formulelor analitice finale pentru funcţiile modelului (7), o etapă importantă este 
legată de procesul de scontare a fluxurilor financiare, care transformă valorile viitoare în valori echivalente 
perioadei de timp din prezent. O formulă generală folosită în acest caz: 

Vnp = ∑i
n

=0 (Bt – Ct)/(1+i)×t , 

unde Vnp exprimă valoare netă prezentă, Bt şi Ct – respectiv beneficiile şi costurile sau veniturile şi 
cheltuielile în fiecare an t, i – rata de scont, n – perioada în ani.  

(C). Mărimi indispensabile ale procesului de calcul la optimizare sunt coeficienţi şi constante 
cunoscute, care sunt preluaţi, calculaţi sau stabilesc de experţi. 

(D). Modelul de faţă este tipic pentru o multitudine de probleme economice. Astfel, în (7) se 
încadrează perfect problemele formulate mai sus. Cu toată simplitatea lor, restricţiile (6) acoperă o mare 
parte din problemele economice, iar criteriul neliniar de optimizare f(x) reflectă întocmai esenţa modelării 
economico-matematice.  

II . Metoda de rezolvare. Schema generală de rezolvare a (7). 
1) Operatorul de proiecţie. Metoda de rezolvare a (7), implicit a problemei de programare pătratică 

(PP), realmente, include o singură schemă de calcul complicată, anume alcătuirea matricei de proiectare. În 
rest, sunt operaţii elementare ale algebrei liniare. Pentru matricea A din (2), operatorul de proiecţie va avea 
forma: 

P = AT(AAT)-1A, aici AT transpusa lui A, 
luând însă în considerare tipul restricţiilor (6), A, deci şi AT se pot descompune astfel 
A=[ H-I ], AT=[HT(-I)T], aici I – matrice unitară. (8)  

2) Se demonstrează uşor că, în acest caz, operatorul de proiecţie se reduce la calculul matricei  
R-1 = (HHT)-1, adică compusă doar din restricţii de tip „=”, iar restricţiile de tip  
„ ≤ „ se iau în considerare adăugând în H o coloană după formula (3), sau scoţând din H 
o coloană conform aceleiaşi formule, altfel spus, s-a demonstrat că luarea în considerare a unei 

restricţii în procedura de optimizare echivalează cu adăugarea unei coloane sau cu scoaterea coloanei 
respective din matricea restricţiilor. Aceasta se întâmplă din cauza restricţiilor (6), care nu sunt altceva, 
decât nişte restricţii „paralelipipedice” şi devin active la ieşirea pe una din feţele figurii geometrice n – 
dimensionale. 

3)Problema auxiliară (PA). Acum (PA), care este o problemă de programare pătratică cu matrice 
unitară, se poate formula astfel: 

min (r(pk)=1/2║pk║2+(d,pk)), 
Hpk = h,      (9) 

0≤pi
k≤ai , i=1,…,n. 

 d, h-vectori de dimensiunea n,m respectiv, iar rândurile matricei H sunt hj(x) ≡ gj
'(x) din (7).  

4) Fie pk soluţia pentru (9), λi
k – multiplicatorii lui Lagrange respectivi. 
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5)Conform (4), acum se poate efectua încă un pas i+1 de minimizare şi procesul iterativ  
continuă până la apropierea de punctul minim pentru (7) cu exactitatea ε. 
6) Pentru schemele generale de rezolvare a (9) şi a (7), s-au efectuat numeroase teste, transpuneri pe 

calculator, implementări pentru unele din problemele Nr.1-10. Astfel, operaţia cea mai complicată, de 
inversare a matricei, a fost testată separat, conform metodei lui Cholesky, iar pentru Problema Nr.10: 
„Funcţionare firmă de construcţii” au fost efectuate implementări la nivelul unui trust de construcţii din 
republică.  
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CLASIFICAREA GEODEZICELOR PE O SUPRAFAŢĂ HIPERBOLICĂ 
DE SIGNATURĂ ( )kg,  
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Let M be a complete hyperbolic Riemann surface of genus g with n boundary geodesics. This work has been 

motivated by the problem of the behavior and classifications of geodesics normal to the boundary and classifications 
of geodesics on an arbitrary hyperbolic surface. 

Key-words and phrases: ortho emanating geodesics, ortho boundary geodesics, orthogeodesic, as boundary 
oblique geodesics, lasso, classifing, non-simple.  

 
1.  Introducere. Definiţii  
Obiectivul principal al comunicării este dedicat studiului liniilor geodezice şi clasificării lor pe o 

suprafaţă hiperbolică de genul g şi k găuri (discuri). O suprafaţă se numeşte hiperbolică, dacă ea este netedă 
şi echipată cu o metrică rimaniană, astfel încât orice punct al suprafeţei posedă o vecinătate izometrică 
discului deschis a planului hiperbolic. O suprafaţă hiperbolică Riemann de signatura ( )kg,  se numeşte 
suprafaţa compactă orientată, echipată cu o metrică hiperbolică (de curbura constantă -1) de genul g şi k 
gauri (discuri), iar fiecare componentă frontieră constituie o geodezică închisă. Iniţial, se cercetează 
geodezicele pantelor hiperbolice cu trei frontiere geodezice şi se enunţă clasificarea geodezicelor (felurile şi 
tipurile lor), dar şi comportamentul global al lor pe suprafeţe hiperbolice de signatură ( )3,0 . O varietate 
bidimensională hiperbolică se numeşte varietatea bidimensională Riemann completă şi orientată de curbură 
constantă negativă. Pentru varietatea hiperbolică bidimensională M, acoperirea ei universală se identifică cu 
planul hiperbolic H, în modelul semiplanului superior Poincare pentru H. Orice suprafaţă hiperbolică de 
curbură constantă negativă -1 apare ca factorizarea acoperirii sale (notată cu H) prin grupul Γ , anume 
(orbifoldul) HM /Γ= . În cazul dat, { }RxyyixzH ∈>⋅+== ,0|  şi Γ – orice subgrup discret 
(liber de torsiune) pentru ( )HIsom+ , care se identifică cu ( )Ζ,2PSL  (grupul Fuchs). Orice suprafaţă 
compactă se descompune în succesiunea de suprafeţe de signatura ( )3,0 , numite pante hiperbolice de arie 
π2 . Tăind suprafaţa hiperbolică de-a lungul geodezicelor simple închise, adică excluzând geodezicele date 

de pe suprafaţă, obţinem mg +− 22  pante incoerente (suprafeţe hiperbolice de genul 0 cu trei 
componente frontiere circulare), precum şi m cilindri hiperbolici (annuli) [6]. Deci, pentru clasificarea 
geodezicelor pe o suprafaţă hiperbolică arbitrară (compactă închisă) de genul g sau cu frontieră de genul g 
şi k găuri (discuri), este necesar studiul geometriei geodezicelor pantelor şi a cilindrului hiperbolic (annuli).  

Liniile geodezice se definesc ca liniile pentru care vectorul tangent al lor, la o translaţie paralelă de-a 
lungul ei rămâne tangent la geodezică. Geodezicele minimizează local lungimea şi dacă o curbă netedă pe 
porţiuni realizează minimum, atunci ea este o geodezică [1]. O geodezică a suprafeţei hiperbolice se 
defineşte şi ca un arc intrat în ea, imaginea căruia în harta de coordonate, local este un arc geodezic al 
planului hiperbolic 2H . Orice clasă de curbe homotopice pe o suprafaţă hiperbolică, conţine o singură 
geodezică reprezentată. O clasă homotopică liberă de curbe ale suprafeţei noncompactă completă de 
curbură negativă posedă o geodezică prezentativă şi reprezentarea aceasta este unică. Pe o suprafaţă 
completă nonsimplă conexă, de exemplu, pantele hiperbolice, dacă există un arc de geodezică, atunci el 
poate să nu fie o curbă minimală între capetele arcului. Orice curbă închisă a varietăţii hiperbolice închise 
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compactă M, este homotopică unei geodezice închise pe M . Pe o suprafaţă hiperbolică, o clasă homotopică 
non-trivială de curbe închise posedă o singură geodezică reprezentativă. Astfel, de geodezice reprezentative 
posedă un număr minimum de puncte de intersecţii ale geodezicelor şi de autointersecţii. În particular, orice 
curbă simplă închisă este homotopică unei geodezice simple închise. O geodezică închisă se numeşte o 
traiectorie (path) închisă, care local minimizează distanţa dintre două puncte pe geodezică în orice punct al 
geodezicei. Geodezica închisă se mai defineşte şi ca circumferinţa 1S  închisă pe o varietate Γ/nH  cu 
proprietatea caracteristică de minimizare a distanţei. Geodezica pe o suprafaţă M se numeşte completă, 
dacă ea, obligatoriu, nu se conţine în orice altă geodezică, adică ea sau este închisă şi netedă, sau deschisă şi 
de lungime infinită în ambele direcţii. Notăm că geodezica non-închisă simplă completă este natural 
izometrică cu R. Geodezica sau orice curbă a respectivei suprafeţe se numeşte simplă, dacă ea nu posedă 
puncte de autointersecţie. Se cunoaşte că geodezica simplă este: (i) geodezică închisă; (ii) geodezică în linie 
neînchisă spirală, convergentă asimptotic în jurul unei geodezice simple închise sau (iii) geodezică 
neînchisă, cu mulţimea limită – submulţimea Cantor perfectă (perfect Cantor subset). Dacă γ  e geodezică 

pe o suprafaţă М şi ea uneşte la capetele ei, frontiera M∂  cu M∂ , atunci geodezica dată este homotopică 
unei singure geodezice α . Se numeşte linie ortogeodezică, pe suprafaţa М, arcul geodezicei propriu 
încadrat (properly, immersed) cu capetele lui (punctele de start şi final), ce intersectează perpendicular 
frontiera suprafeţei M∂ . De exemplu, pe orice pante există şase ortogeodezice încadrate. Liniile 
ortogeodezice ale varietăţii М (ca submulţime) se află în corespondenţă cu geodezicele închise pe varietatea 
DМ (dublată). Deci, mulţimea liniilor ortogeodezice pe o varietate М este, de asemenea, numerabilă 
(cuantificabilă, countable). 

Pantele (pairs of pants, pantalon or a trinion) hiperbolice sau domeniul triplu conex este o suprafaţă 
homeomorfică sferei bidimensionale cu trei puncte decupate (sfera de 3 ori perforată). Pantele se numesc 
pante hiperbolice, dacă ele sunt echipate cu metrică hiperbolică şi toate frontierele ei sunt geodezice netede 
simple închise. Metrica hiperbolică (Lobachevsky) a pantelor se defineşte univoc de lungimile frontierelor. 
Astfel de suprafaţă admite multe structuri hiperbolice convexe, dar numai o structură este completă şi cu 
volum finit.  

2.Tipurile de geodezice pe pantele hiperbolice date  
Se descrie prin termenii capetelor geodezicele simple pe pante şi se deduce existenţa unui număr finit 

de geodezice simple. Orice buclă (laţ, loop) simplă a pantei, care nu mărgineşte un disc, este homotopică 
frontierei. Pentru clasificarea (felurile, tipurile) geodezicelor pantelor ştim că mulţimea geodezicelor simple 
închise este finită şi există numai un număr finit de geodezice complete simple pe pantele hiperbolice P [4]. 
Pantele sunt complet specificate de lungimile a trei geodezice periodice (închise), care sunt homotopice cu 
trei componente frontiere geodezice. Deci, un tip de geodezice pe pantele date sunt 3 geodezice simple 
închise, adică componentele frontierei geodezice (figura1).  

 

 
Figura 1 

Între oricare două elemente (componente) frontiere ale pantei P, anume ib  sau jb , există unicul arc 

de geodezică ortogonal simplu PN ji ⊂ . Dacă ib  este parabolic, atunci jiN  posedă o lungime infinită cu 

capătul infinit în punctul decupat (perforat) parabolic; dacă ib  este eliptic, atunci jiN  posedă capetele în 

punctul orbifoldului eliptic; dacă ib  este hiperbolic, atunci jiN  este ortogonal componentei frontierei 

geodezice corespunzătoare [5,6]. În cazul componentei ib - hiperbolice cu frontiera geodezică iL , dacă 
trasăm două ortogonale comune la alte două elemente frontiere ale pantei P, atunci ele intersectează 
geodezica iL  în două puncte distincte (care aparţin frontierei iL ). Aceste două puncte împart componenta 

iL  în două arcuri de lungime egală. Deci, un alt fel de geodezice pentru pantele P sunt trei arcuri geodezice 
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simple şi disjuncte, de lungimi minime, perpendiculare perechilor de frontiere geodezice închise. 
Un tip de geodezică pe pante este geodezica lassou cu un capăt al ei pe frontieră, iar altul formând o 

buclă. O geodezică lassou (lasso) se numeşte o curbă închisă, care este o linie geodezică, excepţie un punct 
pe ea, unde geodezica nu este regulară. Fie este dată o rază geodezică α , cu punctul de start p. După 
teorema Birman-Series, geodezica α  aproape întotdeauna posedă puncte de auto-intersecţie (este o 
geodezică non simplă). Segmentul geodezic de pe geodezica α  până la primul punct de autointersecţie se 
numeşte lassou (lasso) pentru α , iar segmentul de la punctul p până la punctul de intersecţie al geodezicei-
lasso, îl vom numi spiţă (spoke). Geodezică simplă închisă, întreruptă în punctul de intersecţie al lassoului, 
se numeşte buclă (laţ, loop). Se defineşte geodezica-lasso orientată pozitiv pe pantele P , în felul următor: 

[ ] P→Τ,0:α  cu punctul de suport pe frontiera 1L  şi cu laţul ei orientat pozitiv, trasat în jurul frontierei 

2L , astfel că ( ) ( )Τ= αα 0t , pentru Τ<< 00 t  (figura 2). 

 
Figura 2 

 
Fie pγ  – unică geodezică reprezentativă pe suprafaţa M cu condiţia că pγ  poate avea capetele de 

start şi final punctul p. Aceasta este posibilă pentru geodezica pγ , dacă ea posedă puncte de 
autointersecţie, deşi ea este local geodezică pretutindeni, cu excepţia punctelor finale. Fie γ  – unica 
geodezică simplă reprezentativă [ ] ( )Mp 1πγ ∈  pe o suprafaţă închisă M. Aceste două geodezice pγ  şi γ  

sunt homotopice pe suprafaţa M şi mărginesc imaginea scufundată ( )Pi . Dacă pγ  posedă puncte de auto-

intersecţii, însă nu intersectează geodezicaγ , atunci ( )Pi  este sfera cu trei găuri.  
3. Geometria geodezicelor unui cilindru hyperbolic (annuli) 
Geometria geodezicelor cu punctul lor de start q pe un cilindru hiperbolic (annulus) A este foarte 

simplă. Fie dat cilindrul hiperbolic A mărginit de laţul simplu 1L  şi de frontiera convexă geodezică 2L . 
Lema. Pentru un cilindru hiperbolic convex A, sunt posibile exact trei cazuri de comportament al 

geodezicei:  
1) geodezica este un arc simplu care parcurge calea de la frontiera 1L  la frontiera geodezică închisă 

2L , sau 
2) geodezica este lasso, homotopică frontierei geodezice 2L , sau 
3) geodezica este un arc simplu, cu punctul de start de pe laţul simplu 1L  şi convergentă asimptotic 

spiral în jurul frontierei geodezice 2L .  
 
4.Geodezicele închise non simple pe o suprafaţă hiperbolică de signatura ( )3,0  

Fie dată mulţimea geodezicelor închise Ŝ  pe pantele P . Menţionăm că cele trei frontiere geodezice 
ale P  sunt elementele mulţimii Ŝ  corespunzătoare elementelor generatoare [ ] [ ]ba ,  şi [ ]ba  (cu 
orientarea respectivă). Unicele geodezice simple închise pe pantele hiperbolice sunt cele trei frontiere 
geodezice, iar restul elementelor din mulţimea Ŝ  sunt geodezice închise nonsimple. 

Fie pantele arbitrare Y cu frontierele geodezice 321 ,, γγγ  şi cu perpendicularele 321 ,, aaa , care 
descompun Y în hexagoanele (cu toate unghiurile drepte la vârfuri) GG ′, . Se obţine figura „geodezică-
opt” 21 δδδ ⋅=  (mişcarea punctului pe geodezică se petrece, iniţial, de-a lungul 1δ , apoi de-a lungul 2δ ) 
şi buclele (loops) 1δ  şi 2δ  cu punctul lor de intersecţie pe perpendiculara 3a , sunt libere homotopice 
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frontierelor 1γ  şi 2γ  [2]. Pantele Y posedă o isometrie (mişcare) în sine, cu proprietatea că avem mulţimea 
de puncte fixe 321 aaa UU . Geodezica 21 δδδ ⋅=  intersectează ortogonal liniile perpendiculare 1a  şi 

2a . Dacă considerăm şirul de Y–piese (pante), astfel încât lungimile ( ) 3,2,1,01 =→ il γ , atunci 
lungimea figurii „geodezicei-opt ( ) 1arcsin43arccos2 hhl =→δ . Concludem că pe pante avem un tip 
de geodezică închisă nonsimplă, şi anume „figura-opt” (figura 3). 

 
Figura 3 

 
Pentru trei frontiere geodezice kji γγγ ,,  ale pantelor hiperbolice (vezi figura 4), se notează curba 

geodezică opt prin kς , laţurile cărora sunt clase libere homotopice frontierele geodezice kji γγγ ,, . 

Atunci, pe pantele hiperbolice există unicele geodezice (figurile opt) 321 ,, ςςς , anume trei geodezice – 
opt, câte una pentru fiecare pereche de frontiere geodezice. 

 
Figura 4 

 
Pe o suprafaţă hiperbolică M, geodezica minimă cu punctul transversal de autointersecţie este 

imaginea geodezicei „figurii-opt”, dacă se aplică scufundarea isometrică corespunzătoare a pantelor 
MY → . Pentru orice suprafaţă compactă M de curbură negativă, o geodezică primitivă închisă şi care 

posedă exact un punct de autointersecţie, se numeşte geodezica „figura opt”. Geodezica „opt” întotdeauna 
se conţine în Y – piesă (pantele cu frontiere geodezice), iar pantele se includ în interiorul unei suprafeţe M.  

Fie dat hexagonul hiperbolic FGDEDE ′′  cu toate unghiurile drepte. Dublând hexagonul prin 
laturile FDEE ′′, şi GD, obţinem pantele cu metrică hiperbolică (vezi figura 5). Alegem bucla (laţul) λ  
pe pantele P cu punctul de suport D. Acest laţ nu este o geodezică închisă, deoarece punctul D este un 
punct unghiular. Geodezica construită este nonsimplă şi poate fi realizată numai cu un punct dublu de 
autointersecţie şi ea conţine exact un punct dublu. În figura 5, este arătat singurul punct dublu de intersecţie 
pe arcul FD′ . 

 

 
Figura 5. Hexagonul cu toate unghiurile drepte şi arcul geodezic pe pante 
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Se defineşte o geodezică corespunzătoare comutatorului [ ]abab ⋅⋅⋅ −− 11  ale pantelor. Menţionăm că 
geodezica dată nu este simplă şi, de fapt, posedă trei puncte de autointersecţie (vezi figura 6).  

 

 
Figura 6. Geodezica nonsimplă cu trei puncte de autointersecţie 

 
În [3] se studiază geodezicele închise non-simple pe o suprafaţă de signatură ( )3,0 . Se notează pe 

pantele P  prin 321 ,, ppp  segmentele perpendiculare care unesc corespunzător frontierele geodezice 2γ  
cu 13 , γγ  cu 3γ  şi 1γ  cu 2γ . Se numeşte sfoară (cordon), segmentul curbei care uneşte două 
perpendiculare jijipp ji ≠= ;3,2,1,,,  şi care nu posedă alte intersecţii cu perpendicularele 

321 ,, ppp .Geodezica închisă este constituită de şirul din n⋅2  sfori ∗∈ Nntt n ,,, 21 K , astfel, încât 
două sfori consecutive să nu aparţină unuia şi aceluiaşi 2,1, =iYi , , unde iY  – hexagoanele geodezice. 
Notăm că geodezica dată închisă întotdeauna conţine un număr par de sfori. Avem rezultatul: se trasează 
geodezica închisă, numită zygomorphică şi care constă din n sfori pe mâna iγ  şi m sfori pe mâna jγ  

∗∈≠= Nmnjiji ,,;3,2,1,  (figura 7). 

 
Figura 7. Geodezica jig 2,3  

 
Geodezica închisă se numeşte zygomorphică, dacă ea este compusă din n sfori pe mâna - iγ , o sfoară 

pe mână kγ  şi m  sfori pe mână jγ  jikji ≠= ;3,2,1,, şi ∗∈ Nmn ,  (vezi figura 8). 

 
Figura 8. Geodezica jih 2,4  

 
5.Clasificarea geodezicelor ortogonale la o frontieră geodezică a pantelor 
Pentru pantele hiperbolice P cu trei componente frontiere geodezice, vom numi cută (a seam) un arc 

geodezic care uneşte două componente frontiere diferite. Lungimea cutei este minimă printre toate 
lungimile arcurilor care unesc două componente frontiere date. Orice pereche de componente frontiere 
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pentru P sunt unite prin unica cută, astfel, capetele (punctele de start şi final) pentru orice cută intersectează 
componentele frontierei sub unghiuri drepte, prin urmare, trei cute ale pantelor P sunt disjuncte. Pentru 
orice componentă frontieră geodezică β , există unicul arc geodezic minim cu capetele (punctele de start şi 
final) pe β  şi care nu este homotopic cu frontiera geodezică. Vom numi astfel de geodezică fermoar (the 
zipper), cu respectarea componentei β . Pentru orice frontieră geodezică a pantelor hiperbolice date P (cu 
frontierele { } 31 ≤≤ iiα ) exista o unică geodezică completă simplă (ortogeodezică) iγ  cu ambele capete 
pe frontiera iα , astfel, geodezica iγ  este perpendiculară pe frontiera iα  în ambele capete (punctele de 
start şi final). Deci, unele traiectorii geodezice perpendiculare (ortogonale, normale) la componentele 
frontiere geodezice ale pantelor P , sunt de tipul 1 şi 2 [9]. Vezi figura 9. 

 
a)    b) 

Figura 9 
 
În total, sunt 6 ortogeodezice (geodezice ortogonale pe frontiere) pe pante (trei de tipul din figura 9 a 

şi trei de tipul din figura 9 b). 
Fie dată o suprafaţă compactă М cu frontieră geodezică, de genul g şi cu n componente frontiere 

echipată cu metrică hiperbolică h, iar 0c  – una din componentele frontieră non casp pentru М . Se defineşte 

geodezica completă orientată γ  încadrată pe suprafaţa М , de forma unei linii spirale (orientată pozitiv 
pentru ∞→t ) şi care converge asimptotic în jurul geodezicei simple închise 0c . Pe pantele hiperbolice 
date, există numai două geodezice simple complete infinite [ ) P→∞,0:γ : cu proprietăţile; 1) 
( ) 10 αγ ∈ , şi aceste geodeziceγ  intersectează perpendicular frontiera 1α ; 2) ( )tγ  converg asimptotic 

spiral la frontiera geodezică 2α .  
Convergenţa asimptotică sub forma unei linii-spirală în jurul frontierei geodezice simple închise, se 

desfăşoară pe două căi de orientare opuse spiralei. În figura 8, este prezentat cum geodezica spirală 0γ  
converge asimptotic la componenta frontieră +σ . Geodezica dată intră în mâna pantelor şi niciodată nu o 
părăseşte (vezi figura 10). Analogic, se trasează geodezica 0γ , care converge spiral cu direcţia asimptotică 
negativă în jurul geodezicei simple închise corespunzătoare. 

 
Figura 10 

 
Pantele hiperbolice P posedă 5 geodezice complete simple (pentru o frontieră dată), care nu se 

intersectează (sunt disjuncte ) cu componentele frontierelor 32 , ββ  şi care sunt ortogonale pe frontiera 
geodezică 1β  [2]. Mai precis, două din astfel de geodezice infinite ating (intersectează) perpendicular 
frontiera 1β  în punctele 1y  şi 2y  şi converg spiral (spiralat) în jurul 3β , alte două înţeapă perpendicular 
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frontiera 1β  în punctele 1z  şi 2z  şi tind asimptotic spiral in jurul componentei frontiere 2β  (vezi figura 
11). Mai există, de asemenea, o unică geodezică simplă comună, care atinge ortogonal în capetele ei (două 
puncte distincte) 1ω  şi 2ω  frontiera 1β  cu ea însăşi. Astfel de geodezică a suprafeţei M, care este 
perpendiculară frontierei M∂  la capetele ei şi capetele aparţin frontierei M∂ , se numeşte ortogeodezică 
(sau geodezica binormală). Notăm că pantele admit involuţia de reflexie (mişcarea reflection involution) σ  
şi care înlocuieşte două hexagoane, cu proprietatea că ( ) ( ) 2121 ; zz == σωωσ  şi ( ) 21 yy =σ , vezi 
figura 11. 

 
Figura 11 

 
În total, dacă se cercetează trei frontiere geodezice ale pantelor, obţinem în reuniune 15 geodezice 

complete simple descrise mai sus: câte patru spirale pentru fiecare din trei componente ale frontierei şi trei 
linii ortogeodezice, câte una pentru fiecare componentă frontieră. Dacă mai sumăm şi cele trei frontiere 
geodezice simple închise (care sunt complete), şi trei arcuri geodezice simple disjuncte perpendiculare 
perechilor de frontiere, de asemenea, sunt geodezice complete, atunci pentru pantele hiperbolice P  
obţinem în total 21 de geodezice complete simple, perpendiculare (cel puţin la un capăt) la toate cele trei 
componente frontiere. 

6. Caracteristica tuturor posibilelor tipuri de comportament al geodezicelor pe pantele 
hiperbolice date.  

Să analizăm comportamentul geodezicelor ortogonale pe o frontieră geodezică a pantelor. 
Propoziţie. Fie pe pantele hiperbolice cu componentele frontierelor geodezice γβα ,,  avem dat 

că pentru orice punct α∈x , geodezica xγ  intersectează ortogonal frontiera α  în punctul x . Dacă pentru 
punctul de start x , este definită geodezica xγ , atunci are loc unul din cazurile: 

1) geodezica xγ  se autointersectează; 
2) geodezica xγ  intersectează frontiera α  fără puncte de autointersecţie; 
3) geodezica xγ  intersectează frontiera β  fără puncte de autointersecţie; 
4) geodezica xγ  niciodată nu se autointersectează sau nu atinge (înţeapă) componenta 

frontieră. 
Pantelor cu componentele geodezice γβα ,,  le sunt asociate exact patru puncte diferite, situate pe 

frontiera α  (figura 12). Astfel de pante, obligatoriu, conţin exact patru geodezice simple complete, care 
intersectează (punctul de start) exact o singură dată ortogonal frontiera α  şi nu intersectează frontierele β  
şi γ . După cum s-a mai menţionat, una din geodezice înţeapă frontiera α  în punctul 1B  şi converge 
spiralat în jurul frontierei β  pe o cale într-o direcţie, iar altă geodezică intersectează α  în punctul 2B  şi 
converge spiralat în jurul β  în altă direcţie şi pe altă cale. Analogic, se întâmplă când una din geodezicele 
complete înţeapă perpendicular α  în punctual 1C  şi converge spiral în jurul frontierei geodezice γ  pe o 
cale, iar altă geodezică intersectează ortogonal frontiera α  în punctul 2C  şi pe o spirală converge 
asimptotic pe altă cale, în jurul frontierei γ . Amintim că izometria de reflecţie (mişcarea care păstrează 
orientarea) a pantelor în raport cu cutele de unire (arcuri geodezice, care unesc 2 componente ale unor 
frontiere diferite), permută cu locul 1B  cu 2B  şi 1C  cu 2C . 



 
Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 

 
 

324

 
Figura 12 

 
Fie punctul α∈x  aparţine intervalului (figura 12), care nu include punctele 2B  şi 2C  sau aparţine 

intervalului 2B 2C , care nu include punctele 1B  si 1C . Atunci geodezica xγ : 1) se autointersectează sau 
2) intersectează frontiera geodezică α . Mai exact, pentru orice punct α∈x , geodezica xγ , care 
intersectează ortogonal frontiera geodezică α  în punctul x  (punctul de start pentru geodezică) în cazul: 1) 
geodezica xγ  posedă puncte de autointersecţie; 2) geodezica xγ  intersectează frontiera α  ortogonal fără 
puncte de autointersecţie pe pante. Fie lungimea dublă a intervalului 1B 1C , care nu include punctele 2B  si 

2C . Presupunem că punctul α∈x  se află pe intervalul 1B 2B , care nu include punctele 1C  si 2C , atunci 
geodezica xγ  poate intersecta frontiera β , de unde rezultă cazul trei. Mai desfăşurat, vezi mai jos, 
divizarea frontierei în intervale şi legătura lor cu clasificarea geodezicelor pe pante.  

Cercetăm diferite tipuri de comportament al geodezicelor pe pantele Σ date, cu frontierele BA,  şi 
C  şi de lungimile ba ,  şi c . Se ştie că, pe pantele Σ, există o singură geodezică completă simplă γ , care 
uneşte punctul Ax∈  cu punctul Ay∈ , numită de autounire (self-link). Deoarece această geodezică 
binormală intersectează frontiera A  perpendicular în ambele capete (punctele de start şi final), atunci 

yx γγγ == . Să ne deplasăm puţin, depărtându-ne de punctul Ax∈  la punctele δ−x  şi δx . Geodezicele 

normale (perpendiculare), care sunt emanate din punctele date, intersectează frontiera A  (aici şi se termină, 
cu punctul final), însă nu perpendicular (non-normal), pentru că geodezica de autounire este una singură. 
Dacă ne mişcăm mai departe, la punctele, ε−x  şi εx , atunci geodezicele 

ε
γ

−x  şi 
ε

γ x , fiecare se 
autointersectează. Şi, dacă continuăm mişcarea în afara punctului x , se prelungeşte autointersecţia 
geodezicelor până la punctele ( )1x  şi ( )2x : acestea şi sunt cele două puncte, pentru care geodezicele spirale 
corespunzătoare cu punctele date de start converg asimptotic corespunzător la frontierele geodezice B  şi 
C. Dacă trecem de punctele ( )1x  şi ( )2x  şi mişcarea are loc spre punctele η−x  şi ηx , obţinem că 
geodezicele (fiecare în forma unei spirale) converg în jurul mâinii pantelor, înainte ca, ulterior, să 
intersecteze frontierele geodezice corespunzătoare B şi C. Geodezicele descrise nu intersectează 
perpendicular frontierele B şi C, pentru că există unica A,B – unire geodezică (A,B – link) pentru punctul 

Bx  şi unica A,C – unire geodezică pentru punctul Cx . Astfel de dinamică are loc exact (modulo 
reflection), dacă mişcarea (deplasarea) pe arcul frontierei se iniţiază în punctul de start y şi mişcarea are loc 
în afara vecinătăţii lui. Se obţin analogic două puncte speciale ( )1y  şi ( )2y  corespunzătoare geodezicelor 
(anume punctele de start) convergente în forme spirale la frontierele corespunzătoare B şi C şi, în final, 
punctele BB xy =  şi CC xy = . Dacă sunt date pantele 3,0S , atunci, pentru oricare număr numerabil 
(cuantificabil) al punctelor de autounire (capetele geodezicelor de autounire) x , există o vecinătate 
deschisă în jurul lor, pentru care orice geodezică, emanată perpendicular de la frontieră sau intersectează 
din nou frontiera pantelor A  (non perpendicular), sau se autointersectează. Mai mult ca atât, punctele de 
frontieră a vecinătăţii deschise date corespund razelor geodezice infinite simple care intersectează 
perpendicular frontiera A , iar punctele finale (capetele), în forme spirale, converg la o oarecare geodezică 
simplă închisă, încadrată pe torul 1,1S  hiperbolic cu gaură. 
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7. Arcele geodezice simple normale la frontiera pantelor ⇔ perechi de intervale frontiere 
disjuncte.  

Unele tipuri de geodezice pe pante sunt necesare pentru a determina toate intervalele pe frontiera 
pantelor. Orice clasă homotopică de curbe simple, care unesc componenta frontieră comună, conţin o 
geodezică minimă şi ortogonală în capetele ei la frontiera α  . Astfel de geodezice se numesc ortofrontiere 
(ortho boundary geodesics). Dacă suprafaţa se dublează de-a lungul frontierei ei, atunci geodezica 
ortofrontieră se dublează şi aceasta devine geodezică simplă închisă. Respectiv capetele pentru o geodezică 
ortofrontieră xγ  sunt diferite. Supra s-a spus că geometric pantele conţin o singură geodezică ortofrontieră 
ortogonală în capetele ei la frontiera α . Pentru trei frontiere geodezice ale pantelor, există trei geodezice 
ortofrontiere. Să descriem comportamentul geodezecilor pe pante, emanate (emanating) ortogonal de la o 
geodezică frontieră α  [2].  

Fie sunt date prelungirile maxime ale geodezicelor, emanate (pornite) ortogonal de la frontiera α . 
Acestea geodezice se numesc ortoemanate (as ortho emanating geodesics). Deci, în adaos la geodezicele 
ortofrontiere, pe pante există şi alte trei tipuri de geodezice ortoemanate: geodezice nonsimple, geodezice 
simple de lungimi infinite şi geodezice simple, care intersectează oblic frontiera în punctul celui de-al 
doilea capăt (final). Tipurile date de geodezice se observă, dacă se definesc segmentele iniţiale ale 
geodezicelor pe pantele hiperbolice. Fie pantele hiperbolice geometrice P , obţinute cu ajutorul geodezicei 

xγ  (vezi figura 13), cu frontiera α  şi două geodezice definite β  şi γ  (în caz special: 
( ) ( ) γβ == ,1,1, ng ). 

Spirala (linia spirală) se defineşte pe o suprafaţă hiperbolică, ca o rază geodezică simplă şi convergentă 
asimptotic la o geodezică simplă închisă. Pe pantele hiperbolice, există două astfel de geodezice ortoemanate, 
care sunt spirale convergente asimptotic în jurul frontierei β  şi două geodezice ortoemanate spirale convergente 
la frontiera γ . Două spirale sunt convergente (tind) în direcţii opuse, depănându-se în jurul unei frontiere. Pe 
frontiera α  a pantelor P  (figura 13), se determină intervalele principale constituite din două subarce (subarcs) 
disjuncte, astfel că: fiecare interval conţine în interiorul lui un capăt (punct) al geodezicei xγ  şi posedă punctele 
de start ale geodezicelor spirale. Aplicând geometria pantelor, se stabileşte că geodezicele ortoemanate (cu 
punctele de start, care aparţin intervalelor principale) sunt sau: 1) geodezice spirale infinite; 2) geodezice 
ortofrontiere xγ ; 3) geodezice nonsimple cu punctul de autointersecţie pe pantele P , sau 4) geodezice simple, 
care intersectează oblic (în al doilea capăt) frontiera α . 

Complementară la intervalele principale pe frontiera α  este perechea de intervale deschise. Aplicând 
din nou geometria pantelor, pentru intervalul deschis dat rezultă că toate geodezicele ortoemanate ies în 
afara pantelor, intersectând una din frontierele β  sau γ . Pentru intervalul deschis dat, segmentele 
geodezice iniţiale pe pantele P  sunt simple şi geodezicele date se clasifică prin comportamentul ulterior la 
general pe suprafaţă, adică comportamentul geodezicelor pe alte pante. Într-unul din intervalele deschise, se 
conţine (punctul de start) capătul geodezicei ortofrontieră, care uneşte componenta frontieră α  cu frontiera 
β , pe când geodezica ortofrontieră, care uneşte frontiera α  cu frontiera γ  (anume capătul ei, punctul de 
start) se regăseşte în alt interval deschis.  

 

 
 

Figura 13. Pantele hiperbolice, cu ecuatori, perechile de intervale principale, cu două geodezice 
infinite simple, normale (ortogonale) şi convergente asimptotic în linii spirale şi geodezica 

ortofrontieră 
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Pantele posedă mişcarea-reflecţie ecuatorială (equatorial reflection), care stabilizează orice frontieră. 
Reflecţia dată evident (natural) că acţionează asupra împărţirii componentei frontierei α  în intervale, 
permutând sau stabilind elementele. Intervalul central (principal, adică punctele aparţinute) se asociază cu 
geodezicele emanate şi care se autointersectează pe pantele (adică geodezice nonsimple), şi geodezice 
simple, care intersectează oblic frontiera geodezică în al doilea capăt (punct final). Aceste geodezice simple 
se referă la geodezicele de tipul doi, şi anume cele oblice la frontiera geodezică (as boundary oblique). 
Evidenţiem unele (nişte) legături dependente, determinate de aplicaţiile univoce dintre intervalele centrale 
şi geodezicele şi cu comportamentul particular al geodezicelor, la general, pe suprafaţă. Geodezica oblică la 
frontieră şi frontiera geodezică β  determină pantele P . Geodezicele oblice la frontieră sunt emanate din 
mulţimi continue şi fiecare mulţime este mărginită de geodezica ortofrontieră. Punctele de start (α  – 
puncte ortogonale), pentru elementele totalităţii, se află pe intervalul central comun, care şi indică 
dependenţa segmentelor pe intervalele centrale cu geodezicele orto-oblice. 

Se prezintă dependenţa segmentelor de pe intervalele principale ale frontierei pantelor, cu 
geodezicele ortoemanate nonsimple. Geometric, se demonstrează că punctul de autointersecţie se conţine 
pe pante şi este determinat de elementul din mulţime (clasele netriviale liber homotopice de curbe simple, 
care parcurg drumul de la frontieră la frontieră) şi de punctul de start (care aparţine intervalului central) 
pentru geodezica-lasso pe pante. Deci, clasificarea geodezicelor ortoemanate, care sunt emanate şi cu 
punctul de start pe frontiera α  s-a realizat complet şi comportamentul ortogeodezicelor este: 

=α {geodezice simple cu unicul punct de intersecţie ortogonal cu frontiera}U {geodezicele 
ortofrontiere}U {geodezice simple oblice la frontieră }U {geodezice non simple}. 

8. Comportamentul şi clasificarea geodezicelor complete, ortogonale (normale) la o 
componentă frontieră a unei suprafeţe hiperbolice 

Cercetăm cazul unei suprafeţe hiperbolice cu o componentă frontieră geodezică β  (pentru pante, este clar 
că cercetarea analoagă se realizează pentru o frontieră) [4,5,7]. Fie date notaţiile: snnsnns GGG ,,  – mulţimile 
de geodezice complete obţinute (rezultate), cu proprietăţile: 1) geodezica posedă cel puţin unul din punctele 
capete (de start sau final) pe componenta frontieră şi 2) ea este ortogonală (normală) pe frontieră β . Mulţimea 

nsG  conţine toate geodezicele complete nonsimple, iar mulţimea snG  constă din toate geodezicele simple şi 
normale (ortogonale) cu frontieraβ , în orice punct de intersecţie al lor cu frontiera. Mulţimea snnG  este 
compusă din toate geodezicele simple, care nu sunt în mulţimea snG  şi, astfel, încât pe undeva, de asemenea, 
intersectează oblic (nonortogonal) frontiera. Există corespondenţă biunivocă între perechea de intervale maxime 
deschise şi geodezicele simple, care posedă ambele capete pe frontieră (capetele intersectează ortogonal frontiera 
β ) (vezi figura 2). Capetele (punctele) elementelor (adică a geodezicelor) din mulţimea snG , sunt mijloacele 
topologice a intervalelor maxime deschise pentru mulţimea snnns GG U . Capetele geodezicei snG∈γ , 
împarte frontiera β  în segmentele +β  şi −β . Curbele închise +∪ βγ  şi −∪ βγ  definesc respectivele clase 
homotopice libere şi care posed geodezicele 1α  şi 2α  (în cazul special de genul unu, 21 αα = ). Atunci, ε  – 
vecinătatea pentru βγ ∪  constituie pantele şi β , 1α , 2α  mărginesc pantele, intrate geometric. Perechile de 
intervale deschise sunt în corespondenţă biunivocă cu pantele hiperbolice şi componenta β  este inclusă ca 
frontieră. Se arată că perechea de intervale maxime +I  şi −I  – conţin capetele geodezicelor simple 
perpendiculare frontierei β , şi convergente în linie spirală (de orientare stânga sau dreapta) în jurul geodezicelor 
închise 1α  şi 2α . În concluzie, cercetarea cazului pentru o singură frontieră a suprafeţei este completă. Pentru 
suprafaţa cu componente frontiere multiple, analiza se realizează pentru geodezicele care unesc componentele 
frontiere distincte. 

9. Geodezice pe o suprafaţă hiperbolică Riemann de signatura ( )kg,   
O suprafaţă hiperbolică Riemann de signatură ( )kg,  se numeşte suprafaţa compactă orientată, echipată 

cu o metrică hiperbolică (de curbura constantă -1) de genul g şi k găuri (discuri), iar fiecare componentă frontieră 
constituie o geodezică închisă. Orice suprafaţă compactă se descompune în succesiunea de suprafeţe de 
signatură ( )3,0 , numite pante de arie π2 . Pentru orice suprafaţă hiperbolică perforată (orientată) Σ de genus g  
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şi cu n  puncte decupate (perforate), există ng +− 33  curbe conexe (de unire), care nu se intersectează în 
perechi, şi care nu posedă puncte de autointersecţie. Atunci suprafaţa este suma conexă din ng +− 22  pante. 
Pentru o suprafaţă hiperbolică de genus g şi cu 0>m  componente circulare geodezice netede (şi nu există 
puncte decupate), putem calcula maxim mg 233 +−  de geodezice periodice (simple închise) disjuncte (nu 
există intersecţii între ele). Tăind suprafaţa Riemann de-a lungul geodezicelor, adică excluzând geodezicele date 
de pe suprafaţă, obţinem mg +− 22  pante incoerente (suprafeţe hiperbolice de genus 0 cu trei componente 
frontiere circulare), precum şi m annuli (cilindri hiperbolici) [6]. Aceşti annuli corespund pe suprafaţa 
hiperbolică regiunilor dintre geodezice periodice (închise), retractate în componentă frontieră sau componenta 
frontieră în sine. Pentru orice pante, putem defini trei geodezice distincte, numite cele mai scurte geodezice (care 
nu se intersectează) şi care unesc o frontieră componentă cu alta. Fie frontiera circulară a pantei, care se 
intersectează cu două din geodezicele date în punctele p şi p′ . Aflând alte două puncte q şi q′  de pe frontiera 
circulară a altor pante, putem defini parametrul de răsucire (rotaţie), care descrie lipirea unghiului dintre punctele 
p şi q (figura 14). 

 
 

Figura 14. Parametrul de răsucire (rotaţie) t este definit de unghiul dintre două puncte p şi q, 
care se află la intersecţia geodezicelor trasate prin linie întreruptă  

cu componenta circulară 
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GESTIONAREA ÎNTREPRINDERILOR ÎN CONDIŢIILE RECESIUNII ECONOMICE 
  
Valeriu Capsîzu, conf. univ., dr. în economie, USM 

Cara Elena, conf. univ., dr. în economie, ASEM 
 

Les processus de récession et les crises économiques affectent en grande mesure l’économie en ensemble et 
chaque entreprise appart. Dans cette situation, il existe une multitude des facteurs a connotation négative, et positive 
aussi, qui peut influencer l’activité entrepreneuriale. Le système de méga-motivation, et la diminution des facteurs de 
risque sont importants pour l’assurance du fonctionnement efficace des firmes dans la période de récession. La 
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modification de la stratégie d’activité est l’un des facteurs des plus principaux qui déterminent le succès en perspective, 
mais le choix des directions de développement prioritaire assure la persistance en temps des décisions prises. 

Cuvinte-cheie: recesiune, factori pozitivi şi negativi ai crizei, reevaluarea sistemului de riscuri, activitate de 
marketing, insuficienţa de bani, total chash management, megamotivaţie. 
 

Evoluţia economică actuală a ţărilor, principali parteneri economici ai Republicii Moldova, nu favorizează 
o creştere  economică sustenabilă a economiei naţionale, economia Comunităţii Europene rămânând la fel 
instabilă. Ca rezultat, Republica Moldova, fiind o ţară mică, după dimensiunile sale geopolitice, de asemenea, 
are influenţe nefavorabile de pe urma situaţiei create. Totodată, economia Republicii Moldova este instabilă şi, 
ca urmare, a particularităţilor sale structurale. În final, consecinţele recesiunii afectează atât economia în 
ansamblu, cât şi fiecare întreprindere în parte. 

Potrivit ultimului raport al Fondului Monetar Internaţional despre evoluţia economiei mondiale World 
Economic Outlook, economia Republicii Moldova urma să crească, în anul 2012, cu 3,5 la sută, iar în 2013 cu 
4,5 la sută. Autorităţile moldoveneşti, considerând, iniţial, această pezicere ca fiind pesimistă, au pognozat pentru 
anul 2012 o creştere a produsului intern brut în mărime de 4,5%. În final, evoluţia economică din anul 2012 a 
înregistrat tendinţe nefavorabile. Produsul intern brut, în 9 luni ale lui 2012, a însumat 65,4 mild. lei, 
diminuându-se faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 0,2%. La rândul lor prognozele pentru anul 2013-2014, 
fiind optimiste în calcul, rămân a fi pesimiste în aşteptări. Toate acestea indică menţinerea economiei Republicii 
Moldova în stare de stagnare pe un termen nedeterminat.  

Recesiunea economică, precum şi deteriorarea mediului de afaceri din anul 2012, în special, a factorului 
fiscal şi cel regulatoriu, completat cu  factorul politic nefavorabil, a determinat intrarea întreprinderilor din 
Republica Moldova într-o fază de activitate mai dificilă. În acest caz, viabilitatea înteprinderii rezultă din 
posibilitatea ei de a reacţiona prompt şi adecvat în situaţii de criza. Prin urmare, în pofida tuturor circumstanţelor 
nefavorabile determinate de provocările recesiunii economice globale, regionale şi naţionale, precum şi a 
politicilor naţionale restrictive, viabilitatea şi dinamismul economiei Republicii Moldova ar putea  să fie 
asigurate de activitatea antreprenorială novatoare. Este cert faptul că prosperarea oricăreia din întreprinderi este 
un rezultat al permanentelor sale modernizări şi devine, în acest caz, prin progresul fiecăreia, un factor important 
al dezvoltării stabile a întregii economii naţionale.  

Practica internaţională, în diversitatea sa, indică faptul că întreprinderea în condiţii de recesiune este 
influenţată atât de factori favorabili, cât şi de factori nefavorabili. În dependenţă de evidenţierea şi studierea 
acestora, se prefigurează, în mare măsură, activitatea anticriză a întreprinderii, acţiunile ei strategice şi tactice de 
depăşire a tendinţelor de criză, precum şi activităţilor de relansare economico-financiară în perioada postcriză.  

Astfel, perioada de recesiune economică urmează să fie privită de către întreprindere nu doar ca un 
fenomen negativ, dar şi ca o posibilitate de modernizare şi influenţă benefică pentru revizuirea  condiţiilor  de 
activitate. 

Întreprinderea urmează să conştientizeze cert factorii cu impact negativ asupra activităţii antreprenoriale, 
precum: scăderea cererii la producţia întreprinderii; reducerea activităţii de producere; pierderea clienţilor şi 
locului pe piaţă; scăderea vânzărilor, veniturilor, iar ca rezultat şi a capacităţii de plată; scăderea posibilităţilor de 
atragerea surselor financiare externe; micşorarea fluxurilor financiare şi scăderea flexibilităţii activităţii 
financiare; reducerea personalului, inclusiv a specialiştilor importanţi. 

Dar, pe lângă aceşti factori nefavorabili, perioada de recesiune economică redeschide un şir de 
oportunităţi favorabile, descoperind  părţile slabe şi problemele ascunse din cadrul întreprinderii, fapt ce impune 
perfecţionarea managementului întreprinderii şi creşterea eficienţei ei, exceptând mediul de afaceri nefavorabil. 
Printre eventualele efecte ale factorilor favorabili generaţi de recesiunea economică, se evidenţiază următoarele:  

- criza stimulează consolidarea (cei slabi vor cădea, cei tari vor deveni şi mai tari);  
- managerii obţin practică de management în condiţii de recesiune;  
- are loc reevaluarea sistemului de riscuri, care, în perioada precedentă recesiunii, erau examinaţi prea 

formal, nefiind luaţi în consideraţie în deplină măsură; 
- după criză, managementul riscurilor va deveni mai eficient;  
- scăderea concurenţei ca rezultat al slăbirii sau falimentului concurenţilor;  
- reducerea personalului angajat în plus;  
- insuficienţa de resurse financiare cere creşterea calităţii managementului fluxurilor operaţionale 

băneşti, reducerea cheltuielilor şi costurilor producţie (serviciilor), crescând astfel competitivitatea;  
- recesiunea poate nu doar să impună scăderea investiţiilor, dar şi să amplifice investiţiile prin 

absorbţie a întreprinderilor slăbite; 



 
Analele ASEM, ediţia a XI-a. Nr.1 / 2013 

 
 

329

- situaţia de incertitudine impune personalul spre acţiune; 
- impune necesitatea apropierii de client pentru înţelegerea nevoilor acestuia; 
- devine foarte necesară folosirea metodelor moderne de planificare, control şi conducere a 

activităţilor; 
- impune selectarea personalului bine pregătit şi dedicat; 
- orientează antreprenorii la afaceri cu capital puţin.  

În această perioadă, este foarte important de a asigura: încrederea fermă a conducerii întreprinderii în 
acţiunile anticriză preconizate şi moralul colectivului, deorece panica poate fi un factor de bază care duce 
întreprinderea la faliment; analiza amplă a eficienţei şi potenţialului întreprinderii în direcţiile de profitabilitate şi 
a activităţilor de perspectivă; evaluarea eficienţei domeniilor de activitate şi componentelor întreprinderii pentru 
alegerea direcţiilor de activitate care necesită susţinere deosebită; conlucrarea cu clienţii pierduţi în urma 
recesiuniii, inclusiv prin menţinerea relaţiilor prin întâlniri şi sunete la telefon, informarea lor despre planurile pe 
viitor, pentru a-i orienta în ce priveşte direcţiile colaborării de perspectivă; lucrul cu personalul antrenat prin 
prisma specializării şi calificării, capacităţii de muncă, devotamentului întreprinderii, menţinând climatul 
psihologic favorabil. 

Urmează de a nu neglija lucrul cu personalul ce trece la regim de muncă redusă sau care va fi concediat, 
consultând cerinţele legislaţiei muncii şi asigurând informarea personalului despre posiblităţile creşterii 
calificării, reciclării, reprofilării profesionale, efectuării studiilor, ajutând personalul concediat în căutarea 
locurilor de muncă.  

În scopul eficientizării activităţii antreprenoriale şi în perioada de recesiune economică, strategia 
întreprinderii va fi restructurată şi modificată în aşa fel ca să utilizeze cât mai amplu factorii favorabili şi să 
neutralizeze factorii nefavorabili. Menţinând misiunea întreprinderii, este necesar să revedem activitatea ei. De 
regulă, această activitate se începe cu corectarea strategiei.  

Accentul urmează să fie pus pe creşterea productivităţii. În perioda prerecesionistă, de regulă, se mizează 
pe resurse, fapt ce face unele cheltuieli a fi ineficiente şi în detrimentul productivităţii. Pasul eronat frecvent 
întâlnit la  întreprinderi, în perioada recesiunii, este scăderea cheltuielilor de marketing, ce generează pierderea 
avantajelor concurenţiale. În perioada de recesiune, este stringent necesară activizarea marketingului. Dar, 
deseori, temerile agenţiilor de marketing în condiţii de criză se bazează pe faptul că "acum toate companiile 
încep să reducă bugetele de marketing.", deoarece cheltuielile pentru instruirea personalului şi promovarea 
produselor pe piaţă sunt destul de  importante în costurile întreprinderii. Aceste măsuri par a fi justificate, însă  
doar pentru o perioadă scurtă de timp. În cazul în care această strategie va dura, companiile ar putea pierde, pur şi 
simplu, avantajul lor competitiv în concurenţă. Personalul nu va reuşi să rezolve problemele ordonate de 
conducere, iar piaţa va uita treptat despre priorităţile şi avantajele întreprinderii. 

În principiu, există două alternative de atitudine pentru marketing într-o companie. 
Alternativa 1. Marketingul - este o politică a consumatorilor în cadrul companiei, determinând compania 

să varieze fără probleme în direcţia dorită de majoritatea consumatorilor. Companiile se îndreaptă către 
consumatori pe piaţă, cam în felul următor: 

• "Vă vom oferi tot ce doriţi, dacă veţi deveni clienţii noştri fideli." 
• "Noi suntem dispuşi să cheltuim sume mari de bani, cu condiţia să deveniţi clienţii noştri." 

Alternativa 2. Marketingul trebuie să fie profitabil. Cu alte cuvinte, marketingul trebuie să optimizeze 
cheltuielile la plasarea produselor, urmărind obţinerea unei programe cu o multitudine de metode de marketing, 
ce ar ţine cont de principalii indicatori economici, cum este profitul, fluxul mijloacelor băneşti, ş.a. 

În perioadă de criză, o prioritate mai mare va avea cea de a doua alternativă, care poate fi înţeleasă şi 
realizată în moduri diferite. Conducătorul unei întreprinderi poate apela la prima alternativă, într-un mod radical. 
Foarte uşor poate reduce personalul de marketing al companiei, în acelaşi timp să reducă şi bugetele pentru toate 
programele de marketing, ce ar duce la creşterea profiturilor şi fluxului mijloacelor băneşti: "Vă mulţumim 
pentru marketing, el ne-a ajutat pentru a salva costurile, doar după cum se ştie, banii economisiţi sunt bani 
câştigaţi”. A doua alternativă pentru un marketing profitabil presupune un comportament conştient în evaluarea 
situaţiei şi căutarea noilor oportunităţi.  

Un rol important, în activitatea întreprinderii în perioada de recesiune, îl are gestionarea banilor. 
Manifestarea principală a crizei, de la care toate companiile suferă – este insuficienţa de bani, deoarece : 

1. Întreprinderile nu reuşesc să vândă suficient produsele sau serviciile, ce se rezultă cu venituri 
mici din vânzări; 

2. Întreprinderile au cheltuieli mari; 
3. Întreprinderile nu gestionează eficient mijloacele circulante. 
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Aceste trei cauze în condiţii normale, în afara crizei economice, nu s-ar fi observat prea mult. Însă, în 
condiţii de criză cu  un management nepregătit pentru a se orienta prompt, urmările pot fi destul de grave. Cel 
mai tragic pentru o companie e situaţia când aceste cauze se manifestă simultan. Indicatorii care pot da de ştire 
conducerii că au apărut probleme sunt: profitul şi fluxul mijloacelor băneşti. În primul rând, conducătorul 
întreprinderii trebuie să atragă atenţia la micşorarea impactului negativ al problemelor  insuficienţei de bani, în 
special  asupra profitului şi fluxului mijloacelor băneşti. Profitul este foarte necesar, dar nu suficient pentru 
obţinerea banilor. În condiţii de criză, este necesar, în mod stringent, ca compania să genereze bani şi acest lucru 
ar trebui să fie făcut repede. În perioada recesiunii, scad vânzările şi aceasta este cea mai mare problemă cu care 
se confruntă companiile şi care este foarte dificil  să fie rezolvată rapid.  

În acest caz, în ajutor vine sistemul Total Cash Management (Gestionarea totală a banilor). Sensul 
acestui sistem indică, de fapt, la două situaţii esenţiale: 

1) fiecare subdiviziune a întreprinderii trebuie să implice toate resursele disponibile;  
2) orice unitate funcţională a întreprinderii poate să influenţeze situaţia resurselor băneşti, folosind 

metode simple zi de zi. 
Este evident că, având bani, întreprinderea îşi poate rezolva, practic, orice tip de problemă. În timp de recesiune 

economică, acest fapt este mult mai evident. În fine, scopul Total Cash Management constă în formarea sistemului, 
care, pe de o parte, contribuie la generarea eficientă a fluxurilor mijloacelor băneşti, pe de altă parte, contribuie cel 
puţin la fel de eficient pentru a le folosi, din nou cu scopul de a genera fluxuri de mijloace băneşti în viitor. 

Total Cash Management – este un sistem care gestionează eficient toate activităţile firmei. Conceptul 
sistemului Total Cash Management demonstrează că fiecare unitate funcţională şi chiar fiecare individ joacă un 
rol important în aplicarea orientărilor strategice.  

Structura Total Cash Management include:  
- gestionarea zilnică a banilor; 
- controlul şi gestionarea cheltuielilor; 
- colectarea datoriilor debitoare; 
- formarea unu buget de investire; 
- gestionarea banilor în marketing; 
- bugetarea curentă; 
- gestionarea stocurilor de marfuri; 
- alegeea băncii şi colaborarea cu ea. 

În condiţii de recesiune economică, activităţile financiare ale întreprinderii se desfăşoară în situaţii 
stresante şi ea urmează să reducă în permanenţă deficitul de bani. Conducătorul întreprinderilor, care au 
probleme cu banii, nu ar trebui să-i cheltuie pentru rezolvarea problemelor de criză. Recesiunea dezvăluie 
problemele ascunse ale companiei. Iar toate problemele survin din deficitul de bani.  

În acest caz, se recomandă elaborarea unei sisteme de reducere a deficitului de bani. Ca exemplu, un astfel 
de sistem ar include: 

1. Măsurile de scurtă durată pentru mărirea fluxului mijloacelor băneşti: 
• Comercializarea sau darea în arendă a activelor neutilizate în procesul tehnologic; 
• Raţionalizarea asortimentului de produse şi servicii; 
• Folosirea plăţilor în avans; 
• Prelucrarea sistemului de reducere a preţurilor pentru consumatori; 
• Atragerea resurselor financiare creditoriale în termene scurte. 

2. Măsurile de scurtă durată pentru micşorarea ieşirilor băneşti: 
• Reducerea cheltuielilor; 
• Amânarea plăţilor obligatorii; 
• Folosirea reducerilor ale furnizorilor; 
• Prelucrarea programului de investiţii; 

3. Măsurile de lungă durată pentru mărirea intrărilor băneşti: 
• Restructurarea companiei, lichidarea sau alocrea în unităţi de business separat; 
• Căutarea unui investitor strategic; 
• Căutarea unui investitor de portofoliu. 

4. Măsuri de lungă durată pentru micşorarea ieşirilor băneşti: 
• Încheierea contractelor de lungă durată, cu instituirea reducerilor şi avansurilor; 
• Planificarea fiscală. 
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Un rol important pentru relansarea activităţii şi funcţionarea eficientă a întreprinderii în condiţii de 
recesiune economică o are aplicarea sistemului megamotivaţional. Acest aspect al strategiei de dezvoltare a 
întreprinderii în timp de recesiune semnifică mărirea vitezei lucrului. Toţi factorii enumeraţi mai sus de 
restructurare a activităţilor societăţii ar trebui să înceapă să funcţioneze  foarte repede. Cum se face ca totul să 
înceapă să lucreze cât mai curând posibil? Răspunsul fundamental este simplu: noi trebuie să punem personalul 
companiei în aşa fel de condiţii,  când ei înşişi ar fi cointeresaţi, sau obligaţi să facă acest lucru. Pentru realizarea 
sistemului megamotivaţional este nevoie de: 

1) reducerea numărului de personal, motivând restul personalului de a continua lucrul; 
2) a trece la salarizarea în acord, conform volumului de lucru, dând posibilitate personalului de a 

câştiga prin atingerea scopurilor propuse. 
Prima condiţie, deşi  pare banală, însă este o metodă reală. Efectul final al  acestei metode se va determina 

în dependenţă cât de corect administratorul companiei a redus din numărul de personal. Dacă restul personalului 
se va descurca cu lucrul în aşa fel, ca întreprinderea să reziste, atunci această metodă este foarte eficientă. În 
cazul în care personalul rămas nu va face faţă lucrului, rezultă că nu a fost efectuată concedierea necesară. 

A doua metodă este mai binevenită şi asigurată de greşeli. Proprietarul sau managerul ar trebui să creeze 
condiţii pentru personal, care va permite angajaţilor să-şi înţeleagă, să-şi aplice abilităţile lor faţă de atribuţiile de 
serviciu. Acest lucru poate fi realizat prin crearea unui sistem motivaţional, care minimizează partea garantată a 
remunerării şi a creşte, în esenţă, o parte, care va fi determinată de rezultatul obţinut. În astfel de circumstanţe, 
lucrătorii necorespunzători funcţiei, vor fi nevoiţi să plece singuri de la imposibilitatea de a atingere scopurile şi 
să câştige bani decent.  

Aceste abordări motivaţionale sunt pentru manageri, un fel de instrument de bonusuri. În cazul în care 
proprietarul şi şeful  au o gândire strategică, ei trebuie să conştientizeze că numai unul din aceste instrumente nu 
este suficient. Ei trebuie să analizeze nu numai problemele actuale, dar şi situaţiile în care compania va funcţiona 
şi va parcurge recesiunea. Strategic, managerul ar trebui să înţeleagă că el însuşi nu va fi în măsură să vitalizeze 
întreprinderea de unul singur. Doar o echipă unită şi bine structurată ar putea nu numai să scoată compania din 
criză, dar şi să realizeze noi metode de câştig al banilor.  

Factorii care determină succesul sunt : 
1. Tendinţa spre acţiune. Fiecare angajat este capabil să acţioneze zi de zi, fără a aştepta ordine de la 

cineva. 
2. Apropierea de client pentru înţelegerea nevoilor acestuia. 
3. Realizarea scopului propus sau denumit plastic ”croşetarea modelului potrivit”. Ideea constă în faptul 

că un produs nou se lansează numai pe o piaţă cunoscută, iar pe o piaţă nouă se vinde numai un produs deja 
cunoscut. Niciodată un produs nou nu se lansează pe o piaţă nouă, deoarece riscul este foarte mare.  

4. Folosirea metodelor moderne de planificare, control şi conducere a operaţiilor. 
5. Autonomie în luarea deciziilor. 
6. Conducere simplă şi bazată pe valori. 
7. Un personal bine pregătit şi dedicat. Activitatea presupune un lanţ de oameni implicaţi în procesul de 

producţie de la furnizorul iniţial la clientul final. Dacă fiecare este interesat de activitatea pe care o desfăşoară şi 
depune o muncă de calitate, riscul ca în procesul de producţie să apară întreruperi este foarte mic. 

8. Încercarea de a face afaceri cu capital puţin. 
9. Un lanţ de control al activităţii cât mai scurt. Niciun aspect al controlului nu trebuie neglijat în nicio 

fază a activităţii.  
Sunt foarte importante:  
1. Încrederea fermă a conducerii întreprinderii în acţiunile anticriză preconizate şi climatul moral al 

colectivului. Panica poate fi factorul de bază care duce întreprinderea la faliment. 
2. Este necesară analiza amplă a eficienţei şi potenţialului întreprinderii în următoarele direcţii: direcţiile 

de profitabilitate; activităţile de perspectivă; 
3. Evaluarea eficienţei domeniilor de activitate şi componentelor întreprinderii şi elucidarea  direcţiilor de 

activitate care necesită susţinere deosebită 
4. Lucrul cu personalul necesar pentru atingerea obiectivelor înaintate: după specializare şi calificare; 

capacitate de muncă; devotament întreprinderii. 
5. Lucrul cu restul personalului: săptămână de muncă redusă; concediere prin acord comun. 
Administraţia trebuie să acţioneze  conform  cerinţelor  legislaţiei muncii în vigoare, deoarece recesiunea 

nu este un argument sau îndreptăţire pentru încălcarea acesteia. 
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6. În cadrul întreprinderii trebuie înfăptuite următoarele: menţinerea climatului psihologic favorabil; 
informarea personalului despre posibilităţile creşterii calificării, reciclării, reprofilării profesionale, efectuării 
studiilor; acordarea ajutorului în căutarea locurilor de muncă; caracteristici pozitive. Activităţile vizavi de 
personal în afara întreprinderii sunt orientate spre: oficiile forţei de muncă; firmele specializate în angajare; 
centrele de instruire.  

7. Lucrul cu clienţii pierduţi în urma recesiunii prin menţinerea relaţiilor prin sunete la telefon, întâlniri; 
informarea clienţilor despre planurile pe viitor, pentru a-i orienta în ce priveşte direcţiile colaborării de.  

Despre criză, manifestările ei negative şi căile de  diminuare a factorilor de risc se scrie foarte mult. Dar 
este foarte important de a conştientiza că abordarea sistemică în revitalizarea întreprinderii este foarte importantă 
în condiţii de recesiune. Toate activităţile anticriză urmează să fie integrate într-un sistem complex de acţiuni. 
Aceste acţiuni vor permite menţinerea unei activităţi antreprenoriale eficiente în perioada de recesiune 
economică, iar în perspectivă, în cazul modernizării continue – asigurarea vitalităţii, stabilităţii şi 
competititivităţii de lungă durată. 
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Sistemul bancar este unul dintre cele mai importante elemente ale economiei unei ţări, eficienţa şi 

stabilitatea sistemului bancar determină, în mare măsură, gradul de dezvoltare economică a ţării în ansamblu. 
Acest lucru se datorează legăturilor dintre bănci şi toate ramurile economiei naţionale. 

Stabilitatea sistemului bancar este un concept multidimensional şi complex. Pentru revizuirea completă a 
stabilităţii sistemului bancar nu este suficient să se ofere numai definiţia, trebuie să se prezinte, în continuare, 
condiţiile, criteriile şi factorii de stabilitate a sistemului bancar, pentru a determina gestionarea sistemului de core 
banking. Abordările privind studiul de stabilitate şi instabilitate a sistemului bancar pot fi clasificate în funcţie de 
mai multe criterii: analiza target, nivelul de consideraţie, tehnicile şi subiectele de cercetare. 

În primul rând, este nevoie de a selecta analiza la nivel macro-, mezonivel şi analiză la nivel micro. 
Analiza la nivel macro prevede examinarea legilor generale care reglementează funcţionarea sistemului bancar şi 
interacţiunea cu alte sisteme economice. La mezonivel se vizualizează sinteza băncilor comerciale din sistemul 
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bancar autohton. În final, se efectuează analiza sistemului bancar în ansamblu sau grupuri de bănci cu abordările 
de analiză a băncilor la nivel micro. La nivelul micro, se studiază şi legile de funcţionare a băncilor comerciale. 

Nici macro- sau micronivelul nu permite analiza stabilităţii sistemului bancar, în funcţie de structura sa. Ca 
urmare a clasificării băncilor, informaţia obţinută la nivel mezo poate fi împărţită în mai multe părţi în 
conformitate cu structura rezultată. În funcţie de metodele de cercetare, se distinge: analiză economică, statistică 
şi econometrică a sistemului bancar. 

În studiile moderne, pot fi incluse utilizarea următoarelor instrumente matematice:  
• modele dinamice, bazate pe sisteme de ecuaţii cu derivate parţiale; 
• modele de analiză sistemică, matematică discretă, teoria jocurilor; 
• modele bazate pe metode clasice econometrice (analiza de regresie şi corelaţie, analiza factorială etc.); 
• metode moderne de modelare matematică şi statistică (teoria de cointegrare, metodele de analiză a 

oscilaţiilor haotice etc.). 
Factori de stabilitate – aceştia sunt factorii care facilitează sau împiedică stabilitatea sistemului. Autorii 

care au studiat aspectele stabilităţii şi durabilitatea sistemului bancar sau ale băncilor, divizează atât factori de 
influenţă interni, cât şi externi. Factorii externi pot fi definiţi ca „impactul economic”, al sistemului bancar, 
factorii interni sunt acei factori care depind în mod direct de activitatea băncilor. Putem să utilizăm clasificarea 
generalizată utilizată de autori diferiţi a factorilor de influenţă, însă lista, bineînţeles, poate fi extinsă şi detaliată 
(tabelul 1). 

Tabelul 1 
Factorii de stabilitate a sistemului bancar 

 
Factori interni (endogeni) Factori externi (exogeni) 

1. Solvabilitatea capitalului 
2. Calitatea activelor: 
 a) lichiditatea 
 b) profitabilitatea 
 c) gradul de risc 
3. Calitatea pasivelor: 
 a) diversificarea 
 b) eficienţa 
 c) stabilitatea 
4. Eficacitatea gestionării băncii 
5. Sensibilitatea de risc al băncii 
 

1. Situaţia social-politică (factorii geopolitici) 
2. Starea economiei naţionale 
 2.1. Dezvoltare economică stabilă 
(creşterea PIB-lui, venitului naţional, producţiei 
industriale, investiţiilor) 
 2.2. Rata inflaţiei 
 2.3. Competitivitatea produselor naţionale 
 2.4. Condiţii externe favorabil economice  
 2.5. Starea BPE 
 2.6. Structura operaţiunilor export-import 
 2.7. Datoria externă 
 2.8. Datoriile totale pe economie 
 2.9. Fazele ciclului economic 
3. Starea pieţei monetar-financiare 
 3.1. Stabilitatea monedei naţionale 
 3.2. Instabilitatea ratelor dobânzilor 
 3.3. Solvabilitatea economică a subiecţilor 
 3.4. Absenţă restanţelor mari 
 3.5. Marja bancară şi a rentabilităţii  
 3.6. Politica Băncii Centrale 
4. Situaţia financiară a clienţilor băncii 

 
Abordări privind analiza stabilităţii sistemelor bancare la nivel macro 
Scopul principal al sistemelor bancare constă în analiza legităţilor în cadrul sistemului bancar şi legile 

de interacţiune a sistemului bancar cu diferite domenii ale economiei. O astfel de analiză este efectuată 
pentru a prezice comportamentul sistemului în anumite condiţii specifice. În prezent, cele mai frecvente 
sunt cele două instrumente de analiză: modelarea şi aplicarea indicatorilor şi a sistemelor de indicatori, care 
caracterizează diversele aspecte ale sistemului bancar. Modelarea matematică a activităţilor bancare a atras 
atenţia multor cercetători, iniţial, această direcţie fiind dezvoltată ca o extensie a teoriei firmei. La 
activitatea de modelare este utilizat un număr considerabil de sisteme bancare de diferite abordări, se 
analizează o gamă largă de modele diferite. Ca un criteriu în analiza de criză bancară, în literatura de 
specialitate străină, trebuie să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele condiţii: 
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1. Ponderea activelor neperformante în sistemul bancar în totalul activelor a depăşit 10%. 
2. Costul operaţiunii de salvare a băncilor a depăşit 2% din PIB. 
3. Problemele din sectorul bancar au condus la scară largă naţionalizarea băncilor. 
4. A existat panica deponenţilor sau a măsurilor extraordinare care au fost luate, cum ar fi îngheţarea 

depozitelor, vacanţă bancară pe termen lung, sau introducerea de garanţii guvernamentale privind 
depozitele atrase în reacţie la criză. 

Studiile anterioare internaţionale a evidenţiat următoarele cauze principale ale crizelor bancare: 
• probleme la nivel macroeconomic; 
• provocări la nivel macroeconomic, ca, de ex., management de eroare; 
• nivelul scăzut al supravegherii prudenţiale şi erorile operaţionale în primele etape ale crizei. 

O mare parte din cercetările privind legătura dintre crizele sistemului bancare şi condiţiile de funcţionare 
ale băncilor este de natură econometrică şi analizează probabilitatea de coincidenţă a crizei bancare cu 
modificările mediului macroeconomic. În această abordare, există un număr considerabil de deficienţe. Un 
neajuns comun al acestor studii este absenţa modelelor de influenţă a mediului macroeconomic asupra băncilor, 
fiind studiate numai coincidenţa apariţiilor diferitelor combinaţii de factori cu criza bancară. La analiza unui 
număr mare de date statistice pentru diferite perioade şi ţări diferite, este dificil sau, practic, imposibil să se ia în 
considerare specificul regional ale economiilor din diferite ţări. Subtilităţile de dezvoltare economică specifice 
fiecărei ţări nu sunt luate în considerare. În ceea ce priveşte modelarea comportamentului sistemelor bancare, 
există o analiză mai simplă privind economia ţării, bazată pe dezvoltarea unor sisteme de indicatori.  

În ceea ce priveşte modelarea comportamentului sistemelor bancare, există o analiză mai simplă privind 
economia ţării, bazată pe dezvoltarea unor sisteme de indicatori. Ideea efectuării diferitelor studii pentru 
obţinerea de indicatori, pentru a evalua starea sistemelor bancare este destul de frecvente în rândul cercetătorilor. 
De cele mai multe ori, alegerea indicatorilor este efectuată de experţi. 

Studiile moderne de cercetare privind indicatorii de stabilitate ai sistemului bancar şi financiar, sunt 
construite pe analiza situaţiilor anterioare crizei în ţări diferite. Abordările metodologice pentru formarea de 
sisteme de indicatori ai stabilităţii sistemului bancar sunt bazate, în primul rând, pe analiza factorilor 
fundamentali macroeconomici. Ca urmare, Fondul Monetar Internaţional, pentru a eficientiza abordările, 
metodele şi instrumentele analitice, a elaborat FSI (Financial soundness indicators) – sunt indicatori de macro-
prudenţialitate, care evaluează stabilitatea sectorului bancar şi riscurile sistemului bancar. Ideea principală a FSI 
este efectuarea agregării informaţiilor individuale cu privire la bănci comerciale, care este frecvent utilizată în 
analiza tradiţională a băncii în cadrul supravegherii prudenţiale. Scopul FSI îl reprezintă identificarea riscurilor la 
adresa stabilităţii sectorului bancar, în general, şi celor mai semnificative grupe de bănci comerciale cu pondere 
majoră pe piaţa bancară. 

Abordări privind analiza stabilităţii băncilor comerciale 
Analiza băncilor comerciale – acest subiect este unul dintre cele mai populare şi solicitate în literatură de 

specialitate. Cauza principală pentru popularitate constă în utilizarea directă a analizei în afaceri. În prezent, 
există linii directoare care au fost deja prestabilite şi schema generală de studii. Cel mai mare interes, în ultima 
vreme, îl prezintă instrumentele economico-statistice şi econometrice. Acest fapt se datorează, pe de o parte, 
activităţii bancare, care necesită o informaţie digitală clară şi detaliată a tuturor operaţiunilor efectuate, pe de altă 
parte, capacităţii de creştere, colectare şi procesare a informaţiilor numeroase în legătură cu dezvoltarea rapidă a 
tehnologiei informaţiei în ultimele decenii. 

Aceste metode sunt reprezentate de următoarele instrumente: analiza de regresie, corelaţie, varianţa, 
analiza factorială, metoda mediilor mobile, prognozarea indicatorilor activităţii băncii, simulare, testarea stres. 

Metoda cea mai frecventă de analiză a activităţii băncilor comerciale este analiza economică. Prin 
definiţie, metoda de analiză economică constă într-un complex de studii, organic legate de activitatea băncii 
comerciale, cu utilizarea unor metode statistice, econometrice, de contabilitate şi alte tehnici de prelucrare a 
informaţiilor. Trăsăturile caracteristice ale metodei de analiză economică sunt: 

• analiza economică folosind rapoarte de tip scorecard pentru a caracteriza pe deplin activităţile băncii; 
• studiul dintre factorii şi cauzele privind modificarea acestor indicatori; 
• identificarea şi măsurarea legăturilor dintre ei. 

Sistemul de analiză economică ce caracterizează activitatea bancară include un set de modele statistice şi 
econometrice. În continuare, facem un rezumat al acestor metode. 

Metoda grupărilor reprezintă un model capabil să surprindă aspectele esenţiale ale legăturilor dintre 
variabilele economice şi sociale. În primul rând, unităţile colectivităţii se grupează în funcţie de caracteristica 
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factorială, iar pentru caracteristica rezultativă se calculează indicatorii derivaţi specifici fiecărei grupe. Prin 
compararea caracteristicii factoriale cu acea a caracteristicii rezultative se poate aproxima caracterul legăturii, 
direcţia şi intensitatea ei. 

Metoda tabelului de corelaţie. Tabelul de corelaţie este un tabel cu dublă intrare cu formă specială a 
unei grupări combinate. Această metodă se foloseşte, îndeosebi, în cazul unui număr mare de observaţii. 
Metoda grafică este o altă cale de a stabili legătura dintre fenomene. 

Continuarea logică a metodei de comparaţie este de a utiliza metoda de rating. Ratingul este un cuvânt a 
cărui traducere literală semnifică „evaluare”, desemnând în acelaşi timp un proces (analiza riscului), cât şi 
rezultatul final al acestuia (nota). Interesul faţă de această metodologie este suficient de mare. Sistemele de rating 
sunt construite de către autorităţile publice sau de către agenţiile private de rating. 

Dezavantajul principal al tuturor sistemelor de rating îl constituie dificultatea de a justifica coeficienţii de 
ponderare. Marea majoritate a ponderilor sunt alese de către experţi, care invocă numeroase întrebări. Pentru a 
răspunde provocării, urmărim indicatorii de performanţă ai băncilor comerciale printr-un sistem de monitorizare 
a băncilor. Spre deosebire de sistemele de rating, în cazul în care comparaţia este dintre obiectele de analiză, în 
monitorizarea dinamică de sisteme, se analizează pentru acelaşi obiect. În sistemul de monitorizare a stabilităţii 
unei bănci comerciale, este un sistem de indicatori, care au impact asupra factorilor interni, care se face prin 
selectarea cea mai semnificativă dintr-o gamă largă de indicatori. 

Se poate distinge o anumită direcţie privind modelarea matematică. Este utilizată o gamă largă a 
diverselor modele economice şi matematice de diferite tipuri, care includ optimizarea, probabilitatea, modele de 
echilibru al operaţiunilor de cercetare, teoria jocurilor etc. Pe parcursul clasificării unor abordări diferite de 
modelare, pot fi împărţite în două grupe principale de modele care descriu activitatea bancară – în modele 
particulare şi complexe. 

Există două direcţii diferite în cadrul modelelor private. Adepţii primei direcţii se bazează pe ipoteza de 
manipulare mică a depozitelor bancare, şi anume banca acceptă doar depuneri de numerar, fluxul de care este 
dependentă de situaţia economică din factori generali şi de altă natură, care sunt dincolo de domeniul de 
competenţă al băncii. Modelele, în această direcţie, sunt axate pe comportamentul agenţilor, care îşi desfăşoară 
activitatea în piaţa de credit, precum şi pe interacţiunea dintre bănci cu ei.  

Alţi cercetători, dimpotrivă, cred că piaţa creditelor depinde puţin de activităţile bancare, accentul principal 
fiind pe piaţa depozitelor şi factorii care duc la implicarea lor. 

În cazul în care modelele particulare ne permit să analizăm unele aspecte ale societăţii bancare, modelul 
complex utilizează o abordare integrată. Modelele complexe trebuie să susţină concomitent deciziile legate de 
active şi pasive ale băncilor şi cuantumul capitalului bancar. 

Cele mai complexe metode din punct de vedere al instrumentelor aplicate matematice sunt prognoza şi 
simularea. Pe parcursul estimării probabilităţii de faliment bancar, sunt selectate băncile care necesită o mai mare 
atenţie, şi anume diagnosticarea stării critice a băncii. Astfel de sisteme sunt numite sisteme de avertizare 
timpurie a unui posibil faliment (Early warning system). Pentru a estima probabilitatea de faliment, cele mai 
folosite sunt modelele logit şi probit. Prin folosirea datelor statistice diferite, periodic, băncile din SUA 
analizează diferite cauze interne şi externe privind falimentul cu ajutorul acestor modele. 

Prin intermediul sistemelor de simulare, în funcţionarea şi dezvoltarea băncii, pot fi implementate 
calculele scenariilor, unde punerea în aplicare este puţin probabil, sau chiar se referă la evenimentele de forţă 
majoră. Din acest punct de vedere, sistemul de simulare oferă testul-stres de funcţionalitate. În modelarea 
integrată a băncii, principalul parametru de funcţionare este adesea evaluarea stabilităţii şi rentabilitatea băncii 
(eficacitatea sa). 
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