
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 
 

 
 

 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALELE 
 

AACCAADDEEMMIIEEII  DDEE  SSTTUUDDIIII  EECCOONNOOMMIICCEE  

AA  MMOOLLDDOOVVEEII  
  

EEddiiţţiiaa  aa  XXIIII--aa..  NNrr..22  //  22001144  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editura ASEM 
Chişinău - 2014 

 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

2

CZU 082:378.633(478-25)=135.1=111=161.1 
A 15 
 

COLEGIUL DE REDACŢIE 
 

Academician, prof. univ. dr. hab., Grigore BELOSTECINIC , rector al ASEM – preşedinte  

Prof. univ. dr., DHC Ion PETRESCU, Universitatea „Spiru Haret”, Braşov, România – 
vicepreşedinte 

Prof. univ. dr. hab. Vitalie MAKAROV, Institutul de Matematică „Steklov” al Academiei de 
Ştiinţe a Rusiei (or. Moscova) – vicepreşedinte 

Conf.cercet.dr. Corneliu GUŢU – vicepreşedinte 

Dr. Eugeniu GÂRLĂ – secretar  

Prof. univ. dr. hab. Ala COTELNIC  

Conf. univ. dr. Nadejda BOTNARI 

Prof. univ. dr. hab. Ion BUNU 

Prof. univ. dr. Vladimir BĂLĂNUŢĂ 

Prof. univ. dr. hab. Boris CHISTRUGA 

Prof. univ. dr. hab. Ilie COSTAŞ 

Prof. univ. dr. hab. Eugenia FEURAŞ 

Academician, prof. univ. dr. hab. Gheorghe MIŞCOI, Academia de Ştiinţe a Moldovei 

Prof. univ. dr. hab. Elena TURCOV 

Prof. univ. dr. Oleg STRATULAT 

Conf. univ. dr. Oxana SAVCIUC 

 

Redactor-şef: Grigore BELOSTECINIC, academician, prof. univ. dr. hab. 

                    Redactor-şef adjunct: Eugeniu Gârlă, dr.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ISBN 978-9975-75-704-1 
 
 
Revista este acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare  
al Republicii Moldova, categoria „C” 
Certificat de înregistrare nr. 174 din 15.09.2011 
 
 

© Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM 

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII 
 

Academia de Studii Econ. a Moldovei. Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei: 
Ed. a 12-a / Acad. de Studii Econ. a Moldovei ; col. red.: Grigore Belostecinic (preşedinte) [et al.]. 
– Chişinău : ASEM, 2014 – . – ISBN 978-9975-75-649-5. – ISSN 1857-1433. 

Nr 2/2014. – 2014. – 174 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 25 ex. 
– ISBN 978-9975-75-704-1. 
082:378.633(478-25)=135.1=111=161.1 
A 15 

 

 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

3

 
C U P R I N S 

 

SECŢIA I. BUSINESS ŞI ADMINISTRARE 
Организационная культура и лидерство в системе управления человеческими ресурсами 
предприятия 5

Конф. унив., д-р Irina Dorogaia, МЭА 
Менеджмент стратегической конкурентоспособности человеческого капитала как 
ключевой фактор конкурентоспособности предприятия 10

Конф. унив., д-р Людмила Билаш, МЭА  
  

SECŢIA II. ECONOMIE FUNDAMENTALĂ ŞI APLICATĂ 
Componentele sistemului de susținere și finanțare a mediului de afaceri 16

Conf. univ. dr. Mariana Doga-Mîrzac, USM  
Модель наращивания инновационного потенциала на базе кластеризации отраслей и 
секторов региональной экономики 24

Конф., д.э.н. Алла Левицкая, Комратский госуниверситет, Комрат, Молдова 
Email: levital@mail.ru  

Promovarea parteneriatului public-privat – instrument de asigurare a prosperității  
unei comunități 32

Conf. univ. dr. Angela Boguș, ASEM 
 

SECŢIA III. FINANŢE, CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ FINANCIARĂ 
Cu privire la contabilitatea pierderilor din deprecierea activelor 39

Prof. univ. dr. hab. Vasile Bucur, ASEM, Chişinău, Republica Moldova, 
catedra.ca@ase.md 
Drd. V. Ioniţă, UASM, Chişinău, Republica Moldova 

Concepţia evaluării: evoluţia şi situaţia actuală 49
Prof. univ. dr. hab. Viorel Ţurcanu, ASEM 
Conf. univ. dr. Irina Golocialova, ASEM 
vturcanu@mail.ru 

Delimitări privind informaţia aferentă părţilor afiliate şi modalitatea de prezentare a acesteia  
în situaţiile financiare 61

Conf. univ. dr. Valentina Paladi, ASEM, vspaladi@mail.ru 
Lect. sup. dr. Lica Erhan, ASEM, lica.erhan@mail.ru 

Probleme aferente costurilor de creștere a masei  lemnoase  pe picior 66
Lect. sup. Nadejda Țurcan, ASEM 

Contabilitatea costurilor de regenerare a pădurilor, ajutorare și completare a acesteia 80
conf. univ. dr. Pavel Tostogan, ASEM 
Lect. sup. Nadejda Țurcan, ASEM 

Dimensionarea impactului politicilor şi opţiunilor contabile asupra rezultatului entităţii 95
Conf. univ. dr. Natalia Zlatina, ASEM, nzlatina@yahoo.com 
Lect. sup. dr. Lica Erhan, ASEM, lica.erhan@mail.ru 

Redisigning the internal audit approach for the consolidation of the risk management framework 
in banks of the Republic of Moldova 104

Assoc. Prof., Ph.D, Stela Ciobu, ASEM 
Master Degree in Economic Studies, Ludmila Grozav, BNM 

Oppоrtunitiеs and pоssibilitiеs оf using сrеdit dеrivativеs in thе banks of the Rеpubliс оf Mоldоva 114
Assoc. Prof. Ph.D Stela Ciobu, ASEM 
Master Degree in Economic Studies Diana Barbuța 

 

 
SECŢIA IV. INTEGRAREA EUROPEANĂ ŞI POLITICI SOCIALE 

Particularitățile actuale ale consumului resurselor de apă în bazinul Nistrului  
(sectorul Republicii Moldova) 127

Conf. univ. dr. Bacal Petru, ASEM 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

4

 
Eficienţa filierelor produselor obţinute de la ovine  în Republica Moldova 133

Conf. univ. interimar dr. Maria Grigoraş, UASM 
grigoras-maria@mail.ru 

 

  
SECŢIA V. INFORMATICĂ ŞI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ 

Pragul insecurităţii economice 142
Dr. Eugeniu Gârlă, ASEM 
e-mail: stiinta@ase.md 

Comportamentul geodezicei pe varietăţi hiperbolice bidimensionale 145
Conf. univ. dr. Vladimir Balcan, ASEM 

ROBO – Intelligence is Information multiplied by Thought Speed 161
Dumitru Todoroi, prof., dr. hab., ARA corr. member,  
Academy of Economic Studies of Moldova, todoroi@ase.md 

Стратегические перспективы и сценарии развития инфо-коммуникационной сферы в 
Украине 162

К.э.н., доцент Ирина Бакова  
К.э.н., доцент Татьяна Тардаскина 
Одесская национальная академия связи им. А.С.Попова 

Стандартизация схемы проектирования архитектуры системы управления развитием 
стратегического потенциала промышленности 168

К. э. н., д-т отдела стратегического потенциала устойчивого развития Ольга 
Демешок Государственное учреждение «Институт экономики природопользования  
и устойчивого развития НАН Украины» (Украина, г. Киев) 
Украина, г. Киев, e-mail: o_demeshok@ukr.net 

 

  
 
 
 
 
 
 

 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

5

Secţia I. BUSINESS ŞI ADMINISTRARE 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЛИДЕРСТВО В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ирина ДОРОГАЯ, конф. унив., д-р, МЭА 

 
In the present article, on the basis of modern management theories, are considered the organizational 

culture and leadership as key factors of the successful realization of human potential in business organizations.  
The theoretical generalizations from the article are based on the analysis emerging from a number of 

national enterprises by situations associated with the formation of the organization’s culture. The conclusion of 
the article lies on the relevance and practical significance of the analyzed phenomenon for the achievement of 
the competitiveness of national enterprises.   

Ключевые слова: организационная культура, лидерство, ценности, человеческий потенциал, 
менеджмент человеческих ресурсов. 
 

В современных условиях, характеризующихся усилением глобальных, интеграционных 
процессов и конкуренции, возрастает научный и практический интерес к организационной 
культуре и лидерству. 

Актуальность этих явлений во многом объясняется влиянием, которое они оказывают на 
успех и конкурентоспособность компаний. 

Многие ученые в своих исследованиях доказывают, что высокопроизводительные и 
успешные организации отличаются наличием обоснованных целей, стратегий, планов, 
продуманных решений и действий по управлению человеческими ресурсами [1, 2, 3]. 

Известно, что бизнес-организация представляет собой сложную систему, основу которой, 
наряду с технической, технологической, экономической, финансовой подсистемами, составляет 
менеджмент человеческих ресурсов. 

Потенциал же всех названных выше подсистем определяется тем, ради чего люди 
пришли в эту организацию, почему они стали ее членами, а также определяется тем, как 
строятся отношения между ними, какие нормы и принципы деятельности они разделяют. 
Важным также является то, что, по их мнению, является «правильным действием», а что 
«неправильным» с точки зрения этики, воплощающейся в ценностях и нравственных 
принципах поведения. 

В этом смысле организационная культура как система ценностей, во-первых, отличает 
одну компанию от другой, и тем самым она рассматривается как корпоративная. Во-вторых, 
становится сущностной частью организации, ее атрибутом, оказывающим влияние на 
поведение сотрудников в соответствии с провозглашенными ценностями. Например, ценности, 
принятые в организации, могут обусловливать демократический стиль лидерства или 
автократическое лидерство. 

В этой связи отметим и обратную зависимость. Менеджмент предприятия не только 
соответствует организационной культуре, зависит от нее, но и оказывает влияние на фор-
мирование и развитие культуры организации. Подчеркнем, что это становится возможным, 
если только менеджер проявляет себя лидером. В этом заключается взаимосвязь 
организационной культуры и лидерства, одновременно оказывающих влияние на подсистему 
человеческих ресурсов и деятельность организации в целом. 

Каким образом, какие типы организационной культуры и лидерства предопределяют 
успех организации, а не ее крах? В приближении ответов на эти вопросы мы видим задачу 
настоящей публикации. 

Предметом исследования мы рассматривали организационную культуру в широком 
контексте. Им, на наш взгляд, выступают ценности, но во взаимосвязи с такими 
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составляющими культуры организации, как образцы базовых предположений и символика 
организационной культуры. 

Эту конструктивную концепцию, позволяющую более полно представить суть 
организационной культуры и ее влияние на результативность компании, предложил известный 
ученый Эдгар Шейн. В соответствии с ней [4] базовые предположения, которых 
придерживаются члены организации в своем поведении, связаны с видением индивидуумом 
(группой, организацией, обществом) окружающей среды и регулирующих ее переменных 
(время, пространство, природа, взаимодействия). 

Посредством символики – историй, легенд, мифов об организации и ее лидерах, ценности 
передаются ее сотрудниками. 

Таким образом, понимание организационной культуры в соответствии с концепцией 
Щейна Э. [4] позволяет рассматривать и анализировать организационную культуру как 
совокупность базовых предположений – отношения человека к окружающей среде, 
принимаемых всеми членами или большим числом сотрудников компании. Они 
(предположения) получают выражение в заявляемых предприятием ценностях, считающихся 
организационными или корпоративными. 

Последние, в свою очередь, задают работникам ориентиры поведения. Сотрудники 
организации посредством регулирующего механизма, свойственного нормам, правилам, 
историям, символике организационной культуры, могут понять, какое поведение – отношение к 
работе, себе, другим коллегам и менеджменту, принимается и поощряется, а какое считается 
неприемлемым. 

В этой связи в управлении человеческими ресурсами на предприятии и в целом в его 
деятельности менеджеры должны помогать работникам проявлять свои личностные ценности и 
культивировать соответствующие высокопроизводительным компаниям организационные 
ценности, разделяемые большинством членов организации [2]. 

Далее прокомментируем складывающуюся ситуацию по данному аспекту организа-
ционной культуры на ряде отечественных предприятий. Исследование проводилось 
посредством устного опроса и анкетирования работников 11 предприятий из различных сфер и 
отраслей бизнеса – общества с ограниченной ответственностью: „Aptolent”; „Polimobil”, 
„Lndotex”, „Interior-pro”, „Risvan”, „Pales-servis”, „Autocurad”, „Sardisivin”, „Sigmatur-Com”, 
„Birovits, „Trend”. 

Общее число опрошенных – 115 человек. Из них: менеджеры и сотрудники высшего 
уровня управления, среднего и низшего составили 16,0%, 65,0% и 19,0% соответственно. 
Исследования показали, что четкие личностные ценности, представляющие особую важность 
для человека, которые он готов защищать от разрушения со стороны других людей, выразили 
61-63% всех опрошенных. 

Подчеркнем актуальность и важность вопроса о том, что люди с разными и 
противоречивыми ценностями выбирают различные способы их реализации – действия, 
решения, коммуникации. Также у них отмечается различный потенциал к доверию, 
взаимопониманию и интеграции. Более 59% менеджеров и сотрудников, достаточно четко 
представляющих личностные ценности, считают для себя приоритетными ценности, связанные 
с личным благополучием и здоровьем, а также благополучием и здоровьем своих близких. 
Около 31% респондентов определили доминирующими ценностями карьерный рост, власть, 
личное материальное благополучие. Еще 10% опрошенных определили предпочтительными 
для себя ценностями благоприятное взаимодействие, доверие, лидерство, самостоятельность. 
Рассматривая такой сложный вопрос, как личностные ценности, следует среди них подчеркнуть 
те, которые составляют уникальность того или иного человека, выделяют его от других. По 
оценкам специалистов – это люди творческих профессий и видов деятельности. Наряду с ними 
менеджеры должны выявлять и культивировать ценности, которые объединяют человека с 
определенной группой и организацией в целом.  

В этом смысле, если около 79% респондентов на исследуемых предприятиях высказались 
за обязательность соблюдения этических норм, то можно утверждать, что это создает 
надежную базу для построения взаимодействий на доверительной основе и способствует 
сотрудничеству и взаимопониманию сотрудников в компании. 
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Более того, отметим, что нельзя полагаться на спонтанность управления ценностями. Для 
того чтобы та или иная организация не стала собранием оппонентов и противников целям и 
стратегиям компании, менеджерам (специалистам) по человеческим ресурсам необходимо 
проводить целенаправленную работу по выявлению и культивированию организационных 
ценностей на этической основе. 

По этой причине, на наш взгляд, в теории и практике менеджмента уделяется большое 
внимание вопросам управления деловыми организациями с учетом эволюции перспектив этики 
бизнеса. 

В настоящем исследовании на вопрос «Знали ли Вы существующие в компании 
ценности?» ответили несколько больше половины респондентов (53%). Наибольшее число из 
них – это менеджеры высшего звена управления. Примерно такое же число сотрудников 
считают, что организационные ценности сформулированы на этической основе и 
сбалансированы со стратегией компании. Степень сбалансированности разделяемых 
сотрудниками ценностей и принятых в компании целей и стратегий представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Сбалансированность ценностей и принятых в компании целей и стратегий 
(линейные распределения респондентов по всей выборке, в %) 

 
Как известно, конкурентное преимущество организаций в рыночной экономике во многом 

обусловливается кадровыми стратегиями. Как показывает опыт преуспевающих фирм, это может 
иметь место при условии, что они разрабатываются в соответствии с разделяемыми сотрудниками 
ценностями, что способствует проявлению ими приверженности компании и ее культуре. 

В этой связи отметим, что исследование показало необходимость придать этому процессу 
более направленный на учет ценностей характер. На основе данных мониторинга о степени 
совпадения ценностей работников и ценностей организации можно судить об их 
приверженности компании. 

Важнейшей составляющей и отправной точкой такого приверженного стиля поведения 
сотрудников является лидерство и самолидерство. Этот лидерский тип поведения – «сам себе 
лидер», включает высокую степень самостоятельности, ответственности и результативности при 
реализации функциональных задач в команде. Для того чтобы его сформировать и успешно 
реализовать менеджменту персонала (специалисту) на предприятии следует планировать обучение 
людей лидерскому поведению, воспитанию лидеров [1, 3]. На некоторых из исследуемых 
предприятий „Sardisvin” SRL; „Trend” SRL; „Sigmatur” уже предпринимаются шаги в этом 
направлении, в том числе с участием консалтинга. Приверженное и лидерское поведение – это 
взаимосвязанные явления. Оптимальные их значения свидетельствуют о высоком уровне доверия 
во взаимоотношениях между сотрудниками и менеджерами, внутренней мотивации за счет 
повышения уровня удовлетворенности работниками условиями труда и способствует реализации 
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конкурентных преимуществ за счет сильной внутренней интеграции работников. Одним из 
результатов внутренней интеграции в компании может стать привлечение и удержание в 
организации талантливых и высокопрофессиональных сотрудников. 

Исследование показало, что приверженность работника фирме проявляется в его 
оптимистической оценке будущего своей компании и личных стратегий относительно работы 
на предприятии в перспективе. 

По данным проведенного исследования на предприятиях отмечается следующая ситуация, 
связанная с личными стратегиями 
работников. Так, 35% сотрудников 
планируют продолжить свою работу 
на данном предприятии в той же 
должности. 19,0% и 13,0% считают 
актуальным для себя сменить долж-
ность или подразделение. 33% из 
числа опрошенных в краткосрочной 
перспективе планируют сменить 
место работы. 

Суть конкурентных 
преимуществ компаний в рыночной 
экономике во многом определяет 
способность организации 
интегрировать усилия людей на 
внутрифирменных процессах и 
результатах, а также способность 
адаптироваться к изменяющимся 
требованиям внешней среды 
(экономической, социальной, 
технико-технологической и др.). 

Искусство менеджеров как 
лидеров заключается в умении выделить ценности, следование которым будет способствовать 
успешной ориентации компании при ее взаимодействии с поставщиками, клиентами, 
инвесторами, кредиторами и другими партнерами по бизнесу. 

Это позволяет в условиях диалога с ними исходить и обращаться к общим для 
переговорных сторон ценностям, что создает благоприятную атмосферу сотрудничества между 
ними. Положение дел в исследуемых организациях по данному аспекту организационной 
культуры можно охарактеризовать следующим образом. На вопрос: «Как часто в диалоге с 
внешними партнерами Вы добиваетесь сотрудничества в оптимальные сроки и с 
запланированным результатом?», респонденты ответили следующим образом (см. рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Ответы респондентов относительно степени достижения  

сотрудничества с бизнес-партнерами (в % к общему числу опрошенных) 

Рисунок 2. Распределение ответов 
респондентов относительно личных стратегий 

(в % к числу опрошенных) 
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Проводимые нами исследования позволили сделать вывод и убедиться в том, что если 
цели и стратегии компании формулируются с учетом организационных ценностей, то при 
оптимальном их соответствии можно рассчитывать на приверженность сотрудников своей 
компании, что, безусловно, позитивно влияет на их производительность и эффективность 
деятельности. 

Рекомендациями, на наш взгляд, способствующими улучшению управления 
человеческими ресурсами на основе развития и улучшения организационной культуры и 
лидерства, могут быть следующие: 

 Процесс менеджмента человеческими ресурсами и деятельностью предприятия в целом 
должен восприниматься менеджерами в большей степени как планируемый и 
направленный на выявление организационных ценностей. С тем чтобы преодолеть 
существующую спонтанность в управлении на основе организационной культуры на 
исследуемых предприятиях, необходимо проводить мониторинг (исследование) по выяв-
лению, прояснению личностных ценностей сотрудников. Данную работу, в зависимости 
от конкретных условий, могут осуществлять менеджеры по человеческим ресурсам в 
организации с привлечением консалтинга. 

 В качестве методов проведения ценностного анализа должны использоваться в комплексе 
методы наблюдений, устное интервью, фокус-группы, анкетирование, тестирование, 
собеседование. 

 Выявление и прояснение личностных ценностей в компании должно осуществляться с 
учетом внимательного и уважительного отношения менеджмента к ценностям 
работников. 

 В состав программ и планов деятельности менеджмента человеческих ресурсов 
целесообразно включать определение и формирование общих или организационных 
ценностей, разделяемых всеми категориями сотрудников (или большинством из них). 
При этом следует исходить из их сбалансированности со стратегиями организации в 
целом и кадровыми стратегиями и политиками. Для этого следует предусмотреть меры 
по преодолению возможных противоречий между декларируемыми в компании 
ценностями, развивая потенциал символической составляющей организационной 
культуры. 

 Усилить внимание менеджеров по персоналу к работе по повышению значимости того, 
что является неотъемлемым ценностным фактором успешной деятельности, но пока не 
присущим внутренней культуре работника. Для исключения и предупреждения такой 
ситуации необходимы обучающие программы для сотрудников предприятий, имеющих 
потенциал лидерства. 

 
Библиография: 

1. АДИЗЕС, И. Стили менеджмента: эффективный и неэффективный. / Пер. с англ., 2009. 
2. АРМСТРОНГ, М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб.: Питер, 2007. 
3. ДАФТ, Р. Уроки лидерства. М.: ЭКСМО, 2008. 
4. ШЕЙН, Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2006. 

 
 

 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

10

МЕНЕДЖМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Конф. унив., д-р Людмила БИЛАШ, МЭА 
 

The present article discusses the meaning of the concept of human capital competitiveness for the achievement 
of the enterprise’s competitiveness in the market economy. In the article are analyzed the factors, including the 
regional one, influencing the human capital. The conclusion is based on the need to evaluate the human capital by 
assessing the business reputation of workers. 

Ключевые слова: конкурентоспособность человеческого капитала, факторы конкурен-
тоспособности, стратегический подход, деловая репутация работника, стили лидерства. 
 

Актуальной и важной задачей, стоящей перед каждой бизнес-организацией в рыночной 
экономике, является задача достижения конкурентоспособности. Ее решение выступает 
результирующим и интегральным показателем деятельности предприятия в целом. 

Наряду с этим отметим, что чем выше конкурентоспособность предприятий, тем выше 
конкурентоспособность отрасли, региона, страны и благополучие населения. В этой связи 
обеспечение конкурентоспособности организаций в условиях усиления конкуренции – одна из 
самых значимых задач современной экономики. 

Учитывая ее многоуровневый характер (макроэкономический, региональный и 
микроуровень), эту задачу необходимо рассматривать с позиций стратегического и системно-
синергетического подходов. Обращение к ним предполагает определение факторов, 
компонентов – составляющих конкурентоспособности, и их оценку в контексте взаимосвязи 
всех перечисленных выше уровней. Это обусловливает анализ исследуемых вопросов в 
категориях менеджмента стратегической конкурентоспособности. В условиях же углубления 
интеграционных процессов (межотраслевых, региональных, межстрановых) возрастает 
научный и практический интерес к менеджменту конкурентоспособности организации, что 
обусловливает актуальность настоящей публикации. 

В литературе по менеджменту отмечается широкий диапазон мнений по поводу 
определения понятия «конкурентоспособность». Обратимся к концепции известного ученого 
Фатхутдинова Р. А. [9, 10]. В его исследованиях подчеркивается, что конкурентоспособность – 
это свойство любого объекта, характеризующееся более высокой степенью реального или 
потенциального удовлетворения потребности по сравнению с аналогичными объектами 
(участниками) на данном рынке. Таким образом, конкурентоспособность рассматривается как 
способность предприятия создавать свое превосходство, то есть конкурентные преимущества 
(превосходства над конкурентами), которые позволяют ему достичь поставленных целей.  

В свою очередь, конкурентоспособная компания добивается прибыли на вложенный 
капитал не ниже заданного (запланированного) значения в долгосрочной стратегической 
перспективе благодаря тому, что она производит конкурентоспособный товар или услугу. Это 
становится возможным при условии, что организация профессионально формирует и успешно 
реализует финансовый, технический, производственный, безусловно, человеческий капитал, 
тем самым своевременно и адекватно адаптируясь к быстро изменяющимся требованиям рынка 
и всей окружающей среды. 

В этой связи, выбор стратегической конкурентоспособности человеческого капитала как 
ключевого фактора конкурентоспособности предприятия в качестве задачи и предмета 
настоящей публикации представляется актуальным и своевременным исследованием. 

Подчеркнем, что в современных условиях, характеризующихся усилением глобализации 
и межстрановой интеграции, усиливается значение человеческого капитала. Кроме того, в силу 
названных выше процессов, решение проблем конкурентоспособности предприятия, экономики 
и человеческого потенциала приобретает новое содержание, определяющееся качеством 
рабочей силы. 

Реализация количественных и качественных характеристик менеджеров и сотрудников 
предприятия (образование, мастерство, талант, квалификация, опыт) в процессе труда в 
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организации находит выражение в человеческом капитале. В конкурентной среде обладатель 
более качественного ресурса и более высокого человеческого капитала побеждает на рынке. 

Подчеркнем прямую связь между конкурентоспособностью организации на рынке и ее 
успехами в формировании и реализации человеческого капитала или его конку-
рентоспособностью. 

Решение задачи развития конкурентоспособности человеческого капитала предполагает 
совершенствование его составляющих с позиций стратегического управления. В научной 
литературе признается отсутствие единого мнения на то, что собой представляет данное 
явление и какова его структура. Существуют различия во взглядах исследователей на 
понимание человеческого капитала. 

Какие элементы объективно должны включаться в состав человеческого капитала, как 
они соотносятся и взаимодействую друг с другом? Какое взаимное влияние они оказывают на 
конкурентоспособность предприятия? Понимание решений названных вопросов имеют и 
практическое, и теоретическое значение. При обосновании структурных элементов 
человеческого капитала выделим точку зрения исследователей, согласно которой человеческий 
капитал содержит составляющие (образование, здоровье, способность, опыт и т.д.), в таком 
сочетании, в котором они в своей органичной совокупности способны приносить доход 
(личный и для предприятия), создавать полезные блага для общества на основе продуктивной, 
эффективной и результативной деятельности работника [4, 7, 8]. 

При определении структуры человеческого капитала, на наш взгляд, предпочтительно 
исходить из многогранности анализируемого явления. Она определяется многогранностью 
человеческого потенциала. В этой связи, наряду с отмеченными выше характеристиками 
человеческого капитала, например некоторые исследователи [7, 8], считают, что, исходя из 
идеи объективной обусловленности конкурентоспособности человеческого капитала, 
необходимо в его состав включать деловую репутацию работника. Под деловой репутацией 
можно понимать мнение работодателя, трудового коллектива и других заинтересованных лиц о 
работнике. 

Подчеркнем, что деловую репутацию сотрудника следует относить к производным 
элементам от базовых показателей (образование, знания, навыки, здоровье). Следует признать 
и то, что базовые и производные элементы человеческого капитала находятся в постоянном 
процессе либо развития, либо регресса. 

Поэтому анализ и оценка человеческого капитала по деловой репутации предполагает 
систематический мониторинг. Он позволяет проследить, какие изменения происходят во 
времени с тем или иным элементом человеческого капитала работника. Анализируя же их в 
каждый данный временной период и в динамике, представляется возможность дать более 
справедливую оценку всем составляющим человеческого капитала. 

Анализ человеческого капитала посредством базовых и производных элементов 
человеческого капитала работника, в том числе по его деловой репутации позволяет, как 
считают авторы Дулясова М. В., Ханнанова Т. Р. [6], убедиться в многомерности и 
многозначности этого явления. 

Эти авторы предлагают оценивать деловую репутацию работника как производную от 
таких показателей, как уровень здоровья и уровень образования, и оценивать стоимость 
деловой репутации, во-первых, работодателем; во-вторых, трудовым коллективом или 
представителем профсоюзов; в-третьих, самим работником [6]. 

Такой подход дает возможность учитывать зависимость человеческого капитала 
работника от всех составляющих его деловую репутацию показателей. К ним, в первую 
очередь, можно отнести конкурентоспособность работника, его востребованность на рынке 
труда, инновационность, мобильность, внутреннюю мотивацию. 

Каждая организация разрабатывает свои индикаторы и шкалы, например, оплаты труда, 
карьерного продвижения, обучения и т.д., и часто ими не учитывается системный подход к 
оценке деловой репутации работников и в результате работник может получить недостаточно 
справедливую оценку из-за субъективности работодателей. 

Для того чтобы исключить такую ситуацию, на наш взгляд, следует спланировать 
деловую репутацию как составляющую конкурентоспособности человеческого капитала сквозь 
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призму взаимоотношений ключевых конкурентов на рынке труда – нанимателей 
(работодателей) и наемных работников. 

Названные стороны – активные участники конкуренции: между работодателями – за 
работника (особенно высококвалифицированных и продуктивных); между работодателями и 
наемными работниками – за условия найма; между работниками – за рабочие места. Следует 
учитывать, что соотношение конкурентных позиций участников трудовых отношений 
находятся под влиянием факторов. На наш взгляд, при анализе человеческого капитала, 
например на макроуровне, следует исходить из взаимосвязи макроэкономических и 
региональных факторов. 

Среди макроэкономических факторов, безусловно, выделяются факторы – состояние 
экономики страны, инвестиционный климат в стране, уровень инфляции; состояние кредитно-
денежной системы, темпы экономического роста, внешний и внутренний долг страны. 

Из числа макроэкономических назовем также институциональные факторы. Они сводятся 
к трудовому законодательству, действующему в стране, и качеству правоприменительной 
практики. Последняя включает систему принуждения к исполнению законодательства и 
трудовых контрактов, деятельность государственных и общественных организаций, 
профсоюзы, как инструмент социального партнерства, действующие и поддерживающие 
традиции в обществе, влияющие на характер трудовых отношений. Во взаимосвязи с ними 
региональные факторы, определяющие человеческий капитал, могут быть представлены 
следующими обстоятельствами: социально-экономическое положение в регионе; уровень 
жизни населения; развитие транспортной и информационной инфраструктуры; наличие 
экспортно-ориентированного производства; географическое положение; экономическое 
состояние отраслей в регионе; степень монополизации; рыночные входные и выходные 
барьеры; уровень спроса и предложения; конкурентоспособность продукции/услуг на 
внутреннем и международных рынках; наличие градообразующих организаций в регионе; 
демографическая ситуация; интеграционные процессы. Важное значение для оценки 
человеческого капитала также оказывают такие региональные факторы, как состояние рынка 
труда (уровень деловой активности и безработицы) и инфраструктура регионального рынка 
труда (взаимодействие органов государственной службы занятости и частных посреднических 
организаций). 

Далее в таблицах представлены статистические данные, характеризующие оплату труда 
одного работника в экономике (таблица 1), численность безработных (таблица 2) и 
мобильность работающих (таблица 3) в территориальном разрезе. 

 
Таблица 1 

Среднемесячная оплата труда одного работника в экономике [1, с.87] 
В % к средней заработной 

плате в экономике  2010 2011 2012 
2010 2011 2012 

Всего 2971,3 3042,2 3386,2 100,0 100,0 100,0 
Муниципий Кишинэу 3737,2 3632,8 4026,4 125,8 119,4 118,9 
Север 2467,6 2607,0 2905,3 83,0 85,7 85.8 
Центр 2299,1 2488,5 2769,7 72,4 81,8 81,8 
Юг 2101,1 2328,0 2576,1 70,7 76,5 76,1 
Гагаузия, АТО 2072,7 2309,0 2603,8 69,7 75,9 76,9 

 
Понимание и оценка деловой репутации работника способствует более достоверному 

измерению человеческого капитала, как индивидуального, так и суммарного, присущего, 
например, той или иной организации, с учетом таких региональных факторов, как 
среднемесячная оплата труда работников в регионе. 
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Таблица 2 
Зарегистрировано безработных в агентствах занятости  
в территориальном разрезе на конец года, чел. [1, с.91] 

 
Численность безработных  

2009 2010 2011 2012 
2012 к 2009, 

в % 
Всего 38676 40719 38752 26297 67,99 
Муниципий Кишинэу 5801 5527 4369 3157 54,42 
Север 13370 15370 15431 9097 68,04 
Центр 12480 12906 12488 9556 76,57 
Юг 5313 5206 4735 3348 63,01 
Гагаузия, АТО 1712 1710 1729 1133 66,17 

 
Акцентируя в настоящей публикации внимание на качественных характеристиках данной 

темы, на наш взгляд, следует учитывать влияние различных факторов, в том числе и 
региональных, представленных в таблице 3, связанных с мобильностью рабочей силы.  

 
Таблица 3 

Мобильность работающих в территориальном разрезе [1, с.87] 
 

Принято работников  
в течение года, 2012 год 

Уволено работников  
в течение года Территориальный 

разрез 
тыс. чел. 

в % к средней 
численности 

тыс. чел. 
в % к средней 
численности 

Всего 165,5 25,3 167,2 26,6 
Муниципий Кишинэу 99,9 33,3 95,3 31,8 
Север 30,4 23,1 32,8 25,0 
Центр 20,4 19,0 21,9 20,5 
Юг 9,9 15,9 11,6 18,6 
Гагаузия, АТО 4,4 19,1 4,9 21,1 

 
Для того чтобы проследить некоторые составляющие деловой репутации сотрудников – 

компонентов человеческого капитала – мы предприняли исследование на ряде предприятий 
центрального региона республики. Исследование проводилось посредством анкетирования и 
устного интервью на 11 предприятиях – в обществах с ограниченной ответственностью: 
„Interior-Pro”, „Prisvan”, „Antolent”, „Trend”, „Palex-servis”, „Autocard”, „Sardisvin”, „Signatur-
Com”, „Biravist”, „Lingotex”. Выборку составили 115 человек – менеджеров и сотрудников 
высшего, среднего и линейного уровней управления. 

В качестве одной из характеристик деловой репутации работника и человеческого 
капитала, обусловливающей востребованность работника в организации и на рынке труда, 
которая анализировалась нами, была способность (знание и навыки) к лидерству. Значимость 
поведенческих и личностных характеристик лидерства анализировалась на основе данных, 
полученных посредством трехвекторной оценки: высшего менеджмента, группы (коллектива) и 
сотрудников. 
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Рисунок 1. Линейные распределения ответов респондентов относительно 
 типов лидерства (в % к числу опрошенных) 

 
Преобразующее лидерство, характеризующееся способностью к осуществлению 

значительных перемен, наиболее актуальным представляется группе (коллективу). Оно 
характеризуется видением руководителем перспектив, которое должно быть руководством к 
действию группы (команды, организации). Преобразующий лидер помогает развивать сильные 
качества сотрудников [2, 3].  

Актуальность и востребованность этичного лидерства отметили большее число 
сотрудников. Важным этот стиль лидерства является и для других групп респондентов. 
Объясняется это, безусловно, тем, что этическое поведение лидера – это уважительное 
отношение к каждому сотруднику без исключения. Такой лидер берет на себя ответственность, 
служит людям, проводит в жизнь политику соблюдения этики, поощряет этичное поведение 
работников и являет собой пример такого поведения, подчеркивает значимость ценностей и 
убеждений для достижения целей (организационной культуры). 

Интерактивный лидер, как известно, создает обстановку открытого общения, то есть 
предпочитает внутрикорпоративный обмен всеми видами достоверной деловой информации, 
преодолевая функциональные и иерархические барьеры. Данный тип лидерства получил 
высокую оценку в группах (командах). 

Обучающее лидерство связано с всесторонней поддержкой лидером обучения и 
организационного развития. Более важным оно воспринимается каждым отдельным 
сотрудником. Планы и программы обучения, профессионального и личностного коучинга 
рассматриваются ими как наиболее важный фактор успешной деятельности [5]. 

Вывод: проводимые теоретические и практические исследования вопросов, связанных с 
менеджментом человеческого капитала, способствуют более глубокому их пониманию и 
позволяют создать информационную основу для принятия продуманных и эффективных 
решений по достижению конкурентоспособности человеческого капитала. 

В качестве рекомендаций, как результатов настоящего исследования, подчеркнем 
следующее: 

 Анализируя концепцию человеческого капитала и представляя его конкурен-
тоспособность ключевым фактором конкурентоспособности предприятия, целесообразно 
структурировать составляющие человеческого капитала. Среди них необходимо 
выделять деловую репутацию работника в организации и на рынке труда, обращение к 
ней позволяет более согласованно подойти и к определению человеческого капитала. 
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 Рассматривая деловую репутацию работника производной характеристикой от уровня 
образования, опыта работы и здоровья человека, следует признавать важность таких ее 
компонентов, как коммуникативность, этическое поведение, обучаемость. Все эти 
составляющие возможно, в свою очередь, рассматривать сквозь призму различных 
стилей лидерства. 

 Актуальными для определения деловой репутации работника и человеческого капитала 
следует считать такие эффективные стили лидерства, как: преобразующий, этический 
(стиль служения), интерактивный и обучающий. Для повышения достоверности их 
оценки необходимо комплексно анализировать мнение менеджеров и сотрудников 
относительно лидерства посредством устного интервью, анкетного опроса, наблюдения. 

 Учитывая региональные различия в определении конкурентоспособности человеческого 
капитала, например, на уровне отдельного предприятия, следует принимать во внимание 
региональные факторы во взаимосвязи с макроэкономическими и институциональными. 

 Анализ качественных характеристик деловой репутации и человеческого капитала 
должен рассматриваться как основа (платформа) для перехода к количественному 
измерению данных явлений. В дальнейшем количественную оценку индивидуального 
человеческого капитала и суммарного человеческого капитала предприятий и 
административно-территориальных единиц (региональный уровень) можно будет более 
активно и конструктивно рассматривать индикаторами социально-экономического 
развития хозяйствующих субъектов, включая их в статистическую базу. Это будет 
способствовать принятию более эффективных управленческих решений с целью 
достижения конкурентоспособности человеческого капитала и конкурентоспособности 
предприятия на рынке. 
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Abstract: The establishment of a functioning market economy in Moldova can be ensured by using the 

methods and tools in a complex financial system and private financial mechanism as tools of control, support 
and promotion of SME's activities, at the basis of which are their profitability, addiction on the overall economic 
environment. 

Realization of economic potential and development of small and middle business, largely depends on the 
possibilities of financing the undertaking. To become a true engine of economic growth and poverty reduction, 
SMEs require support for ther capacity building assistance to developing entrepreneurial skills and support in 
accessing finance. 

Cuvinte-cheie: sistem de susținere, sistem financiar, mediu de afaceri, întreprinderi mici și mijlocii. 
 
Introducere. Nucleul unei economii competitive este compus din companii eficiente, capabile 

să reziste concurenței atât pe piața internă, cât și pe cele externe. Întreprinderile mici și mijlocii 
constituie un element important în asigurarea unei creşteri economice durabile, unul din semnele 
viabilității economiei fiind diversificarea și lărgirea continuă a sectorului. 

Sistemul de susţinere a IMM-urilor poate fi reprezentat prin programe menite să încurajeze 
întreprinderile cu potenţial de dezvoltare rapid (care penetrează pieţele externe, creează locuri de 
muncă, dezvoltă noi tehnologii etc.), altele sunt concentrate asupra întreprinderilor/ antreprenorilor, 
care se află în situaţii dificile (în special, care activează în regiuni mai puțin dezvoltate sau care se 
raportează la grupuri social-vulnerabile). 

Sistemul financiar reprezintă un spectru de diverse tipuri de fonduri și resurse financiare 
concentrate spre și la dispoziția mediului antreprenorial, fiind inclus și sectorul non-financiar pentru 
executarea funcţiilor lor, de asemenea, pentru a satisface nevoile economice şi sociale. 

În lucrare, se analizează detaliat componentele sistemului de susținere și financiar ce 
influențează asupra procesului de activitate și dezvoltare al IMM-urilor, și, în unele aspecte, sunt 
utilizate și unele componente ale mecanismului financiar pentru a efectua o analiză mai amplă a 
obiectivelor preconizate. 

În consens cu cele relatate, putem deduce că instituirea unei economii de piaţă funcţională, în 
Republica Moldova, poate fi asigurată prin utilizarea în complex a metodelor și instrumentelor 
sistemului de susținere și sistemului de finanțare private, putând fi utilizate ca pârghii de comandă, 
promovare și dezvoltare a activităţilor IMM-lor, la care se adaugă profitabilitatea acestora și 
dependenţa de condiţiile mediului economic în ansamblu. 

În Republica Moldova, utilizarea programelor de stat reprezintă principala metodă de susţinere a 
IMM-urilor. Programele de stat de susţinere a sectorului IMM au fost adoptate şi implementate în 
Republica Moldova începând cu anii '90; accentuându-se cele mai semnificative schimbări în 
utilizarea metodei de susţinere prin programe a IMM-urilor în ţara noastră. [1, p.59]  

Avantajele programelor de susţinere a IMM-urilor sunt evidente: multe dintre ele constituie 
granturi sau porţiuni de granturi, condiţiile de finanţare fiind mai favorabile decât cele ale 
împrumuturilor sau ale creditelor comerciale. În calitate de dezavantaje, menţionăm volumul redus al 
acestor finanţări raportat la necesităţile sectorului IMM-urilor autohtone, dar şi volumul programelor 
similare din alte ţări. Suplimentar la acest fapt, deseori şi condiţiile de selectare a beneficiarilor 
programelor nu sunt suficient de transparente, pe fundalul unui vid informaţional considerabil în 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

17

rândul antreprenorilor şi cu privire la programele derulate şi la condiţiile de accesare a acestora. [5, 
p.12]  

Începând cu anul 1994, când a fost adoptat primul program de stat, orientat asupra micului 
business, practic, întreaga perioadă (cu excepţia anilor 1998 şi 2001), în ţară, la nivel naţional, au fost 
realizate programe de stat de susţinere a IMM-urilor. În unele raioane şi municipii, periodic, de 
asemenea, se elaborau programe regionale. Însă, în majoritatea programelor regionale, în general, sunt 
reproduse sau, în cel mai bun caz, sunt concretizate măsurile prevăzute în programele de nivel 
naţional.  

 În Tabelul 1, sunt menționate perioada și denumirea programelor de stat de susţinere a IMM-
urilor, realizate la nivel naţional.  

Tabelul 1 
Programe de stat de susţinere a IMM-urilor în Republica Moldova 

 
Perioada Denumirea programului / Adresa electronică 

1994-1997 
Programul de stat de susţinere a antreprenoriatului şi micului business / 
http://lex.justice.md/md/296803/ 

1999-2000 
Programul de stat de susţinere a micului business / 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304449 

2002-2005 
Programul de stat de susţinere a micului business / 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296867 

2006-2008 
Strategia de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii / 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=316078&lang=1 

2009-2011 
Programul de stat de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii / 
http://lex.justice.md/md/330772/ 

2012-2020 
Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii / 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344806 

Sursa: elaborat în baza Programelor de stat  
 
Principalele programe-suport pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor finanțate de stat sau de 

partenerii internaționali sunt: Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie (PARE 1+1), Fondul 
Special de Garantare a Creditelor (FGC), SMEDRA – Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii în 
localităţile rurale, Proiectul „ENTRANSE 2 Your Business”, Proiectul Investiții și Servicii Rurale 
(RISP II), Investiţii în Sectorul Privat (PSI), JNPGA-: Programul de susţinere şi dezvoltare a 
sectorului IMM, TAM/BAS: Business Advisory Service. 

Elaborarea şi realizarea programelor de stat, orientate asupra susţinerii IMM-urilor, posedă nu 
doar efect economic, ci şi psihologic, deoarece, din punctul de vedere al antreprenorilor, reflectă în 
ansamblu atitudinea Guvernului și a altor organe de administrare publică faţă de IMM-uri. [1, p.66]  

Există diferite viziuni asupra noţiunii de finanţare. În sens larg, finanţarea poate fi abordată ca o 
acţiune de asigurare a mijloacelor băneşti cu titlu rambursabil sau nerambursabil în condiţii 
determinate, unor persoane fizice sau juridice, în scopul acoperirii unor nevoi economice sau sociale 
apelând atât la surse interne, cât şi la cele externe. În sens restrâns, finanţarea reprezintă fluxuri 
financiare, în cadrul cărora se formează resursele băneşti la dispoziţia statului (a administraţiei de stat 
centrale şi locale), destinate acoperirii cheltuielilor publice.  

Problema cea mai dificilă în mediul de afaceri autohton o reprezintă asigurarea resurselor 
financiare necesare constituirii, funcţionării şi dezvoltării IMM-urilor întreprinderii, fapt pentru care, 
înainte de a ne ocupa de multiplele aspecte implicate de managementul curent al întreprinderii de către 
întreprinzător, considerăm absolut necesar să abordăm principalele aspecte referitoare la finanţarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii, în principal, din perspectiva antreprenorului. Subliniem acest aspect, 
întrucât majoritatea abordărilor tratează problematica finanţării activităţilor antreprenoriale prioritar 
din punct de vedere al furnizorilor de fonduri, îndeosebi al băncilor şi fondurilor cu capital de risc. Din 
această perspectivă, este recomandabil să elucidăm, în primul rând, de ce întreprinzătorul are nevoie 
de fonduri şi în ce scop le utilizează.  

La determinarea necesităţilor de finanţare, este necesar să se vizeze următoarele cerinţe: 
identificarea tuturor necesităţilor de finanţare a întreprinderii; divizarea necesităţilor de finanţare în 
imperative şi opţionale; dimensionarea riguroasă a sumelor necesare pentru a satisface fiecare 
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necesitate; stabilirea perioadelor în care necesităţile de fonduri trebuie şi pot fi satisfăcute (scurte, 
medii, lungi); determinarea necesităţilor care pot fi finanţate din surse proprii; stabilirea necesităţilor 
pentru care, în perioada următoare, se fac demersuri pentru obţinerea unor finanţări externe 
întreprinderii. 

Completarea şi determinarea riguroasă a necesităţilor de finanţare a întreprinderilor sunt 
condiţionate de succesul acţiunii antreprenoriale nou-finanţate sau în curs de derulare. 

Cercetările efectuate, în Europa de Vest, de către Compania de consultanţă „Deloitte Touche 
Tohmatsu”, au relevat că cele mai frecvente surse de finanţare pentru întreprinderile businessului mic 
sunt băncile comerciale, băncile de investiţii şi societăţile de leasing. 

Realizarea potenţialului economic şi dezvoltarea businessului mic și mijlociu, în mare măsură, 
depind de posibilităţile de finanţare a întreprinderii. Pentru a deveni un adevărat motor al creşterii 
economice şi reducerii sărăciei, întreprinderile mici şi mijlocii necesită suport în fortificarea 
capacităţilor lor, asistenţă în dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, susţinere în acces la finanţare. 

În literatura de specialitate, există mai multe clasificări ale surselor de finanţare a întreprinderii, 
dar cea mai universală clasificare este prezentată în figura de mai jos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Sistemul de finanţare a mediului de afaceri 
Sursa: elaborat și adăugat de autor în baza sursei [7]  
 
Sursele interne de finanţare (autohtone) sunt principalele surse de acoperire a nevoilor de 

finanţare în marea majoritate a cazurilor. Fondurile proprii ale întreprinderii sau autofinanţarea 
exprimă capacitatea de a produce resurse de investiţii din activitatea de exploatare şi din alte activităţi. 
În prezent, principalul mijloc de finanţare pentru întreprinderile micului business este capitalul propriu 
sau economiile personale, efectuate de către întreprinzător, eventualii parteneri, prieteni şi rude sau 
foşti angajaţi. 
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 Autofinanţarea constituie pivotul finanţării întreprinderilor şi, pentru unele dintre ele, sursa 
exclusivă a finanţării în fazele decisive ale dezvoltării. Aceasta este destinată să finanţeze activitatea 
viitoare, constituind, astfel, o resursă financiară complet diferită de celelalte. Caracterul fundamental 
al acestei resurse ţine de faptul că aceasta constituie elementul în baza căruia finanţarea externă va 
putea fi solicitată şi atrasă de către întreprindere. De aceea, calea cea mai eficientă pentru întreprindere 
ar fi o îmbinare între autofinanţare şi apelare la finanţarea externă. Acest statut al autofinanţării ţine de 
două raţionamente fundamentale: 

 Pe de o parte, mărimea sa, în valoare absolută şi în valoare relativă, furnizează indicaţii cu 
privire la performanţele întreprinderii. O autofinanţare ridicată îi asigură pe investitorii 
financiari asupra posibilităţilor de remunerare şi de punere în valoare, de către 
întreprindere, a fondurilor pe care ei le vor investi. 

 Pe de altă parte, autofinanţarea creează capacitatea de rambursare a datoriilor întreprinderii 
şi-i atribuie o măsură riscului pe care furnizorii de fonduri şi-l asumă. 

Fondurile împrumutate de la persoane apropiate – acestea reprezintă unul din cel mai frecvente 
puncte de plecare în cazul afacerilor mici şi noi. Sunt surse investite pe baza relaţiilor personale sau de 
afaceri cu întreprinzătorul şi care, în general, investesc fără prea mult studiu, sau investigaţii. Aceste 
fonduri oferă avantajul unei siguranţe mai mari, deoarece nu vor fi retrase în cazul deteriorării situaţiei 
financiare, spre deosebire de cazul utilizării unui împrumut bancar.  

Profitul întreprinderii – este profitul rezultat din exerciţiul financiar, care poate fi repartizat 
pentru dezvoltarea entităţii economice, dar şi pentru alte destinaţii, precum: mărirea sau diminuarea 
dividendelor pentru acţionari, în cazul când întreprinderea înregistrează rezultate pozitive, sau premii 
pentru salariaţii, care au contribuit la aceste rezultate. În acelaşi timp, o parte a profitului obţinut în 
urma desfăşurării activităţii acoperă atât nevoile de înlocuire a activelor pe termen lung, cât şi o 
creştere a activului economic. [2, p.94]  

Creşterea capitalului prin aport în numerar şi în natură – aportul extern la capitalul propriu 
corespunde fie fondurilor iniţiale avansate de proprietari pentru constituirea întreprinderii, fie 
fondurilor adăugate cu ocazia creşterii capitalului. Aceste aporturi se efectuează atât în natură (cedarea 
către întreprindere de imobile, materiale, active necorporale), cât şi în numerar. [10, p.117] 

Creşterea capitalului prin emisiuni de acţiuni – emiterea şi vinderea de acţiuni constituie o cale 
importantă de creştere a capitalului firmei. Creşterea capitalului se poate realiza fie prin emisiuni de 
noi acţiuni (creştere efectivă), fie prin emisiuni de acţiuni prin mobilizarea rezervelor (restructurarea 
capitalului).  

Creşterea capitalului social prin încorporarea de rezerve – este o formă de creştere a capitalului 
care nu aduce resurse noi, ci se limitează să fixeze, în cazul creşterilor de capital prin încorporarea de 
rezerve. Întreprinderea integrează în capitalul social o fracţiune din beneficiile anterioare obţinute şi 
nedistribuite proprietarilor, ceea ce, indirect, va spori posibilităţile de finanţare accesibile 
întreprinderii. 

Creşterea capitalului prin conversia datoriilor – se face prin virarea la capitaluri proprii a unei 
sume care figura în conturile de datorii, fără a se modifica mărimea globală a resurselor. 

În Republica Moldova, ca şi în alte ţări, profitul nedistribuit reprezintă una dintre sursele de 
finanţare, pe termen mediu şi lung, a întreprinderilor. Întrucât profiturile nedistribuite apar din sursele 
interne ale întreprinderii, există impresia eronată de a crede că această sursă de capital este cumva mai 
„ieftină” sau chiar „gratuită”. În esenţă, se cunoaşte că acesta este un punct de vedere greşit, deoarece, 
din perspectiva raţionalităţii economice, autofinanţarea este o resursă scumpă. Această convingere este 
fundamentată pe faptul că costul autofinanţării, adică costul mediu ponderat al capitalului, este de 
regulă, mult mai înalt decât rata medie a dobânzii de pe piaţa bancară.  

Amortismentul cumulat – serveşte întreprinderii pentru finanţarea înnoirii activelor fixe 
(imobilizărilor) ajunse la limita duratei lor de funcţionare, precum şi pentru nevoile de dezvoltare-
modernizare (mai rar). Prin amortizare întreprinderea realizează, de fapt, recuperarea investiţiilor 
realizate anterior.  

Fiecare dintre aceste tehnici reprezintă o modalitate de a obţine finanţare pe plan intern, fără 
contribuţia unui partener financiar. Deşi costurile financiare pure sunt scăzute, întreprinzătorul trebuie 
să evite să-şi gestioneze afacerea într-o manieră prea rigidă. Printre cele mai importante avantaje ale 
surselor interne, nu putem să neglijăm şi dezavantajele generate de utilizarea acestor surse. 
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Sursele externe de finanţare – sunt sursele la care firmele apelează atunci când resursele proprii 
sunt insuficiente, în cazul unora cu activităţi mai puţin rentabile, iar în cazul altora, cu activitate 
prosperă, atunci când îşi propun proiecte de mare anvergură. Pe parcursul activităţii, iar în unele 
situaţii chiar din primul moment, întreprinderile îşi completează capitalul propriu cu împrumuturi pe 
termen mediu şi lung. Solicitarea şi folosirea unor asemenea împrumuturi sunt determinate de nevoi 
suplimentare permanente ce depăşesc limitele capitalului propriu.  

Creditul bancar pe termen mediu şi lung – reprezintă un împrumut care se obţine de la o bancă 
comercială şi care trebuie rambursat într-o perioadă mai mare de un an. În mod obişnuit, asemenea 
credite sunt negociate direct între cei care le solicită sau, în unele situaţii, de o altă instituţie financiară. 
Perioada pentru care se acordă aceste împrumuturi variază, în cazul creditului pe termen mediu, între 
un an şi cinci ani, iar a creditului pe termen lung – peste cinci ani. 

Într-adevăr creditele constituie o modalitate externă de finanţare, care are menirea de a completa 
capitalul necesar iniţierii afacerii şi desfăşurării cu succes a activităţii operaţionale, dar nu se poate 
lansa o afacere, pe baza unor fonduri financiare acumulate numai din credite sau împrumuturi. Acest 
lucru este justificat prin faptul că majoritatea clauzelor acordării de credite cuprind condiţionări care 
restrâng marja de libertate a proprietarului. Condiţionările impuse pot viza diferite aspecte, precum: 
mărimea ratelor şi a dobânzilor rambursărilor, termenele de scadenţă, precum şi natura garanţiilor 
pretinse.  

O deosebită importanţă pentru susţinerea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, care, de 
multe ori, se află în insuficienţă de mijloace financiare pentru finanţarea unor cheltuieli de ordin 
prioritar, o prezintă finanţările nerambursabile, oferite, în special, de bugetul de stat, cum ar fi 
subvenţiile, care se împart în cele aferente activelor şi-n cele aferente veniturilor. 

Ajutorul de stat reprezintă orice măsură de sprijin, care întruneşte cumulativ următoarele 
condiţii: este acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităţilor administrativ-
teritoriale sub orice formă; conferă beneficiarului un avantaj economic, care nu ar fi fost obţinut în 
condiţii normale de piaţă; este acordată în mod selectiv; denaturează sau riscă să denatureze 
concurenţa. 

Se consideră ajutor de stat: subvenţiile şi/sau subsidiile; anularea sau preluarea de datorii; 
scutirile, reducerile, amânările sau eşalonările la plata impozitelor şi taxelor; acordarea unor 
împrumuturi cu dobânzi preferenţiale; acordarea de garanţii în condiţii preferenţiale; 
investiţii ale furnizorului, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decât cea normală, 
anticipată de către un investitor privat prudent; reducerile de preţ la bunurile şi serviciile furnizate, 
inclusiv vânzarea unor bunuri mobile şi imobile sub preţul pieţei. [15] 

Leasingul – reprezintă o metodă de finanţare care, în esenţă, se poate asimila împrumutului. Este 
un contract de închiriere a dreptului de folosinţă a unor bunuri mobile (autocamioane, autoturisme, 
fond comercial), dar şi imobile (terenuri, construcţii, echipamente) contra plăţii anuale a unei 
redevenţe (chirii) către societatea de leasing (locator) care a finanţat cumpărarea respectivelor bunuri. 
[9]  

Franchisingul – este o modalitate de finanţare netradiţională, când o companie (franchiser sau 
franşizor) trimite dreptul de vânzare a produsului propriu sau serviciului la o altă companie, numită 
franşiză sau operator. Practica mondială a demonstrat că franchisingul este unul din cele mai eficiente 
metode de dezvoltare şi organizare a businessului.  

Punctele forte ale franchisingului sunt: un segment de piaţă pregătit şi un pachet de acte 
elaborate cu cheltuieli minime de dezvoltare; viabilitatea şi competitivitatea afacerii garantate de 
imaginea firmei de bază; posibilitatea de a procura utilaj şi materiale cu rabaturi esenţiale; publicitate 
la nivel internaţional. Punctele slabe ale franchisingului sunt: limitarea iniţiativei de antreprenoriat şi 
faptul că firma de bază poate lua decizii fără a ţine cont de părerea operatorului. [4, p.23] 

Factoringul – o altă formă alternativă de finanţare a întreprinderilor micului business, prin 
intermediul căreia, întreprinderea vinde creanţele sale firmei-factor (companiei de factoring), care, în 
decurs de 2-3 zile, achită de la 70 până la 90% din valoarea loială a facturilor în avans. Firma 
înştiinţează clientul (debitorul) că datoriile lui au trecut de la furnizor la ea şi toate problemele se vor 
soluţiona prin intermediul ei. Restul sumei – 10-30% fiind achitată de către firma-factor nu mai târziu 
de 2-3 zile, după ce a încasat de la debitor suma prevăzută în factură. 

Pentru serviciile sale legate de achitarea sumei de bani la prima creanţă, firma-factor percepe un 
comision, care variază între 0,5-2,5% din valoarea contractului, în care se include plata pentru risc şi 
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cheltuielile ce ţin de administrarea şi gestiunea facturilor. Factoringul e eficient pentru producătorii şi 
vânzătorii cu ridicata, la care termenul de plată a facturilor constituie 1-3 luni. 

În anul 2004, şi-a început activitatea prima companie din R. Moldova specializată în operaţiuni 
de factoring – Compania de factoring „NFC-Moldfactor” SRL, principalul fondator al companiei fiind 
Banca „Compania Naţională de Factoring” SRL (fosta „Compania Naţională de Factoring „Uralsib-
NIKoil”). Întreprinderea „NFC-Moldfactor” SRL propune clienţilor o gamă largă de produse de 
factoring, atât de tip intern, cât şi de tip extern, cum ar fi: 

1. Factoring Finans – completarea imediată a mijloacelor circulante pe seama finanţării primite; 
2. Factoring Garant – protecţie împotriva riscurilor complexe, legate de plata amânată; 
3. Factoring Complex – finanţare până la 90% din suma creanţelor cesionate, plus de 100% 

acoperirea riscurilor legate de plata amânată. [7, p.73] 
Factoringul e eficient pentru producătorii şi vânzătorii cu ridicata, la care termenul de plată a 

facturilor este de 1-3 luni.  
Capitalul venture (de risc) – reprezintă principala sursă de finanţare a afacerilor din domeniul 

tehnologiilor inovative, precum biotehnologia, IT, software, comunicaţiile etc. Deşi este un termen 
relativ nou pe piaţa financiară, a devenit un mecanism de investiţii pe termen lung foarte utilizat în 
ţările dezvoltate economic şi este direcţionat pentru crearea şi susţinerea financiară a întreprinderilor 
cu potenţial înalt de rambursare a investiţiilor.  

Avantajele implementării fondurilor venture în Republica Moldova: 
 Stimularea oportunităţii de creare a unui sistem eficient în susţinerea lansării întreprinderilor 

tehnologic avansate. La lansarea activităţii întreprinderii prin utilizarea investiţiilor venture, 
are loc o partajare a riscurilor financiare cu furnizorul de capital de risc; 

 Atragerea investiţiilor venture pentru dezvoltarea reţelei de parcuri industriale şi ştiinţifico-
tehnologice. Proiectele investiţionale vor stimula transferul de tehnologie şi implicit, 
retehnologizarea întreprinderilor industriale; 

 Dezvoltarea infrastructurii inovaţionale cu un accent pe IMM-urile ale căror proiecte ar 
prezenta interes pentru investitorii venture. [3, p.234] 

Făcând o paralelă cu Republica Moldova, legislaţia autohtonă nu conţine prevederi, care ar 
reglementa activitatea fondurilor şi companiilor cu capital de risc. Toate fondurile ce-şi desfăşoară 
activitatea pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt rezidenţi ai acesteia. La modul general, 
pătrunderea investiţiilor străine se reţine din cauza bazei juridice imperfecte pe fundalul influenţei 
excesive din partea statului şi a infrastructurii precare etc. [8, p.83] 

Conform Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2014 în Republica Moldova, se lucrează asupra 
creării şi dezvoltării schemelor de investiţii inovative (venture capital şi business-angels). De 
asemenea, în obiectivul „Perfecţionarea cadrului de reglementare a activităţii IMM-urilor” este 
inclusă elaborarea proiectului de lege cu privire la finanţarea venture (de risc) a activităţii 
inovaţionale. 

Granturile – sunt mijloacele, transmise cu titlu gratuit, de către donator (un fond, o corporaţie, o 
instituţie guvernamentală sau o persoană fizică), unei organizaţii necomerciale sau unei persoane 
particulare pentru executarea unei activităţi concrete. Spre deosebire de împrumut, grantul nu trebuie 
restituit. Acestea sunt oferite pentru realizarea unui proiect social, dar, în R. Moldova, ele se oferă şi 
pentru susţinerea micului business. 

De obicei, IMM-urile nu dispun de suficient gaj pentru a garanta respectarea condiţiilor şi 
termenelor de rambursare a creditului, reprezentând, astfel, un motiv întemeiat pentru instituţiile 
financiare de a respinge cererea de finanţare. Pentru eliminarea acestei deficienţe, intervin Fondurile 
de garantare a creditelor (FGC), care asigură banca de faptul că, în cazul survenirii unor eventuale 
eşecuri, mijloacele financiare împrumutate vor fi rambursate în proporţia asumată.  

Fondurile de garantare a creditelor – reprezintă mecanisme de asigurare a finanțării 
împrumutatului contra riscului de neonorare a creditului. Contribuția lor constă în asigurarea accesului 
la finanțare pentru debitori cu gajul insuficient și istoria creditară limitată.  

Aceste fonduri constituie o pârghie eficientă de îmbunătăţire a activităţii micilor antreprenori, 
prin intermediul facilitării accesului la finanţare, pot stimula creşterea economică. Serviciile de 
garantare a creditului reprezintă un produs relativ nou pe piaţa financiară a Republicii Moldova, 
solicitate atât de IMM-uri, cât şi de instituţiile bancare.  
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În R. Moldova, serviciile de garantare a creditelor sunt prestate de Garantinvest și de Fondul de 
garantare operat de ODIMM (Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii). Schemele 
de garantare oferite de aceste instituții acoperă o parte din capitalul contra neonorării creditelor. Pentru 
companiile ce activează, ODIMM garantează 50% din valoarea împrumutului, pe când, pentru 
întreprinderi nou-create – până la 70%. Taxele solicitate sunt cuprinse între 1,5% și 2% din capitalul 
datorat. În același timp, ODIMM oferă garanții pentru împrumuturi de până la 700 mii de lei pentru 
întreprinderile active și 300 mii lei pentru întreprinderile aflate la început de cale. [6, p.62]  

La situaţia din 31 decembrie 2013, portofoliul FGC constituia 112 garanţii financiare active, care au 
contribuit la debursarea resurselor creditare în valoare de 56,2 mil. lei, suma investiţiilor reprezentând cca 
73,7 mil. lei. Din numărul garanţiilor active, 24 au fost acordate întreprinderilor gestionate de femei. Pe 
parcursul perioadei de raportare, au fost eliberate 70 de garanţii financiare, în valoarea cumulativă de 13,1 
mil lei, care asigură 36,2% din volumul creditelor acordate. Totodată, 14 garanţii financiare au fost 
realizate, fiind rambursate mijloace creditare în sumă de peste 3,2 mil. lei. [11, p.13]  

Luând în considerare informaţia relatată, putem enumera următoarele avantaje și dezavantaje 
privind utilizarea surselor externe de finanţare a IMM-urilor din RM: 

Avantaje: Obţinerea fondurilor suplimentare, neluându-le în calcul pe cele proprii; stabilirea 
unei relaţii cu o instituţie financiară cunoscută, care să ofere acces mai uşor la alte servicii şi 
posibilitatea de negociere a condiţiilor de rambursare furnizate de către bancă, sau altă instituţie; timp 
scurt de acces la resursele financiare necesare şi este accesibil în orice moment, de asemenea, putând fi 
obţinut un volum variabil de resurse financiare, în funcţie de necesităţi; obţinerea unui credit poate 
funcţiona ca un semnal ce atestă viabilitatea afacerii în faţa altor investitori potenţiali, mai ales că o 
parte a creditului ar putea fi garantată de stat; în cazul anumitor forme de credit, există un grad de 
flexibilitate în ceea ce priveşte sumele angajate, datele la care se angajează sumele respective, 
dobânzile şi termenele de rambursare; 

Dezavantajele: reticenţa băncilor în ceea ce priveşte finanţarea noilor firme, banca având nevoie 
de siguranţa că va primi înapoi banii acordaţi drept credit, în timp ce firmele nou-înfiinţate nu oferă 
această garanţie, din diferite motive (n-au istorie creditară, n-au experienţă, n-au foarte multe elemente 
care să facă din aceste firme elemente stabile în cadrul economiei); implicarea unui factor extern în 
managementul firmei, control strict al modului de utilizare a fondurilor de către finanţatori, deci, 
apariţia unor restricţii. Implicarea statului, cu subvenţii guvernamentale, poate direcţiona aceste 
mijloace financiare doar într-un anumit gen de activitate, precum: agricultura, comerţul, exportul; 
expunerea la riscuri noi, în special, în cazul împrumuturilor bancare: riscul ratei dobânzii, ce apare ca 
urmare a fluctuaţiilor pe piaţă; riscul de a pierde garanţiile depuse; riscul întreruperii creditării în cazul 
unor evenimente nefavorabile. [12, p.124] 

Pentru Republica Moldova, cu o infrastructură financiar-bancară dezvoltată, cele mai utile pentru 
economia naţională și, în special, pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii sunt utilizate 
următoarele instrumente financiare: 

 

 
 

Figura 2. Instrumente financiare pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii 
Sursa: elaborat de autor 
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Conform unui studiu efectuat de EOS Gallup Europe la comanda Comisiei Europene, 
principalele surse de finanțare a IMM-urilor, în comparație cu Republica Moldova, pot fi vizualizate în 
următorul tabel. 

Tabelul 2 
Instrumentele finanțării pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, % 

 
Uniunea 

Europeană 
Republica 
Moldova Instrumentele finanțării 

2009 2009 2012 
Creditele bancare 79 39,78 39,55 
Leasing şi serviciile de închirieri 24 0,69 0,53 
Programele de stat de suport ale sectorului 11   
Investitorii privaţi 7   
Companiile financiare private (altele decât băncile), total: 4 2,79 2,06 

- OMF - 2,26 1,75 
- AEÎ - 0,53 0,31 

Capitalul de risc 2 - - 
Alte surse  2   

Sursa: elaborat de autor conform sursei 13, 14 
 
În ceea ce priveşte nivelul de finanţare a IMM-urilor, în Republica Moldova, nu există o 

statistică, precum nu există nici studii speciale. În ţările Uniunii Europene, pentru a suplini deficitul de 
informaţii în ceea ce priveşte finanţarea IMM-urilor, Comisia Europeană împreună cu Banca Centrală 
Europeană elaborează studii periodice (o dată în 6 luni – studii parţiale; o dată în 2 ani – studii 
complete). Aceste studii se bazează pe chestionarea întreprinderilor din UE în ceea ce priveşte evoluţia 
celor mai răspândite probleme în activitatea IMM-urilor, structura finanţării IMM-urilor, necesităţile 
de finanţare ale IMM-urilor, condiţiile de finanţare a IMM-urilor, accesul la finanţare, ratele de 
acceptare şi de refuz a cererilor de creditare etc. 

Pentru îndeplinirea rolului său de creditor al economiei naţionale, sistemul de creditare al RM 
trebuie să se axeze pe o descentralizare a finanţării, care va cuprinde întreaga gamă de activităţi 
economice şi sociale ale ţării. Descentralizarea sistemului de credit se bazează atât pe organizarea 
cadrului instituţional, cât şi pe totalitatea formelor, tehnicilor şi a normelor de reglementare a 
operaţiunilor de credit în economia naţională. 

Deşi, în ultimii ani, volumul şi soldul creditelor acordate diverselor sectoare ale economiei au 
crescut, această creştere rămâne insuficientă pentru relansarea accelerată a economiei. Comparând 
parametrii respectivi ai RM cu ai altor state, constatăm că autorităţile de guvernare, precum şi cele 
monetar-financiare trebuie să întreprindă măsuri eficiente de creştere a volumului de credite 
investiţionale. 

Concluzii: Insuficienţa resurselor financiare necesare, imperfecţiunea instrumentelor de 
finanţare, lipsa susţinerii financiar-bancare constituie una din problemele fundamentale cu care se 
confruntă atât antreprenorii începători, cât şi cei în activitate. 

Statul trebuie să ia în calcul trei factori – posibilităţile de a susţine acest sector, structura 
sectorială a economiei naţionale şi aplicarea standardelor de competitivitate. Dacă acest lucru se va 
face, atunci ar dispărea o bună parte dintre acei care dezvoltă un business „constrâns” sau impus de 
circumstanţele social-economice din ţară. Deci, tendinţa de dezvoltare a acestor întreprinderi trebuie să 
fie dictată de oameni care dispun şi de abilităţi manageriale, nu numai dorinţa de a obţine profit.  

Putem menționa că accesul facil la surse de finanțare ieftine și rapide este vital pentru 
dezvoltarea unui sector competitiv al IMM-urilor autohtone. În prezent, rezultatele proiectelor și 
programelor financiare derulate pe teritoriul RM sunt îmbucurătoare, antreprenorii dau dovadă de 
curaj și spirit antreprenorial. Sperăm că tendința de finanțare și produsele de creditare ale instituțiilor 
și organizațiilor, în acest domeniu, vor oferi noi produse ajustate la necesitățile antreprenorilor, 
oferindu-le și spațiu pentru a recurge la opțiunile cele mai oportune pentru dezvoltarea afacerilor. 
Datorită acestor oferte, antreprenorii îşi vor spori rentabilitatea și competitivitatea având posibilitatea 
de a concura pe piața internă și externă.  
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Ускорение темпов инновационного развития требует создания и развития новых структур 
взаимодействия хозяйствующих субъектов на региональном уровне. Государство только приступило к 
решению задачи развития инновационного бизнеса путем совершенствования законодательства и 
развития инновационной инфраструктуры, выявления в стране технопарков, инновационных кластеров, 
бизнес- инкубаторов, научных центров, привлечения в инновационную сферу частного капитала. 
Потенциал развития кластерных сетей в Республике Молдова есть. Однако необходима комплексная 
поддержка в виде программ поддержки развития межотраслевых кластеров. 

Key-words: cluster, regional development, cluster winemaking, development model 
 

Введение. Эффективность экономики определяется степенью развития инновационных 
процессов, для которых в равной мере важными компонентами являются получение новых 
знаний и их трансфер в производственные секторы экономики и социальную сферу. 
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Большинство предприятий Республики Молдова (РМ) не сотрудничают с учреждениями 
профессионального образования. Выходом из сложившейся ситуации является сотрудничество 
компаний в сфере развития инноваций, выраженное в перенесении более прогрессивного опыта 
в практику отстающих компаний. Однако, исходя из данных последних исследований, 
количество малых и средних предприятий, которые подписали любое соглашение о 
сотрудничестве в инновационной деятельности с другими предприятиями или учреждениями, 
очень мало. 

Только около 14% предприятий республики подписало соглашения о сотрудничестве в 
сфере инноваций. Из них около 56% – это предприятия, действующие в столице, муниципии 
Кишинэу [1].  Инновационная культура слабо развита и, как правило, наши предприятия не 
знают, к какому уровню качества и новизны своей продукции надо стремиться, чтобы занять 
лидирующие позиции на отечественном и международном рынке. Следовательно, требуется 
разработка организационно-управленческих механизмов управления инновационным 
развитием, способных обеспечить более высокую степень взаимодействия образования, науки, 
бизнеса и органов власти. Одним из механизмов взаимодействия организаций различной 
отраслевой принадлежности выступает создание кластерных сетей регионального развития. 

Теоретический обзор. Идея промышленных кластеров, сформулированная Майклом 
Портером, включает в себя объединение компаний одной отрасли, связанных стратегией 
вертикальной интеграции: поставщиков, производителей, финансовых институтов [2]. 
Согласно Портеру, это понятие обозначает географически сконцентрированные компании, 
фирмы в смежных отраслях промышленности, которые и конкурируют, и сотрудничают между 
собой, создавая единый процесс взаимодействия.  

К понятию экономического кластера М. Портер пришел из анализа конкурентоспособ-
ности отдельных отраслей экономики той или иной страны на мировом рынке. Одной из 
основных его идей выступает утверждение, что сконцентрированные географически и 
конкурирующие между собой взаимосвязанные группы предприятий могут представлять 
достаточно мощную конкурентоспособную силу в глобальной экономике. 

Такие кластеры влияют на рост конкуренции между предприятиями-участниками 
кластера тремя способами: повышая производительность труда компаний, создавая 
инновационные решения в соответствующей направлению бизнеса области и стимулируя его 
расширение [3]. Другой исследователь С. Розенфельд  определил кластер, как «группу 
территориально сконцентрированных компаний, имеющих общие ценностные и 
технокультурные ориентиры, непосредственно или косвенно работающие на едином 
региональном рынке в условиях сотрудничества и конкуренции» [4]. По мнению М. Энригта, 
кластер – это «группа коммерческих и некоммерческих организаций, имеющих 
взаимосвязанную сферу производственных и непроизводственных видов деятельности и услуг, 
концентрирующихся вокруг ключевого производства, для которых членство в группе является 
важным элементом индивидуальной конкурентоспособности» [5]. 

Решающее значение в развитии кластерной политики принадлежит государству. Портер 
считает, что правительство должно стремиться к созданию условий, обеспечивающих рост 
производительности и устранение  препятствий к высокоэффективной деятельности. «Все 
успешные фирмы уходят корнями в отраслевые кластеры, потому что в этих местах создается 
благоприятная среда для фирм в этих конкретных отраслях» [6], – пишет Портер. И этим чем-
то в теории отраслевых кластеров является именно правительство, которое должно 
регулировать уровень вмешательства. В частности, минимизировать вмешательство в сфере 
ограничения конкуренции (торговые барьеры, ценообразование) и, наоборот, играть роль 
активиста в таких сферах, как развитие бизнес-среды (снижение «входных барьеров»), 
инфраструктуры, стимулирование внедрения инноваций на законодательном уровне. 

Обзор в области политики кластерного развития. Проблема идентификации кластера 
решается в странах-членах ЕС двумя путями: статистическим путем посредством выявления 
через принципы географической близости связанных совместной деятельностью предприятий, 
либо через «кластерные инициативы» –  процесс инициализации создания кластеров. Первый 
подход нацелен на поддержку предприятий  – лидеров отрасли в регионе, как правило, 
экспортеров. Второй носит стратегический характер вывода из кризиса отдельных регионов. В 
ситуации РМ возможно применение обеих методик. Индекс специализации регионов РМ, 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

26

подсчитанный в исследовании Гуцу К., демонстрирует основные направления отраслевого 
развития кластерных сетей.  

Исходя из рассчитанных индексов специализации регионов развития РМ, можно 
отметить, что наибольший удельный вес имеют те агломерации, которые экспортируют 
продукцию. Перерабатывающая промышленность в структуре общего объема промышленной 
продукции Республики Молдова в 2011 году занимала большую часть – 82,6%, из которой доля 
производства пищевых продуктов и напитков составила 41,5%, доля непищевого сектора, за 
исключением «Издательское дело, типографское дело, воспроизведение информационных 
материалов» – 32,4%.  

В структуре объема производства пищевых продуктов и напитков наибольший удельный 
вес в размере 11,1% принадлежит подотрасли производства напитков. Подотрасли непищевого 
сектора составили следующие доли в общем объеме промышленной продукции: 

 легкая промышленность – 7,4%; 
 производство одежды, выделка и крашение меха – 3,2%;  
 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 1,0%;  
 производство других изделий из неметаллических минералов – 8,2%,  
 химическая промышленность – 2,6%,  
 производство машин и оборудования – 3,9%,  
 электронная промышленность – 2,3% . 
Вклад каждой промышленной отрасли во внутренний валовой продукт может быть 

оценен через их удельный вес в объеме валовой добавленной стоимости (по факторной 
стоимости), генерируемой предприятиями промышленного сектора. В 2011 году самый 
высокий уровень указанного показателя был зарегистрирован в промышленности по 
производству пищевых продуктов и напитков с удельным весом в 37,2%, из которого доля 
подотрасли производства напитков составила 16,9%, на втором месте – легкая 
промышленность с долей 14,5% (в том числе производство текстильных изделий – 2,3%; 
производство одежды, выделка и крашение меха – 9,2%; производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви – 3,0%), на третьем месте – подотрасль производства других изделий из 
неметаллических минералов – 13,0% [7]. 

Таблица 1 
Основные промышленные агломерации по типу «кластера» в 2008 году 

 

 
Индекс 

специализа-
ции 

Среднее количество 
занятых (чел.) 

1 2 3 

Мун. Кишинэу 
Производство прочих видов транспорта 2,139 192 
Производство технических компьютеров средств и офиса 2,034 174 
Бумага и картон 2,012 1383 
Издательская и полиграфическая деятельность, 
тиражирование записанных носителей 

1,753 2515 

Производство кожи, кожи и обуви 1,722 3176 
Производство табачных изделий 1,698 1013 
Мебель и другие производства 1,634 3024 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 1,583 2119 
Производственное оборудование и медицинская 
аппаратура, точные и оптические приборы 

1,576 1485 

Химическое производство 1,445 909 
Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 

1,411 2317 

Производство машин и оборудования 1,350 3089 
Производство прочих неметаллических материалов 1,179 3760 
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1 2 3 

Регион развития «Север»  
Производство электрических машин и электрообо-
рудования  

2,517 1508 

Добыча полезных ископаемых  1,390 1237 
Производство одежды, выделка и крашение меха  1,311 5840 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
горячей воды  

1,220 3720 

Пищевые продукты и напитки  1,157 10142 
Производственное оборудование и медицинская 
аппаратура, точные и оптические приборы 

1,048 528 

Регион развития «Центр»  
Добыча полезных ископаемых  2,061 1207 
Древесина и изделия  1,738 567 
Производство текстильных изделий  1,650 679 
Пищевые продукты и напитки  1,364 7868 
Регион развития «Юг»  
Производство текстильных изделий  3,621 638 
Пищевые продукты и напитки  1,505 3717 
Древесина и изделия  1,152 161 
Производство одежды, выделка и крашение меха  1,043 1310 
Регион развития Гагаузия 
Производство одежды, выделка и крашение меха 2,548 2148 
Пищевые продукты и напитки 1,028 1704 

Источник: Guţu С. Elaborarea modelelor de dezvoltare regională prin formarea clusterelor”. Raport 
ştiinţific. - ASEM, Chişinău 2009.  

 
Экспортный потенциал отражает уровень конкурентоспособности промышленных 

отраслей на внешних рынках и характеризуется удельным весом экспорта групп товаров, 
указанных подотраслей в общем объеме экспорта страны. Таким образом, наибольший 
удельный вес в экспорте Молдовы на протяжении 2001-2010 годов принадлежал группе 
товаров «пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки и табак». В 2011 году 
наибольшая доля в общем объеме экспорта принадлежала группе товаров «текстильные 
материалы и изделия из этих материалов», которая составила 16,0%.  

В то же время необходимо отметить, что удельный вес продукции АТО Гагаузия, 
поставленной на внешние рынки, в 2011 году составил 67,7% соответственно; в лидерах – 
производство натуральных вин и производство одежды, выделка и крашение меха (шерсти 
овец) (рис.1). Именно эти направления в первую очередь требуют исследования на предмет 
определения кластерных связей. 
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Рис.1. а) Производство натуральных вин, млн. дал.; б) Производство овечьей шерсти, кг 
 

Источник: Statistica teritorială/Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova; col. red.: Lucia Spoială 
[et al.]. - Chişinău: S. n., 2013 (Tipogr. “Bons O�ces”) - (Statistica Moldovei). 2013. P.167, 185. 

 
Модель развития инновационного потенциала экономики АТО Гагаузия. Анализ 

состояния инновационного развития АТО Гагаузия позволяет сделать вывод о низкой 
инновационной активности субъектов МСП. В сложившейся ситуации без реализации ряда 
целенаправленных мер в области построения инновационной региональной политики не 
представляется возможным преодоление данной ситуации. Одним из направлений выступает 
разработка концептуальной модели развития инновационного потенциала экономики АТО 
Гагаузия на основе кластеризации отраслей и секторов региональной экономики. Обоснование 
построения данной модели основано на: разработке принципов; построении сценариев 
стратегического подхода к внедрению концепции на практике и обоснованию выбора одного из 
них; выработке механизма организационно-методического обеспечения управления 
реализацией концепции в интересах социально-экономического развития региона. 

Можно выделить следующие базовые принципы: 
1. Принцип совершенствования институциональной среды посредством импорта 

современных механизмов их развития. 
2. Принцип «инновационного водоворота», согласно которому происходит усиление 

коммуникационных инструментов взаимодействия между государственными 
учреждениями, бизнесом образовательных учреждений и исследовательскими 
структурами. 

3. Принцип «продвижения инновационной культуры и образования», заключающийся в 
продвижении обучения инновационным навыкам и предпринимательству, формирующих 
креативный характер восприятия и применения получаемой в образовательных 
учреждениях информации. 

4. Принцип «мотивации и стимулирования инновационной активности»,  в соответствии с 
которым формируется система поддержки региональных инновационных проектов в виде 
льгот и преференций в налоговой сфере, льготного финансирования со стороны 

б) a) 
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региональных и национальных структур,  развития инфраструктуры поддержки сферы 
исследований и разработок в регионе. 

5. Принцип «координации и интеграции», заключающийся в приведении в соответствие  
республиканской и региональной инновационных политик наряду с активным 
интегрированием в международную исследовательскую деятельность, мотивация 
отечественных исследователей и привлечение ведущих ученых мира. 
Формирование стратегии предусматривает «проигрывание» стратегических сценариев 

(альтернатив) развития. Тенденции технологического развития в экономике позволяют 
выделить как минимум три возможных варианта стратегии инновационного развития:  

1. сценарий инерционного импортоориентированного технологического развития;  
2. сценарий догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности;  
3. сценарий достижения лидерства в ведущих отраслях региона.  

 

 
Рис. 2.  Оценка возможности развития кластера виноделия 

Источник: разработано автором 
 

Элементы стратегии лидерства приемлемы для такого сегмента региональной экономики 
АТО, как «Винодельческий» кластер. Она предполагает внедрение отечественных разработок в 
данной сфере, поддержку и развитие исследовательской активности. Догоняющая стратегия 
развития в условиях кластерного подхода к организации производства предлагается по таким 
направлениям, как: «Инновационно-образовательный» кластер, взаимодействующий с 
предприятиями – заказчиками инноваций, органами государственной власти, финансовыми 
организациями.  

«Агропромышленный» кластер, основная целевая установка организации которого – 
увеличение производства зерновых в регионе; расширение и развитие в регионе 
агропромышленного производства; расширение и развитие в регионе перерабатывающих 
производств; интеграция региона в мировой агропромышленный рынок. Кластер «Туристско-
рекреационный», основная целевая установка организации которого – создание узнаваемого и 
известного бренда и привлекательного имиджа Гагаузии, комплексное развитие туристской и 
обеспечивающей инфраструктуры; интеграция региона в приграничные туристические зоны; 
решение основных социальных и демографических проблем региона. На рисунке 2 
представлены сформулированные автором результаты анализа наличия факторов, 
открывающих  возможности, а также представляющих угрозы для развития кластера виноделия 
АТО Гагаузия. 

Реализация региональной стратегии развития, обеспечивающей развитие и наращивание 
инновационного потенциала, должна сопровождаться координацией усилий по созданию 

Кластер виноделия АТО Гагаузия 

Возможности Угрозы 

 Выгодное экономико-
географическое положение 

 Наличие благоприятных природно-
климатических условий 

 Квалифицированные человеческие 
ресурсы  

 Наличие специальности  
«Виноделие в КГУ» 

 Развитая научная база 
виноградарства и виноделия   

 Развитая инфраструктура 
 Поддержка органов власти 

 Невысокое качество общей массы 
продукции 

 Низкий уровень инновационного 
развития отрасли 

 Отсутствие работающего 
механизма стимулирования 
инновационного развития отрасли 
в стране, регионе 

 Отсутствие механизма кооперации 
производителей при 
представительстве на мировых 
рынках (нет единого брэнда) 
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инновационной инфраструктуры, развитию инновационного предпринимательства, улучшению 
взаимодействия региональных администраций с существующими компонентами 
инновационной инфраструктуры: научно-исследовательскими и образовательными центрами, 
инновационной инфраструктурой, инфраструктурой финансирования инноваций, 
инновационными компаниями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Алгоритм построения модели стратегического управления деятельностью 
кластера 

Источник: разработано автором 
 

Механизм организационно-методического обеспечения управления реализацией 
концепции в интересах социально-экономического развития региона требует в первую очередь 
определения «умной специализация» региона – это выбор таких областей,  которые будут 
вносить наибольший вклад в развитие региона посредством поддержки исследований и 
разработок в рамках выбранной специализации. «Умная специализация» (smart specialization) 
лежит в основе политики формирования кластеров в ЕС, согласно которой претендовать на 
поддержку смогут те регионы, которые ее уже определили [8]. Под данную категорию могут 
попасть не только высокотехнологичные или доминирующие в региональном производстве 
отрасли, но и те, вложение и развитие которых сможет в будущем дать импульс  к развитию 
региона. На примере АТО – это туристско-рекреационная сфера деятельности, которая не 
обладает ни одной из двух приведенных выше характеристик, но потенциал развития явно 
присутствует. 
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Рис. 2. Модель наращивания инновационного потенциала на базе кластеризации 
отраслей и секторов региональной экономики 

Источник: разработано автором 
 

При разработке стратегического плана развития необходимо обеспечить его тесную связь 
со стратегическими планами развития региона. Образовательная составляющая инновационных 
кластеров позволяет использовать преимущества взаимодействия с целью более быстрого и 
эффективного распространения новых знаний, стимулирующих инновации для роста 
конкурентоспособности экономики региона. Географическая близость фирм является 
необходимым, но не единственно достаточным условием для стимулирования инноваций и 
роста кластеров. Очень важно наладить механизм обмена и обратной связи между различными 
участниками и заинтересованными сторонами: местными и региональными органами власти. 

Выбор областей «умной специализации» производится консенсусом экспертов, 
представляющих науку, образование, бизнес, промышленность на региональном уровне. В 
Гагаузии создан Совет по инновационному развитию, который может взять на себя данные 
функции. Государству в данной концепции отводятся три функции: 1) создание условий для 
проведения согласований и выбора «умной специализации», 2) проведение мониторинга 
кластерного развития с точки зрения выбранной регионами специализации, 3) определение 
потребностей, возникших в связи с выбранной специализацией (например, в сфере 
образования), и введение соответствующих стимулов и мер поддержки [9].  

Представители кластерных образований участвуют в разработке и реализации 
совместной программы развития виноградно-винодельческого туризма. Существование 
инновационно-образовательного кластера позволит повысить информационную доступность о 
реализуемых проектах для потенциальных инвесторов, а также повысить 
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конкурентоспособность как вуза и МСП, входящих в другие кластеры, так и в целом 
региональной экономики. 

Выводы. Таким образом, учитывая относительно небольшую площадь страны, 
географическую концентрацию промышленности в мун. Кишинэу, региона развития Север и 
региона развития Центр, а также экспортный потенциал промышленной продукции региона 
развития Юг и автономно-территориального образования Гагаузия, можно утверждать, что 
существуют возможности для участия предприятий всех регионов страны в отраслевых 
внутренних (национальных) кластерах [7]. 

Вместе с тем Молдова расположена на пересечении главных транспортных артерий, 
связывающих самые большие рынки, что может стать привлекательным фактором в первую 
очередь для инвесторов из ЕС, Украины, СНГ, также республика представляет большое 
преимущество для экономических агентов страны в перспективе их вовлечения в 
международные промышленные кластеры [10]. 
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PROMOVAREA PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT – INSTRUMENT  
DE ASIGURARE A PROSPERITĂȚII UNEI COMUNITĂȚI 
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Abstract: Successful accomplishment of the mission of public administration under the conditions of 

increasing the budgetary constraints, is almost impossible without cooperation with the business environment 
and the attraction of some private investment in the public sector. In these circumstances, public-private 
partnershi is the most viable option for attracting private investment in the public sector for the execution of 
various projects of public interest, increase of the efficiency and quality of public works and services and 
efficient use of the owned public assets. The cooperation between the two sectors should ensure the provision of 
certain qualitative public services for the population and motivating the public authorities by providing 
decisional responsibilities aimed to promote social interests focusing on the citizen. 

 
Realizarea cu succes a misiunii administrației publice, în condițiile creșterii constrângerilor 

bugetare, devine, practic, imposibilă fără cooperarea cu mediul de afaceri și atragerea unor investiții 
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private în sectorul public. În aceste condiții, parteneriatul public privat reprezintă cea mai viabilă 
opțiune de atragere a investițiilor private în sectorul public pentru realizarea diverselor proiecte de 
interes public, creșterea eficienței și calității lucrărilor și serviciilor publice și pentru utilizarea 
eficientă a patrimoniului public deținut. Cooperarea dintre cele două sectoare trebuie să asigure 
prestarea unor servicii publice calitative pentru populație, respectiv motivarea autorităților publice 
prin acordarea de competențe decizionale îndreptate spre promovarea intereselor sociale cu 
orientare spre cetățean. 

Principalele motive pentru care administrația publică ar trebui să ia în considerare opțiunea 
parteneriatului public-privat constau în: 

 reducerea costurilor proiectului, cauzată de faptul că partenerul privat dispune de posibilități 
mai mari de a împrumuta fonduri cu o rată a dobânzii mai scăzută, în comparație cu 
autoritățile publice; 

 lipsa de expertiză a personalului tehnic din administrație; 
 întrucât regimul juridic ce reglementează activitatea agențiilor economici privați este diferit 

de cel al autorităților publice, acestea pot fi flexibile în conceperea și managementul 
proiectelor; 

 agenții economici privați se caracterizează printr-o rapiditate în acțiune mai sporită.  
Marile provocări impuse de adaptarea la economia de piață, dar și de procesul de integrare a 

Republicii Moldova în Uniunea Europeană (reabilitarea infrastructurii de transport; alimentarea cu 
apă, reciclarea deșeurilor, protecția mediului etc.), au constituit motive în plus de a promova 
parteneriatele public-private – un mijloc de cooperare între sectorul public, lansator de proiecte de 
utilitate publică și sectorul privat deținător de fonduri și management performant. Rolul partenerului 
public, în general, se referă la punerea în aplicare a obiectivelor de interes public, la calitatea 
serviciilor, la stabilirea tarifurilor. Rolul partenerului privat se referă la finanțarea, proiectarea, 
realizarea și operarea pe criterii economice a obiectivului ce constituie obiectul proiectului public-
privat. Prin contractul de parteneriat public-privat, este urmărită realizarea atât a obiectivelor 
de interes public, cât și a celor de interes comercial. 

Sistemele de parteneriat cunosc o lungă tradiție în Franța prin colaborarea dintre autorități și 
sectorul privat în privința concesionării (concession) bunurilor publice, încă de la sfârșitul sec. XIX și 
începutul sec. XX, perioadă în care se formează doctrina franceză a serviciilor publice. În SUA, în a 
doua jumătate a sec. XIX, s-au creat forme de parteneriat în construcția căilor ferate. 

Sistemul de parteneriat public-privat la nivel local, după modelul pe care îl întâlnim în prezent, 
se conturează la începutul anilor 80 ai sec XX, în Europa Occidentală și SUA, sub forma cooperării 
dintre autoritățile locale și sectorul privat pentru implementarea unor proiecte ca reabilitarea zonelor 
industriale aflate în declin. În Franța, forme de parteneriat între autoritățile locale și comunitate, în 
înțelesul pe care îl acceptăm astăzi, apar, începând cu anii 80, pentru prevenirea și combaterea 
delincvenței, precum și pentru asigurarea coeziunii sociale. Este interesant însă de precizat că Franța, 
deși are o contribuție de pionierat în domeniul parteneriatului public-privat, nu și-a dezvoltat cadrul 
instituțional decât într-un palier îngust, respectiv în domeniul concesiunii serviciilor publice, cu 
precizarea că acest model nu își găsește corespondent în sistemul de lege comună (commonlaw). 
Astfel, conceptul de parteneriat public-privat exprimă o modalitate de cooperare între o autoritate 
publică și sectorul privat, respectiv organizații neguvernamentale, asociații ale oamenilor de afaceri ori 
companii, pentru realizarea unui proiect, care produce efecte pozitive pe piața forței de muncă și în 
dezvoltarea locală.  

Fiind, astfel, mult mai veche, noțiunea de parteneriat public privat a fost promovată în anul 
1997 prin publicarea Raportului grupului reunit în jurul lui Neil Kinnok asupra problematicii finanțării 
proiectelor rețelei transeuropene de transport prin parteneriate între sectorul public și cel privat.  

La modul general, este definită ca o formă de colaborare între sectorul public și sectorul privat, 
însă, datorită diversității formelor de colaborare dintre autoritățile publice și sectorul privat, este 
dificilă și, în același timp, neadecvată formularea unei definiții exacte a parteneriatului public-privat. 
Se întâlnesc percepții diferite cu privire la acest tip de parteneriat, după cum sunt diferite și sistemele 
de organizare administrativă și cele ale serviciilor publice, din diverse comunități. 

Astăzi, noțiunea de parteneriat public-privat este una extrem de actuală, prezentă în publicațiile 
de ordin economic, financiare, juridic, dar și în discursurile politice, în diversele acorduri în cadrul 
instituțiilor internaționale. Sectoarele economice vizate de proiectele de parteneriat public-privat sunt 
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foarte diversificate, pornind de la cele de infrastructură (construcția de autostrăzi, poduri, tunele, rețele 
feroviare, porturi, aeroporturi etc.) și continuând cu cele ce ţin de transportul maritim (construcția și 
gestiunea porturilor), de transportul aerian (construcția și exploatarea aeroporturilor), de distribuția 
apei, energiei electrice și a gazului, telecomunicații, de canalizare, de prelucrarea deșeurilor etc. O 
mare importanță și o valoare deosebită prezintă și proiectele de parteneriat public-privat din domeniul 
social, cel al sănătății, învățământului, securității statului.  

În așa fel, constatăm că parteneriatul public-privat constituie o modalitate de implementare a 
managementului privat în serviciile publice, prin intermediul unei legături contractuale pe termen lung 
între o autoritate publică și un agent economic, al cărei obiectiv principal îl constituie dezvoltarea 
economică, care presupune valorificarea rezervelor și resurselor existente în procesul dezvoltării. 

Parteneriatul public-privat implică existența unui scop comun și, pentru realizarea acestuia, 
fiecare parte are o sarcină bine definită, iar responsabilitățile și riscurile, de cele mai multe ori, sunt 
cunoscute și bine definite, deși nu totdeauna cuantificate valoric, partajate prin reglementări juridice. 
Linia de departajare a responsabilităților partenerilor depinde de obiectivul proiectului comun și 
constituie o consecință a tipului de parteneriat selectat. De aceea, este necesară definirea exactă a 
responsabilităților, evaluarea corectă a riscurilor ce însoțesc demararea unui proiect, găsirea unui 
echilibru în ceea ce privește repartizarea acestora, precum și existența capacității, asigurând astfel 
calitatea și viabilitatea unui asemenea demers. 

Sectorul public necesită un anumit mediu de afacere pentru a investi și a utiliza mai eficient 
resursele. Agenții economici doresc ca autoritățile locale să creeze și să mențină un mediu de afacere 
cât mai stabil, să stabilească un proces clar și transparent atunci când se utilizează resursele sectorului 
privat, să asigure infrastructura necesară pentru dezvoltarea afacerilor, să asigure unele facilități pentru 
dezvoltarea businessului mic și mijlociu. 

Ca rezultat al privatizării și liberalizării economiei, sectorul privat, în țările cu o economie în 
tranziție, își asumă responsabilități majore în ceea ce privește investițiile și dezvoltarea economică. De 
aceea, relațiile de colaborare între lumea afacerilor și putere, bazate pe dialog și negociere, deși lent, 
totuși, iau treptat locul vechilor relații de conflict și competiție. Participarea sectorului privat la 
creșterea performanțelor serviciilor publice serveşte drept exemplu de gândire creativă care este doar 
în beneficiul comunității. 

În relația parteneriat public-privat, pot fi implicate mai multe categorii de instituții și 
organizații. Din categoria sectorului public, pot face parte:  

 autoritățile locale – Consiliul local și Primăria; 
 autoritățile regionale (raionale) – Consiliul raional și subdiviziunile acestuia; 
 autoritățile naționale – Parlament, Guvern și serviciile descentralizate; 

Sectorului privat i se atribuie:  
 agențiile imobiliare; 
 companiile de consultanță din diverse domenii; 
 companiile de construcții; 
 băncile și societățile de microfinanțare; 
 fondurile mutuale și de pensii; 
 companiile de asigurări; 
 întreprinderile industriale; 
 agenții economici de comerț și prestare a serviciilor etc. 

Domeniile de implicare a sectorului public în procesul de cooperare diferă esențial de cele ale 
sectorului privat. Reprezentanții sectorului public și cei ai sectorului privat se deosebesc între ei în 
funcție de interesele urmărite, de maniera de abordare a problemelor vieții social-economice, dar și de 
sarcinile ce le revin fiecăruia. În timp ce domeniul public are drept scop final asigurarea dezvoltării 
sociale, cel privat este orientat spre creșterea valorii de piață a întreprinderii și maximizarea 
profitului. 

Este evident că sarcinile asumate de actorii comunitari, într-o relație de parteneriat, diferă și în 
funcție de responsabilitățile ce le revin de-a dreptul acestora. Dintre cele mai importante sarcini, ce le 
revin autorităților publice, se pot evidenția: 

1. Gestiunea eficientă a comunității. Asigurarea prosperității unei comunități este direct 
proporțională cu gradul de performanță și eficiență al managementului public local. Abilitățile de 
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gestiune eficientă a resurselor, de divers ordin, de care dispune comunitatea, de luare a deciziilor 
optime în condiții de maximă transparență, de implicare a comunității în procesul decizional, de 
elaborare a strategiilor de dezvoltare etc., sunt printre cele pe care trebuie să le posede orice 
administrație publică locală.  

2. Prestarea serviciilor de calitate în comunitate. Autoritățile publice locale sunt cele care 
sunt responsabile de înființarea și gestiunea cât mai eficientă a serviciilor publice. Indiferent de forma 
de prestare a serviciilor pentru care s-a optat: directă sau indirectă (cu participarea sectorului privat), 
responsabilitatea, în acest proces, revine autorităților publice. Ea este cea care trebuie să definească 
tipul și calitatea serviciilor prestate. În același timp, administrația publică trebuie să fie receptivă și să 
ofere posibilități sectorului privat de a investi în anumite servicii de utilitate publică. Serviciile de 
calitate furnizate oferă oportunități maxime comunității, aceasta devenind atractivă pentru diverse 
tipuri de actori: investitori, turiști, societatea civilă. 

3. Gestiunea proiectelor comunitare. Autoritățile publice trebuie să fie cointeresate de 
identificarea cât mai multor proiecte de dezvoltare comunitară și de deţinerea unei înalte capacităţi de 
absorbție a acestora. Aceasta i-ar permite comunității să soluționeze un număr mare de probleme 
apărute în comunitate. Gestiunea eficientă a unui proiect i-ar aduce un grad sporit de plusvaloare 
autorității publice și i-ar oferi mari posibilități în negocierile ulterioare cu finanțatorii în alte proiecte. 
Concomitent, autoritățile publice trebuie să fie receptive și să sprijine acele proiecte, care sunt lansate 
de alți actori comunitari: ONG-uri, biserică, instituții de învățământ etc. 

4. Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil. Mediul de afaceri poate deveni un factor 
stimulativ atât pentru comunitate, prin faptul că contribuie la creșterea veniturilor în bugetul public 
local, precum și pentru agenții economici care caută condiții cât mai favorabile pentru dezvoltarea 
propriilor afaceri. Autoritățile publice pot cointeresa agenții economici prin deciziile adoptate în raport 
cu nivelul taxelor și impozitelor fixate în comunitate, oferirea anumitor înlesniri etc.  

5. Asigurarea suportului financiar pentru promovarea proiectelor de dezvoltare. 
Autoritățile publice trebuie să fie capabile să sprijine financiar proiectele de dezvoltare comunitară, 
chiar și printr-o contribuție modestă. Implicarea nemijlocită a administrației, în acest sens, ar contribui 
la creșterea gradului de încredere pentru proiectul lansat, atât a potențialilor investitori, precum și a 
membrilor comunității.  

Pe de altă parte, anumite sarcini revin și sectorului privat, însă, în comparație cu sectorul 
public, sarcinile acestuia țin mai mult de o responsabilitate morală. Importanța implicării sectorului 
privat în procesele de dezvoltare comunitară crește, mai ales, pe măsură ce organizațiile 
finanțatoare internaționale, treptat, își limitează implicarea, urmare a faptului că societatea noastră 
a avansat pe calea democrației și economiei de piață. De regulă, organizațiile internaționale 
finanțează proiecte mari atât pentru a contribui financiar, precum și pentru a ne arăta cum trebuie 
efectuate asemenea proiecte, după care își retrag resursele financiare, așteptând ca exemplul lor să fie 
urmat de către actorii naționali cu propriile resurse, care, de cele mai multe ori, sunt oferite de 
reprezentanții sectorului privat. 

Creșterea disponibilităților sectorului privat de a prelua o serie de responsabilități și riscuri, 
precum și ale sectorului public de a privatiza serviciile de utilitate publică, a avut ca rezultat 
multiplicarea eforturilor de introducere a conceptului de parteneriat public-privat la realizarea 
obiectivelor și proiectelor economico-sociale în Republica Moldova, astăzi, fiind create premisele 
juridice necesare pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat. Un rol decisiv, în acest sens, l-a avut 
adoptarea Legii-cadru nr. 179 din 10.07.2008, cu privire la parteneriatul public-privat, care definește 
conceptul de parteneriat public-privat, stabilește principiile specifice parteneriatului public-privat, 
cadrul instituțional, mecanismul de implementare, garanțiile specifice parteneriatului public-privat, 
reglementarea riscurilor etc. 

Astfel, potrivit legii în cauză, parteneriatul public-privat reprezintă un contract de lungă durată, 
încheiat între partenerul public și partenerul privat, pentru desfășurarea activităților de interes public, 
fondat pe capacitățile fiecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile și beneficiile. 
Obiect al parteneriatului public-privat poate fi orice bun, lucrare, serviciu public sau funcție 
exercitată de partenerul public, cu excepția celor interzise de lege.  

Formele de realizare a parteneriatului public-privat în R. Moldova, potrivit legii, pot fi: 
a) contractul de antrepriză/prestări servicii. Realizarea parteneriatului public-privat prin 

intermediul contractului de antrepriză/prestări servicii are ca obiect prestarea de servicii 
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publice de către o gospodărie comunală, executarea contra plată a lucrărilor de reparație 
capitală, deservirea atât a elementelor infrastructurii, cât și a altor bunuri, ca obiect al 
parteneriatului public-privat, evidența consumului de resurse, prezentarea facturilor pentru 
consumatori. 

b) contractul de administrare fiduciară. Realizarea parteneriatului public-privat prin 
intermediul contractului de administrare fiduciară are ca obiect asigurarea unei bune 
gestionări a proprietății publice, bazată pe criteriile de performanță stabilite în contract. În 
acest caz, partenerul public transmite partenerului privat gestionarea riscurilor de 
management și a riscurilor ce ţin de asigurarea funcționării obiectului parteneriatului 
public-privat, dacă nu se prevede altfel în contract.  

c) contractul de locațiune/arendă. Realizarea parteneriatului public-privat prin intermediul 
contractului de locațiune/arendă are ca obiect transmiterea în posesiune și folosință 
temporară a bunurilor proprietate publică. Partenerul privat este responsabil de utilizarea la 
destinație a bunului și de colectarea plăților pentru lucrările efectuate și serviciile prestate. 
Prețul contractului se stabilește de către părți și nu poate fi mai mic de cuantumul minim al 
chiriei stabilit în legea anuală a bugetului de stat.  

d) contractul de concesiune. Realizarea parteneriatului public-privat prin intermediul 
contractului de concesiune are loc în conformitate cu legislația privind concesiunile, având 
drept obiect: 
 terenurile și alte resurse naturale, prospectarea, explorarea și valorificarea acestora; 
 bunurile mobile și imobile ale domeniului public ori privat al statului sau al unităților 

administrativ-teritoriale; 
 lucrările și serviciile de interes public național sau local. 

e) contractul de societate comercială sau de societate civilă. Parteneriatul public-privat poate 
fi realizat și prin asocierea partenerului public și partenerului privat, fie în baza unui 
contract de societate civilă, fără crearea vreunei persoane juridice, fie prin crearea unei 
societăți comerciale (societate cu răspundere limitată ori societate pe acțiuni), având la 
bază capital mixt (public-privat). Parteneriatul public-privat, sub formă de societate 
comercială, poate fi inițiat inclusiv prin vindere prin concurs de către partenerul public a 
unei cote-părți din capitalul social al societății comerciale. 

f) alte forme contractuale neinterzise de lege. Relația de parteneriat public-privat se 
stabilește doar în bază de concurs, indiferent de forma lui contractuală de realizare.  

În funcție de nivelul de implicare a partenerului privat, legea definește următoarele modalități de 
realizare a contractelor de parteneriat public-privat: 

1) proiectare-construcție-operare, prin care construcția și exploatarea obiectului PPP sunt 
transferate partenerului privat pentru cel mult 50 de ani. Proiectul de parteneriat public-privat se poate 
finanța integral de către partenerul privat. La expirarea contractului încheiat cu partenerul public, 
obiectul PPP se transferă cu titlu gratuit partenerului public în bună stare, funcțional și liber de orice 
sarcină sau obligație; 

2) construcție-operare-reînnoire, prin care partenerul privat își asumă finanțarea construcției 
obiectului PPP, precum și toate costurile de întreținere a acestuia pe o durată de cel mult 50 de ani. 
Partenerului privat i se permite perceperea, în conformitate cu legislația în vigoare, a tarifelor 
corespunzătoare pentru utilizarea bunului public într-o perioadă stabilită. La expirarea contractului, 
obiectul PPP se transferă cu titlu gratuit partenerului public în bună stare, funcțional și liber de orice 
sarcină sau obligație;  

3) construcție-operare-transfer, prin care partenerul privat își asumă construcția, finanțarea, 
exploatarea și întreținerea unui bun public. Investitorului i se permite să perceapă tarife de utilizare 
pentru a-și recupera investiția și a-și acoperi costurile de întreținere, precum și pentru a obține un 
profit rezonabil. La finalizarea contractului, bunul public este transferat cu titlu gratuit autorității 
publice în bună stare și liber de orice sarcină sau obligație; 

4) construcție-transfer-operare, prin care partenerul privat își asumă construcția unui bun, care 
se transmite în proprietate partenerului public imediat după finalizarea construcției, iar partenerul 
public, la rândul său, îl transmite în folosință partenerului privat; 

5) locațiune-dezvoltare-operare, prin care partenerul privat obține în folosință temporară sau în 
posesiune și folosință temporară un bun public, obligându-se să achite în rate prețul acestuia în 
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decursul unei perioade care nu va depăși 50 de ani. Dacă în contract nu se prevede altfel, partenerul 
public dobândește dreptul de a obține venituri din furnizarea serviciilor de către partenerul privat, iar 
la finalizarea contractului, bunul public este transferat autorității publice în bună stare și liber de orice 
sarcină sau obligație; 

6) reabilitare-operare-transfer, prin care bunul public este transferat partenerului privat, care 
are obligația de a reabilita, opera și întreține bunul public pentru o perioadă care nu poate depăși 50 de 
ani. La expirarea contractului, bunul public se transferă cu titlu gratuit partenerului public în bună 
stare, funcțional și liber de orice sarcină sau obligație.  

Procedura de inițiere a unui parteneriat public privat, conform Legii 179, presupune:  
1) identificarea, de către partenerul public, a obiectului și a obiectivului PPP; 
2) elaborarea studiului de fezabilitate de către partenerul public; 
3) aprobarea studiului de fezabilitate de către Agenția Proprietății Publice; 
4) elaborarea, de către partenerul public, a documentației necesare concursului de selectare a 

partenerului privat; 
5) desemnarea membrilor comisiei de selectare; 
6) publicarea în Monitorul Oficial și în Buletinul Achizițiilor Publice a unui comunicat 

informativ privind desfășurarea concursului de selectare; 
7) transmiterea/publicarea conținutului integral al documentației pe pagina web a Agenției; 
8) primirea ofertelor și evaluarea acestora; 
9) adoptarea deciziei privind desemnarea partenerului privat sau privind respingerea tuturor 

ofertelor primite. 
După cum am menționat, conjugarea eforturilor unui sau mai multor parteneri în cadrul unui 

parteneriat oferă multiple beneficii fiecărui partener, însă, în ceea ce privește valorificarea fondurilor 
publice, se consideră că parteneriatul public-privat asigură cea mai eficientă gestiune. Aceasta întrucât: 

a) riscul activităților derulate este transferat către partea contractantă care îl poate gestiona 
cel mai bine; 

b) efectuarea plăților se bazează pe criterii de performanță; 
c) dezvoltarea capacității sectorului public de a gestiona anumite probleme de interes 

comunitar prin atragerea expertizei comerciale și de management al sectorului privat, 
implicându-l, la nivel central, în proiecte comune; 

d) utilizarea contractelor pe termen lung obligă ofertanții să se concentreze asupra 
costurilor totale aferente implementării întregului proiect și nu doar cu privire capitalul 
de avans. Acest fapt poate conduce la mai multe propuneri sau modele inovatoare, la 
costuri mai mici de implementare, dar cu standardele operaționale mai ridicate; 

e) se micșorează termenul de livrare / analizare a unor bunuri/servicii de interes public. 
Constatăm, astfel, că parteneriatul public-privat, prezintă o serie de avantaje, cele mai 

importante fiind: 
 împărțirea costurilor de proiect între autoritatea publică și alți participanți; 
 împărțirea riscurilor asociate unei activități economice; 
 concentrarea capitalului pe termen lung în sfera serviciilor publice; 
 creșterea calității serviciilor publice; 
 reducerea cheltuielilor bugetare; 
 externalizarea unor activități din structura administrației publice ce pot fi mai bine 

realizate ca urmare a colaborării cu sectorul privat (concesiunea, locațiunea etc.); 
 utilizarea efectivă a experienței sectorului privat; 
 atragerea investițiilor private pentru realizarea proiectelor prioritare în infrastructură; 
 stimularea dezvoltării inovațiilor prin intermediul concurenței; 
 accesul businessului la sferele economice limitate anterior: infrastructura transportului, 

serviciile comunale etc. 
Totuși, parteneriatul public-privat se asociază atât cu potențiale beneficii, cât și cu potențiale 

riscuri, care pot conduce la pierderea controlului de către autoritatea publică asupra situației. Succesul 
unui parteneriat public-privat poate fi lesne zădărnicit, dacă n-au fost luate în calcul acele amenințări, 
riscuri ce pot surveni în cadrul diverselor proiecte derulate. Tocmai de aceea, este foarte importantă 
evaluarea corectă a riscurilor ce însoțesc demararea unui proiect, găsirea unui echilibru în ceea ce 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

38

privește repartizarea acestora, precum și existența capacității acelora ce și le asumă să le facă față, 
asigurând astfel calitatea și viabilitatea unui asemenea demers. Odată cunoscute riscurile, trebuie 
calculată probabilitatea de manifestare și gravitatea impactului acestora asupra proiectului de 
parteneriat public-privat. Întrucât evenimentele viitoare prezintă un anumit grad de incertitudine, 
estimarea probabilității de materializare se face cu o marjă de eroare. Evaluarea corectă poate reduce 
atât costurile ulterioare nejustificate, cât și subestimarea unor riscuri importante care pot să pericliteze 
activitatea viitoare a întreprinderii. Alocarea riscurilor între partenerul public și partenerul privat se 
efectuează în conformitate cu prevederile contractului încheiat între aceștia, care nominalizează fiecare 
tip de risc și partea din contract căruia acesta i se atribuie. În toate cazurile, partenerul privat suportă 
cel puțin o parte din riscul comercial. Riscurile majore ce pot apărea în cadrul proiectelor de 
parteneriat public-privat sunt: favorizarea intereselor unor grupuri restrânse, marginalizarea unor 
grupuri de cetățeni și accentuarea inegalităților din structura socială. 

În scopul majorării beneficiilor și minimalizării riscurilor, autoritatea locală trebuie să 
stabilească un cadru instituțional adecvat, inclusiv politici, reglementări, standarde și proceduri, 
precum și resurse umane și organizaționale necesare pentru realizarea unui parteneriat public-privat de 
succes. 

Totuși, chiar și în condițiile existenței anumitor riscuri ce pot apărea în cadrul proiectelor 
derulate într-un parteneriat public-privat, avantajele oferite de acest parteneriat justifică asumarea 
acestor riscuri și din partea sectorului public, experiența dovedind că acest gen de colaborare a adus 
mai multe efecte benefice pe termen lung decât dezavantaje sau pierderi economice. 
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Secţia III. FINANŢE, CONTABILITATE  
ŞI ANALIZĂ FINANCIARĂ 
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Abstract. In the article is exposed the method of accounting the losses, resulted out of the depreciation of 

the assets, which are included in the IAS 36 “Depreciation of Assets” and SNC “Depreciation of Assets”. Such 
losses are organized, depending on: asset further evaluation method, possibility of determining the recoverable 
amount for an individual asset, the existence of goodwill, the existence of a related provision accounting method 
for differences, resulted out of assets revaluation. 

Cuvinte-cheie: depreciere, pierdere din depreciere, surplus din reevaluare, provizion pentru acoperirea 
pierderilor din depreciere, grup de active, unitate generatoare de trezorerie. 

 
O pierdere din depreciere reprezintă diferenţa cu care valoarea contabilă depăşeşte valoarea justă 

minus costurile de vânzare a unui activ sau a unui grup de active. Această definiţie este formulată în SNC 
„Deprecierea activelor” (1, p.87). Cu regret, nu numai acest standard, dar toate standardele elaborate şi 
aplicate, începând cu 01.01.2014, nu sunt numerotate. Din acest motiv, vom substitui termenul 
„Deprecierea activelor” cu abrevierea DA, în scopul evitării repetării multiple a denumirii acestuia. 

Conform IAS 36 „Deprecierea activelor”, o pierdere din depreciere constă în diferenţa dintre 
valoarea contabilă (mai mare) şi valoarea recuperabilă a unui activ sau a unei unităţi generatoare de 
trezorerie (2, p.477). Practic, obiectul definiţiei pierderii din depreciere este unul şi acelaşi: diferenţa 
dintre doi indicatori şi în SNC DA şi în IAS 36. Primul indicator reprezintă valoarea contabilă a activului 
testat la depreciere, la momentul deprecierii, iar al doilea: în SNC DA rezidă în valoarea justă minus 
costurile de vânzare pentru acest activ, în IAS 36 – valoarea recuperabilă a activului în cauză. Valoarea 
recuperabilă a unui activ sau a unei unităţi generatoare de trezorerie (UGT) reprezintă cea mai mare 
valoare dintre valoarea sa justă minus costurile de vânzare şi valoarea sa de utilizare (2, p.477). În SNC 
DA, nu s-a acceptat termenul „valoarea recuperabilă” din cauza neaplicării valorii de utilizare (de 
utilitate), care după conţinutul său economic şi metodele de calculare, în funcţie de caz, este prea 
sofisticată, prea teoretică, nu totdeauna precisă, abstractă. Prin urmare funcţia valorii recuperabile a 
activului testat la depreciere în SNC DA o execută valoarea justă minus costurile de vânzare estimate 
pentru activul dat. Se consideră că această valoare reprezintă valoarea recuperabilă. Deoarece, la 
elaborarea acestui standard, s-a abandonat valoarea de utilizare (de utilitate) a activului, pentru a nu 
confunda (egala) valoarea recuperabilă, conform IAS 36, cu valoarea justă minus costurile de vânzare 
estimate, s-a decis să se renunţe la utilizarea termenului „valoarea recuperabilă”. 

Încă un moment necesită concretizare pentru a trata corect pierderile din deprecierea activelor. În 
SNC DA, pierderile sunt examinate ca rezultat al testării unui activ independent sau a unui grup de active, 
iar conform prevederilor IAS 36 – ca rezultat al testării unui activ independent sau a unei UGT. În cazul 
determinării pierderilor din depreciere a unui activ independent nu survine nicio problemă pentru ambele 
standarde. Se consideră că valoarea justă minus costurile de vânzare (SNC DA) şi valoarea recuperabilă 
(IAS 36) pot fi determinate pentru un singur activ separat de alte active. Când acest lucru nu este posibil, 
atunci, pentru a determina pierderile din depreciere, entitatea trebuie să examineze la testare, conform SNC 
DA, cel mai mic grup de active, iar după prevederile IAS 36 – UGT. 

O unitate generatoare de trezorerie este cel mai mic grup identificabil de active care generează 
intrări de numerar, în mare măsură, independente de intrările de fluxuri de trezorerie generate de alte 
active sau grupuri de active. Evident că apare întrebarea: care-i necesitatea de a apela în SNC DA la 
termenul „cel mai mic grup de active”, iar în IAS 36 – la termenul unităţii generatoare de trezorerie 
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(UGT). Dacă respectăm consecvenţa, logic urmează: pentru a determina valoarea justă minus costurile 
de vânzare şi valoarea de utilizare respective ambelor standarde, este necesară de apelarea la grupul de 
active. În art.15 al SNC DA, se subliniază: când valoarea justă, minus costurile de vânzare ale unui activ 
individual, nu poate fi determinată, ea se calculează pentru un grup de active. La suprafaţa 
evenimentelor, această prevedere pare a fi clară. Dacă, însă, recurgem la definiţia acestui termen (art.15 
al SNC DA), atunci observăm: grupul de active – cel mai mic ansamblu de active ce include activul 
examinat, a cărui valoare justă minus costurile de vânzare1 poate fi evaluată (1, p.86). Ceva nu s-a reuşit 
în această definiţie. Logic, reiese că dacă nu putem evalua valoarea justă, minus costurile de vânzare ale 
unui activ individual, atunci trebuie să-l includem într-un grup de active (nu este clar cum, în baza căror 
criterii – poate criteriului tehnologic de participare directă sau indirectă la fabricarea unui produs sau 
prestarea unui tip de servicii), ca să-i determinăm această valoare. A doua parte a definiţiei nu rezolvă 
problema în cauză. Dacă evaluarea valorii juste, minus costurile de vânzare ale unui activ, nu este 
posibilă, atunci includerea lui în componenţa unui grup de active cu atât mai mult nu rezolvă această 
problemă. Şi această caracteristică este comună pentru fiecare activ – component al celui mai mic 
ansamblu de active. Dar includerea unui activ în componenţa unui grup (ansamblu) de active nu 
transformă automat imposibilitatea în posibilitatea de a determina valoarea activului. În realitate, se 
creează posibilitatea de a determina valoarea justă, minus costurile de vânzare, estimată a întregului grup 
de active fără a concretiza această valoare pentru fiecare activ separat – component al grupului dat. 

IAS 36 art. 25-29 explică modul de determinare a valorii juste, minus costurile de vânzare 
pentru un activ individual şi nu examinează această problemă pentru un grup de active. Din aceste 
considerente nu este clar cum trebuie procedat în cazul determinării valorii juste, minus costurile de 
vânzare ale grupului (ansamblului) de active, care este constituit la entitate. Practic, nu poate să existe 
niciun angajament ferm de vânzare a celui mai mic grup de active, nici preţul acestui grup de active pe 
piaţă activă, nici informaţia celor mai recente tranzacţii. Astfel, este dificil de evaluat valoarea justă, 
minus costurile de vânzare a unui activ, dar este şi mai dificilă sau chiar imposibilă efectuarea acestui 
lucru pentru un grup de active, pe care entitatea l-a constituit, din cauza inexistenţei acesteia pe piaţa 
activă sau încheierea contractului de vânzare-cumpărare anume a acestui grup. 

Mai profund, cu apelarea la unele exemple convenţionale, este tratat modul de determinare a 
valorii de utilizare în IAS 36, deşi gradul de veridicitate a acestui indicator calculat pentru un activ, în 
plus – pentru o UGT comportă un caracter foarte depărtat de adevăr. 

Iată ce menţionează despre această situaţie prof.univ. Tabără N.: „deprecierile de active sunt, 
împreună cu provizioanele, instrumente privilegiate de manipulare a costurilor, deoarece estimarea 
pierderii de valoare a unui activ este pentru o mare parte a specialiştilor subiectivă” (3, p.144). 

Indiferent de aceste elemente negative ce se conţin în SNC DA şi IAS 36, entităţile trebuie să 
recunoască şi să contabilizeze pierderile din deprecierea activelor, respectând prevederile acestor acte 
normative. Pierderea din depreciere trebuie să fie înregistrată de către entitate, dacă valoarea contabilă 
a unui activ (grup de active) sau a unei unităţi generatoare de trezorerie este mai mare decât: 

a) valoarea justă, minus costurile de vânzare a unui activ sau grup de active (conform SNC 
DA); 

b) valoarea recuperabilă a unui activ sau a unităţii generatoare de trezorerie – (conform 
prevederilor IAS 36). 

În ambele standarde menţionate, nu sunt indicate criteriile în baza cărora urmează a fi 
recunoscute pierderile din depreciere. Însă, în unele surse de literatură, sunt specificate: permanenţa, 
probabilitatea, criteriul economic. 

Permanenţa prevede recunoaşterea pierderii din deprecierea activelor, dacă această pierdere este 
permanentă; ea nu poate fi recunoscută, dacă este temporară. Recunoaşterea pierderii din depreciere se 
referă la operaţii viitoare. Contabilitatea evenimentelor viitoare este contrară costului istoric. 

Criteriul probabilităţii presupune existenţa unui prag de recunoaştere a pierderilor din depreciere 
bazat pe valorile neactualizate. Criteriul economic specifică faptul că ori de câte ori valoarea 
recuperabilă a unui activ devine mai mică decât valoarea lui contabilă, entitatea trebuie să recunoască 
diferenţa drept pierderi din depreciere. Acest criteriu estimează valoarea timp a banilor şi a riscurilor 
aferente utilizării unui activ. 

                                                 
1 Mai corect ar fi cheltuielile de vânzare, deoarece fac parte din procesul de desfacere și nu au nicio atitudine față 
de costurile de producție 
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În opinia noastră, criteriul permanenţei este dubios şi incert. La momentul testării unui activ sau 
grup de active, unei unităţi generatoare de trezorerie, nu există argumente de a afirma că deprecierea 
poartă un caracter permanent. Faptul că IAS 36 şi SNC DA prevede reluarea unei pierderi din 
depreciere, deja, este o dovadă că deprecierea activelor nu poate fi permanentă. Criteriul permanenţei 
poate fi referit la amortizarea activului respectiv, şi nu la deprecierea lui. Criteriul probabilităţii este un 
element negativ în cunoaşterea faptelor economice şi contradictoriu definiţiei contabilităţii. Această 
definiţie nu prevede reflectarea faptelor economice care nu s-au produs. Criteriul probabilităţii este 
determinat de riscul unor pierderi din deprecierea valorii activelor. Dacă vom respecta strict caracterul 
ştiinţific al contabilităţii, atunci urmează reflectarea numai a faptelor economice deja produse – 
pierderea din depreciere când a apărut, dar nu cea care va apărea în viitor. În acest context, mai corectă 
este varianta contabilităţii pierderii din deprecierea activelor când aceasta este determinată cu o 
credibilitate mai înaltă decât în cazul constituirii provizioanelor. Cu alte cuvinte, se poate conchide că: 
cu cât entitatea constituie mai multe provizioane şi mărimea lor e mai semnificativă, cu atât 
contabilitatea acestei entităţi este mai puţin ştiinţifică. 

Acum despre modul de contabilizare a pierderilor din deprecierea activelor. 
IAS 36 divizează modul de contabilizare a pierderii din deprecierea unui activ individual şi a 

unei UGT. 
În cazul unui activ individual, pierderea din depreciere se atribuie la cheltuieli curente, dacă 

activul individual nu este evaluat după recunoaşterea iniţială, conform modelului de reevaluare. Când 
activul este evaluat conform modelului de reevaluare, pierderea din depreciere se contabilizează ca o 
descreştere generată de reevaluare. Dacă suma pierderii din depreciere estimată este mai mare decât 
valoarea contabilă a activului corespunzător, se va înregistra o datorie (provizion), dacă şi numai dacă 
această recunoaştere se conformează cu prevederile unui alt standard (paragraful 62). 

În cazul unei unităţi generatoare de trezorerie, o pierdere din depreciere va fi recunoscută pentru 
o UGT căreia îi este alocat fondul comercial sau un activ corporativ, dacă valoarea recuperabilă a 
acestei unităţi este mai mică decât valoarea ei contabilă. Pierderea din depreciere este contabilizată 
astfel (paragraful 104): 

a) în primul rând, pentru a reduce valoarea contabilă a oricărui fond comercial alocat 
UGT; 

b) apoi se reduce valoarea fiecărui activ al UGT, în raport cu ponderea valorii contabile a 
activului în valoarea contabilă a tuturor activelor acestei unităţi. 

Entitatea nu va reduce valoarea contabilă a unui activ sub valoarea cea mai mare dintre: 
a) valoarea justă, minus costurile de vânzare sau valoarea de utilizare (dacă ele pot fi 

determinate) şi 
b) zero. 

Când valoarea recuperabilă a unui activ individual nu poate fi determinată (paragraful 107): 
a) pierderea din depreciere este recunoscută pentru acest activ, dacă valoarea sa 

contabilă este mai mare decât cea mai mare valoare justă, minus costurile de vânzare 
şi rezultatele procedurilor de alocare a activului; şi 

b) nu se recunoaşte nicio pierdere din depreciere pentru un activ, dacă UGT, în 
componenţa căreia este inclus activul, nu este depreciată. Aceasta se aplică, chiar dacă 
valoarea justă a activului, minus costurile de vânzare, este mai mică decât valoarea 
contabilă (2, p.498). 

Conform prevederilor SNC DA, o pierdere din depreciere este recunoscută, dacă valoarea 
contabilă a unui activ individual depăşeşte valoarea lui justă, minus costurile de vânzare. Această 
pierdere este contabilizată în funcţie de metoda de evaluare ulterioară a activelor acceptată de entitate. 

În cazul activului evaluat la cost, pierderea din depreciere se atribuie la cheltuieli curente prin 
diminuarea costului activului depreciat. Conform politicilor contabile ale entităţii, această diminuare 
poate fi înregistrată: 

a) ca acumulare a pierderilor din depreciere la un cont separat (după analogia amortizării 
activului); sau 

b) diminuare (reducere) a costului de intrare a activului sau a costului corectat ce-l 
substituie. 

Pierderea din deprecierea unui grup de active se contabilizează la fel cum prevede paragraful 
104 IAS 36. 
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Celelalte elemente de limitare a sumei pierderilor din deprecierea activelor se repetă ca şi în IAS 
36, paragrafele 105-107. 

Precum se vede, modul de contabilizare a pierderilor din deprecierea activelor (în ambele 
standarde) nu este sistematizat după criteriile acestui mod şi necesită argumentare suplimentară. 

În continuare, ne referim la prevederile paragrafului 105, IAS 36 şi 27, SNC DA. O entitate nu 
va reduce valoarea contabilă sub valoarea justă, minus costurile de vânzare sau valoarea recuperabilă, 
sau zero. De ce era necesară această regulă. Doar aceşti indicatori se aplică în calculul pierderii din 
depreciere a unui activ (grup de active sau UGT). De exemplu, valoarea contabilă a activului A este de 
40000 lei, valoarea justă, minus costurile de vânzare (SNC DA) sau valoarea recuperabilă (IAS 36), 
constituie 32000 lei, gradul de semnificaţie – 20% (8000 : 40000 x 100). Activul este depreciat şi 
valoarea lui se reduce la 32000 lei, dar nu sub această valoare. Care-i rostul de a preveni specialiştii de 
a nu reduce costul (valoarea) activului la o mărime mai mică decât indicatorul în baza căruia s-a 
determinat suma pierderii din depreciere. Doar acest lucru este evident de la sine. Din aceste 
considerente, paragrafele 105, IAS 36 şi 27, SNC DA sunt în plus şi ar trebui simplificate. 

Este destul de dificil de înţeles conţinutul paragrafelor 62 IAS 36 şi 28, SNC DA despre 
deprecierea unui activ peste valoarea contabilă a acestuia. În SNC DA, s-au încercat comentariile 
acestei poziţii prin exemplul 6, se apelează la cariera de nisip care constituie un activ cu valoarea 
contabilă de 100000 lei, dar, la recunoaşterea iniţială, entitatea nu a inclus în cost cheltuielile de 
restabilire a mediului. La abandonarea activului, în conformitate cu modificările legislaţiei, entitatea se 
obligă să restabilească mediul înconjurător. La testarea gradului de depreciere a activului, cheltuielile 
de restabilire a mediului constituie 90000 lei. Conform politicilor contabile ale entităţii, pierderile din 
depreciere se contabilizează la un cont separat şi se reflectă: 

Debit 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”  190000 lei 
Credit 125 „Resurse minerale”    100000 lei 
Credit 538 „Provizioane curente”   90000 lei 
În primul rând, cariera de nisip nu reprezintă un activ individual: se confundă entitatea ca 

unitate ce desfăşoară activitate de extracţie a resurselor minerale cu un activ. Dacă se avea în vedere, 
resursa minerală – nisipul, atunci aşa şi trebuia de comentat, dar nu cariera integrală. 

În al doilea rând, cheltuielile de refacere a terenului deteriorat după extracţie sau de restabilire a 
mediului pot să constituie parte integrantă a costului resurselor minerale, dar şi să nu constituie 
element al costului acestora. Conform paragrafelor 81 şi 82 ale SNC „Imobilizări necorporale şi 
corporale (INC), aceste costuri nu constituie elementul de cost al resurselor minerale la recunoaşterea 
lor iniţială”. IFRS 6 „Explorarea şi evaluarea resurselor minerale”, paragraful 11 recunoaşte în costul 
de intrare cheltuielile de mutare, relocare ce se produc drept consecinţe ale angajării explorării şi 
evaluării resurselor minerale (2, p.119). Conform articolului 66 al SNC INC, provizionul pentru 
cheltuielile semnificative de ieşire a imobilizărilor corporale, paragraful 85 al SNC „Capital propriu şi 
datorii” se contabilizează ca majorare a valorii activelor, costurilor/cheltuielilor. 

Prin urmare, dacă în politicile contabile entitatea a specificat că aceste cheltuieli reprezintă parte 
componentă a costului resurselor minerale, în cazul dat, al nisipului, atunci ea era obligată să le 
includă în costul de intrare a nisipului calificat drept activ imobilizat. Însă condiţiile exemplului 
examinat, mai mult se aseamănă cu corectarea valorii eronat determinate la recunoaşterea iniţială a 
resursei minerale, decât cu deprecierea ei. 

În al treilea rând, modificarea legislaţiei pe parcursul duratei de exploatare a activelor 
imobilizate nu obligă entitatea să modifice costul de intrare determinat la recunoaşterea iniţială a 
acestora în momentul ieşirii. 

În al patrulea rând, suma deprecierii reprezintă diferenţa dintre valoarea contabilă, când aceasta 
e mai mare, şi valoarea justă minus costurile de vânzare sau valoarea de utilizare a activului. În 
exemplul 6, nici nu se pomeneşte despre ultimii doi indicatori. Prin urmare, este puţin probabil că se 
realizează o depreciere. 

La toate acestea, se mai adaugă: eronat se creditează „Pierderea din depreciere” la 100000 lei, 
subînţelegând că este vorba de provizion. La valoarea contabilă a activului casat, nu se mai constituie 
niciun provizion, corect era de creditat contul (conturile) de activ. Şi încă un moment. Când activul 
(activele) este scos din exploatare din diferite motive, de regulă, din cauza epuizării resurselor 
minerale, urmează lucrările de refacere a terenului (restabilire a mediului), fără vreo amânare a acestor 
lucrări. Dacă aceste lucrări sunt executate în anul scoaterii din exploatare, atunci nu-şi mai are rostul 
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constituirea provizionului aferent. Entitatea va contabiliza cheltuielile de refacere a terenului 
(restabilire a mediului) în mărimea lor efectivă. Chiar dacă lucrările de refacere a terenului 
(restabilirea mediului) se amână pe anul gestionar, ulterior, constituirea provizionului nu reprezintă o 
corectare a costului de intrare a resurselor naturale – a nisipului, cu atât mai mult deprecierea acestuia. 

Studiile denotă că pierderile din depreciere, practic, nu pot fi mai mari decât valoarea contabilă 
a activului. Chiar şi în cazul în care valoarea, justă minus costurile de vânzare sau valoarea de utilizare 
a unui activ (grup de active) sau a unei UGT este egală cu zero, pierderea din depreciere nu va depăşi 
valoarea contabilă aferentă. Dacă acest lucru se întâmpla, atunci este vorba nu de depreciere, ci de 
corectarea valorii contabile a activului (grupului de active sau a unei UGT). 

Examinarea prevederilor standardelor menţionate ne permite să specificăm că contabilitatea 
pierderilor din deprecierea activelor este determinată de următoarele criterii: 

a) metoda de evaluare a activului1 (la cost sau reevaluării); 
b) posibilitatea de determinare a valorii recuperabile a unui activ individual; 
c) existenţa (inexistenţa) fondului comercial; 
d) constituirea (neconstituirea) unui provizion pentru acoperirea pierderilor din 

deprecierea activelor; 
e) modul de contabilizare a diferenţelor din reevaluarea activului. 

În continuare, apelăm la următorul exemplu. Valoarea contabilă a activului „A” constituie 
50000 lei, valoarea justă, minus costurile de vânzare, la 31.12.200X, data testării activului la 
depreciere poate fi determinată şi constituie 45000 lei, valoarea de utilizare – 43000 lei. 

Se cere să se determine pierderea din depreciere a activului „A” şi să se întocmească formulele 
contabile, aplicând metoda de evaluare la cost şi cea de reevaluare cu/şi fără constituirea provizionului 
aferent, dacă anterior a fost recunoscut un surplus din reevaluare de 4000 lei. 

Conform Planului general de conturi, exemplul dat generează următoarele înregistrări contabile 
(tabelul 1). 

Tabelul 1 
Înregistrările contabile privind reflectarea pierderii din deprecierea activului „A” la 31.12.200X 

 
Corespondenţa conturilor 

Cu constituirea provizionului Fără constituirea provizionului 
Conţinutul economic al 
operaţiilor, metoda de 

evaluare a activului 

Suma,  
lei 

Debit Credit Debit Credit 
1 2 3 4 5 6 

a) Activul este evaluat la cost: 
1. Decontarea pierderii din 

deprecierea activului 
(50000 – 45000) 

5000 7217 114, 126, 127, 
128, 129, 1332, 
1522 

7217 111, 112, 121, 
122, 123, 125, 
131, 132, 151 

2. Decontarea provizionului 
anterior constituit la 
scoaterea din exploatare a 
activului depreciat 

5000 114, 126, 127, 
128, 129, 1332, 
1522 

111, 112, 121, 
122, 123, 125, 
131, 132, 151 

- - 

b) Activul este evaluat conform metodei de reevaluare: 
1. Înregistrarea 

(recunoaşterea) 
surplusului din reevaluare 

4000 111, 112, 121, 
122, 123, 125, 
131, 132, 151 

 Diferenţe din 
reevaluarea 
activelor 
imobilizate  

111, 112, 121, 
122, 123, 125, 
131, 132, 151 

Diferenţe din 
reevaluarea 
activelor 
imobilizate 

2. Înregistrarea pierderii din 
deprecierea activului: 

     

a) în limita surplusului din 
reevaluare anterior 
recunoscut 

4000 Diferenţe din 
reevaluare 

- Diferenţe din 
reevaluare 

- 

b) peste surplusul din 
reevaluare anterior 
recunoscut 

1000 activ.imob. 7217 - activ.imob. 7217 - 

 
                                                 
1 Actualmente, în standardele internaționale, se folosește termenul "model de evaluare". Consultând DEX ne 
convingem că mai corectă este utilizarea termenului "metodă de evaluare". 
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1 2 3 4 5 6 
c) total 5000 - 114, 126, 127, 128, 

129, 1332, 1522 
- 111, 112, 121, 122, 

123, 125, 131, 132, 
151 

3. Decontarea provizionului anterior 
constituit când activul este scos din 
funcţiune 

5000 114, 126, 127, 
128, 129, 1332, 
1522 

111, 112, 121, 122, 
123, 125, 131, 132, 
151 

- - 

 
După cum se observă, în cazul neconstituirii unui provizion pentru acoperirea pierderilor din 

deprecierea activelor, suma acestor pierderi se atribuie, în mod direct, la diminuarea valorii contabile a 
acestora. La întocmirea bilanţului, soldurile conturilor 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 151 (în 
cazul evaluării la cost a investiţiilor imobiliare) se reportează în rândurile respective ale bilanţului. 
Dacă entitatea constituie provizion, în acest scop, înainte de a completa bilanţul, soldul din contul 
activului imobilizat respectiv trebuie diminuat cu suma provizionului constituit, iar diferenţa – de 
prezentat în bilanţ. 

Dacă anterior entitatea înregistrase o micşorare de valoare din reevaluarea activului respectiv, 
atunci pierderea din depreciere a acestuia integral se va atribui la majorarea cheltuielilor curente prin 
înregistrarea contabilă: 

Debit 721 „Cheltuieli cu active imobilizate, subcontul 7217 „Pierderi din deprecierea activelor 
imobilizate”; 

Credit 114 „Deprecierea imobilizărilor necorporale, 127 „Deprecierea imobilizărilor corporale 
în curs de execuţie”, 125 „Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale”, 129 „Deprecierea 
mijloacelor fixe”, 133 „Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate”, 152 „Amortizarea 
şi deprecierea investiţiilor imobiliare” (dacă investiţiile imobiliare sunt evaluate la cost) – în cazul 
constituirii provizionului pentru acoperirea pierderilor din deprecierea activelor; 

Credit 111 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie”, 112 „Imobilizări necorporale”, 121 
„Imobilizări corporale în curs de execuţie”, 122 „Terenuri”, 123 „Mijloace fixe”, 125 „Resurse 
minerale”, 131 „Active biologice imobilizate în curs de execuţie”, 132 „Active biologice imobilizate”, 
151 „Investiţii imobiliare” – când entitatea nu constituie provizionul respectiv conform politicilor sale 
contabile. 

Când entitatea a specificat, în politicile sale contabile, că activele imobilizate vor fi evaluate 
conform metodei de reevaluare, iar, la momentul testării acestora la depreciere, încă n-au fost reevaluate 
pierderile din depreciere, urmează a fi contabilizate ca şi pentru activele evaluate la cost. Evident că 
este necesar să se ia în considerare constituirea/neconstituirea provizionului în scopul acoperirii 
pierderii respective. 

Din cele expuse, rezultă că, în contabilitatea pierderilor din deprecierea activelor conform IAS 
36, paragrafele 58-64 şi 104-108 şi SNC DA, paragrafele 23-29 şi Planului general de conturi, nu se ia 
în considerare destinaţia de utilizare a activelor depreciate. Însă, există opinia conform căreia se 
examinează şi varianta de contabilizare a pierderilor menţionate în funcţie de destinaţia de utilizare a 
activelor testate la depreciere (4, p.127-131). În consecinţă, pierderea din depreciere poate fi atribuită 
la costuri indirecte de producţie şi, prin repartizare, devine parte componentă a costului produselor 
fabricate, serviciilor prestate, la cheltuieli de distribuire, administrative etc. În cel mai bun caz, 
problema este discutabilă. Se face o analogie cu amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale. 
Amortizarea este o consecinţă a exploatării activului, iar deprecierea nu este determinată de utilizarea 
lui. Ea poate să apară, dar poate şi să nu fie înregistrată pe întreaga durată de viaţă a activului. Există 
diferenţă între amortizare şi depreciere. Amortizarea activelor necorporale şi corporale se calculează 
pentru a recupera costul de intrare a acestora pe parcursul de viaţă utilă. Deprecierea reprezintă o 
înregistrare a unor pierderi de valoare a activelor sub influenţa unor factori (în cazul dat, nu se 
numesc) şi nu are ca scop recuperarea, prin costuri sau cheltuieli, a costului de intrare a activelor 
depreciate. 

În cazul unui grup de active (unei UGT), când entitatea nu are posibilitatea de a determina 
valoarea recuperabilă (în cazul SNC DA – valoarea justă, minus costurile de vânzare, iar în cazul IAS 
36 – cea mai mare dintre valoarea justă minus costurile de vânzare sau valoarea de utilizare), se 
calculează aceşti indicatori pentru un grup de active sau pentru o UGT. 
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Pierderea din depreciere se calculează pentru grupul de active sau UGT. În scopul contabilităţii 
acestei pierderi, se ia în considerare dacă entitatea: 

a) nu dispune de fondul comercial; 
b) dispune de fondul comercial. 

În cazul (a), când în componenţa activelor lipseşte fondul comercial, entitatea va repartiza suma 
pierderii din depreciere între activele grupului sau UGT în raport cu valoarea contabilă a fiecărui activ. 
Astfel, se presupune că toate activele grupului stabilit sau UGT se depreciază în mărime medie. 
Înregistrările contabile generate de repartizarea pierderii din depreciere vor fi aceleaşi ca şi în cazul 
contabilizării acesteia pentru un activ individual, luând în considerare: activul ulterior este evaluat la 
cost sau conform metodei de reevaluare, entitatea constituie sau nu constituie provizionul respectiv 
(tabelul 1). Această metodă conţine un anumit grad de subiectivitate, deoarece necunoscând valoarea 
justă, minus costurile de vânzare nici valoarea de utilizare a fiecărui activ, individual, mărimea 
pierderii din depreciere o determină ponderea valorii contabile a activului în valoarea contabilă a 
grupului de active sau UGT. Este un dezavantaj, dar, în condiţiile prevăzute de IAS 36 şi SNC DA, 
altă soluţie nu există. 

Dezavantajul menţionat poate fi evitat, dacă, în loc de valoarea justă, minus costurile de vânzare 
sau valoarea de utilizare, va fi aplicată valoarea de înlocuire a activului respectiv. Această valoare 
poate fi evaluată pentru fiecare activ individual. Prin urmare, nu se impune necesitatea de a apela la un 
grup de active sau la o UGT în determinarea indicatorului cu care trebuie comparată valoarea 
contabilă a activului testat la depreciere. 

În cazul (b), când entitatea dispune de fond comercial, suma pierderii din depreciere se atribuie 
la diminuarea valorii contabile a fondului comercial, iar diferenţa ce rămâne se repartizează şi se trece 
la diminuarea valorii contabile a fiecărui activ în raport cu ponderea acestuia în valoarea grupului de 
active sau a unităţilor generatoare de trezorerie fără valoarea contabilă a fondului comercial. 
Înregistrările contabile vor genera la fel ca şi în tabelul 1. 

Exemplu: Valoarea contabilă a unui grup de active ( mijloace fixe ) „X” constituie, lei: „A” – 
450000, „B” – 2500000, „C” – 780000, fondul comercial – 200000, total – 3930000. Valoarea justă, 
minus costurile de vânzare ale acestui grup de active, este de 3600000 lei. Anterior, entitatea 
reevaluase activele, înregistrând pentru fiecare: „A” – 12000 lei (surplus din reevaluare), „B” – 95000 
lei (surplus din reevaluare), „C” – 19000 lei (micşorare de valoare). 

Conform acestor condiţii, suma totală a pierderii din depreciere constituie 330000 lei (3930000 
– 3600000), tabelul 2.  

Tabelul 2 
Repartizarea pierderilor din deprecierea grupului de active între activele acestuia 

 

Activele 
Valoarea 

contabilă, lei 
Coeficientul de 

repartizare 

Suma pierderii 
din depreciere 

(lei) 

Valoarea 
contabilă 

depreciată (lei) 
Fondul comercial 200000  (200000) 0 
A 450000  (15683) 434317 
B 2500000  (87132) 2412868 
C 780000  (27185) 752815 
Total 3930000 0,034853 330000 3600000 

  
Datele din acest tabel şi diferenţele din reevaluarea anterioară recunoscute de către entitate 

generează înregistrările contabile următoare, tabelul 3.  
În cazul casării fondului comercial pe seama pierderilor din depreciere, este raţională creditarea 

contului 112 „Imobilizări necorporale”, indiferent de faptul că entitatea constituie sau nu constituie 
provizion în acest scop. Doar se reflectă ieşirea activului şi n-are rost să întocmim două formule 
contabile privind constituirea, ulterior, decontarea provizionului aferent. 

 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

46

 Tabelul 3 
Înregistrările contabile generate de pierderile din deprecierea activelor grupului „X” al entităţii 

(lei) 
Corespondenţa conturilor în cazul: 

constituirii provizionului
neconstituirii 
provizionului 

Conţinutul economic 
al operaţiilor, metoda 

de evaluare a 
activului 

Diferenţa din 
reevaluare 

anterior 
recunoscută 

Suma 
pierderilor 

din 
depreciere Debit Credit Debit Credit 

1. Înregistrarea 
surplusului din 
reevaluarea 
activelor 

      

A 12000 - 123  123  
B 95000 - 123  123  

Total 117000   Diferenţe 
din 
reevaluare
activ. imob

 Diferenţe 
din reeva-
luare activ. 
imob 

2. Înregistrarea 
micşorării de 
valoare din 
reevaluare pentru 
activul „C” 

1900 - Cheltuieli din 
reevaluare 
imobilizărilor

123 Cheltuieli din 
reevaluarea 
imobilizărior 

123 

3. Recunoaşterea 
pierderilor din 
deprecierea 

      

- Fondului 
comercial 

 200000 7217 112 7217 112 

- Activelor : „A”       
- La pierderea ce 

nu depăşeşte 
surplusul din 
reevaluare 

 12000 Diferenţe din 
reevaluare 
activ.imob.  

- Diferenţe din 
reevaluare  
activ.imob. 

- 

- La pierderea ce 
depăşeşte 
surplusul de 
reevaluare 

 3683 7217 - 7217 - 

total  15683 - 129 - 123 
„B”  87132 Diferenţe din 

reevaluare 
activ.imob 

129 7217 123 

„C”  27185 7217 129 72171 123 
 
Conform acestui mod de contabilizare a pierderilor din depreciere a activelor, nu este exclus 

gradul subiectivităţii de reflectare a faptelor economice. Când suma pierderilor devine egală sau 
depăşeşte valoarea contabilă a fondului comercial, acesta este integral casat dispărând din componenţa 
elementelor patrimoniale ale entităţii. Mulţi specialişti din Marea Britanie, Franţa, Germania nu 
acceptă această casare, şi nu fără temei. Se presupune că factorii ce au determinat deprecierea unui 
grup de active în mod subiectiv, fără argumentare economică au influenţat numai fondul comercial – 
situaţie care este greu de acceptat. Factorii neidentificabili ce au constituit fondul comercial sunt 
neglijaţi, influenţa lor este egalată cu zero. Dacă suma pierderilor din depreciere este egală cu valoarea 
contabilă a fondului comercial, practic, niciun activ al grupului respectiv sau al UGT nu este afectat de 
depreciere. Situaţia paradoxală, dar e fapt. Corect ar fi să se determine pierderile din depreciere separat 
pentru fondul comercial şi pentru activele grupului sau UGT, la care el este alocat (aceasta, însă, 
necesită investigaţii speciale). 
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Teoretic, însă, fondul comercial poate fi şi negativ (dobânditorul a achitat pentru entitatea 
cumpărată o sumă mai mică decât valoarea la preţ de piaţă a activelor nete). Cu regret, această 
abordare a contabilităţii pierderilor din depreciere a activelor în cazul fondului comercial negativ în 
sursele bibliografice lipseşte. 

Fondul comercial negativ poate fi înregistrat, dar poate şi să nu fie înregistrat la dobânditor. 
De exemplu, în Estonia, fondul comercial negativ nu se înregistrează, iar cu valoarea lui se 
diminuează valoarea activelor entităţii procurate. Marea Britanie, Irlanda, Grecia, Danemarca, 
Italia contabilizează fondul comercial negativ drept rezerve sau rezerve nerepartizate, iar Olanda – 
în componenţa fondului de reevaluare, Suedia – ca element al capitalului entităţii procurate (5, 
p.384, 385). În cazul fondului comercial negativ, entitatea procurată nu dispune de prestigiu sau 
de reputaţie pe piaţa internă sau externă. Din aceste considerente, nu putem diminua influenţa 
factorilor – purtători ai fondului comercial pozitiv din cauza lipsei acestora. Dacă, totuşi, urmăm 
după abordările ce rezultă din IAS 36 şi SNC DA, pierderile din deprecierea activelor poate fi 
atribuită la diminuarea rezervelor, rezervelor nerepartizate sau a venitului anticipat anterior 
recunoscut de dobânditor. În opinia noastră, indiferent de faptul că entitatea-dobânditor constituie 
sau nu constituie provizion pentru acoperirea pierderilor din deprecierea activelor, evaluează 
activele imobilizate la cost sau conform metodei de reevaluare, considerăm că modul de 
contabilizare a pierderilor în cauză nu este afectat de fondul comercial negativ. Unele ţări îl 
amortizează, altele îl folosesc pentru acoperirea pierderilor anului gestionar, îl decontează la 
venituri sau profit nerepartizat al perioadei gestionare. Astfel, pierderile din deprecierea activelor, 
în cazul existenţei fondului comercial negativ, este necesar să fie contabilizate ca şi în varianta în 
care entitatea nu poate determina valoarea justă, minus costurile de vânzare sau valoarea de 
utilizare pentru un activ individual şi nu dispune de fondul comercial, cum s-a specificat mai sus. 
Suma pierderilor determinată pentru un grup de active sau pentru o UGT se va repartiza între 
active în raport cu valoarea contabilă a acestora. 

În continuare, analizăm dependenţa modului de contabilizare a pierderilor din depreciere a 
activelor de modul de utilizare a surplusului din reevaluarea activelor imobilizate (determinate de 
legislaţia ţării respective). Această dependenţă nu rezultă din prevederile IAS 36 sau SNC DA. Ea 
este determinată de practica diferitelor ţări. De exemplu, în Spania, surplusul din reevaluarea 
imobilizărilor, după 3 ani, poate fi utilizat pentru majorarea capitalului acţionar, iar în Elveţia, 
entităţile care au înregistrat pierderi ce depăşesc 50% din mărimea capitalului şi a rezervelor au 
dreptul să atribuie surplusul din reevaluare la majorarea capitalului acţionar, în cazul decontării 
sau comercializării activelor (5, p.369). Federaţia Rusă reflectă surplusul din reevaluarea 
imobilizărilor la majorarea capitalului suplimentar. Dacă surplusul din reevaluarea activului 
imobilizat depăşeşte o micşorare de valoare anterior recunoscută, acest surplus se contabilizează 
astfel (6, p.45): 

Debit 01 „Mijloace fixe” – la suma surplusului din reevaluarea obiectului 
Credit 91 „Alte venituri şi cheltuieli” – la suma surplusului în limita micşorării de valoare 

anterior recunoscută 
Credit 83 „Capital suplimentar” – la surplusul ce depăşeşte micşorarea de valoare anterior 

recunoscută1 
Prin urmare, în conturile rezervelor (diferenţelor) din reevaluarea activelor imobilizate sau a 

capitalului suplimentar, la momentul deprecierii acestora, poate să fie, respectiv să nu fie, sold al 
surplusului din reevaluare. Această situaţie modifică înregistrarea contabilă aferentă pierderilor din 
reevaluarea activelor sau în cadrul aceleiaşi înregistrări contabile modifică sumele absolute ale 
pierderilor ce urmează a fi înregistrate. 

Exemplu. Să admitem că, în ţara „X”, la 31.12.200X, entitatea „Y” a înregistrat un surplus din 
reevaluarea mijloacelor fixe în mărime de 120000 lei, peste 3 ani, toată suma acestui surplus este 
atribuită la majorarea capitalului social, iar la 31.12.200x+5, se înregistrează o pierdere din 
deprecierea mijloacelor fixe de 100000 lei. 

Conform acestor date, sunt generate înregistrările contabile: 
1. 31.12.200N: 

Reflectarea surplusului din reevaluarea mijloacelor fixe: 

                                                 
1 Simbolul și determinarea conturilor sunt prezentate conform Planului de conturi al Federației Ruse. 
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Debit 123 „Mijloace fixe” – 120000 lei 
Credit „Diferenţe din reevaluare”, „Rezerve din reevaluare” sau „Fond de reevaluare – 120000 

lei 
2. Majorarea capitalului social pe seama surplusului din reevaluarea mijloacelor fixe” 

Debit „Diferenţe din reevaluare”, „Rezerve din reevaluare”, „Fond din reevaluare” sau „Capital 
suplimentar” – 120000 lei 

Credit 311 „Capital social” – 120000 lei 
3. 31.12.200N+5: Înregistrarea pierderilor din deprecierea mijloacelor fixe: 

Debit 721 „Cheltuieli cu active imobilizate” – 100000 lei 
Credit 123 „Mijloace fixe” – când entitatea nu constituie provizionul aferent sau 129 

„Deprecierea mijloacelor fixe”, dacă se constituie acest provizion – 100000 lei 
Dacă entitatea „Y” ar fi îndreptat la majorarea capitalului surplusul din reevaluare în mărime de 

60000 lei înregistrarea contabilă va genera astfel: 
4. 31.12.200+5: Înregistrarea pierderilor din deprecierea mijloacelor fixe: 

Debit „Diferenţe din reevaluare” „Rezerve din reevaluare”, „Fond din reevaluare” sau „Capital 
suplimentar” – la suma soldului existent – 40000 lei 

Debit 721 „Cheltuieli cu active imobilizate” la suma depăşirii soldului existent al diferenţelor 
din reevaluare la suma depăşirii soldului existent al diferenţelor din reevaluare – 
60000 lei 

Credit 123 „Mijloace fixe” sau 129 „Deprecierea mijloacelor fixe” în funcţie de faptul se 
constituie sau nu se constituie provizionul respectiv – la suma totală a pierderilor 
din depreciere 100000 lei 

Studiile denotă că, în scopul contabilizării corecte a pierderilor din deprecierea activelor, în 
cazul evaluării ulterioare, conform metodei de reevaluare, este necesară evidenţa analitică a 
diferenţelor din reevaluarea acestora pe fiecare activ separat. Considerăm că această evidenţă poate fi 
ţinută într-un borderou de evidenţă a diferenţelor din reevaluarea imobilizărilor şi a pierderilor din 
deprecierea acestora. În caz contrar, informaţia aferentă diferenţelor din reevaluare nu poate fi 
păstrată, iar prevederile IAS 36 şi a SNC DA în privinţa pierderilor din deprecieri nu vor putea fi 
realizate de către specialişti. 

Generalizând cele expuse, remarcăm că modul de contabilizare a pierderilor din depreciere, 
conform prevederilor IAS 36 şi SNC DA, afectează rezultatul financiar al entităţii, dacă: 

a. Activul este evacuat la cost sau la valoarea reevaluată, însă, până la momentul 
deprecierii, încă nu fusese reevaluat; 

b. Activul anterior a fost reevaluat recunoscându-se o micşorare de valoare; 
c. Suma pierderii din deprecierea activului depăşeşte surplusul din reevaluare (în 

mărimea depăşirii). 
Când suma pierderii din deprecierea unui activ nu depăşeşte surplusul din reevaluarea acestuia 

anterior recunoscut, pierderea în cauză nu afectează rezultatul financiar al entităţii: în acest caz, 
pierderea se atribuie la micşorarea capitalului propriu – rezervelor. Intuitiv aşa prevede principiul 
prudenţei. Apare întrebarea: care va fi rezultatul financiar adevărat în anul gestionar? În opinia 
noastră, indiferent de faptul dacă activul este evaluat la cost sau conform metodei de reevaluare, a 
înregistrat entitatea anterior un surplus din reevaluare sau micşorare de valoare, pierderea din 
deprecierea acestuia ar fi raţional să fie recunoscută ca pierderi ale perioadei gestionare. În caz contrar, 
nu există temei economic ca entitatea să atribuie pierderile din depreciere la cheltuieli ale perioadei de 
gestiune, iar, în alte cazuri, la acoperirea surplusului din reevaluare a activelor aceste pierderi. Doar în 
ambele cazuri, este vorba de unul şi acelaşi grad de probabilitate fiind aplicat în realizarea principiului 
prudenţei. Aplicarea acestei propuneri cu mult simplifică modul de contabilizare a efectelor 
deprecierii, inclusiv volumul de lucru. 
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Abstract. One of the important problems in accounting is submitting reliable information to users of 

financial reporting. The choice of estimation method is one of some problems solution. The method of fair value 
is more rational than others. In this article the authors explore the evolution and modern state conception of 
valuation. 

Cuvinte-cheie: concepţia valorii, concepţia evaluării, valoarea istorică, valoarea actualizată, valoarea 
justă, situaţii financiare, bilanţ static, bilanţ dinamic. 

 
Introducere. La baza metodologiei moderne a contabilităţii stă orientarea raportării financiare 

spre furnizarea informaţiei utile pentru adoptarea deciziilor economice de către beneficiari. Cea mai 
vastă grupă de utilizatori ai situaţiilor financiare sunt investitorii şi nu contează dacă ei sunt proprietari 
sau creditori, însă indiscutabil este faptul că contabilitatea se ţine cu scopul gestionării investiţiilor. 
Acest scop al raportării financiare şi al contabilităţii au creat un şir de particularităţi ale metodologiei 
contabilităţii, din care cele mai importante sunt:  

 trecerea de la concepţia proprietăţii la concepţia controlului în baza dreptului de 
proprietate; 

 prioritatea bilanţului ca formă a raportării financiare; 
 tendinţa înlocuirii costului istoric, ca metodă de evaluare, cu valoarea justă.  
 Concepţia controlului constă în faptul că, în situaţiile financiare, nu se reflectă acel activ care 

aparţine entităţii cu drept de proprietate, dar acel pe care îl poate controla1. Conform acestei concepţii, 
activele nu sunt considerate avere, ci resurse de la care se aşteaptă avantaje economice, iar acţiunile 
emise în funcţie de condiţiile emiterii, care determină dreptul controlului, se împart în proprii şi datorii 
financiare. Astfel, conform concepţiei controlului: 

 în componenţa activelor, se includ doar bunurile de la care se aşteaptă în viitor avantaj 
economic; 

 ca resursă se recunoaşte tot ce există la entitate atât în formă materială, cât şi nematerială; 
 posesia juridică a activelor îşi pierde valoarea. 

Şi deoarece activele se echivalează cu resursele, cele din urmă trebuie să se reflecte în bilanţ, 
fiindcă raportorii (investitorul), mai întâi au nevoie de informaţia prezentată în bilanţ, ca model care 
caracterizează situaţia financiară a entităţii. Investitorul (acţionarul şi creditorul) doreşte să cunoască 
nivelul modificării valorii averii sale, valoarea de piaţă a obiectelor investite, modificarea valorii 
activelor nete, resursele care pot fi nu numai profitul perioadei de raportare din activitatea ordinară, 
dar şi modificarea valorii capitalului entităţii, la fel şi valoarea patrimoniului. În consecinţă, accentul 
metodologiei contabilităţii s-a deplasat de la reflectarea a ceea ce a fost (evidenţa trecutului) la 
reflectarea a ceea ce poate fi prin prisma a ceea ce este (evidenţa prezentului şi a viitorului). Astfel, 
continuitatea logică a celor două particularităţi ale metodologiei contabile moderne constă în 
înlocuirea evaluării la valoarea istorică cu valoarea justă.  

                                                 
1Prin control se înţelege: 1) accesul la avantajele economice; 2) limitarea accesului altor entităţi. 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

50

Problemele concepţiei evaluării. În contabilitate, ca ştiinţă a domeniului economic, 
întotdeauna, a existat un interes faţă de evaluarea obiectelor activităţii economice şi influenţa acesteia 
la conţinutul raportării financiare.  

Acest interes s-a manifestat prin două concepţii bilanţiere – statică şi dinamică, însă momentul-
cheie la aplicarea fiecăreia din ele este principiul evaluării patrimoniului entităţii.  

Trebuie menţionat că evaluarea, deseori, se consideră o simplă procedură tehnică. O astfel de 
concluzie se poate face reieşind din definiţia următoare: „Evaluarea este o metodă de transfer al 
obiectelor de evidenţă din măsurarea naturală în măsurarea bănească şi se execută în scopul unor sau 
altor subiecţi economici” 6, 197.  

Posibil că, la început, aceasta aşa şi a fost (prima etapă a evoluţiei concepţiei valorii), 
deoarece se cunoaşte că dezvoltarea teoriei contabilităţii, iar împreună cu ea teoria valorii, are o durată 
mai mult de 200 de ani.  

Fiecare din concepţiile bilanţiere elaborate (a bilanţului static şi a bilanţului dinamic) avea 
sarcina să prezinte rezultatul activităţii:  

 în primul caz, prin evaluarea periodică a averii pentru determinarea nivelului acoperirii 
datoriilor cu activele proprietarului. În acest context, evaluarea se efectua conform 
principiului valorii de lichidare;  

 ca bază a concepţiei bilanţului dinamic o constituie evaluarea capitalului la o dată anumită 
şi influenţă asupra conţinutului bilanţului nu are evaluarea patrimoniului la data raportării, 
dar compararea costurilor efective de producere a activului (costului) cu veniturile din 
vânzare (preţul de realizare). În această situaţie, se aplică principiul valorii istorice.  

La etapa menţionată a dezvoltării contabilităţii ca ştiinţă, inclusiv a teoriei valorii, au contribuit 
astfel de savanţi ca Blatov N., Veişman R., Nicklisch H., Schmalenbach E., Rudanovschi A. etc.  

Astfel, după părerea lui Nicklisch H., care era adeptul bilanţului static, patrimoniul trebuie 
prezentat la preţul posibil de realizare la data bilanţului. Schmalenbach E. considera că scopul principal 
al contabilităţii constă în determinarea rezultatului financiar şi pentru calculul obiectiv al acestuia 
evaluarea obiectelor de evidenţă trebuie să se efectueze la valoarea istorică. De această părere era şi 
Rudanovschi A., insistând la neadmiterea aplicării reevaluării obiectelor de evidenţă 6, 413 – 417. 

În consecinţă, au apărut două direcţii ale concepţiei evaluării. Prima (în baza concepţiei statice a 
bilanţului) – direcţionat la calculul valorii obiectului în baza datelor externe faţă de subiectul economic 
referitoare la preţurile de piaţă. Valoarea obiectului este discretă în timp, neafectată de erori tehnice şi 
influenţa managementului. A doua direcţie a concepţiei (în baza concepţiei dinamice a bilanţului) 
reiese din calitatea permanenţei şi concordanţei datelor procesului contabil cu datele raportării, în 
corespundere cu care calcularea indicatorilor la valoarea perioadei curente se efectuează prin 
corectare, care este, de fapt, rezultatul datelor interne ale perioadei precedente.  

În condiţiile dezvoltării economice de la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX (starea pieţei 
financiare şi a muncii, a industriei), evaluarea ca procedură în teorie şi în practică consta în acordarea 
obiectului de evidenţă a măsurării băneşti. Dar situaţia s-a schimbat radical începând cu mijlocul 
secolului trecut (a doua etapă a evoluţiei concepţiei evaluării), când s-a conturat clar progresul 
tehnico-ştiinţific, care a contribuit la lărgirea şi intensificarea potenţialului industrial în toate ramurile 
economiei. Aceasta, la rândul său, a influenţat condiţiile funcţionării pieţelor muncii şi a capitalului, 
ceea ce, la începutul sec. XXI, a condus la globalizare. Modificarea relaţiilor economice dintre 
subiecţii economici şi condiţiile pieţei de capital, neapărat, s-au reflectat asupra fluxurilor 
informaţionale de contabilitate. În primul rând, aceasta s-a răsfrânt asupra evaluării ca metodă tehnică 
şi a apărut necesitatea de a lua în considerare nu numai legăturile structurale ale entităţii, dar şi 
influenţa parametrilor mediului exterior. De aceea, teoria contabilităţii a fost chemată să răspundă la 
întrebările: la ce valoare trebuie evaluate obiectele evidenţei; la ce dată se calculează valoarea; cum se 
efectuează calculul? Realizarea în practică a răspunsurilor chestiunilor înaintate a condus la elaborarea 
unei metode duble de evaluare şi reflectarea acesteia în situaţiile financiare.  

La etapa menţionată, teoria valorii este examinată în lucrările multor savanţi străini, aria 
intereselor ştiinţifice ale problemelor fundamentale ale selectării unui sau altui tip de valoare în 
corespundere cu paradigma bilanţului static sau dinamic. La aceştia se referă Bethge I., Hendriksen E., 
Van Breda M., D. Caldwell D., Matthews M., Needles B., Oberbrinkmann Fr., Richard J. şi alţii.  
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După părerea lui Hendriksen E. şi Van Breda M., alegerea concepţiei evaluării depinde de 
scopul acesteia şi interesele economice, pe care le urmăresc diverse grupe de utilizatori ai raportării 
financiare, întocmite în baza unei valori sau alteia. De aceea, aceşti autori se conduc de ideea despre 
utilizarea a două metode de evaluare: valorii de piaţă curente şi valorii istorice 9, 305. Un alt 
teoretician modern, Bethge I., consideră necesară utilizarea evaluării la valoarea istorică ca bază de 
determinare a rezultatului financiar 2, 124. Reprezentantul şcolii franceze a contabilităţii, Richard J., 
consideră că, la determinarea valorii de piaţă a întreprinderii ca complex al patrimoniului, se pot 
utiliza datele evidenţei actuariale, scopul căreia este calculul valorii actualizate a întreprinderii la un 
moment dat 4, 90. 

Ca urmare, s-a formulat concepţia, la baza căreia stă dependenţa măsurării valorice de scopul 
care îl urmăresc utilizatorii raportării financiare (figura 1).  

 

 
Figura 1. Dependenţa măsurării valorice de scopurile utilizatorilor raportări financiare 

Sursa: elaborat de autori în baza surselor ştiinţifice diverse  
 
Direcţia economică a concepţiei evaluării a căpătat o deosebită actualitate, în condiţiile 

economiei de piaţă bazate pe principiile cererii şi ofertei şi necesită luarea în calcul a valorii de piaţă 
reale a entităţii. Direcţia juridică prevede rezolvarea problemei ce ţine de înstrăinarea averii pe bază de 
drept. Ambele direcţii sunt concordate cu principiul valorii de lichidare, care stă la baza concepţiei 
bilanţului static. Direcţia contabilă este orientată la prezentarea informaţiei fundamentate despre 
rezultatele financiare şi, după cum urmează, corespunde concepţiei dinamice a bilanţului. 

Însă o explicaţie mai deplină şi formalizată a noţiunii valorii a fost dată de către Edwards E. şi 
Bell P. Aceşti autori au elaborat un sistem de evaluare a obiectului contabil, la baza căruia stau 
măsurarea în timp şi piaţa, în conformitate cu care se formează valoarea. În continuare, vom dezvălui 
esenţa acestui sistem de evaluare. Din punct de vedere al celui care întocmeşte situaţiile financiare, 
obiectul contabil: 

1) este rezultatul evenimentelor din trecut; 
2) trebuie reflectat în situaţii la data întocmirii lor, adică în prezent; 
3) înglobează în sine avantajele economice, care se aşteaptă să fie primite în viitor.  
De aceea, pentru autorii raportării financiare o întrebare retorică este, în care spaţiu de timp se 

va evalua obiectul? În afară de aceasta, pornind de la care condiţii ale pieţei – de procurare sau 
vânzare, se formează avantajul economic al obiectului contabil? Răspuns la aceste întrebări îl găsim în 
baza examinării schemei de mai jos (figura 2). 
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Figura 2. Influenţa condiţiilor de evaluare la valoarea obiectului contabil 

Sursa: elaborat de autori în baza sistemului propus de Е. Edwards şi P. Bell 9 
 
Conform sistemului examinat, se deosebesc două tipuri de piaţă a mărfurilor şi serviciilor – 

piaţa procurărilor şi piaţa vânzărilor. Pe piaţa procurărilor, entitatea poate cumpăra obiectul de 
evidenţă la o dată anumită şi cu anumit preţ, pe piaţa vânzărilor ea ar putea vinde obiectul la o dată 
anumită şi cu un anumit preţ. Aceasta este o condiţie, care determină evaluarea obiectului de evidenţă. 
A doua condiţie este evaluarea în timp. Pentru evaluare se pot folosi preţurile, care se referă atât la 
perioadele viitoare, cât şi la prezent şi viitor.  

Dar fiecare activ în procesul de utilizare sau îşi modifică forma, sau se transformă în alta. 
Fiecare stare a activului – iniţială, intermediară sau finală, dispune de valoarea sa, dar poate fi evaluată 
în mod diferit. Astfel, dacă forma obiectului comportă caracter intermediar, atunci obiectul poate fi 
evaluat: 1) conform stării actuale; 2) ca sinteză a investirii în el a resurselor materiale şi muncă; 3) în 
baza produsului final, cu scăderea resurselor necesare pentru stocare. Luând în considerare primele 
două condiţii, autorii menţionaţi mai sus au elaborat o matriţă formată dintr-un număr ipotetic de 
valori (18), în baza cărora obiectul poate fi evaluat.  

Însă, din totalul valorilor, aceşti autori au selectat 9, care corespund, în realitate, evenimentelor 
efectueze, din care doar 6, în viziunea acestora, au valoare practică. La acestea, se referă: 

 preţul curent de achiziţie a formei intermediare a activului evaluat (valoarea în prezent); 
 preţul curent de achiziţie a formei iniţiale a activului (valoarea în prezent); 
 preţul iniţial de achiziţie a formei iniţiale a activului (valoarea istorică); 
 preţul curent de vânzare a formei finale a activului, conform tranzacţiei (valoarea actuală); 
 preţul care se aşteaptă de la vânzarea formei finale a activului, conform vânzărilor 

prognozate (valoarea economică); 
 preţul posibil de vânzare a formei intermediare a activului (valoarea în prezent). 
Cercetarea de mai departe a chestiunii ce ţine de o măsurare valorică sau alta arată că: 
 preţul curent al vânzării activului cu formă determinată în baza tranzacţiei realizate nu are un 

sens specific, deoarece valoarea „de realizare a mărfurilor deja vândute sau a serviciilor 
prestate, e clar că nu poate fi privită ca referitoare la resursele existente la data raportării. 
Această valoare poate servi mai degrabă pentru calculul veniturilor din vânzări” 1, 121; 

 preţul posibil de vânzare a activului cu formă intermediară (sau a preţului posibil de 
realizare) contravine principiului continuităţii; 

 preţul aşteptat al formei finisate a activului privind vânzările prognozate este posibil numai 
în condiţiile când activul va fi utilizat de către entitate în perspectivă durabilă. În aşa caz, 
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acesta îşi va recupera valoarea sa în timp; 
 preţul curent al procurării formei intermediare a activului evaluat contravine principiului 

continuităţii activităţii entităţii. 
Aşadar, din punct de vedere al teoriei bilanţului dinamic pentru evaluarea la recunoaşterea 

iniţială, se utilizează valoarea istorică, iar valoarea achiziţiei, de fapt, se consideră ca valoare de 
înlocuire, deoarece reflectă activitatea curentă normală a entităţii, însă aplicarea acesteia comportă 
caracter limitat şi, ca principiu de evaluare, este marcat principiul „valorii istorice”. Conform 
concepţiei bilanţului static, evaluarea se efectuează la valoarea curentă de vânzare a activului luând în 
calcul nivelul de finisare a acestuia, iar principiul de evaluare se consideră principiul „valorii de 
lichidare”.  

De aceea, pentru condiţiile economice, care au condus la crearea acelor două concepţii ale 
bilanţului, obţinute cu diverse principii de evaluare, pe deplin corespunde noţiunii de „evaluare ca 
metodă de transfer al obiectului din măsurare bănească în scopul utilizatorilor” 6, 197. 

Însă, niciuna din concepţiile bilanţiere, care stau la baza metodologiei contabilităţii, 
independent, în practică, n-au fost utilizate. Savanţii, întotdeauna, încercau să le unească, creând 
concepţia statico-dinamică, însă, de fapt, este recunoscut avantajul concepţiei dinamice a bilanţului. 
Un astfel de procedeu a fost aplicat şi în privinţa evaluării obiectelor de evidenţă, care, în primul rând, 
se explică prin faptul că, de la mijlocul secolului trecut, evident, s-a marcat tendinţa influenţei 
factorului de timp – procese inflaţioniste. În consecinţă, păstrând principiul evaluării conform „valorii 
istorice”, la data pregătirii situaţiilor financiare, se permitea aplicarea evaluării la preţuri curente de 
achiziţie, care prezintă avantajul că oferă mai multă informaţie în situaţii financiare, deoarece 
presupune divizarea sumei totale a profitului perioadei în venituri de la stăpânirea activului şi profit 
operaţional. Aceasta asigură o evaluare a activităţii, în perioada de raportare, mai calitativă şi 
obţinerea informaţiei pentru adoptarea deciziilor mai sigure. În continuare, demonstrăm cele expuse 
printr-un exemplu.  

Exemplu. Presupunem că entitatea îşi începe activitatea, având capitalul acţionar în mărime de 
100 000 lei. La începutul anului, au fost procurate stocuri de 40 000 lei, care au fost realizate peste 6 
luni cu 50 000 lei şi peste încă 4 luni au fost achiziţionate astfel de stocuri, în aceeaşi cantitate la suma 
de 44 000 lei. Trebuie determinat profitul pe semestru şi anual. Modul de calcul şi de divizare a 
profitului va fi prezentat în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Divizarea profitului conform diverselor tipuri de evaluare 

(lei) 

Indicii Evaluarea la valoarea istorică 
Evaluarea la valoarea 

curentă 

Venit de vânzări 50 000 50 000 

Costul vânzării (40 000) (40 000) 

Profitul 

Corecţia la inflaţie 

10 000 

- 

10 000 

(4 000) 

Profit al rezultatului activităţii 10 000 6 000 

Venit de la utilizarea averii - 4 000 

 
La prima vedere, la evaluarea la valoarea istorică, entitatea a obţinut profit de 10 000 lei, care se 

va reflecta în Situaţia privind venitul global. Însă, dacă se va lua în considerare că, la sfârşitul anului, 
au fost procurate stocuri analogice, dar cu preţ mai mare decât la începutul anului, atunci rezultatul 
real al activităţii va fi 6 000 lei (10 000 lei – 4 000 lei). Dacă entitatea n-ar fi vândut stocurile (50 000 
lei), ea n-ar fi resimţit necesitatea să procure alte stocuri (44 000 lei), astfel rezultatul inactivităţii ar fi 
fost egal cu zero. Prin urmare, 10 000 lei – mărimea nominală a profitului anual, 6 000 lei este profitul 
real, iar 4 000 lei – venitul perioadei de stăpânire a stocurilor.  

Folosirea evaluării la valoarea curentă a obiectelor la data bilanţului:  
 permite scăderea, din totalul veniturilor perioadei, a veniturilor obţinute din stăpânirea averii; 
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 necesită reflectarea în bilanţ a provizioanelor de menţinerea mărimii capacităţilor 
operaţionale – esenţei businessului; 

 asigură respectarea principiului conservatismului şi raportarea devine mai prudentă decât cea 
pregătită în baza valorii istorice. 

Există un numerar semnificativ de surse bibliografice, în care se prezintă diverse clasificări ale 
evaluării. Una dintre acestea este clasificarea propusă de prof. Socolov Ia. 7, 199. După părerea 
acestui autor, la care subscriem, evaluarea este o problemă centrală a teoriei şi practicii contabilităţii, 
care trebuie grupată pe trei direcţii: conform obiectului evaluării; conform metodei de transfer; 
conform funcţiei informative. 

O altă clasificare propune Carpova V., la baza căreia stă scopul evaluării: 
 pentru formarea informaţiei de evaluare a averii şi datoriilor – valoarea de lichidare, valoarea 

vamală, valoarea curentă (de piaţă), valoarea planificată, valoarea de înlocuire; 
 pentru executarea funcţiei de control – valoarea normativă, valoarea medie, valoarea 

efectivă, valoarea de transfer; 
 pentru calculul rezultatului financiar – costul efectiv, valoarea vânzărilor. 
Menţionăm că o astfel de diversitate a grupelor de clasificare creează un spectru informativ larg 

pentru determinarea valorii fiecărui obiect de evidenţă, însă, în opinia autorilor, ambele clasificări 
examinate, mai degrabă poartă o direcţie social-economică, decât conceptuală, în comparaţie cu 
clasificarea dată de către Edwards E. şi Bell P. În cadrul sistemului de evaluare, la etapa a doua a 
evoluţiei concepţiei de măsurare valorică, se modifică componenta calitativă a evaluării, iar metoda de 
evaluare aleasă din multiplele posibile, trebuie să fie adecvată cerinţelor utilizatorilor faţă de 
informaţia prezentată în situaţiile financiare. 

Relaţiile economice dintre subiecţii economici, care se modifică în mod dinamic, la fel şi 
tendinţele de dezvoltare a pieţei de capital, au intensificat rolul factorului timp. Aceasta a condus la 
faptul că metodologia existentă a evaluării a împiedicat alegerea fundamentată a tipului de valoare 
adecvat fiecărui obiect de evidenţă a mediului de afaceri. În practica contabilităţii, nu s-a valorificat pe 
deplin evaluarea, cu ajutorul căreia s-ar fi putut exclude influenţa factorului în timp şi subiectivismul 
persoanelor care întocmesc situaţiile financiare. Una din primele încercări de a elabora o concepţie a 
valorii (etapa a treia a evoluţiei concepţiei evaluării) în cadrul SIRF (Standardelor Internaţionale de 
Raportare Financiară), a fost făcută în Bazele conceptuale de pregătire a situaţiilor financiare, în care 
s-au evidenţiat patru metode de evaluare la: 

 valoarea istorică; 
 valoarea de înlocuire; 
 valoarea de realizare; 
 valoarea actualizată.  
Primele două metode de evaluare presupun determinarea valorii obiectului, altele două – 

determinarea preţului obiectului. Cu alte cuvinte, valoarea de bilanţ a obiectului se determină sau prin 
costurile de procurare, sau prin suma mijloacelor care poate fi primită de către entitate din vânzări sau 
utilizarea obiectului dat, ce necesită aplicarea actualizării a fluxului de numerar, care, după cum se 
presupune, va crea, în viitor, un obiect în condiţii normale ale activităţii. Trebuie menţionat că, în 
Concepţie, la definirea activelor şi datoriilor, accentul se pune pe evaluarea în baza avantajelor 
aşteptate de la utilizarea acestora. Această etapă a metodologiei contabilităţii este remarcată prin faptul 
că s-a schimbat componenta cantitativă a evaluării, astăzi, ea, deja, nu este o procedură tehnică de 
transfer al unui măsurător în altul, nu o alegere al unui sau altui tip de valoare. Măsurarea în valoare se 
aplică tuturor obiectelor, care trebuie să fie comparabile. De aceea, termenul „măsurarea valorică” mai 
exact corespunde procedurilor contabilităţii, deoarece poate fi atât determinată (fixată), obţinută prin 
calcul sau aşteptată (nedeterminată), calculată în baza evenimentelor prognozate.  

Evaluarea (măsurarea valorică) reprezintă un proces de creare a valorii obiectelor de evidenţă 
reglementat, efectuat prin calculul valorii fiecărui obiect sau grup de obiecte (pentru scopuri de 
evidenţă curentă) şi al totalului obiectelor (pentru întocmirea situaţiilor financiare), luând în 
considerare factorul timp şi conţinutul operaţiilor economice. 

Înţelegerea şi rolul evaluării, în contabilitate, se modifică permanent, ceea ce necesită revizuirea 
poverii funcţionale a acesteia, înlăturarea inexactităţilor în relatarea noţiunilor de bază, căutarea 
tratărilor conceptuale în efectuarea procedurilor de calcul, rezolvarea problemei privind necesitatea 
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aplicării valorii istorice, elaborarea indicaţiilor privind calculul valorii juste, la care SIRF-urile, 
deseori, apelează în privinţa chestiunilor de evaluare a unor obiecte de evidenţă.  

Cu toate că valoarea justă a devenit o noţiune de bază în sistemul SIRF-urilor, tratarea acesteia a 
fost destul de neclară, deoarece, prin valoarea justă, se putea înţelege şi valoarea de piaţă, şi valoarea 
curentă, şi valoarea de înlocuire. De aceea, se poate afirma că, la momentul dat, teoria contabilităţii n-
a creat o concepţie determinată logic a măsurării valorice. 

Însă, la această etapă a evoluţiei concepţiei măsurării valorice, a lipsit metodologia evaluării, 
ceea ce a împiedicat alegerea fundamentată a tipului valorii şi a metodei de calcul al acesteia pentru 
fiecare obiect adecvat situaţiei businessului. Problema fundamentării creării valorii obiectelor 
contabilităţii, la fel şi a elementelor situaţiilor financiare, este atât de tipizată, cât şi complicată. 
Tipizată, deoarece e vorba, în esenţă, de aplicarea neîntreruptă a metodelor de măsurare valorică pe tot 
parcursul perioadei de evidenţă. Complicaţia acestui proces se explică prin influenţa situaţiilor 
obiective şi subiective, a calităţii volatile a informaţiei valorice în rezultatul căreia valoarea obţinută 
anterior poate să-şi piardă sensul ca mărime a valorii obiectelor de evidenţă, influenţând corectitudinea 
indicatorilor raportării financiare.  

Un spectru larg de cerinţe ale utilizatorilor datelor contabile, scopurilor, tinderea spre 
perfecţionarea deciziilor adoptate obligă ca sistemul de evaluare să se modifice, să se creeze şi să 
realizeze calitatea prezentării informaţiei. Necesitatea obţinerii în sistemul informaţional al 
contabilităţii a indicatorilor valorici, cărora le aparţin calitatea de siguranţă, oportunitatea, 
comparabilitatea şi claritatea, a condiţionat diferenţierea concepţiilor măsurării valorii şi elaborarea 
unei noi concepţii, care ia în calcul realizările ştiinţifice acumulate şi experienţa practică.  

Începând cu anul 2001, când a fost marcată clar tendinţa de trecere la evaluarea la valoarea 
justă, are loc crearea unei noi concepţii de evaluare (etapa actuală a evoluţiei). Un motiv 
impulsionant de trecere l-a constituit apariţia unor tipuri noi de active imobilizate:  

 epoca informaţională a creat active comerciale şi corporative, evaluarea cărora, în baza 
principiului valorii istorice, practic, nu este posibilă; 

 modificările pe piaţa financiară au lărgit componenţa activelor, care include tipuri concrete 
de instrumente financiare şi investiţiile imobiliare, a căror măsurare valorică trebuie să ia în 
calcul valoarea în timp a banilor. 

Apariţia acestor active, care necesită o metodă specială de măsurare valorică, a condiţionat 
trecerea la evaluarea conform valorii juste (figura 3).  

 
 

Figura 3. Principiile evaluării şi influenţa la măsurarea valorică a activelor 
Sursa: elaborat de autori 
 
Astfel, până nu demult, evaluarea reflecta rezultatul numai al acţionării interne (evaluarea la 

valoarea istorică, în limitele concepţiei dinamice). Situaţia s-a schimbat când evaluarea la valoarea 
justă a fost determinată ca prioritară, în ceea ce priveşte caracteristicile calitative ale informaţiei 
incluse în situaţiile financiare. Metoda de calcul al valorii juste la evaluarea ulterioară depinde de 
specificul fiecărui activ. Astfel, pentru unele tipuri de instrumente financiare şi investiţii imobiliare, 
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valoarea se determină, în mod direct, în baza preţurilor de vânzare-cumpărare existente pe piaţa activă, 
care reprezintă valoarea justă. Pentru activele care, tradiţional, sunt contabilizate la valoarea istorică 
(imobilizări necorporale, mijloace fixe, credite etc.), valoarea se determină pe calea unui calcul în baza 
actualizării. În consecinţă, la data întocmirii situaţiilor financiare, activele se reflectă la valoarea justă, 
valoarea actualizată, valoarea amortizată.  

Pornind de la cele expuse, se constată că valoarea justă nu este un tip concret al valorii, dar o 
noţiune generală, ce sintetizează acele tipuri de valori, care influenţează evaluarea valorică a unui 
obiect concret de evidenţă sau grupe de obiecte omogene. De aceea, după părerea noastră, evaluarea 
trebuie să se efectueze la valoarea actualizată, valoarea amortizată, valoarea de piaţă curentă, iar, în 
contextul concepţiei măsurării valorice, principiul evaluării este valoarea justă.  

Efectuarea evaluării unui obiect de evidenţă concret, în baza principiului valorii juste, şi 
reflectarea rezultatelor acesteia în raportarea financiară conduce la apariţia unei piramide 
informaţionale care conţine informaţia necesară evaluatorilor profesionali, care utilizează metode 
speciale de evaluare, deoarece dispun de cunoştinţele respective şi de informaţia necesară. Astfel, de 
exemplu, pentru evaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale, a investiţiei imobiliare în 
corespundere cu principiul valorii juste este necesară informaţia despre: 

 nivelul de dezvoltare economico-socială a regiunii; 
 caracteristicile tehnice ale obiectului; 
 productivitatea şi eficienţa utilizării obiectului; 
 tipul de evaluare pentru care s-a optat; 
 metodele de măsurare valorice. 
Din aceasta, putem conchide că, pentru aplicarea evaluării care corespunde cerinţelor raportării 

financiare la o etapă concretă, trebuie avute în vedere datele sistemelor informaţionale, atât exterioare, 
cât şi interioare, de a lua în calcul interesele utilizatorilor, diversitatea operaţiunilor economice şi 
calităţile specifice ale obiectelor de evidenţă, necesitatea evaluării condiţionată de influenţa factorului 
timp. 

Aşadar, măsurarea valorică este un proces complicat şi pentru ca el să fie reglementat şi 
direcţionat la formarea valorii obiectului prin calculul mărimii acesteia, trebuie parcurşi următorii paşi:  

1) determinarea obiectului spre evaluare în diverse operaţii economice; 
2) alegerea tipului de valoare în baza factorului timp;  
3) alegerea metodei de calcul, luând în considerare calitatea informaţiei valorice; 
4) calculul mărimii valorice finale; 
5) corectarea rezultatului obţinut; 
6) formarea valorii în bilanţ.  
Rezultatele evaluării se transmit subiecţilor care întocmesc situaţiile financiare şi care le 

transmit utilizatorilor, pregătite în corespundere cu principiul siguranţei informaţiei şi care conţin date 
sintetizate despre situaţia financiară a entităţii.  

Pentru a respecta o astfel de consecutivitate, concepţia măsurării valorice, bazată pe principiul 
valorii juste, trebuie să includă: un spectru de noţiuni, principiile clare ale procesului de evaluare, 
caracteristicile calitative ale informaţiei valorice, funcţiile de măsurare a valorii, procedurile de calcul 
al valorii şi diagnostica datelor valorice. Însă, trebuie menţionat că, în prezent, acel spectru de noţiuni 
al concepţiei măsurării valorice, definitiv, nu s-a format. În continuare, vom încerca să fundamentăm 
cele expuse.  

Din momentul declarării, în sistemul SIRF-urilor, despre trecerea la valoarea justă, această 
noţiune a fost modificată de câteva ori. Astfel, prin valoarea justă se înţelege suma:  

 la care se poate schimba activul sau regla o datorie la efectuarea tranzacţiei între partenerii 
familiarizaţi, doritori să exercite o astfel de tranzacţie şi independenţi reciproc (Standardul 
Internaţional de Contabilitate (SIC) 19 „Beneficiile angajaţilor”, SIC 32 „Instrumente 
financiare: prezentarea informaţiei”, SIRF 3 „Combinări de întreprinderi”); 

 care poate fi primită la vânzarea activului sau a unităţii generatoare de numerar prin 
exercitarea tranzacţiei între parteneri bine familiarizaţi, doritori să realizeze o astfel de 
tranzacţie şi independenţi reciproc, cu excluderea costurilor de ieşire (SIC 36 „Deprecierea 
activelor”); 
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 la care se poate schimba activul la executarea tranzacţiei între parteneri bine familiarizaţi, 
doritori să realizeze o astfel de tranzacţie şi independenţi reciproc, cu excluderea costurilor 
de ieşire (SIC 40 „Investiţii imobiliare”). 

În acest context, un şir de reguli ale SIRF-urilor prevăd cazuri de necoincidenţă a valorii 
bilanţiere a activelor cu valoarea justă a acestora. Astfel, de exemplu, imobilizările necorporale, 
mijloacele fixe şi alte active imobilizate, testate la depreciere, se reflectă în bilanţ la valoarea care nu 
corespunde definiţiei valorii juste, dar satisface cerinţele tendinţei generale de trecere la evaluarea care 
ia în calcul factorul timp şi alte condiţii ale pieţei. Concluzia generală este următoarea: 

 în diverse situaţii economice, valoarea justă poate fi determinată în mod diferit; 
 conform prevederilor unor SIRF-uri valoarea de bilanţ a unor obiecte de evidenţă va fi 

diferită de valoarea justă. 
Într-un exemplu concret, vom examina cele expuse.  
Exemplu. Să presupunem că entitatea a vândut producţia sa firmei X. În urma tranzacţiei, a fost 

determinat preţul de 10 000 lei. Costurile de transport ale entităţii – 1 500 lei, iar costurile de transport 
ale firmei X la aducerea mărfii cu forţe proprii – 2 000 lei. Compararea valorii calculate, conform 
condiţiilor tranzacţiei, este prezentată în tabelul 2.  

Tabelul 2 
Mărimile valorii tranzacţiei la fiecare participant 

 (lei) 

Indicii 
Valoarea de pe poziţia 

vânzătorului 
Valoarea de pe poziţia 

cumpărătorului 

Preţul tranzacţiei 10 000 10 000 

Preţul net al tranzacţiei 8 500 12 000 

Valoarea de înlocuire × 12 000 

Valoarea justă până la 
vânzare 

10 000 × 

Valoarea justă după vânzare × 10 000 

 
Din punct de vedere teoretic şi fără a lua în considerare costurile de transport, atât ale 

vânzătorului, cât şi ale cumpărătorului, se poate considera că şi valoarea procurării şi valoarea vânzării 
exprimă valoarea justă, deoarece acesta şi a fost preţul vânzării. Din punct de vedere metodologic, 
valoarea justă (10 000 lei) se situează între preţul net al vânzării (8 500 lei) şi valoarea de înlocuire 
(12 000 lei). 

Rezultatele obţinute confirmă opinia autorilor că obiectele trebuie să se evalueze nu la valoarea 
justă, dar conform principiului valorii juste, care este pus la temelia concepţiei valorii.  

Discuţiile referitoare la aplicarea valorii juste au condus la elaborarea concepţiei clare şi în 
legătură cu convergenţa SIRF-urilor cu Principiile contabile general acceptate ale SUA, în cadrul 
cărora, în anul 2006, a fost adoptat standardul „Evaluarea la valoarea justă”, a fost o încercare de a 
revizui spectrul terminologic al evaluării. Rezultatul acestor discuţii a fost elaborarea SIRF 13 
„Evaluarea la valoarea justă”, pus în aplicare de la 01.01.2013, iar conţinutul acestuia a fost orientat la 
formarea concepţiei evaluării la valoarea justă.  

Conform standardului indicat, valoarea justă este preţul, care ar fi fost primit la vânzarea 
activului sau plătit la stingerea datoriei în cadrul unei tranzacţii dintre participanţi pe piaţă la data 
evaluării (п.9). Standardul specifică că valoarea justă nu-i o evaluare formată reieşind din specificul 
entităţii, dar valoarea de piaţă (п.13).  

Algoritmul efectuării evaluării la valoarea justă conform SIRF 13 este prezentat în figura 4. 
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Figura 4. Algoritmul efectuării evaluării la valoarea justă conform SIRF 13 
Sursa: elaborat de autori în baza prevederilor SIRF 13 
 
Piaţa de bază este înţeleasă ca o piaţă, pe care sunt situate un volum şi un nivel de activitate semnificativ 

al articolului evaluat, reieşind din admiterea că entitatea, de regulă, aici îşi realizează afacerile sale. Piaţa 
favorabilă este piaţa pe care poate fi primită o sumă maximă în cazul vânzării sau plăţii unei sume minimale la 
transmiterea datoriei după deducerea costurilor aferente afacerii şi de transport. O condiţie de efectuare a 
tranzacţiei constă în faptul că participanţii pe piaţă activează în interesele proprii: ei sunt independenţi, 
familiarizaţi, pot şi doresc să contracteze afacerea. Vom demonstra această regulă a SIRF 13 în baza unui 
exemplu concret.  

Exemplu. Entitatea vinde un activ, pentru care există două pieţe ale mărfurilor şi serviciilor. Luând în 
considerare condiţiile tranzacţiei referitoare la vânzarea activului, care sunt prezentate în tabelul 3, trebuie să se 
determine care dintre aceste pieţe este mai favorabilă.  

Tabelul 3 
Depistarea pieţei favorabile tranzacţiei 

(lei) 
Indicii tranzacţiei Piaţa 1 Piaţa 2 

Preţul tranzacţiei 15 000 13 000 
Costurile de transport (3 000) (1 500) 
Valoarea justă 12 000 11 500 
Cheltuielile tranzacţiei (2 000) (1 000) 
Rezultatul total al tranzacţiei 10 000 10 500 

 
Deşi, pe piaţa 1, preţul tranzacţiei este mai mare, favorabilă se consideră piaţa 2, deoarece, pe această 

piaţă, va fi primită suma maximală în cazul vânzării.  
La întocmirea situaţiilor financiare, trebuie luaţi în considerare numai acei factori, care ar fi fost luaţi în 

calcul, la general, de către participanţii la piaţă, de aceea, principiul de bază al evaluării la valoarea justă rezidă în 
lipsa orientării la condiţia tranzacţiilor reale ale entităţii concrete. Pornind de la aceasta, valoarea justă reprezintă 
acel preţ, pe care sunt gata să-l plătească pentru activ participanţii simpli ai tranzacţiei, ce se deosebeşte de la 
preţul de ieşire la vânzarea impusă sau la lichidare. Concepţia evaluării la valoarea justă se referă numai la acele 
entităţi care: 

 utilizează valoarea justă pentru evaluarea investiţiei imobiliare; 
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 reevaluează imobilizările necorporale şi corporale; 
 dispun de active biologice sau producţie agricolă; 
 posedă instrumente financiare. 
Cu scopul creării concepţiei evaluării la valoarea justă în SIRF 13, sunt evidenţiate trei nivele de date 

iniţiale: 
 preţurile cotate pe pieţe active pentru active analogice, considerate dovezi sigure ale valorii juste; 
 datele iniţiale, care nu sunt preţuri cotate şi care, direct sau indirect, pot fi urmărite; 
 date iniţiale neobservate pentru active şi datorii. 
În standard, se recomandă trei metode de evaluare la valoarea justă, care trebuie, la maximum, să 

folosească datele iniţiale observate şi, la minimum, să utilizeze datele iniţiale neobservate (p.67). În mod 
sintetizat, caracteristica acestor metode de evaluare şi aplicare este prezentată în tabelul 4. 

Tabelul 4 
Caracteristica metodelor de evaluare la valoarea justă conform SIRF 13 

 
Metoda  

de 
evaluare 

Caracteristica Aplicarea 

Conform 
pieţei 

Prevede utilizarea preţului sau altei informaţii oportune, generate de 
operaţii realizate pe piaţă cu active, datorii sau grupe de active şi 
datorii identice sau analogice  

De regulă, pentru 
evaluarea instrumentelor 
financiare şi a investiţiei 
imobiliare 

Conform 
costurilor 

Reflectă suma, care ar fi fost necesară la momentul dat, pentru a 
înlocui capacitatea de exploatare a activului (valoarea curentă de 
înlocuire). Valoarea justă, conform acestei metode este valoarea de 
procurare, de creare a activului, de comparare a utilităţii, corectată la 
învechirea fizică, tehnologică şi economică  

Pentru evaluarea activelor 
nefinanciare 

Conform 
veniturilor 

Transformă viitoarele sume (de exemplu, fluxul de numerar) într-o 
sumă unică la momentul curent (valoarea actualizată). Evaluarea se 
efectuează în baza valorii, marcată de aşteptările pe piaţă în privinţa 
unor astfel de evaluări viitoare  

Pentru evaluarea activelor 
mobilizate nefinanciare şi 
financiare 

Sursa: elaborat de autori în baza prevederilor SIRF 13 
 
Trebuie menţionat că mulţi savanţi, inclusiv ruşi, acordă atenţie problemelor utilizării valorii efective, 

actualizate, curente şi juste. Aceştia sunt Kovaliov V., Karpova V., Mizicovschi G., Socolov V. ş.a.  
Astfel, Covaliov V., indică caracterul revoluţionar al valorii juste şi o tratează ca pe o „caracteristică a 

obiectului, care determină mărimea comparativă în operaţii de schimb potenţiale şi efective” şi relatează „că 
orice activ poate fi contabilizat dublu: sau din poziţia trecutului, adică a costurilor investite în producerea 
activului evaluat (prioritatea evaluării la valoarea istorică), sau de pe poziţia viitorului, adică a veniturilor, care se 
aşteaptă spre obţinere datorită posesiei activelor (prioritatea evaluării la valoarea justă” [3, 56]. Valoarea justă 
inclusă în situaţiile financiare, conform poziţiei lui Mizicovschi E., permite îndeplinirea a trei funcţii economice 
importante: „furnizează persoanelor interesante informaţia despre starea direcţiilor de activitate concrete, ridică 
nivelul dirijării corporative şi amortizează simetria informaţiei (diferenţa dintre nivelul de informare a 
utilizatorilor externi şi interni)”. Socolov V. menţionează că „trecerea la evaluarea conform valorii juste, bazată 
pe venitul curent, reiese logic din concepţia priorităţii bilanţului” [7]. După părerea autoarei Karpova V. „… în 
contabilitate, înlăturarea definitivă a costului iniţial (efectiv) va conduce la pierderea calităţilor stabilităţii, 
clarităţii şi parţial a autenticităţii informaţiei, …. iar, în bilanţ, aplicarea valorii juste pe deplin este îndreptăţită de 
destinaţia sa ca sursă principală a datelor despre starea financiară a subiectului la un moment determinat în timp 
şi-n concordanţă cu variaţia acestui tip de măsurare, care este just doar la data evaluării” 12.  

Din punct de vedere critic, analizează evaluarea la valoarea justă savanţii americani Hendrixen E., Van 
Breda M., care nu consideră „această evaluare de sine stătătoare, ce poate fi utilizată la întocmirea raportării 
financiare, dar o combinare a diverselor metode de evaluare” [8, 314]. 

Însă, aceste viziuni ale autorilor în privinţa necesităţii aplicării valorii juste, după părerea noastră, nu 
reflectă abordarea conceptuală a măsurării valorice în contextul tendinţei moderne.  
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Mai exact caracterizează evaluarea la valoarea justă Piatov M., care analizând conţinutul SIRF 13 
subliniază că toate metodele valorii juste recomandate sunt de sine stătătoare, „pe acestea le uneşte numai cerinţa 
justeţii în relaţie cu rezultatele potenţiale. Justeţea este mai degrabă o caracteristică calitativă, decât determinarea 
unei metode concrete de evaluare la valoarea justă” 11. O părere analogică are şi Socolov V.: „Valoarea justă 
nu este o metodă, dar calitatea acesteia” [7]. O astfel de poziţie coincide cu părerea noastră despre faptul că 
evaluarea la valoarea justă constituie principiul chemat să asigure calitatea informaţiei reflectate în raportarea 
financiară, dar nu un tip de valoare prin care se evaluează obiectul de evidenţă.  

Concluzie 
De exactitatea măsurărilor efectuate de către persoana care întocmeşte situaţiile financiare depind 

valoarea de bilanţ a activelor entităţii, datoriile apărute şi calculul rezultatului financiar.  
Realizarea procesului măsurării valorice se însoţeşte de procedurile respective ce ţin de culegerea şi 

analiza informaţiei despre evenimentele din trecut şi aşteptate, care au atribuţie la obiectul evaluării şi la situaţia 
de intrare, utilizare şi ieşire. În procesul de calcul, trebuie luată în considerare toată informaţia oportună la data 
evaluării. În acel timp, alegerea unui tip concret de valoare şi a metodei de calcul a acesteia este complicată prin 
existenţa multiplelor alternative, care apar în consecinţa regulilor de evidenţă, a specificului activităţii 
economice, a intereselor diverse ale utilizatorilor informaţiei financiare. De aceea, concluzia despre valoarea 
obiectului trebuie formată, conducându-se de o concepţie de măsurare valorică oarecare, aspectul important al 
căreia trebuie să fie efectuarea procedurii de calcul al mărimii obiectului de evidenţă, în contextul tuturor 
factorilor care influenţează aceasta şi crearea mecanismului de dirijare a informaţiei obţinute şi utilizarea acesteia 
în interesele unor sau altor utilizatori.  

Actualitatea problemei măsurării valorice creşte în legătură cu faptul că realizarea funcţiei agregate a 
acesteia, ca metodă universală de reflectare a bunurilor şi situaţiei financiare a entităţii, nu este posibilă utilizând 
principiile teoretice în acţiune şi deprinderile practice. Noi vedem soluţionarea problemei prin studierea profundă 
a procesului de formare a valorii, prin perfecţionarea teoriei măsurării valorice, elaborării metodologiei generale 
şi a procedurilor de evaluare, fundamentarea principiilor de creare a acestui proces şi stabilirea limitelor de 
variaţie ale tipurilor de valoare şi ale metodelor de calcul al lor, care corespund condiţiilor concrete de activitate.  

În prezent, când relaţiile economice şi consolidarea capitalului din etapa integrării au trecut în etapa 
globalizării, prezentarea informaţiei în situaţiile financiare trebuie să se bazeze pe teoria contabilităţii moderne, 
care include şi concepţia logic determinată a evaluării valorice.  
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DELIMITĂRI PRIVIND INFORMAŢIA AFERENTĂ PĂRŢILOR AFILIATE  
ŞI MODALITATEA DE PREZENTARE A ACESTEIA ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE 

 
Valentina PALADI, conf. univ. dr., ASEM, vspaladi@mail.ru 

Lica ERHAN, lect. sup. dr., ASEM, lica.erhan@mail.ru 
 
 Abstract. The National Standard of Accounting ,,Related parties and contracts of civil society” deals 

with a number of situations and aspects that deserve to be discussed.  
 In this context, the article is dedicated to the presentation of the information concerning the affiliated 

parts in the explanatory notes of financial statements. In case the information dealing with affiliated parts is not 
presented, this will lead to wrong, incorrect information and its users may consider that the entity activates 
independently and only in its interest.  

 There are presented several examples linked with affiliated parts and it is also described the necessity of 
presenting information concerning the affiliated parts, types of transaction that can be accomplished among the 
affiliated parts, as well as the necessary information that needs to be revealed in the explanatory notes of 
financial statements. 

 Cuvinte-cheie: parte afiliată, tranzacții economice, control, influență semnificativă. 
 
Clasificarea JEL: M41. 
 
Reforma contabilității din Republica Moldova, derulată în convergență cu normele și principiile 

internaționale, a condiționat apariția unui șir de probleme de ordin metodologic și practic, care, în 
particular, se referă și la contabilitatea părților afiliate, prin aprobarea unui nou SNC „Părți afiliate și 
contracte de societate civilă”. În contextul dat, prezenta lucrare a fost concepută pentru a elucida 
anumite aspecte aferente informației despre părțile afiliate și modului de prezentare a acesteia în 
situațiile financiare. 

O trăsătură caracteristică a businessului contemporan constă în multitudinea tranzacțiilor economice 
care au loc între diverse entităţi sau persoane fizice. Totodată, aceste entități sau persoane fizice pot fi 
considerate părți afiliate, în conformitate cu noul Standard Național de Contabilitate (SNC) „Părți afiliate 
și contracte de societate civilă”, dacă au capacitatea de a controla sau sunt controlate, au influenţă 
semnificativă sau sunt influenţate semnificativ de cealaltă parte în politicile financiare și operaționale. 
Concomitent, modul de prezentare a informațiilor privind părțile afiliate în nota explicativă la situațiile 
financiare este reglementat de standardul național, elaborat în baza Standardului Internațional de 
Contabilitate (IAS) 24 ,,Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate”. 

Necesitatea prezentării informaţiilor privind părţile afiliate rezultă din importanţa acesteia 
pentru utilizatorii situaţiilor financiare. Relațiile care au loc între părțile afiliate influențează asupra 
poziției financiare și rezultatelor financiare ale entității care prezintă situațiile financiare. De regulă, 
tranzacţiile care au loc între părţile afiliate pot semnificativ să se deosebească de operaţiile analogice 
care au loc între alți agenți economici, nelegați de entitatea dată. Aceste diferențe se datorează, în 
primul rând, diferitelor scopuri ce stau la baza efectuării acestor tranzacții. Scopul tranzacțiilor 
economice, efectuate cu părțile neafiliate, pentru orice entitate, este, în primul rând, de a obține profit, 
în timp ce scopul efectuării tranzacțiilor cu părțile afiliate este, de obicei, nu obținerea profitului, ci 
redistribuirea resurselor între părți afiliate. Cu toate acestea, efectuarea unor tranzacții, în condiții 
diferite de cele efectuate cu părțile neafiliate, permite părților afiliate să exercite o influență asupra 
poziției financiare a entității.  

Pentru a utiliza corect prevederile noului SNC „Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”, 
este necesar de a înţelege cine poate fi considerat parte afiliată și ce tipuri de tranzacții pot apărea între 
părţile afiliate.  

Conform paragrafului 5 din SNC „Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”, părţile afiliate 
cu entitatea analizată pot fi atât persoane juridice, cât şi fizice. În continuare, vom examina diverse 
situaţii de identificare a părţilor afiliate: 

 O entitate poate fi considerată parte afiliată, dacă controlează direct sau indirect o altă entitate.  
 Exemplul 1. Entitatea „A” deţine 90% din acţiunile cu drept de vot ale entităţii „B”. La 

rândul său, entitatea „B” deţine 60% din acţiunile cu drept de vot ale entităţii „C”. Celelalte 40% 
sunt repartizate între diverşi acţionari, a căror cotă individuală nu depăşeşte 5%. Entitatea „C” 
deţine 100% din acțiunile entității „D”, adică: 
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Figura 1. Relația de control dintre părțile afiliate 
Sursa: elaborat de către autori 
 
Se presupune că entitățile, care dețin mai mult de 50% din acţiunile cu drept de vot, dețin și 

controlul. 
 În baza datelor din exemplul 1, părți afiliate sunt: 
 entităţile „A” şi „B”, deoarece „A” deţine controlul direct asupra entităţii „B”; 
 entităţile „B” şi „C”, deoarece „B” deţine controlul direct asupra entităţii „C”; 
 entităţile „C” şi „D”, deoarece „C” deţine controlul direct asupra entităţii „D”; 
 entităţile „A” şi „C”, deoarece „A” deţine controlul indirect, prin intermediul lui „B”, 

asupra entităţii „C”; 
 entităţile „A” şi „D”, deoarece „A” deţine controlul indirect, prin intermediul lui „B” şi „C” 

asupra entităţii „D”; 
 entităţile „B” şi „D”, deoarece „B” deţine controlul indirect, prin intermediul lui „C” 

asupra entităţii „D”. 
Ţinem să menţionăm că noţiunea de control utilizată în SNC „Părţi afiliate şi contracte de 

societate civilă” diferă de cea definită de IFRS 10 „Situaţii financiare consolidate”. Astfel, controlul, 
conform standardului naţional, reprezintă ,,capacitatea de a gestiona politicile financiare şi 
operaţionale ale entităţii sau societăţii civile pentru a obţine beneficii economice din activitatea 
acestora”. Bazându-ne pe prevederile acestui standard, găsim de cuviinţă să menţionăm că controlul 
există, dacă entitatea, direct sau indirect, deţine o cotă semnificativă (mai mult de 50%) în capitalul 
social al altei entităţi sau (în ceea ce priveşte persoanele fizice), dacă determină politica de gestiune a 
entităţii, adică face parte din personalul-cheie din conducerea entităţii. Făcând referire la controlul 
indirect al persoanelor din conducere sau al acționarilor, menționăm că și membrii apropiați ai familiei 
lor (părinții, soțul/soția și copiii acestora au o influenţă semnificativă asupra entităţii.  

În IFRS 10, este stipulat că, pentru a deține controlul asupra unei entități în care s-a investit, nu 
este suficient doar să ai autoritatea de a conduce politicile financiare şi operaţionale. Pentru a 
determina corect în ce calitate se află o entitate faţă de cealaltă (o controlează sau este controlată), este 
necesar să se examineze: 

 nivelul de drepturi ale entităţii, ce ia decizii, numai că nu doar drepturi ca cotă, dar şi 
posibilitatea ei de a realiza acest drept; 

 modalitatea de a remunera persoana ce ia decizii. Dacă este stabilită o remunerare 
constantă, cel mai probabil că acesta va fi un reprezentant. Dacă remunerarea lui depinde 
de venit şi îşi asumă toate riscurile – atunci va fi mandant; 

 dreptul altor părți de a verifica, dacă acestea nu pun piedici în realizarea drepturilor 
proprietarilor. Dacă cineva din ei posedă dreptul de veto – controlul lipseşte, chiar dacă 
acest drept de interzicere n-a fost folosit niciodată. De asemenea, conducerii îi va fi greu să 
argumenteze existenţa controlului, dacă acesta este un acționar pasiv, care nu se implică în 
luarea deciziilor, deoarece totul îl satisface, însă poate să intervină şi cu dreptul său de vot 
și să limiteze luarea deciziei, când acţiunile aferente gestiunii nu-i convin; 

 dependenţa persoanelor, ce iau decizii de factorii variabili ai venitului. 
Astfel, noţiunea de control în IFRS 10 este definită astfel: „un investitor controlează o entitate în care  

s-a investit atunci când este expus riscurilor sau are drepturi asupra rezultatelor variabile pe baza participării 
sale în entitatea în care s-a investit şi are capacitatea de a influenţa acele rezultate prin autoritatea sa asupra 
entităţii în care s-a investit”. Din această definiție rezultă că, în loc de ,,autoritatea de a conduce politicile 
financiare şi operaţionale”, se utilizează modelul „reprezentant-mandant”. Aceste noţiuni sunt utilizate în IAS 18 
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„Venituri” la determinarea modului de calcul al venitului. Reprezentantul altor părţi în cadrul efectuării unor 
tranzacţii calculează venitul în mărimea comisionului obținut de la mandant. Mandantul calculează toată suma 
tranzacţii ca venituri, iar costul de vânzare drept cheltuială. Analogia constă în faptul că entitatea-mandant 
controlează altă entitate, iar entitatea-reprezentant – nu.  

Exemplul 2. Să presupunem că activele entității „А” sunt gestionate de mai mulţi investitori. O 
cotă de 68% revine investitorului „С”, care nu participă la gestiunea entităţii „A”.  

În baza datelor din exemplul 2, investitorul „C”, deşi deţine 68% din activele nete ale entităţii 
„A”, nu o controlează, deoarece nu participă la gestiunea ei. Respectiv, entitatea ,,A” și investitorul 
,,C” nu sunt părţi afiliate. 

Reieşind din cele menţionate, constatăm că, pentru a stabili dacă o entitate controlează sau nu 
altă entitate, și respectiv, sunt sau nu considerate ca părţi afiliate, este necesar să se ţină cont de toate 
criteriile de stabilire a controlului, enumerate mai sus.  

 O entitate va fi considerată parte afiliată a unei alte entităţi, dacă este o entitate asociată, 
adică entitate în care o altă entitate are o influenţă semnificativă asupra politicilor 
financiare şi operaţionale, dar care nu este nici entitate-fiică, nici un participant la un 
angajament comun.  

Influenţa semnificativă, conform prevederilor SNC „Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”, 
reprezintă capacitatea de a influenţa politicile financiare şi operaţionale prin participare la capitalul social al 
entităţii în mărime de la 20% până la 50% sau în alt mod prevăzut de statut sau contract. Cu alte cuvinte, 
influența semnificativă presupune participarea la procesul luării deciziilor aferente activităţii entităţii în care 
s-a investit, însă nu permite deţinerea controlului asupra ei. De regulă, investitorul deţine o influenţă 
semnificativă asupra entităţii în care a investit, dacă cota sa de participaţie (directă sau indirectă) în 
capitalul social al entităţii variază între 20-50% sau dacă acesta (investitorul) face parte din organul de 
conducere sau participă la procesul luării deciziilor. Printre persoanele care au capacitatea de a influenţa 
semnificativ asupra entităţii se enumeră şi membrii apropiaţi a investitorului (persoanei fizice) care au o 
influenţă semnificativă asupra entităţii în care a investit.  

Exemplul 3. Entitatea „A” deţine 48% din acţiunile cu drept de vot ale entităţii „B”. La rândul 
său, entitatea „B” deţine 45% din acţiunile cu drept de vot ale entităţii „C”. Celelalte 55% sunt 
repartizate între diverşi acţionari, a căror cotă individuală nu depăşeşte 5%. Entitatea „C” deţine 
25% din acţiunile cu drept de vot ale entităţii „D”, adică:  

  
  
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Relația de influență semnificativă dintre părțile afiliate 
Sursa: elaborat de către autori 
 
În baza datelor din exemplul 3, părți afiliate sunt: 
 entităţile „A” şi „B”, deoarece, deţinând direct 48% din acţiunile entităţii „B”, pot influenţa 

semnificativ politicile financiare şi operaţionale ale entităţii „B”; 
 entităţile „B” şi „C”, deoarece, deţinând direct 45% din acţiunile entităţii „C”, pot influenţa 

semnificativ politicile financiare şi operaţionale ale entităţii „C”; 
 entităţile „C” şi „D”, deoarece, deţinând direct 25% din acţiunile entităţii „D”, pot influenţa 

semnificativ politicile financiare şi operaţionale ale entităţii „D”; 
 entităţile „A” şi „C”, deoarece deţinând indirect prin intermediul lui „B” 21,6% (0,48 x 

0,45) pot influenţa semnificativ politicile financiare şi operaţionale ale entităţii „C”. 
 O entitate este considerată parte afiliată a unei altei entităţi „A”, dacă aceasta, 

împreună cu alte părţi, controlează în comun entitatea „A” sau dacă entitatea „A”, 
împreună cu alţi asociaţi, deţine controlul comun asupra entităţii date. De asemenea, 
asociații într-o societate civilă sunt părţi afiliate. 
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Noțiunea de control comun este definită de IFRS 11 „Angajamente comune” şi de SNC „Părţi 
afiliate şi contracte de societate civilă”. Conform prevederilor acestor standarde, pentru a evalua dacă 
o entitate deţine controlul comun într-un angajament contractual, aceasta trebuie mai întâi să evalueze 
dacă toate părțile sau doar un grup al lor, controlează angajamentul. Atunci când toate părțile sau doar 
un grup al lor, analizate în mod colectiv, sunt capabile să coordoneze activitățile care influențează 
semnificativ rezultatele angajamentului, părţile controlează în comun angajamentul. 

După ce s-a constatat că toate părţile sau un grup al lor controlează în comun angajamentul, o 
entitate trebuie să evalueze dacă deţine controlul comun al angajamentului. Controlul comun există 
numai atunci când este necesar consimţământul unanim al părţilor care controlează, în mod colectiv, 
angajamentul pentru a decide cu privire la activităţile relevante.  

Astfel, controlul comun reprezintă acel control partajat a unei activităţi economice convenit prin 
contract, care există numai în cazul când deciziile legate de activităţile relevante necesită 
consimţământul unanim al părţilor care deţin controlul comun. 

Exemplul 4. Entităţile „B” şi „C” deţin controlul comun asupra entităţii „A”, adică:  
 
 
 
  
  

 
 
 

Figura 3. Relația de control comun dintre părțile afiliate 
 Sursa: elaborat de către autori 
 
În baza informației din exemplul 4, entitățile „B” și „C” sunt părţi afiliate cu entitatea „A”. 
 O entitate-fiică, controlată de altă entitate, numită mamă, este considerată parte afiliată a acesteia. 
Exemplul 5. Societatea-mamă deţine controlul asupra entităţii-fiice „A”.  
În baza informației din exemplul 5, societatea-mamă și entitatea-fiică sunt părți afiliate, 

deoarece societatea-mamă deține controlul asupra entității fiice.  
 Parte afiliată se consideră persoana fizică sau membrul apropiat al familiei acesteia, cum ar fi 

părinţii, soţul/soţia şi copiii acestora, care are o influenţă semnificativă asupra entităţii sau face 
parte din personalul-cheie din conducerea entităţii, de exemplu, este membru al Consiliului 
entităţii, Organului executiv, Comisiei de cenzori sau al altor organe de conducere şi, în așa mod, 
participă la gestionarea politicilor financiare şi operaţionale ale entităţii.  

Exemplul 6. Entitatea „A” deţine 95% din acţiunile cu drept de vot ale entităţii „B”, directorul 
general al entităţii „B” deţine 65% din acţiunile cu drept de vot ale entităţii „C”. La rândul său, 
directorul entităţii „B” este şi directorul entităţii „D”, în care acesta nu deţine nicio cotă şi nu o 
controlează. Activităţile entităţilor „A” şi „D” sunt desfăşurate în diferite domenii şi între acestea nu 
există nicio legătură şi n-au fost efectuate tranzacţii între ele. Fiul directorului entității „A” deţine 
35% din acţiunile entității „E”, adică: 

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Relația dintre părțile afiliate: entitatea ,,A”, ,,B”, ,,C” ,,D”şi ,,E” 

Sursa: elaborat de către autori 
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Se presupune că entitățile, care deţin mai mult de 50% din acţiunile cu drept de vot, dețin și 
controlul. 

În baza datelor din exemplul 6, părţi afiliate sunt: 
 entităţile „A” şi „B”, deoarece entitatea „A” deţine controlul direct asupra entităţii „B”; 
 directorul general şi entitatea „B”, deoarece directorul face parte din personalul-cheie din 

conducerea entităţii;  
 directorul general şi entitatea „C”, deoarece directorul deţine direct controlul asupra 

entităţii „C”;  
 fiul directorului și entitatea „E”, deoarece fiul directorului deține 35% din acţiunile acestei 

entităţi şi are o influenţă semnificativă în gestiunea politicilor financiare şi operaţionale ale 
acesteia. 

Conform paragrafului 6 din SNC „Părţi afiliate şi contracte de societate civilă”, două entităţi nu 
sunt considerate părţi afiliate, doar din cauză că au în comun un director sau un alt membru al 
personalului-cheie. Utilizând informația din exemplul 6, putem constata că entităţile „B” şi „D”, având 
în comun un director, nu sunt considerate părţi afiliate. De asemenea, nu se consideră părţi afiliate 
clienţii, furnizorii, distribuitorii etc., cu care entitatea efectuează tranzacţii economice ordinare, 
indiferent de volumul acestora, precum şi alte entităţi şi persoane fizice, cum ar fi creditorii, 
finanţatorii, organele sindicale etc., în cadrul unor relaţii ordinare. 

Între părțile afiliate, pot avea loc tranzacții economice, care reprezintă un transfer de resurse sau 
obligații între ele și includ: 

 procurarea și/sau vânzarea mărfurilor; 
 procurarea și/sau vânzarea mijloacelor fixe și/sau a altor active; 
 prestarea și/sau beneficierea de servicii; 
 predarea/primirea bunurilor în leasing; 
 acordarea/primirea împrumuturilor, finanțărilor și aporturilor la capitalul social; 
 acordarea/primirea garanțiilor; 
 decontarea datoriilor în numele entității sau de către entitate în numele părții afiliate etc. 

De regulă, toate tranzacțiile dintre părțile afiliate se contabilizează separat, în aceleași mod ca și 
tranzacțiile cu părțile neafiliate, în conformitate cu standardele naționale. 

În funcţie de caracterul relaţiilor între părţile afiliate atât SNC „Părţi afiliate şi contracte de 
societate civilă”, cât și IAS 24 ,,Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate”, determină 
componenţa informaţiei ce trebuie să fie prezentată în nota explicativă la situaţiile financiare. Dacă 
între părţile afiliate există relaţii de control, adică relaţii între societatea-mamă şi entitatea-fiică, atunci 
informaţia, privind părţile afiliate, trebuie să fie prezentată chiar dacă între acestea au existat sau nu 
tranzacţii în perioada raportată. Entitatea trebuie să prezinte numele societăţii-mamă. Atunci când 
societatea-mamă nu întocmeşte situaţii financiare consolidate, atunci trebuie să prezinte şi numele 
societăţii-mamă situate imediat deasupra societăţii-mamă a entităţii raportoare care întocmeşte aceste 
situaţii.  

Dacă relaţiile dintre părţile afiliate comportă un caracter de influenţă semnificativă, atunci 
informaţia privind părţile afiliate şi operaţiile este prezentată în situaţiile financiare, numai dacă, în 
perioada raportată, au avut loc tranzacţii între părţile afiliate.  

Dacă o entitate a avut tranzacţii cu părţile afiliate pe parcursul perioadei de gestiune, aceasta 
trebuie să prezinte natura relaţiilor cu părţile afiliate, precum şi informaţiile cu privire la valoarea 
tranzacţiilor şi soldurile scadente, necesare pentru ca utilizatorii să înţeleagă efectul potenţial al relaţiei 
asupra situaţiilor financiare. Prezentarea informaţiilor trebuie să includă cel puţin: 

 valoarea tranzacţiilor efectuate; 
 valoarea soldurilor creanţelor, investiţiilor şi datoriilor aferente părţilor afiliate la 

începutul şi sfârşitul perioadei de gestiune; 
 natura, volumul, termenele şi condiţiile aferente desfăşurării tranzacţiilor cu părţile 

afiliate; 
 garanţiile oferite sau primite; 
 cheltuielile recunoscute pe parcursul perioadei de gestiune curentă privind creanţele 

compromise ale părţilor afiliate, inclusiv provizioanele aferente acestora. 
Lista informației minimale prezentată, ce trebuie să fie dezvăluită în nota explicativă la situațiile 

financiare, este condiționată de faptul că părțile afiliate, deseori, recurg la condiții de achitare diferite 
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de cele existente pe piață, nu respectă termenele de achitare etc., în același timp, este evident că, în 
cazul în care entitatea va avea nevoie urgent de numerar, partea afiliată va transfera suma necesară. 
Utilizatorul trebuie să cunoască suma acestei datorii, ca să poată analiza corect creanțele și datoriile 
entității în general.  

Făcând referire la partea afiliată – persoană fizică, în această situație, pot apărea următoarele 
operațiuni. Astfel, pentru persoanele ce controlează sau au o influență semnificativă – acestea sunt 
operații aferente procurării acțiunilor, cotelor de participație, obținerii dividendelor. Pentru personalul-
cheie, chiar dacă acesta nu deține cote în capitalul entității, în nota explicativă la situațiile financiare 
trebuie prezentată informația despre mărimea compensațiilor primite. 

Există cazuri în care, în situațiile financiare nu sunt prezentate informații privind unele părți 
afiliate, relațiile cu care nu sunt evidențiate, spre exemplu, informații despre o entitate care se află sub 
controlul sau influența semnificativă a personalului-cheie sau a unui membru apropiat al familiei 
acestei persoane. Formal, entitatea nu poartă nicio răspundere juridică despre neprezentarea acestei 
informații, însă, ținând cont că situațiile financiare trebuie să fie întocmite în conformitate cu cerințele 
standardelor naționale de contabilitate, utilizatorii nu vor primi informația completă, veridică și 
obiectivă. 

De asemenea, deseori, nu se dezvăluie numele persoanelor, din cauza cărora entitatea este 
considerată ca parte afiliată. De exemplu, în nota la situațiile financiare, poate fi indicat că entitatea a 
achitat o sumă de 1 500 000 lei unui grup de acționari ce controlează entitatea, fără să fie indicat cine 
face parte din acest grup. Adică, formal, informația privind partea afiliată este prezentată, însă, în 
realitate, este posibil ca entitatea să se afle sub controlul comun al acestui grup de acționari. În acest 
caz, neprezentând o astfel de informație, entitatea duce în eroare utilizatorii situațiilor financiare. 

În concluzie, este necesară mențiunea că, în cazul neprezentării informațiilor privind părțile 
afiliate, utilizatorii situațiilor financiare pot considera că entitatea activează independent și numai în 
interesele sale. Principial, în această evaluare, este faptul că tranzacțiile au fost efectuate din bună 
dorință, bazate pe concurență, și ca urmare, evaluate la valoarea justă. În cazul părților afiliate și 
tranzacțiilor cu acestea, evaluarea nu întotdeauna va fi una corectă. Riscul unor astfel de relații și 
tranzacții constă și în aceea că situațiile financiare vor conțin date care nu întotdeauna reflectă situația 
reală de la entitate.  
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PROBLEME AFERENTE COSTURILOR DE CREȘTERE  
A MASEI LEMNOASE PE PICIOR 
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The subject of the article consists in exposing the accounting cost growth-foot timber, as part of the 

biological forestry assets: cost classification articles, primary documents and centralizing analytical register, 
accounting records, determination of the cost of the addition of wood, that is appreciated as modification of the 
biological forestry assets. Up until now, this important issue of financing this costs from state budget or local 
government budgets is not currently clarified, and resolution of it is not discussed at the moment in the Republic 
of Moldova.  

În prezentul articol, este expus modul de contabilizare a costurilor de creștere a masei lemnoase pe 
picior – parte componentă a activelor biologice imobilizate forestiere: nomenclatorul articolelor de costuri, 
documentele primare și centralizatoare, registrul analitic, înregistrările contabile, determinarea costului 
adaosului masei lemnoase privit ca modificare a activelor biologice imobilizate forestiere. Soluționarea acestei 
probleme importante, care, actualmente, în RM, nici nu este abordată, nu cuprinde condițiile finanțării acestor 
costuri din bugetul de stat sau bugetele administrației publice locale. 

Cuvinte-cheie: masă lemnoasă pe picior crescută, active biologice imobilizate forestiere, costuri de pază, 
costuri de protecție, adaos al masei lemnoase. 
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Una din cele mai importante probleme, atât pentru sectorul silvic, cât şi pentru întreaga 
economie naţională, o reprezintă determinarea costului efectiv al masei lemnoase pe picior crescute în 
anul gestionar. Actualmente, în RM, această problemă nu numai că nu este studiată, dar nici nu este 
abordată. Conform cercetărilor lui Borchers J. în Marea Britanie, Noua Zeelandă, ţările din Europa 
Centrală (Franţa, Germania, Ungaria, Polonia), s-a încercat reflectarea, în contabilitate a entității 
silvice, nu numai a existenţei activelor biologice imobilizate forestiere (ABIF), dar şi a modificărilor 
din componenţa acestora, respectiv fiind evaluate (3, p.37-40). În Suedia, societățile pe acţiuni cotate 
la bursa de valori sunt obligate să reflecte în contabilitate existenţa şi modificările ABIF, iar entităţile 
mici evaluează aceste active cu modificările aferente prin calculele respective (4, 67-80). 

Nu se determină costul efectiv al masei lemnoase pe picior crescute în anul de gestiune nici în 
Federaţia Rusă, deşi în cercetările autorilor Djîcovici V. L., Moiseev N. A., Vasiliev P. V., Orlov M. 
M., Petrov A. P., Ahmadecva M. M., Kojuhov N. I., Hincanina N. E., se menţionează necesitatea 
calculării costului resurselor forestiere. În mod diferit este abordată această problemă în România. 
Chiar şi acei cercetători al căror domeniu de studiu este silvicultura, cum sunt Marcu N., Cezar-Dan 
Zegheru, nu abordează problema contabilizării masei lemnoase pe picior crescute şi evaluării costului 
acesteia. Dimpotrivă, Rusu V., caracterizând situaţia creată în sectorul silvic, insistă la soluţionarea 
problemei în cauză, propunând contabilizarea masei lemnoase și a costului acesteia într-un cont 
separat, însă nu ca parte componentă a ABIF (5). 

Deoarece niciun act normativ ce reglementează sectorul silvic nu prevede calcularea costului 
masei lemnoase pe picior crescute ca element al modificărilor activelor biologice, tradiţional costurile 
aferente împreună cu costurile de împădurire, regenerare, ajutorare şi completare a regenerărilor 
naturale şi artificiale, de conservare a biodiversităţii ecologice etc., actualmente, sunt contabilizate în 
contul 714 „Alte cheltuieli ale activităţii operaţionale”. La sfârşitul perioadei gestionare (anului), 
costurile acumulate în contul 714, actualmente, sunt decontate la diminuarea venitului obţinut în anul 
gestionar. Din acest motiv, fără a lua în considerare destinaţia şi caracterul acestor costuri, masa 
lemnoasă crescută pe parcursul anilor (durata de viață a arborilor), la momentul recoltării ei nu are 
niciun cost. 

Situaţie paradoxală, care e contradictorie prevederilor SNC şi IFRS în privinţa delimitării 
cheltuielilor care aduc beneficii economice pe o perioadă gestionară curentă şi pe parcursul mai multor 
perioade. Costurile condiţionate de îngrijirea ABIF şi de modificarea acestora (creşterea masei 
lemnoase pe perioade de zeci de ani) se atribuie la micşorarea veniturilor obţinute în anul gestionar 
curent. Acestea, la rândul lor, sunt incomensurabile cu venitul acestei perioade gestionare curente în 
baza principiului concordanţei şi a periodicităţii. 

 Studiile efectuate denotă că problema abordată este una din cele mai complicate şi necesită:  
1. Separarea lucrărilor, respectiv a costurilor aferente cu caracter de investiţii capitale din 

componenţa altor cheltuieli după conţinutul lor economic, care sunt condiţionate de lucrările 
tehnologice de creştere, îngrijire, pază şi protecţie a pădurii şi, în mod direct sau/şi indirect, 
contribuie la creşterea masei lemnoase pe picior; 

2. Separarea menţionată se propune să fie realizată luându-se în considerare atitudinea 
costurilor către un singur obiect de evidenţă a costurilor (subparcelă – unitatea amenagistică) 
sau către mai multe obiecte de evidenţă a acestora; 

3. Stabilirea unui cont de evidenţă a costurilor de creștere a masei lemnoase pe picior în 
perioada gestionară; 

4. Determinarea masei lemnoase pe picior crescute în anul gestionar (de măsurat modificările 
ABIF) şi perfectarea documentară aferentă; 

5. Calcularea costului efectiv al masei lemnoase pe picior; 
6. Înregistrarea la intrări a masei lemnoase crescute (completarea volumului masei lemnoase 

sau a ABIF) cu capitalizarea anuală a costului acesteia. 
În actualul Plan general de conturi contabile, nu există cont special pentru a contabiliza costurile 

condiţionate de creşterea masei lemnoase pe picior, care conform SNC „Particularităţile contabilităţii 
în agricultură” şi prevederilor IAS 41 „Agricultura” reprezintă modificări ale activelor biologice. 
Acest cont poate fi 813 „Îngrijirea activelor biologice imobilizate forestiere”. În debitul acestui cont, 
se propune să fie acumulate cu total cumulativ de la începutul anului gestionar costurile de îngrijire, de 
management, pază şi protecţie a pădurilor, iar în credit decontarea acestor costuri la înregistrarea la 
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intrări a masei lemnoase pe picior crescute, sau capitalizarea costurilor aferente modificărilor 
(majorării volumului masei lemnoase cantitativ și valoric) ABIF. În contul 813, se propune de 
contabilizat costurile menţionate după transferarea activelor biologice imobilizate în curs de execuție 
(ABICE), în stare de masiv, pe întreaga perioadă de creştere şi exploatare a acestora. 

Principalul scop al lucrărilor de îngrijire, management, pază şi protecţie a pădurilor constă în 
realizarea sau favorizarea formării structurii optime a arboreturilor în aspectul ecologic şi genetic, în 
conformitate cu legile de structurare şi funcţionare a ecosistemelor forestiere. 

Evidenţa analitică a costurilor menţionate se propune să fie ţinută pe fiecare ocol silvic, iar în 
cadrul ocolului – pe fiecare canton, iar în cadrul cantonului – pe parcele şi subparcele şi pe tipuri de 
lucrări şi costuri aferente. În acest scop, se propune următoarea codificare structurală a contului în 
cauză: 

 813 – simbolul contului sintetic „Îngrijirea activelor biologice imobilizate forestiere” 
 a patra cifră – 1 – 9 – simbolul ocolului silvic din entitatea respectivă; 
 a cincea și a șasea 01-99 simbolul cantonului respectiv din ocolul silvic; 
 a şaptea şi a opta – 01-99 – numărul de ordine al parcelei; 
 a noua cifră – simbolul subparcelelor respective A, B, C, D, …….Z, A1, B1 etc.  

De exemplu, pentru entitatea silvică Hânceşti-silva, cifrul 81310515 E exprimă: 
- 813 – simbolul contului sintetic, care va exprima totalul costurilor de îngrijire, pază şi 

protecţie pentru entitatea silvică raională; 
- 1- ocolul silvic „Bobeica”; 
- 05- numărul cantonului Stolniceni, şef Bîta A.; 
- 15- parcela cu acest număr de ordine; 
- E- subparcela E din parcela nr. 15. 

Totalizarea datelor, conform simbolului 813xx, va exprima suma costurilor de creştere şi 
îngrijire a ABIF pe fiecare canton, iar conform simbolului 813x – pe fiecare ocol silvic, totalul general 
al costurilor de creştere a masei lemnoase pe entitatea silvică raională - simbolul 813. 

Studiile practicii contabilităţii, la entităţile silvice Hânceşti-silva, Străşeni, Călăraşi, Ialoveni, 
Făleşti, Orhei, denotă că problema contabilităţii costurilor de creştere a masei lemnoase pe picior 
niciodată n-a fost abordată. Ea lipseşte şi în actele normative, elaborate de Agenția „Moldsilva”.  

S-a constatat că, la etapa actuală, momentul cel mai dificil în soluţionarea problemei constă în 
argumentarea economică a nomenclatorului costurilor care urmează a fi contabilizate în contul 813. 
Considerăm că, în acest scop, este necesar de luat în considerare nu numai delimitarea costurilor de 
creştere a masei lemnoase pe picior după transferarea ABIF în starea de masiv, dar şi criteriul obţinerii 
sau neobţinerii masei lemnoase în urma lucrărilor de îngrijire, monitorizare, pază şi protecţie a 
acestora. 

În opinia noastră, din punct de vedere tehnologic, chiar şi în cazul obţinerii unor produse 
lemnoase (lemn de lucru, lemn de foc, nuiele, crengi etc.) din tăieri selective (rărituri, igienă, sanitare 
etc.), costurile condiţionate de aceste lucrări, concomitent, ar trebui să fie atribuite şi la masa lemnoasă 
pe picior crescută și la masa lemnoasă recoltată în anul gestionar. Doar prin executarea acestor lucrări 
se favorizează, se accelerează creşterea masei lemnoase pe întreaga perioadă de viaţă rămasă a ABIF. 
Însă, actualmente, nu există nicio metodă ştiinţific argumentată în divizarea costurilor privind lucrările 
menţionate între masa lemnoasă crescută şi produsele lemnoase recoltate. Din punct de vedere tehnic, 
aceasta ar complica contabilitatea costurilor în cauză, dacă prioritatea va fi acordată economicului.  

Neglijând economicul (din cauza lipsei metodei de repartizare) şi în baza prevalenţei tehnicului 
(se simplifică modul de contabilizare), se propune ca, în toate cazurile de obţinere a unor produse 
lemnoase înregistrate la intrări din executarea lucrărilor de tăieri selective de arbori, costurile efective 
să fie integral contabilizate în contul 811 „Activităţi de bază”. Costurile condiţionate de executarea 
lucrărilor de tăieri selective în pădurile aflate în stare de masiv şi exploatabilitate şi de alte lucrări 
menţionate mai sus, în urma cărora nu se obţin produse lemnoase, se propune să fie contabilizate în 
contul 813. 

Unele lucrări din lista lucrărilor silvice pot fi efectuate şi în pădurile tinere şi în cele ce se află în 
stare de masiv şi/sau de exploatabilitate. De exemplu, lucrările de depresaj (rărirea seminţişurilor şi 
desişurilor) pot fi efectuate în pădurile înfiinţate (tinere) şi în pădurile în stare de masiv sau de 
exploatabilitate după regenerarea naturală, artificială sau combinată. Lucrările de curăţire, la fel, pot fi 
efectuate în ambele categorii de păduri. 
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Luând în considerare cele expuse, modul de contabilizare a costurilor condiţionate de lucrările 
de îngrijire a pădurilor (creştere a masei lemnoase pe picior) se propune să fie contabilizate precum 
este prezentat în figura 1. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modul de contabilizare a costurilor de îngrijire a pădurilor 
 
În baza lucrărilor de creștere a masei lemnoase (îngrijire, management, pază și protecție a 

pădurilor), prevăzute în Normele didactice elaborate de Institutul de Cercetări Ştiințifice în 
Silvicultură (6, p.282) și a examinării Dării de seamă privind îndeplinirea planului de producere în 
silvicultură (f. nr.2 silvicultura) şi a registrelor de evidenţa sintetică şi analitică a costurilor şi 
cheltuielilor la entitățile silvice Călăraşi, Hânceşti-silva, Ialoveni şi Chişinău, propunem următorul 
nomenclator de lucrări efectuate după criteriul tehnologic cu costurile aferente: 

1. Amenajamentul silvic (elagajul, emondajul, îngrijirea marginii de masiv, deschiderea 
culoarelor de acces, îngrijirea subarboretului), care va include: retribuţiile de salarii ale muncitorilor, 
contribuţiile pentru asigurările sociale şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, costul 
serviciilor de transport cu tractoarele sau cu tracţiune animală. 

2. Protecţia pădurii de boli şi vătămători, total, inclusiv: 
a) combaterea terestră – se va reflecta costul chimicalelor, salariile muncitorilor ce vor 

prepara soluţiile, contribuţiile pentru asigurările sociale cu primele pentru asistenţa 
medicală, serviciile tractoarelor pentru protecţia puieţilor plantaţi în urma lucrărilor 
efectuate; 

b) combaterea aeriană – costul serviciilor aviației, precum şi costurile privind pregătirea 
terenului de aterizare, salariile muncitorilor cu contribuţiile şi primele aferente; 

c) măsuri biologice – costurile protecţiei pădurii pe cale biologică. 
3. Protecţia antiincendiară, total, 

a) inclusiv: crearea şi întreţinerea fâşiilor forestiere de păduri mineralizate – costul serviciilor 
tractoarelor sau serviciilor de tracțiune animală; 

b) construcţia şi întreţinerea drumurilor interne cu destinaţie antiincendiară – costul 
serviciilor prestate de tractoarele proprii sau serviciilor terţe; 

c) întreţinerea paznicilor incendiari temporari – retribuţiile de salarii ale paznicilor, 
contribuţiile pentru asigurările sociale şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală. 

4. Paza pădurilor (ABIF). În esenţa sa, paza pădurilor nu este condiţionată de procesul tehnologic 
de îngrijire a acestora şi creştere a masei lemnoase pe picior. Din aceste considerente, costurile de pază 
ar fi raţional să fie contabilizate în componenţa regiei de producţie (costurile indirecte de producție). 
Însă, din punct de vedere tehnic, aceasta contribuie la repartizarea regiei de producţie la finele anului 
gestionar separat: costuri de pază forestieră şi separat – regia de producţie fără costurile de pază 
forestieră, ce complică situația. Prin urmare, se propune ca costurile privind paza forestieră să fie 
contabilizate într-un cont analitic din cadrul contului sintetic 813 „Îngrijirea activelor biologice 

Costurile condiţionate de lucrările de îngrijire,  
pază şi protecţie a pădurilor: 

Tinere  

Atribuirea la costul 
ABICE  

(contul 131) 

În stare de masiv şi/sau exploatabilitate în cazul: 

Obţinerii produselor 
lemnoase.  

Atribuirea la costul 
produselor recoltate 

(contul 811) 

Neobţinerea produselor 
lemnoase. Atribuirea la costul 

masei lemnoase crescute.  
(contul 813 cu capitalizarea 

ulterioară în contul 132)  
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imobilizante forestiere”, iar la sfârşitul perioadei gestionare – de repartizat suma cumulată a acestora 
în raport cu suprafaţa păzită a pădurilor tinere, a pădurilor în stare de masiv şi exploatabile, a 
pepinierelor şi a rezervaţiilor semincere. 

În baza calculului de repartizare a costurilor de pază, va genera înregistrarea contabilă: 
Debit 813 „Îngrijirea activelor biologice imobilizante forestiere” – conturile analitice ale 

subparcelelor; 
Debit 131 „Active biologice imobilizate în curs de execuţie” – conturile analitice ale costurilor 

de plantare, creştere şi îngrijire a pădurilor tinere; 
Debit 811 „Activităţi de bază” – conturile analitice privind întreţinerea pepinierelor şi 

rezervaţiilor semincere; 
Debit 723 „Cheltuieli excepţionale” – în cazul nimicirii unei suprafeţe de pădure în urma 

incendiilor, alunecărilor de teren etc. 
Credit 813 „Îngrijirea activelor biologice imobilizante forestiere” – la toată suma costurilor de 

pază a pădurii repartizată, contul analitic al costurilor cumulate pe parcursul 
perioadei de gestiune curente „Paza forestieră”. 

5. Curăţirea pădurii de deșeuri, vreascuri, gunoi – se vor contabiliza retribuţiile de salarii ale 
muncitorilor ce execută aceste lucrări, contribuţiile pentru asigurările sociale şi primele de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală, costul serviciilor tractoarelor şi autocamioanelor. 

6. Selectarea şi încrustarea arborilor molipsiţi (bolnavi) – vor fi contabilizate retribuţiile de 
salarii ale muncitorilor cu contribuţiile şi primele aferente sumei costurilor de regie repartizată, în caz 
de obținere a masei lemnoase din aceste lucrări, costurile aferente vor fi contabilizate în componența 
costurilor activităților de bază. 

7. Determinarea volumului masei lemnoase pe picior crescute în anul gestionar – se vor 
contabiliza costurile cu personalul (salariile calculate specialiştilor – măsurători, contribuţiile pentru 
asigurările sociale şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală). 

8. Regia de producție – se indică suma regiei de producție repartizate. 
9. Alte lucrări cu caracter tehnologic – se vor contabiliza costurile aferente altor lucrări 

tehnologice, care nu sunt menţionate în acest nomenclator. De exemplu, costul serviciilor tractoarelor 
şi autocamioanelor privind executarea lucrărilor de îngrijire a pădurilor. 

Unele costuri condiţionate de lucrările tehnologice pot fi comune pentru două sau mai multe 
subparcele, parcele şi chiar cantoane, cum ar fi combaterea aeriană a bolilor şi vătămătorilor, măsurile 
biologice, protecţia antiincendiară, curăţirea pădurii de deşeuri, gunoi. Este raţional ca aceste costuri 
să fie contabilizate în contul sintetic 813 pe fiecare tip de lucrări menţionate cu repartizarea ulterioară 
a acestora pe subparcele, parcele în raport cu suprafaţa acestora, cum s-a specificat în articolul 4 al 
nomenclatorului propus. 

În calitate de documente primare şi centralizatoare pentru contabilizarea acestor costuri, 
entităţile silvice utilizează: 

- bonul de lucru (se întocmeşte cu indicarea fiecărei subparcele), 
- calculul contribuţiilor asigurărilor sociale şi primelor de asistenţă medicală, 
- foaia de parcurs a autocamionului, 
- fişa de evidenţă a utilizării tractorului, 
- calculul de repartizare a costurilor de exploatare a transportului auto, sau a tractoarelor, 
- calculul repartizării combustibilului consumat, 
- procesul-verbal de executare a lucrărilor, 
- factura fiscală, 
- procesul-verbal de consum al chimicalelor, 
- fişa de pontaj, 
- calculul repartizării regiei de producție, 
- alte documente. 

În baza acestora şi altor documente, costurile condiţionate de executarea lucrărilor tehnologice 
de îngrijire a pădurii vor fi acumulate astfel: 

Debit 813 „Îngrijirea activelor biologice imobilizate forestiere” 
Credit 211 „Materiale”, 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, 214 „Uzura obiectelor 

de mică valoare şi scurtă durată”, 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea 
muncii”, 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, 541 „Datorii 
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preliminate”, 821 „Costuri indirecte de producţie”, 521 „Datorii comerciale”, 544 
„Alte datorii curente” etc. 

Repartizarea costurilor comune (ale câtorva subparcele şi/sau parcele) se va reflecta prin 
înregistrarea contabilă internă, ca în articolul 4 al nomenclatorului propus. 

După aceste înregistrări contabile, costurile acumulate în conturile analitice ale contului sintetic 
813 se propune să fie verificate înainte de a calcula costul efectiv al masei lemnoase pe picior crescute. 

Investigaţiile denotă că suma cotei-părți a costurilor de pază şi protecţie a pădurilor în stare de 
masiv şi exploatabilitate afectate de calamităţile naturale este raţional să fie repartizată în cazul 
tăierilor selective de arbori doborâți sau rupţi de vânt și zăpadă – în raport cu ponderea masei 
lemnoase nimicite în volumul masei lemnoase la începutul anului, în cazul incendiului sau alunecărilor 
de teren – în raport cu suprafaţa afectată de aceşti factori, în cazul nimicirii integrale a arborilor de pe 
suprafaţa afectată. 

Totuşi, înainte de a repartiza costurile de îngrijire a ABIF pe subparcele, când atribuirea directă 
a acestora este imposibilă este raţional de luat în considerare, existența factorilor excepţionali – seceta, 
incendiile, doborâturile, rupturile de arbori produse de vânt şi de zăpadă, alunecările de teren etc. 
Conform codului silvic (art. 33), doborâturile şi rupturile de arbori din cauza vântului şi zăpezii se 
califică drept efecte de calamităţi naturale. Dacă terenul forestier a fost afectat de aceşti factori cu 
înregistrarea unor pierderi, atunci entitatea silvică se propune să contabilizeze: 

a) decontarea costului masei lemnoase pe picior (ieşire parţială sau integrală a ABIF) existent 
la momentul producerii evenimentului excepţional (în baza calculelor contabilităţii) şi a 
procesului verbal aferent; 

b) casarea volumului masei lemnoase nimicite existente până la producerea evenimentului; 
c) decontarea cotei-părţi a costurilor, acumulate în anul curent în contul 813 (contul analitic 

respectiv), aferente suprafeţei afectate recunoscute ca pierderi. Această decontare este 
argumentată prin respectarea principiului prudenţei, în cazul dat – de a nu admite 
supraevaluarea (majorarea neîntemeiată) a costului masei lemnoase pe picior crescute în 
anul gestionar. În acest scop, este raţional de întocmit un calcul care va fi anexat la 
procesul-verbal de producere a evenimentului excepţional; 

d) înregistrarea la intrări a volumului produselor lemnoase utile (lemn de foc, crengi etc.) 
obţinut din lichidarea consecinţelor evenimentului excepţional. Acest volum urmează a fi 
evaluat la valoarea realizabilă netă, cu recunoaşterea concomitentă a venitului excepţional; 

e) înregistrarea cheltuielilor (pierderilor) condiționate de lichidarea consecinţelor 
evenimentului excepţional. 

Aceste operații generează următoarele înregistrări contabile: 
1) înregistrarea pierderilor condiţionate de evenimentul excepţional: 

Debit 723 „Cheltuieli excepţionale” – la suma totală a pierderilor; 
Credit 132 „Active biologie imobilizante” – la costul masei lemnoase nimicite de 

evenimentul excepţional; 
Credit 813 „Îngrijirea activelor biologice imobilizante forestiere” – la cota-parte a costurilor 

aferente masei lemnoase nimicite; 521 „Datorii comerciale”, 544 „Alte datorii 
curente” – la costul serviciilor terţe; 531 „Datorii faţă de personal privind 
retribuirea muncii”, 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, 541 
„Datorii preliminate”, 812 „Activităţi auxiliare” etc. – la costurile cu 
personalul, serviciile prestate și alte costuri; 

2) înregistrarea la intrări a produselor lemnoase utilizabile: 
Debit 216 „Produse”; 
Credit 623 „Venituri excepţionale”. 

Cercetările denotă că, în ultimii ani, în RM, pădurile n-au fost afectate de incendiu. Acest factor 
aduce pierderi considerabile Federației Ruse, SUA, Canadei, Franţei, Australiei şi altor ţări. În RM, se 
observă influenţa celorlalţi factori: seceta, doborâturile și rupturile de arbori produse de vânt şi de 
zăpadă, alunecările de teren etc. Dacă, în condiţiile evaluării existenţei şi modificării ABIF, nu se vor 
face corectările respective condiţionate de factorii menţionaţi în contabilitatea acestora, atunci vom 
avea informaţii incorecte despre costul şi volumul masei lemnoase pe picior ca substanţă componentă 
a ABIF. Aceşti indicatori sintetizaţi, respectiv şi costurile condiţionate de creşterea masei lemnoase, 
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dar nimicite din cauza factorilor menţionaţi este raţional să fie prezentaţi şi în anuarul statistic, 
elaborat de Biroul Naţional de Statistică. În scopul soluționării reușite a problemei aferente corectării 
indicatorilor menționați, se propune de a determina: 

a) volumul şi costul masei lemnoase pe picior existente la începutul anului şi nimicite în urma 
producerii evenimentului excepţional; 

b) cota-parte a costurilor de creștere a masei lemnoase pe picior crescute în anul gestionar, dar 
la fel nimicite, care poate fi stabilită la sfârșitul anului gestionar. 

În cazul incendierii pădurii sau alunecărilor de teren, în care este afectată, parţial sau integral, 
suprafaţa cu arbori a unei sau mai multor subparcele compact, ea poate fi exprimată în ha. Din aceste 
considerente, volumul masei lemnoase pe picior nimicite din componenţa existenţei acesteia la 
începutul anului gestionar, costul aferent, precum şi cota-parte a costurilor de creştere a masei 
lemnoase, în anul gestionar, se propune să fie determinate în raport cu suprafaţa afectată de aceşti 
factori. Suprafaţa în cauză trebuie să fie calculată în baza procesului-verbal de producere a 
evenimentului excepțional.  

Seceta, vântul puternic şi zăpada contribuie la uscarea unor arburi sau rupturi de arbori 
neuniform (necompact). Din acest motiv, suprafaţa subparcelelor (parcelelor), care au fost afectate de 
aceşti factori, nu poate servi drept bază la determinarea indicatorilor menţionaţi. 

Investigaţiile denotă că, urmare a activităţii acestor factori, se micşorează densitatea volumului 
masei lemnoase ce revine la 1 ha pe aceeaşi suprafaţă de păduri. Masa lemnoasă afectată nu este 
nimicită integral, ca în cazul influenţei incendiului sau alunecărilor de teren. Ea urmează a fi calculată 
şi înregistrată la intrări ca produse lemnoase provenite din evenimente excepţionale. Astfel, se propune 
ca: 

1) masa lemnoasă pe picior afectată de aceste evenimente să fie determinată în baza 
procesului-verbal de producere a evenimentului excepţional (prin măsurare); 

2) costul masei lemnoase pe picior obţinute din aceste evenimente este raţional să fie 
determinat în baza costului 1 m3 de masă lemnoasă la începutul anului gestionar şi a 
volumului masei lemnoase afectate; 

3) cota-parte a costurilor de creştere a masei lemnoase pe picior şi neînregistrate la intrări din 
cauza producerii evenimentului excepţional urmează a fi recunoscută ca pierderi 
excepţionale. Suma acestor pierderi este raţional să fie determinată prin produsul costului 
1m3 de masă lemnoasă, care ar fi fost crescută, dacă nu s-ar fi produs evenimentul 
excepțional și a volumului de masă lemnoasă neobţinută din cauza acestui eveniment.  

În continuare, apelăm la unele exemple ale căror date sunt calculate în baza costurilor aferente 
creşterii şi îngrijirii ABIF exploatabile la 1 ha prin selectarea informaţiilor din evidenţa analitică 
(registrul contului 714 „Alte cheltuieli ale activităţilor operaţionale”, Î.S.S. Hânceşti-silva, anul 2013) 
şi examinăm variantele afectării pădurii de către: 

a) incendiu şi alunecări de teren;  
b) secetă, furtuni şi zăpezi. 
Varianta a. Determinarea şi contabilizarea pierderilor excepţionale din cauza incendiului şi 

alunecărilor de teren 
Exemplu. La 1.01.2013, costul porțiunii de pădure – subparcela 69A din Cantonul nr.3, Ocolul 

Silvic Mereșeni, Î.S.S. Hâncești-silva cu suprafaţa de 6,8 ha împădurită în anul 1978, conform 
compoziţiei de bază stejăret de penduculat cu arţar tătăresc în proporţie de 75:25 constituie 146080 lei, 
volumul masei lemnoase pe picior 527 m3. La finele anului 2013, costurile de îngrijire a arborilor din 
această subparcelă, inclusiv cota regiei de producţie repartizată, sunt determinate în mărime de 1356 
lei, volumul masei lemnoase pe picior crescute pe suprafaţa subparcelei neincendiate – 12,2 m3. În 
luna august 2013, conform procesului-verbal de constatare a incendiului al comisiei speciale, a fost 
incendiată suprafața de 1,5 ha. După efectuarea lucrărilor privind înlăturarea consecinţelor incendiului, 
în conformitate cu bonul de lucru şi bonul de intrări, a fost înregistrat la intrări lemn de foc în volum 
de 27 m3 evaluat la valoarea realizabilă netă de 150 lei 1 m3. 

Cheltuielile condiţionate de înlăturarea consecinţelor incendiului constituie: 
- serviciile terţe – 2500 lei; 
- TVA – 500 lei; 
- salariile calculate muncitorilor – 3800 lei; 
- contribuţiile pentru asigurările sociale – 23%; 
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- primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – 3,5%. 
Conform datelor din exemplu, se propun următoarele înregistrări contabile (tabelul 1) 

 
Tabelul 1  

Înregistrările contabile generate de afectarea pădurii de incendiu, 2013, 
Î.S.S. „Hâncești-silva”, Ocolul Silvic Mereșeni, Cantonul nr.3 

 
Conturi 

corespondente Conţinutul economic, calcule Suma, lei 
Debit Credit 

1. August 2013: casarea parţială a subparcelei 69A (ABIF) în 
mărime de 1,5 ha: [(146080÷6,8)×1,5], (se va reflecta şi 
volumul masei lemnoase pe picior afectate) 
(527÷6,8)×1,5=116,25 m3  32223,53 723 132 

2. Înregistrarea cheltuielilor condiţionate de lichidarea 
consecinţelor evenimentului excepţional: 
a) Salariile calculate muncitorilor  
b) Contribuţiile pentru asigurările sociale  
c) Primele pentru asigurarea obligatorie de asistenţă 

medicală 

 
 

3800 
874 

 
133 

 
 

723 
723 

 
723 

 
 

531 
533 

 
541 

3. Reflectarea serviciilor terţe aferente: 
a) costul fără TVA 
b) Suma TVA 

 
2500 
500 

 
723 
534 

 
521, 544 
521, 544 

4. Înregistrarea la intrări a produselor lemnoase obţinute din 
lichidarea consecinţelor evenimentului excepţional: (27×150) 4050 216 623 

5. La 31.12.2013, înregistrarea la intrări a costului şi volumului 
masei lemnoase crescute (modificarea ABIF) -12,2 m3

costul: (1356÷6,8)×(6,8-1,5) 1056,87 132 813 
6. Atribuirea la pierderi excepţionale a cotei-părţi a costurilor 

de creştere a masei lemnoase nimicite de evenimentul 
excepţional: (1356 : 6,8) x 1,5 299,13 723 813 

 
Varianta b. Determinarea şi contabilizarea pierderilor cauzate de secetă şi furtuni 
Utilizând datele exemplului precedent, modificăm unele condiţii.  
Fie că subparcela 69A, în august 2013, a fost afectată de vânt puternic în urma căruia au fost 

înregistrate rupturi şi doborâturi de arbori. Conform bonului de lucru, a fost obţinut lemn de foc din 
tăieri selective de arbori în volum de 52 m3, evaluat la valoarea realizabilă netă 10400 lei, 
înregistrându-se următoarele cheltuieli: 

- salariile calculate muncitorilor – 3080 lei; 
- contribuţiile pentru asigurările sociale – 708,40 lei; 
- primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – 107,80 lei; 
- consum de combustibil pentru motoferestraie – 1144 lei. 
La finele anului 2013, a fost determinat şi înregistrat la intrări volumul masei lemnoase crescute 

în mărime de 14 m3, masa lemnoasă neînregistrată din cauza rupturilor de arbori constituie 2 m3. Suma 
costurilor aferentă întregului volum de masă lemnoasă crescută  

16 m3×(14+2) constituie 1356 lei. 
Înregistrările contabile, conform condiţiilor exemplului, sunt aceleaşi, însă cu alţi indicatori 

(tabelul 2).  
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Tabelul 2 
Înregistrările contabile generate de afectarea păduri de vânturi în 2013 

Î.S.S. „Hâncești-silva”, Ocolul Silvic Mereșeni, Cantonul nr.3 
 

Conturi 
corespondente Conţinutul economic al operaţiilor, calcule Suma, lei 

Debit Credit 
1. August 2013: casarea parţială a costului ABIF (subparcelei 

69A) din cauza vântului: [(146080÷527)×52], (se va înregistra 
la ieşiri şi volumul masei lemnoase pe picior pierite –
componenţa ABIF) 52 m3  14413,88 723 132 

2. Înregistrarea cheltuielilor condiţionate de înlăturarea 
consecinţelor vânturilor, care includ: 
a) salariile calculate muncitorilor  
b) contribuţiile pentru asigurările sociale  
c) primele pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală 
d) consum de combustibil 

 
 

3800 
708,40 
107,80 
1144 

 
 

723 
723 
723 
723 

 
 

531 
533 
541 
211 

3. Înregistrarea la intrări a lemnului de foc obţinut din tăierea 
arborilor afectaţi 10450 216 623 

4. La finele anului 2013, înregistrarea la intrări a masei lemnoase 
crescute în anul gestionar: volumul 14 m3, suma 
[(1356÷16)×14] 1186,50 132 813 

5. Atribuirea la pierderi a cotei-părţi a costurilor de creştere a 
masei lemnoase neînregistrate la intrări (1356÷16)×2 169,50 723 813 

 

Dacă, în urma afectării pădurii de către evenimentele excepţionale, nu va fi atribuită la pierderi, 
cota-parte a costurilor de îngrijire a pădurii, atunci costul masei lemnoase pe picior, respectiv a ABIF 
din subparcela 69A, va fi supraevaluat din cauza nerespectării principiului prudenţei. Actualmente, 
acest fapt nu se contabilizează în practica activităţii entităţilor silvice. În plus, toate costurile de 
îngrijire a ABIF, inclusiv cele de înfiinţare a pădurilor, fără a fi divizate în cele legate de creşterea 
masei lemnoase pe picior şi excepţionale, se atribuie la micşorarea veniturilor activităţii operaţionale 
din perioada gestionară, fapt ce denaturează rezultatul financiar al activității entității silvice. 

După cum s-a menţionat, în activitatea silvică, costul masei lemnoase pe picior crescute în anul 
gestionar nu se determină, însă informaţia despre volumul acesteia, cantitativ, se reflectă în raportul 
statistic. Modul de contabilizare a costurilor de îngrijire a ABIF propus ne oferă o informație amplă 
despre fiecare obiect de evidență a acestora – unitate amenagistică. Astfel, subparcela 69A, Cantonul 
nr.3, Ocolul Silvic Mereșeni, în fişa de evidenţă a terenului forestier și a activelor biologice 
imobilizate, elaborată și propusă de autor (tabelul 3), vom avea: 

 Tabelul 3 
Fişa de evidenţă a terenului și a activelor biologice imobilizate forestiere 

Entitatea Î.S.S. Hâncești-silva 
Ocolul silvic Mereșeni, Cantonul nr. 3 
Parcela 69, Subparcela „A”, Valoarea 19 040 lei  
Date aferente terenului 
 

Intrări Ieşiri Sold Documentul, 
conținutul economic  

al operațiunii 
 

Suprafața, 
ha 

Suma,
lei 

Suprafața, 
ha 

Suma, 
lei 

Suprafața, 
ha 

Suma, 
lei 

Proces-verbal nr. 15 din 2011-1978 
de modificare a terenului 

 
6,8 

 
13600

 
- 

 
- 

 
6,8 

 
13600 

6.08.2013. Proces-verbal de 
modificare a destinației terenului 
(transferarea în categoria 
neocupată cu pădure) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1,5 

 
 
 

3000 

 
 
 

5,3 

 
 
 

10600 
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Date aferente activului biologic forestier 
Compoziția: Stejăret de pedunclulat și arțar tătăresc: 72-25 
Specia principală – stejăret de pedunculat 
Anul plantării – 1971,  
Numărul de arbori - 5500 plante/ha 
 

Intrări Ieşiri Sold 
Modificări produse Volum,

m3 
Suma, 

lei 
Volum,

m3 
Suma, 

lei 
Volum, 

m3 
Suma, 

lei 
20.11.1978. Proces-verbal nr.5 de 
transfer în stare de masiv 

 
21,80 

 
85260 

 
- 

 
- 

 
21,8 

 
85260 

1.01.1979-1.01.2013:Înregistrarea la 
intrări a masei lemnoase pe picior 
crescute. 

 
505,2 

 
137560 

 
- 
 

 
- 
 

 
527 

 
146080 

6.08.2013: Proces-verbal nr. 8. Casarea 
parţială a ABIF din cauza doborâturilor 
şi rupturilor de arbori 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
52 

 
 
14413,88 

 
 
175 

 
 
131666,12 

15.11.2013. Proces-verbal nr. 35 
Înregistrarea la intrări a masei lemnoase 
pe picior crescute etc. 

 
 
14 

 
 
1186 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
189 

 
 
132852,62 

 
Sold la 1.01.2013: volum 527 m3, costul 146080 lei 
August 2013: casare parţială din cauza: 

a) incendiului – 116,25 m3, costul 32223,50 lei, sau 
b) vântului: doborâturile şi rupturile de arbori: volumul – 52 m3, costul 14413,88 lei 

La finele anului 2013: Înregistrarea masei lemnoase pe picior în cazul:  
a) incendiului – 12,2 m3, costul – 1056,87 lei, sau 
b) vântului – doborâturi şi rupturi de arbori: 14 m3, costul – 1186,50 lei 

Soldul la 31.12.2013 în cazul: 
a) incendiului: volumul – 422,95 m3 (527+116,25+12,2), costul – 114913,91 lei (14608-

32223,86+1056,87), sau 
b) vântului – doborâturi şi rupturi de arbori: volumul – 489 m3 (527-52+14), costul – 

132852,62 (146080-14413,88+1186,50) 
Modul de contabilizare a costurilor de îngrijire, pază și protecție a pădurilor ce constituie costul 

masei lemnoase crescute, a pierderilor cauzate de evenimentele excepţionale şi înlăturarea 
consecinţelor acestora, expus de autor, prevede varianta în care costurile şi cheltuielile menţionate sunt 
finanţate pe seama mijloacelor proprii ale entităţilor silvice. 

Însă, conform Codului silvic al RM, costurile privind proiectarea, plantarea și îngrijirea 
pădurilor tinere se prevede să fie finanțate din surse bugetare de stat și bugetele unităților publice 
administrative teritoriale. Din aceste surse, este prevăzută și finanțarea costurilor de protecție contra 
bolilor și dăunătorilor (art.47 al Codului silvic). Modul de contabilizare a costurilor de creștere a masei 
lemnoase pe picior în condițiile finanțării parțiale a acestora din bugetele de stat sau administrației 
publice locale sunt investigate separat, iar din cauza limitării volumului prezentei lucrări nu este 
expus. 

Luând în considerare că, actualmente, nu există nicio informaţie aferentă costurilor de îngrijire a 
subparcelei, parcelei, a cantonului, respectiv la entităţile silvice, am apelat la calcule suplimentare în 
baza datelor din Darea de seamă privind îndeplinirea planului de producere în silvicultură a Î.S.S. 
„Călăraşi” pe anul 2012 (forma 2 – silvicultură). Aceşti indicatori sunt calculaţi, pentru Ocolul silvic 
Bravicea, al acestei entități în raport cu suprafaţa pădurii exprimată în ha.  

Totuşi, s-au făcut următoarele corectări. Din componenţa costurilor de pază, s-au exclus 
costurile aferente pregătirii hranei pentru sectorul cinegetic (11876 lei) – pregătirea fânului, 
repartizarea hranei pe locurile necesare. Considerăm că aceste costuri nu au nicio atitudine faţă de 
costurile de pază. Ele contribuie la obţinerea venitului din vânzarea licenţelor pentru vânători. De 
aceea, costurile menţionate este raţional să fie contabilizate în contul 714 „Alte cheltuieli din 
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activitatea operaţională”. Respectiv, la regia de producţie, s-au adăugat costurile privind monitoringul 
forestier care, actualmente, sunt contabilizate în contul 714. 

Astfel, s-a determinat pentru Ocolul silvic Bravicea, în anul 2012: costuri de pază a pădurilor – 
430796 lei, costuri de protecţie – 6060 lei (pot fi și alte costuri directe), regia de producţie – 674976 
lei. 

Repartizarea costurilor de pază şi a celor de protecţie pe cantoanele Ocolului silvic „Bravicea” 
este prezentată în tabelul 4. 

 Tabelul 4 
Repartizarea costurilor de pază şi protecţie a pădurilor pe cantoane în cadrul Ocolului silvic 

„Bravicea” în anul 2012 
 

Costuri, lei 
Denumirea 
cantonului 

Suprafaţa, 
ha De pază

De 
protecţie 

Total 
costuri 

directe, lei 

Regia de 
producţie, 

lei 

Total 
costuri de 
producţie, 

lei 
1. Răciula  
2. Schinoasa 
3. Frumoasa 
4. Ţibirica 
5. Rodii 
6. Cojocarenco 
7. Pustaia 
8. Monument 
9. Mănăstirea 
10. Ţîgăneşti 
11. Săseni 
12. Recea 
13. Ghetlova 
14. Pia Ghetlovei 
15. Bogleşti 

388,8 
320,1 
383,9 
171,1 
264,6 
241,2 
502,8 
404,1 
354,4 
387,6 
418,0 
328,7 
492,7 
464,6 
18,9 

32577 
26821 
32166 
14336 
22170 
20210 
42129 
33859 
29694 
32476 
35023 
27541 
41282 
38929 
1583 

458 
377 
452 
202 
312 
284 
593 
476 
418 
457 
493 
388 
581 
547 
22 

33035 
27198 
32618 
14538 
22482 
20494 
42722 
34335 
30112 
32933 
35516 
27929 
41863 
39476 
1605 

22048 
18152 
21769 
9703 
15005 
13678 
28513 
22915 
20097 
21979 
23704 
18640 
27940 
26347 
1071 

55083 
45350 
54387 
24241 
37487 
34172 
71235 
57250 
50209 
54912 
59220 
46569 
69803 
65823 
26676 

Total 5141,5 430796 6060 436856 291561 728467 
 
Pentru costurile de pază, coeficientul de repartizare constituie 83,788 lei (430796÷5141,5), iar 

pentru costurile de protecţie – 1,17894 lei (6060÷5141,5), unde 5141,5 – suprafața în ha. Costurile de 
protecţie este raţional să fie contabilizate pe sectoare (cantoane) pe aria cărora au fost efectuate lucrări 
de protecţie. Din cauza lipsei acestor informaţii în activitatea entităţilor silvice costurile de protecţie, 
sunt repartizate în raport cu suprafaţa pădurilor Ocolului silvic Bravicea. Ulterior, sunt repartizate 
costurile de pază şi de protecţie pe fiecare canton, iar în cadrul cantonului – pe fiecare parcelă şi 
subparcelă. De exemplu, în Catonul Răciula există 13 parcele și 75 de subparcele. 

Costurile menţionate în cadrul Cantonului Răciula le repartizăm pe parcele, astfel (tabelul 5): 
În cadrul fiecărei parcele, costurile de pază şi cele de protecţie şi alte costuri, în cazul în care nu 

pot fi atribuite direct, se propune să fie repartizate pe fiecare subparcelă (în cazul dat – pe subparcelele 
parcelei 1, Cantonul „Răciula” (tabelul 6).  

Repartizarea completă a costurilor menţionate pe cantoanele, parcelele şi subparcele Ocolului 
silvic Bravicea, Î.S.S. „Călăraşi”, în anul 2012, este realizată într-un calcul general. Din cauza 
volumului mare, el nu este prezentat. În acest calcul, ABIF ale subparcelelor sunt grupate pe staţiuni 
silvice (tabelul 7). 

 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

77

 
Tabelul 5 

Repartizarea costurilor de pază şi protecţie a pădurilor pe parcelele cantonului Răciula, 2012 
 

Costuri, lei 

Numărul parcelei 
Suprafaţa, 

ha De pază
De 

protecţie 

Total 
costuri 

directe, lei 

Regia de 
producţie, 

lei 

Total 
costuri de 
producţie, 

lei 
Parcela:1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
131 
131 

17,1 
25,2 
27,5 
4,2 

18,7 
50,3 
19,3 
78,1 
47,5 
46,2 
28,6 
10,5 
15,6 

1433 
2111 
2304 
352 

1567 
4215 
1617 
6544 
3980 
3871 
2396 
880 

1307 

20 
30 
32 
5 

22 
59 
23 
92 
56 
54 
34 
13 
18 

1453 
2141 
2336 
357 

1589 
4274 
1640 
6636 
4036 
3925 
2430 
893 

1325 

970 
1429 
1559 
238 

1060 
2852 
1095 
4429 
2694 
2620 
1622 
596 
884 

2423 
3570 
3895 
595 

2699 
7126 
2735 
11065 
6730 
6540 
4052 
1489 
2209 

Total 388,8 32577 458 33035 22048 5508 
 

Tabelul 6 
Repartizarea costurilor de pază şi celor de protecţie a parcelei nr.1, Cantonul „Răciula”, pe 

subparcelele aferente, anul 2012 
 

Costuri, lei Parcelă, 
subparcelă, 

tipul pădurii 

Suprafaţa, 
 ha De 

pază 
De 

protecţie

Total costuri 
directe, lei 

Regia  
de producţie, 

lei 

Total costuri 
de producţie, 

lei 
 A1 0,4 34 - 34 23 57 
 N1 0,4 34 - 34 23 57 
6130 V1 3,1 260 4 264 176 440 
 V2 0,2 16 - 16 10 26 
 V3 0,4 34 - 34 23 57 
        
 A 10,8 905 13 918 613 1531 
6155 B 1,4 117,0 3 120,0 80 200 
 C 0,4 33 - 33 22 55 

Total 17,1 1433 20 1453 970 2423 
 

 
Tabelul 7 

Tipurile staţiunilor, pădurilor şi etajele fitoclimatice 
 

Tipul staţiunii Tipul pădurii Denumirea tipului de pădure 
1 2 3 

Etajul fitoclimatic FD2 
5412 Goruneto – Stejăret 
5113 Gorunet cu flora de mule  6130 
5323 Goruneto – șleau 
5411 Goruneto – Stejăret 
5513 Stejareto – goruneto – șleau 6155 
5514 Secace de deal cu gorun şi stejar 
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1 2 3 
5111 Gorunet normal cu flora de mule 
5321 Goruneto – șleau 6156 
5511 Stejareto – goruneto – șleau 
5111 Gorunet normal cu flora de mule 
5321 Goruneto – șleau 6257 
5511 Stejareto – goruneto – șleau 
5323 Goruneto – șleau 
5513 Stejareto – goruneto – șleau 6272 
5514 Goruneto – stejareto – șleau 

Etajul fitoclimatic FD1 
7520 9613 Zăvoi de salcie şi plop 

 
Cum denotă studiile, din suprafaţa totală de 5141,5 ha, Ocolul silvic Bravicea nu dispune de 

pădure tânără sau pepiniere, nici costuri subvenţionate, iar în anul 2012, n-au fost înregistrate 
evenimente excepţionale. Din aceste considerente, costurile de pază şi de protecţie a pădurilor sunt 
repartizate integral pe subparcele, parcele şi cantoane aferente. 

Logic, este raţional ca fiecare ocol silvic să determine costurile de protecţie, monitoring, alte 
costuri aferente fiecărei subparcele prin contabilizarea lor directă sau prin acumularea anterioară pe 
contul analitic respectiv (tip de costuri) cu repartizarea lor ulterioară. Prin urmare, în contabilitatea 
entității silvice raionale, în cazul dat, se propune prezentarea, de către fiecare ocol silvic, a 
informaţiilor privind cumularea și repartizarea costurilor de îngrijire a ABIF (de creştere a masei 
lemnoase pe picior). În baza acestor documente centralizatoare, este raţional să se întocmească 
formulele contabile de contabilizare şi repartizare a costurilor menţionate pe conturile sintetice, 
subconturile aferente şi ocoalele silvice respective. Deoarece acest lucru, actualmente, nu se face la 
entitatea silvică, conform calculelor generale de repartizare a costurilor menționate, va întocmi 
formula contabilă: 

Debit 813 „Îngrijirea activelor biologice imobilizate forestiere”, indicând cantoanele, ocolul 
silvic, în cadrul cantonului respectiv – parcelele aferente, iar în cadrul fiecărei 
parcele – subparcela – la suma costurilor de pază – 430796 lei şi costurile de 
protecţie – 6060 lei, total – 436856 lei  

Credit 813 „Îngrijirea activelor biologice forestiere”, conturile analitice „Costuri de pază” – 430796 
lei şi „Costuri de protecţie” – 6060 lei, alte costuri directe, total – 436856 lei. 

Suma regiei de producţie a fost repartizată în baza costurilor directe înregistrate pe tipuri de 
lucrări, îngrijirea ABIF, lucrări silvice de îngrijire în urma cărora se obţine produse silvice, pregătirea 
nutreţurilor, plantarea, creşterea şi îngrijirea pepinierelor, îngrijirea rezervaţiilor semincere (ultimele 
două tipuri de lucrări în Ocolul „Bravicea” lipsesc), tabelul 8.  

Tabelul 8 
Calculul repartizării regiei de producţie a Ocolului silvic „Bravicea”, în anul 2012 

Tipuri de lucrări, costuri 
Suma 

costurilor 
directe, lei 

Coeficientul  
de repartizare 

Regia  
de producţie

1. Îngrijirea, ABIF (costuri de creştere a masei 
lemnoase 

2. Lucrări silvice: 
a) tăieri de îngrijire 
b) rărituri 
c) tăieri de igienă 
d) tăieri de regenerare şi reconstrucţia ecologică 
e) recoltarea masei lemnoase 

 
436856 

 
15637 

120739 
113619 
271851 
40762  

 
291561 

 
10436 
80582 
75830 

181436 
27205 

Subtotal 562608  375489 
3. Colectarea nutreţurilor şi pregătirea hranei în 

sectorul cinegetic 
 

11876  
 

7929 
Total 1011340 0,667407 674976 
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Conform acestui calcul, se propune înregistrarea contabilă: 
Debit 813 „Îngrijirea activelor biologice imobilizate forestiere” – la suma regiei de producţie 

atribuită costurilor de creştere a masei lemnoase pe picior – 291561 lei 
Debit 811 „Activităţi de bază” – la regia de producţie atribuită costurilor de recoltare a masei 

lemnoase, precum şi a masei lemnoase obţinute din lucrări de igienă, de rărituri etc. 
– 375489 lei 

 Debit 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională”. La regia de producţie inclusă în 
costurile de pregătire a nutreţurilor în sectorul cinegetic (întreţinerea anima lelor) – 
7926 lei 

Credit 821 „Costuri indirecte de producţie” – la suma totală a regiei de producţie repartizată – 
674976 lei. 

Ulterior, regia de producţie în mărime de 291561 lei a fost repartizată pe cantoane (tabelul 4), – 
pe parcele (tabelul 5) şi în cadrul fiecărei parcele – pe subparcele (tabelul 6) (coloana „Regia de 
producție”). Calculul integral de repartizare a regiei de producţie nu este prezentat din cauza 
volumului acestuia.  

După această înregistrare contabilă în baza datelor din fişa de evidenţă a costurilor de îngrijire a 
pădurii (elaborată de autor, dar nu este prezentată în articol), poate fi determinat costul efectiv al 
volumului masei lemnoase pe picior crescute şi a 1 m3 de masă lemnoasă pe fiecare subparcelă, 
parcelă, canton, ocol silvic şi, în general, pe entitatea silvică. Suma efectivă a costurilor de creștere a 
masei lemnoase pe picior, crescute în anul 2012, în volum de 10681 m3, urmează a fi capitalizată sau 
înregistrată la intrări astfel:  

Debit 132 „Active biologice imobilizate” – 728417 lei 
Credit 813 „Îngrijirea activelor biologice imobilizate forestiere” – 728417 lei 
Înregistrările urmează a fi trecute în fişa de evidenţă a terenului și a ABIF pe fiecare subparcelă 

în expresie cantitativă şi valorică. 
Modul de contabilizare a costurilor de creștere a masei lemnoase pe picior permite obținerea 

informațiilor aferente modificărilor anuale ale ABIF evaluate cantitativ și valoric, precum și a 
existenței acestora la orice dată. În așa fel, în componența elementelor patrimoniale, vor fi incluse și 
ABIF cu toate modificările aferente, care urmează a fi prezentate în situațiile financiare ale entității 
silvice. Aceasta modifică imaginea specialiștilor despre structura activelor entității silvice, despre 
solvabilitate, rentabilitatea activelor etc. 
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CONTABILITATEA COSTURILOR DE REGENERARE A PĂDURILOR, AJUTORARE ȘI 
COMPLETARE A ACESTEIA 

 
 Pavel TOSTOGAN, conf. univ. dr., ASEM 

Nadejda ȚURCAN, lect. sup., ASEM  
 
Forest regeneration is a very important process within forestry industry and environment, that consists in 

replacement of the elderly trees with young ones. It can be either natural, using seeds, or artificial, using sapling 
trees. Up until now, nobody has analyzed the booking issues in accounting of forest regeneration. As the costs 
for forest regeneration will have a further economic role, we should clasify them as capital investments, that are 
a component of the costs of the immobilized biologically forestry actives. In the article below are specified and 
described in details the types of costs for forest regeneration and their booking. 

Cuvinte cheie: regenerarea naturală, regenerare artificială, ajutorare a regenerării naturale, completare 
a regenerărilor, active biologice imobilizate forestiere. 

 
Regenerarea pădurii reprezintă procesul de înlocuire a generaţiei de arbori bătrâni cu o nouă 

generaţie. (16, p.189). Conform codului silvic şi normelor tehnice ale amenajamentului silvic se 
deosebesc: regenerarea naturală, artificială şi combinată (mixtă). 

Regenerarea naturală este efectuată prin seminţe, pe terenul respectiv al fondului forestier. În 
cadrul acestui tip de regenerare, prioritate se acordă arboreturilor din speciile autohtone, incluse în 
Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere, în scopul conservării genofondului şi asigurării 
continuităţii funcţiilor acestora. 

Regenerarea artificială prevede plantarea puieţilor, pe terenul stabilit, prin amenajamentul silvic. 
În practica silvică, de multe ori, se combină regenerarea naturală cu cea artificială sau se aplică 
regenerarea mixtă. Începând cu anul 2003 până în 2020, se prevăd lucrări de regenerare a pădurilor pe 
o suprafaţă de 95118 ha, din care 31427 ha sau 33% - pe cale naturală. Regenerarea naturală are ca 
scop crearea unor arboreturi de o productivitate înaltă şi stabilă, în corespundere cu potenţialul 
stațional şi însuşirile genetice ale speciilor forestiere (16, p. 14). Partea tehnologică a lucrărilor de 
regenerare naturală prevede rărirea treptată şi progresivă sau continuă a arborilor exploatabili, 
favorizând instalarea şi dezvoltarea sămânţişului până la deplina independenţă a puieţilor. Aceste 
lucrări se efectuează cu succes în arboreturile de cvercinee şi făgete în staţiunile forestiere ravine şi 
umede. 

De menționat că nici într-o sursă bibliografică nu este abordată problema contabilității costurilor 
aferente regenerării pădurilor. Deși Hincanina N.E., examinând sub aspect general contabilitatea în 
cadrul managementului activității silvice în Federația Rusă, nu divizează măcar costurile cu caracter 
de investiții capitale de costurile curente (2.p.56-75). Ea nu separă lucrările care determină costurile 
aferente activelor biologice în curs de execuție, investițiilor ulterioare (în cazul nostru – de regenerare) 
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și lucrările cu costurile respective, ce contribuie la creșterea masei lemnoase (2, p.8-23, 116-129) și le 
contabilizează în componența cheltuielilor operaționale. Morozova E.V. propune de contabilizat 
costurile de restabilire a mediului înconjurător în colectarea masei lemnoase, în componența costurilor 
activității de bază (contul 20 „Activitate de bază”) (3,p.67-73), deși recunoaște costurile curente și cu 
caracter de investiții capitale (3,p.65). 

Din punct de vedere economic, această abordare este eronată, din cauza că costurile de 
regenerare nu contribuie la obţinerea veniturilor din perioada în care sunt înregistrate. Costurile 
aferente acestor lucrări sunt examinate în lucrările autorilor români Marcu N. E (4, p.179), Rusu V. 
(5), Cezar – Dan – Zegheru (8) ca cheltuieli curente. 

În RM, costurile aferente executării lucrărilor menţionate sunt contabilizate depersonalizat (fără 
a indica în evidenţa analitică, pe care subparcelă, parcelă sau sector sunt efectuate aceste lucrări), în 
componenţa altor cheltuieli ale activităţii operaţionale. Astfel se procedează, deşi în documentele 
primare (Procesul-verbal de consum al materialului săditor, bonul de lucru, Foaia de parcurs etc.) se 
indică ocolul, cantonul, parcela şi subparcela respectivă, prin urmare, documentația primară și 
centralizatoare indică unitatea amenagistică, pe suprafața căreea au fost executate lucrările, creând 
premizele contabilizării costurilor de regenerare pe subparcele. Costurile de regenerare (în practică 
numite alte cheltuieli ale activității operaționale), acumulate pe parcursul anului gestionar, se atribuie 
la diminuarea venitului acestui an. Ca şi în cazul împăduririi, nu se iau în considerare prevederile 
principiului concordanţei și periodicității, calculându-se un rezultat financiar eronat. Dar costurile de 
regenerare, de ajutoare şi completare a regenerărilor naturale şi/sau artificiale, se înregistrează în 
perioada curentă, însă vor contribui la obţinerea beneficiilor economice peste zeci de ani. Prin urmare, 
ele sunt investiţii capitale şi reprezintă parte componentă a costului activelor biologice imobilizate 
forestiere (ABIF). 

În funcţie de starea şi structura pădurii, conform amenajamentului silvic, în loc de regenerare pot 
fi executate lucrări de ajutorare a regenerării naturale prin seminţe. Programul de stat de regenerare şi 
împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020 prevede lucrări de ajutorare a regenerării 
naturale pe o suprafaţă de 39036 ha cu costurile de 145163 mii lei, sau în medie, anual, câte 7,6 
milioane lei. Costul mediu al lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale a 1 ha va constitui 3719 lei 
(16, p.13). 

Deci, tehnologia lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale în arboretele de stejar, de exemplu, 
include pregătirea solului în fâşii cu lăţimea de 40 cm şi distanţa dintre centrele fâşiilor de 3 m pentru 
semănatul ghindei sau plantarea şi îngrijirea ulterioară a puieţilor de stejar. Costul acestor lucrări la 1 
ha este calculat în sumă de 11585 lei (16, p. 14). Dinamica regenerării şi ajutorării regenerării naturale, 
în ultimii ani, este prezentată în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Dinamica terenurilor regenerate în RM pe perioada 2006-2013 (ha) 

 
Denumirea lucrărilor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regenerarea artificială 377 823 976 759 685 980 1175 1244 
Regenerarea naturală 462 498 346 578 456 616 197 239 
         
Ajutorarea regenerării 
naturale 1884 2372 2337 2265 1593 2765 3676 3376 
         
Ajutorarea regenerării 
artificiale 6671 7732 8864 9287 8206 9577 9380 13085 

Elaborată de autor în baza surselor: Materialele didactice pentru seminarul „Reconstrucţia ecologică a 
pădurilor” 07 septembrie 2012, Moldsilva, Chişinău, p.63 și rapoartele anuale ale Agenției Moldsilva 

 
Din tabel rezultă că, în RM, suprafeţele plantaţiilor forestiere supuse ajutorării regenerării 

naturale şi artificiale depăşesc suprafeţele regenerării, în perioada 2006-2013, în medie, de 2 ori, iar 
suprafeţele completării regenerărilor – de 6-8 ori în fiecare an. Această situaţie poate fi explicată 
astfel: lucrările de ajutorare a regenerării naturale sunt efectuate numai pe suprafeţele regenerate, iar 
lucrările de completare a regenerărilor – şi pe suprafeţele de împădurire şi reîmpădurire. 

Regenerarea naturală este mai eficientă prin îmbinarea armonioasă a activităţii de exploatare a 
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arboreturilor la sfârşitul ciclului de producţie ca proces de autoreproducere, luând în considerare:  
a) fructificaţia arborilor şi modul de diseminare a seminţelor; 
b) maturarea de regenerare a solului; 
c) perioada de protecţie a seminţişurilor. 
Conform factorului (a) tăierea de arbori este strict legată de anii de fructificaţie abundentă sau 

mijlocie a acestora. Maturitatea de regenerare a solului (b) constă în însuşirile lui de a favoriza 
încolţirea seminţelor, apariţia plantulelor şi transformarea lor în puieţi. Perioada de protecţie a 
seminţelor (c) exprimă caracteristicile favorabile regenerării în condiţiile de umiditate, căldură şi 
lumină. Aceşti componenţi sunt necesari pentru germinarea seminţelor şi apariţia plantulelor şi 
transformarea lor în puieţi (1, p. 268-269). 

Lucrările de regenerare se planifică conform amenajamentului silvic al fondului forestier, după 
cinci categorii de urgenţă. De exemplu, în prima urgenţă se includ toate arboreturile care după starea şi 
sănătatea lor nu mai pot fi menţinute pe picior mai mult de 10 ani, fără riscul că vor fi degradate. În 
această urgenţă se includ: 

a) arboreturile cu vârsta de peste 20 de ani la codru şi peste 5 ani la crâng şi abioticii negativi 
(incendiu, vânt, zăpadă, uscare, vânat etc.); 

b) arboreturile neexploatabile cu aceleaşi vârste ca şi în p. a) dar cu densitatea de la 0,1 până la 0,3; 
c) arboreturile constituite predominant (peste 70%) din arbori cu cioturi puternic degradate de 

putregai, cu scorburi mari etc.; 
d) arboreturile exploatabile parcurse cu tăieri de regenerare, cu densitatea de la 0,1, până la 0,3 

cu sau fără seminţiş utilizabil. 
În urgenţa a doua, se includ arboreturile exploatabile cu productivitatea inferioară, în raport cu 

cea potenţială, precum şi cele cu densitatea de la 0,4 până la 0,6 etc. 
Principalul constă în faptul, că lucrările de regenerare cu urgenţele aferente se stabilesc și sunt 

efectuate pe fiecare subparcelă. Tăierile arborilor sunt efectuate după ce aceştia sunt marcaţi conform 
urgenţei respective. Considerăm că aceasta serveşte drept temei de a contabiliza costurile de 
regenerare în conformitate cu prevederile SNC „Particularităţile contabilităţii în agricultură”. Doar 
costurile de regenerare, de ajutorare a regenerărilor şi de completare a acestora, în opinia noastră, 
reprezintă costuri capitale ulterioare. Aceste costuri se propune să fie capitalizate, majorând costul 
ABIF al subparcelei respective. În cazul regenerării naturale şi/sau artificiale a unui teren (parcelă, 
subparcelă), după tăierile rase a arborilor, costurile de regenerare, logic şi economic, trebuie să fie 
contabilizate ca şi în cazul împăduririi. 

După executarea lucrărilor de regenerare este necesar, în acelaşi an, de a evalua reuşita 
regenerării naturale. Evaluarea se efectuează în baza datelor obţinute pe pieţele de probă de pe fiecare 
subparcelă. Conform normelor tehnice, la 1 ha de plantaţie forestieră regenerat, cu densitatea de 0,6-
0,8, se prevăd 4 pieţe de probă, dacă puieţii sunt plasaţi uniform şi 5-7 pieţe, când seminţişurile sunt 
constituite în ochiuri, buchete, grupe – neuniform. O piaţă de probă are suprafaţa de 15 m2 (lăţimea 1,5 
m, lungimea - 10 m). Pieţele de probă se constituie pe fiecare subparcelă a parcelei respective cu 
indicarea numărului şi simbolului respectiv, de exemplu 52 A – parcela nr. 52, subparcela – A. 

În evaluarea reuşitei regenerării, se determină gradul reuşitei şi dacă plantaţia forestieră se 
consideră regenerată sau nu. În cazul în care pe piaţa de probe respectivă, la 1 m în lungime, nu revine 
măcar 1 puiet utilizabil, subparcela poate să fie calificată drept neregenerată. În celelalte cazuri (1, 
p.271) se determină necesitatea completării regenerării conform normelor stabilite (tabelul 2). 

Tabelul 2 
Reuşita regenerării naturale, când seminţişul ocupă 70 % din suprafaţă 

 

Gradul 
reuşitei 

Evaluarea reuşitei 
Numărul de 

puieţi utilizabili 
la 1 ha 

Ponderea suprafeţei care 
necesită completări, % 

Numărul mediu 
de puieţi la 1 m2 

I foarte bună peste 40000 până la 20 peste 4 
II bună 25001-40000 21-35 2,5-4 
III satisfăcătoare 15001-25000 36-60 1,5-2,5 
IV slab 6001-15000 61-80 0,6-1,5 
V foarte slab sub 6000 peste 80 0,6 
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Ponderea plantaţiilor forestiere regenerate, care necesită completări, se determină conform 
relaţiei: 

R = ,100
2

1 
S

S
unde 

R – reuşita regenerării în % 
S1 – suprafaţa pieţelor de probă care se consideră regenerată, m2, 
S2 – suprafaţa totală a pieţelor de probă, m2. 
Dacă, din toată suprafaţa a 20 de pieţe de probă de 300 m2, 17 pieţe cu suprafaţa de 225 m2 au 

regenerare foarte bună, atunci reuşita regenerării va fi de 85% }100*
300

225
{ . Prin urmare, din toată 

suprafaţa plantaţiei forestiere de 5 ha, urmează a fi efectuate lucrări de completare a regenerării 
naturale numai pe o suprafaţă de până la 20%, sau până la 1 ha. 

Scopul completării regenerării naturale constă în sporirea desimii plantaţiei forestiere regenerate 
până la 1-2 puieţi la 1 m2, viabili şi sănătoşi, cu respectarea compoziţiei speciilor determinate pentru 
regenerare. Completările se fac prin plantarea puieţilor. Conform normelor tehnice cea mai mică 
suprafaţă pe care pot fi efectuate lucrări de completare a regenerării naturale constituie 9 m2. 
Completarea prevede plantarea puieţilor de talie înaltă, obişnuită sau joasă, în funcţie de caz, la o 
distanţă de 3-5 m între ei, concomitent pot avea loc tăieri de arbori sau puieţi proveniţi din seminţiş. 

Regenerarea naturală sau artificială şi ajutorarea regenerării naturale, completarea regenerărilor 
efectuate anterior sau repetarea regenerării provoacă lucrările următoare cu costurile aferente: 

- imobilizarea solului; 
- înlăturarea pădurii sau a litierei groase; 
- îndepărtarea arboretului, a seminţişului şi a tineretului preexistent; 
- drenarea terenurilor pe care stagnează apa, îndepărtarea humusului brut; 
- îngrijirea regenerării naturale etc.; 
- împădurirea terenurilor goale din fondul forestier. 
După componenţă costurile includ: salariile muncitorilor şi specialiştilor ce execută operaţiile 

tehnologice respective, contribuţiile pentru asigurările sociale, primele de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală, costul puieţilor, costul serviciilor auxiliare şi terţe etc. Regrupând lucrările după 
criteriul omogenităţii şi destinaţiei acestora, în mod analogic, este raţional de folosit acelaș principiu 
de evaluare şi în Raportul privind îndeplinirea planului de producere în silvicultură şi în Registrele de 
evidenţă sintetică şi analitică. 

Examinarea profundă a anexei 1 a Raportului privind îndeplinirea planului economic şi financiar 
de către întreprinderea pentru silvicultură (f. nr. 90 – pădure) şi Dării de seamă privind îndeplinirea 
planului de producţie în silvicultură (f. nr.2 – silvicultura), denotă faptul că operaţiile de împădurire a 
terenurilor forestiere sunt tratate drept parte componentă a regenerării pădurilor. Considerăm că 
această tratare este eronată. Să admitem următoarea situaţie. Entitatea silvică înfiinţează pădure pe un 
teren, unde nicicând nu a fost pădure. Ce fel de regenerare poate fi în acest caz? Doar este vorba de 
împădurire prima dată. De aceea, se propune de a separa operaţiile de împădurire sau reîmpădurire de 
cele de regenerare.  

Concomitent se propune de modificat structura rapoartelor menţionate (f. nr.90 – pădure şi f. 
nr.2 – silvicultură) separând nu numai lucrările tehnologice, dar şi costurile aferente împăduririi şi 
regenerării pădurilor, divizându-le în: investiţii capitale care constituie costul fiecărui ABIF şi 
investiții ulterioare determinate de regenerarea ABIF, costuri de creștere a masei lemnoase, costuri de 
recoltare a produselor silvice. În mod similar, este raţional de ţinut evidenţa sintetică şi analitică în 
registrele respective. 

Actualmente, costurile de regenerare naturală şi artificială, de ajutorare a regenerării naturale şi 
de completare a regenerărilor plantaţiilor forestiere la toate entităţile silvice, cum s-a menționat, sunt 
contabilizate în componenţa altor cheltuieli ale activităţii operaţionale, în contul 714. 
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Figura 1. Schema contabilizării costurilor de regenerare, de ajutorare şi de completare a 
regenerăriilor, de conversiune şi reconstrucţie ecologică (practica actuală), elaborată de autor 

 
Astfel, nu se ia în considerare că costurile de regenerare, după natura lor, sunt investiţii capitale. 

Din aceste considerente ele nu au nimic comun în timp (istoric) cu veniturile obţinute în anul gestionar 
curent, însă se recunosc drept cheltuieli curente, deși, după natura lor, sunt investiţii capitale de 
regenerarea care, în realitate, nu contribuie la obţinerea venitului curent. 

Considerăm că această problemă importantă va fi soluţionată pozitiv de către savanţii şi 
practicienii din sectorul silvic, doar prin elaborarea unui regulament de către Agenția Moldsilva.  

 În tezele de doctor ale dnei Morozova E. V. (Federaţia Rusă), (4, p. 65) şi dlui Rusu V. 
(România), (6, p.16), aceștia argumentează necesitatea capitalizării costurilor menţionate ca element al 
costului ABIF. 

Unele obiecții necesită calitatea ajustării documentare a lucrărilor de regenerare la costurile 
aferente. De exemplu, în foile de parcurs ale Î.S. „Hînceşti – silva”, Ocolul silvic Buţeni nu se indică 
starea tehnică a autovehiculuilui la ieşirea din garaj, lipseşte informaţia despre starea sănătăţii 
şoferului, despre consumul de combustibil, despre coeficientul de corectare a normei de consum a 
combustibilului (deşi acest indicator nu este raţional de inclus în elementele foii de parcurs, doar 
această normă nu se modifică zilnic). Principalul e că în foia de parcurs nu se specifică denumirea şi 
destinaţia serviciilor prestate pe fiecare cursă. Combustibilul consumat este reflectat după norma 
stabilită de entitate, efectiv se indică acelaşi consum normativ. Astfel, şoferii nu sunt stimulaţi pentru 
economia de consum de combustibil. 

În baza foii de parcurs, se întocmeşte o fişă de evidenţă a lucrărilor efectuate de autovehiculul 
respectiv. Tot în această fişă sunt repartizate serviciile de transport auto pe tipuri de lucrări: plantarea 
puieților, completarea plantaţiilor forestiere, tăieri de curăţire, paza pădurii etc. (tabelul 3). 

Datele din fişa de evidenţă a exploatării mijloacelor de transport auto, bonurile de lucru şi 
calculul repartizării costurilor acestora servesc drept bază de a completa registrul de evidenţă a 
lucrărilor silvice pe fiecare canton, parcelă şi subparcelă. Însă, logic, evidența și repartizarea fiecărui 
element al costurilor de exploatare a tractoarelor și autovehiculelor este un lucru foarte voluminos. 

 
 

 

Costurile de 
regenerare, naturală şi 
artificială, ajutorare și 
completare  
a acestor regenerări, 
conservare a 
biodiversităţii 
ecologice, de 
conversiune,  

714 „Alte cheltuieli ale activităţii 
operaţionale” Dt Ct 

Ct 211 
Ct 213 
Ct 214 
Ct 531 
Ct 533 
Ct 541  
Ct 812 
etc. 

Dt 351 Cr 714 

351 „Rezultat financiar”

Costurile aferente 
tăierilor de arbori cu 
obţinerea produselor 
lemnoase fără costul 
ABIF (masei 
lemnoase pe picior). 

811 „Activităţi de bază” 
Ct 211 
Ct 212 
Ct 531 
Ct 533 
Ct 541 
Ct 812 
etc. 

Dt 216 Ct 811 

216 „Produse” 
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Tabelul 3 
Repartizarea serviciilor de transport auto cu autovehiculul Suzuchi CHB – 842, 

şofer – Merlă A. G. în luna mai 2013, Ocolul silvic Buţeni „Hânceşti-silva” 
 

Denumirea lucrărilor 
Maşino 
– zile 

Combustibilul 
consumat 

(benzină), l 

Preţul, 
lei 

Suma, 
lei 

Salariile 
şoferilor, 

lei 

Total, 
lei 

Întreţinerea 
autovehiculului 10 100 16,46 1646 909,70 2555,70 
Plantarea puieţilor 3 48 16,46 790,08 271,90 1062,98 
Completarea plantaţiilor 
forestiere 2 22 16,46 362,12 181,94 544,06 
Tăieri de rărituri 1 30 16,46 493,80 90,07 584,77 
Paza pădurii 4 78 16,46 1283,88 363,88 1647,76 
Total 20 278 X 4575,88 1819,39 6395,27 

 
Pentru a înlătura aceste neajunsuri, este raţional de acumulat toate costurile de exploatare a 

transportului auto (autovehicule și tractoare) pe fiecare ocol silvic (costul combustibilului, 
remunerarea personalului, amortizarea, costurile de reparaţie cu excepţia cazurilor de capitalizare 
conform prevederilor SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”, primele de asigurare a mijloacelor 
de transport auto etc.) în contul 812 „Activităţi auxiliare”. Repartizarea ulterioară pe cantoane, iar în 
cadrul cantonului – pe parcele şi subparcele şi pe tipuri de lucrări, este rațional să fie efectuată în baza 
costurilor de exploatare a autovehiculelor sau tractoarelor, la sumele totale. 

Lucrările de regenerare naturală şi artificială, de ajutorare a regenerării naturale, de completare a 
regenerării plantaţiei forestiere în aspectul prevederilor SNC „Particularităţile contabilităţii în 
agricultură”, IAS 41 și 16, în esenţa sa, considerăm că contribuie la obţinerea beneficiilor economice 
suplimentare. Doar aceste lucrări sunt efectuate în scopul de a creşte productivitatea porţiunii 
respective de pădure regenerată, de a ridica calitatea masei lemnoase, prin crearea unei păduri 
normale. Prin urmare, costurile condiţionate de efectuarea lucrărilor menţionate se propune să fie 
capitalizate. Acesta este aspectul economic al problemei în cauză. 

Aspectul tehnic sus-menționat îl constituie contabilizarea costurilor de regenerare, ajutorare şi a 
completare a regenerăriilor pe fiecare unitate amenagistică – fiecare subparcelă. Actualmente, la 
entităţile silvice, toate lucrările care se execută conform amenajamentului silvic, se planifică pe o 
perioadă de 10 ani şi sunt perfectate prin documentele respective cu indicarea: cantonului, parcelei, 
subparcelei, denumirea lucrării, volumului (ha, m3) etc. În cazul obţinerii produselor lemnoase se 
specifică denumirea produsului, volumul şi costurile pentru executarea lucrării. La aceste documente 
se referă: Bonul de lucru, Foaia de parcurs a autocamionului, Fişa de evidenţă a exploatării 
autocamionului, Procesul – verbal de consum a seminţelor şi materialului săditor etc. 

În scopul conatabilizării corecte a costurilor aferente lucrărilor de regenerare, de ajutorarea şi de 
completare a regenerărilor în plantaţiile forestiere, se propune de luat în considerare următoarele 
particularităţi: 

a) Dacă lucrările sunt efectuate în arboreturile ce se află în stare de masiv şi/sau exploatabilitate 
şi se însoţesc: 
- cu tăieri rase de arbori, este raţional de contabilizat ieşirea integrală a ABIF pe subparcela 

respectivă, iar regenerarea – ca și costuri de reîmpădurire (restabilire), care urmează a fi 
capitalizate; 

- cu tăieri selective – (rărituri sau alte tăieri cu obținerea masei lemnoase) - de contabilizat 
ieşirea parţială a ABIF de pe subparcela respectivă, iar costurile de regenerare să fie 
capitalizate, fiind majorat costul respectiv ABIF regenerat; 

 În ambele cazuri, costurile arborilor tăiaţi urmează a fi contabilizate în contul 811. 
b) Când lucrările sunt efectuate în arboreturile tinere aflate în perioada de până la transferarea 

lor în stare de masiv, în funcţie de cauza regenerării, entitatea silvică este raţional să 
contabilizeze: 
- casarea parţială a costurilor ABICE, cu recunoașterea acestora drept cheltuieli curente; 
- capitalizarea costurilor de regenerare, ajutorare și completare a regenerării ABIF cu 
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majorarea costului acestora.  
Costurile ulterioare de îngrijire (plivitul şi prăşitul), paza şi protecţia plantaţiei forestiere 

regenerate se propune să fie contabilizate astfel: 
- pe terenul pe care au fost efectuate tăieri rase – ca și costuri de creştere şi îngrijire în 

componenţa ABICE, până la transferarea plantaţiei forestiere în stare de masiv, ca şi în cazul 
împăduririi; 

- pe terenul pe care au fost efectuate tăieri selective ale arborilor exploatabili sau din stadiul 
stării de masiv – ca costuri ale activelor biologice în curs de execuţie, cu suplimentarea 
costurilor ulteriore aferente creşterii, îngrijirii şi protecţiei ABIF a subparcelei respective. 

Aceste costuri contribuie la obţinerea beneficiilor economice suplimentare în viitor și sunt 
concordate cu volumul acestor beneficii, ca urmare a majorării volumului masei lemnoase pe picior a 
arborilor exploatabili.  

Ajutorarea regenerării naturale are ca scop de a îndesi pădurea chiar şi după regenerare. Dacă în 
cazul acestei măsuri amenagistice, în arboretul aflat în stare de masiv sau exploatabil, o cantitate de 
seminţe nu a răsărit (nu au dat plantule) sau o parte din puieţii plantaţi în operaţiile de regenerare nu 
sau prins din cauza calităţii joase în executare lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale, se propune 
de casat costul seminţelor aferente sau a puieților la cheltuieli curente, privind ieşirea imobilizărilor. 
Considerăm că în acest caz este necesar de aplicat principiul prudenţei. Costul seminţelor semănate şi 
a materialului săditor suplimentar consumat, precum şi costurile ulterioare de creştere, îngrijire şi 
protecţie urmează a fi capitalizate. Această capitalizare va corecta costul arboreturilor în stare de 
masiv sau exploatabilitate. 

În mod similar, se propune să fie contabilizate şi costurile de completare a regenerăriilor 
plantaţiei forestiere. 

Când lucrările de regenerare, de ajutorare a regenerării naturale şi/sau artificiale, precum şi de 
completare a regenerăriilor sunt efectuate în arboreturile tinere sau în stare de masiv, costurile aferente 
acestor lucrări vor fi atribuite la costul ABICE, prin următoarele înregistrări contabile (tabelul 4). 

 
Tabelul 4 

Înregistrările contabile generate de regenerarea naturală sau artificială a plantaţiei forestiere 
 

În arboreturile în stare de masiv sau 
exploatabile în tăieri: 

rase selective 

În arboreturile tinere 
până la transferarea 

în stare de masiv Conţinutul operaţiilor economice 

Debit Credit Debit Credit Debit Credit 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Casarea integrală (parţială) a ABIF 811 132 811 132 - - 
2. Înregistrarea la intrări a produselor 

forestiere (din tăieri) 216 811 216 811 - - 
3. Reflectarea cheltuielilor de despădurire 

(defrişarea cioturilor)1 
721 sau 
538 

211, 212, 
213, 531, 
533, 541, 
812, 521     

Pregătirea solului 

131 

211, 531, 
533, 541, 
812, 
521 etc. 131 

211, 531, 
533, 541, 
812, 
521 etc. 131 

211, 531, 
533,541, 
812, 
521 etc. 

4. Reflectarea costurilor aferente semănatului 
şi/sau plantării materialului 

131 

211, 531, 
533, 541, 
etc. 131 

211, 531, 
533, 541, 
etc. 131 

211, 531, 
533, 541, 
etc. 

5. Înregistrarea costurilor de îngrijire a 
plantulelor şi/sau a puieţilor 

131 

211, 531, 
533, 541, 
812, 521 
etc. 131 

211, 531, 
533, 541, 
812, 521 
etc. 131 

211, 531, 
533, 541, 
812, 521 
etc. 

6. Ajutorarea regenerării naturale va fi reflectată prin înregistrările contabile 4 şi 5 
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1 2 3 4 5 6 7 
7. Completarea regenerării naturale şi 

ajutorării regenerării naturale: 
      

a) decontarea costului seminţelor nerăsărite, 
a puieţilor pieriţi şi a costurilor aferente 
semănatului, plantării şi îngrijirii 

723, 
721 131 

723, 
721 131 

723, 
721 131 

b) înregistrarea costurilor aferente 
completării de regenerare naturală şi celor 
de îngrijire 131 

211, 531, 
533, 541, 
812, 521 131 

211, 531, 
533, 541, 
812, 521 131 

211, 531, 
533, 541, 
812, 521 

8. Transferarea subparcelei regenerate 
(reîmpădurite) şi celei cu arbori tineri în 
stare de masiv (capitalizarea costurilor de 
regenerare în cazul tăierilor selective de 
arbori) 132 131 132 131 132 131 

 
1) Actualmente, aceste costuri, Agenția Moldsilva le atribuie la costuri de pregătire a solului, 

fapt care nu este corect. 
Actualul cont 721 „Cheltuieli cu active imobilizate” din Planuri de conturi reexaminat, nu 

exprimă pe deplin ce fel de cheltuieli sunt acestea „cu active imobilizate”. Dacă nu cunoaştem 
componenţa cheltuielilor din acest cont, putem să spunem că ele sunt analogice costurilor 
(cheltuielilor) cu personalul, legate de crearea sau exploatarea imobilizărilor. Mai corect ar fi fost de 
numit contul 721 „Cheltuieli privind ieşirea imobilizărilor”, iar subcontul 7217 „Pierderi din 
deprecierea activelor imobilizate” – era raţional să fie prezentat ca un cont sintetic separat. Păstrând 
primele trei conturi (721, 722 şi 723) din clasa a 7 – a, în planul nou de conturi preluate din cel vechi 
era raţional de numit contul 724 care lipseşte, „Cheltuieli din deprecierea imobilizărilor” cu 
subconturile aferente: 7241 – „Cheltuieli din deprecierea imobilizărilor necorporale”, 7242 – 
„Cheltuieli din deprecierea terenurilor” ş.a.m.d. Doar după conţinutul economic, ieşirea şi deprecierea 
imobilizărilor sunt două lucruri diferite şi merită să fie contabilizate separat. 

Dacă după lucrările de regenerare naturală sau artificială, de ajutorare a acestor regenerări, 
plantulele din seminţele semănate şi puieţii plantaţi au pierit din cauza factorului uman sau 
calamităţilor naturale, costul plantulelor și a puieţilor pieriţi cu costurile aferente de îngrijire se 
propune să fie casat la pierderi curente prin înregistrarea contabilă 7 a) din tabelul 4. Ea este necesară 
în respectarea prevederilor principiului prudenţei – de a nu admite supraevaluarea ABIF. Costurile 
aferente completării regenerării naturale şi artificiale sau ajutorării acestor regenerări este raţional să 
fie contabilizate în componenţa costurilor privind crearea ABICE. 

Exemplu. În luna aprilie anul 2011 în subparcela 9C, cantonul nr.3, ocolul silvic Buţeni, entitatea 
silvică Hânceşti-silva au fost executate lucrările de regenerare naturală prin semănatul seminţelor 
(ghindă 100 kg) în cuiburi, câte 5 bucăţi în cuib, conform schemei 2,5×0,5 m pe o suprafaţă de 3 ha 
(costul 1kg de ghindă – 4,00 lei) şi plantați 7200 de puieţi de frasin cu 1,50 lei puietul. Suprafaţa 
subparcelei cu arbori în stare de exploatabilitate constituie 8,3 ha, vârsta arboreturilor subparcelei 9C 
la momentul regenerării – 38 ani, volumul masei lemnoase pe picior a unităţii amenagistice – 564 m3, 
costul arboreturilor – 157920 lei, costul estimat al 1 m3 de masă lemnoasă – 290 lei, durata de viaţă 
utilă al amestecului stejăret pufos, frăsinet lăstar (proporţia 70:30) cu clasa IV de producție este 
stabilită de 90 de ani. 

Conform tratamentului din amenagementul silvic au fost efectuate tăieri selectice de arbori, în 
scopul creşterii productivităţii şi calității masei lemnoase,obţinând: lemn de lucru 15 m3, lemn de foc 
52 m3. Au fost calculate salariile muncitorilor pentru: 

a) tăierea arborilor conform tarifelor stabilite – 6105 lei, contribuţiile pentru asigurările sociale 
– 1404,15 lei, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – 213,68 lei, costul 
combustibilului – 7700 lei 

b) semănatul ghindei şi plantarea puieţilor de frasin – 2000 lei, contribuţiile pentru asigurările 
sociale – 460 lei, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – 70 lei. 

Condiţiile exemplului generează următoareale înregistrări contabile (tabelul 5) 
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Tabelul 5 
Înregistrările contabile privind regenerarea subparcelei 9C, Ocolul silvic Buțeni, Hânceşti-silva, 

aprilie 2011 
 

Conturi corespondente 
Conţinutul operaţiilor, calcule Suma, lei 

Debit Credit 

1 2 3 4 

1. Casarea parţială a ABIF (67×290) 19430 811 132 

2. Înregistrarea costurilor cu personalul 
privind tăierea arborilor, total 
(6105+1404,15+213,68) inclusiv: 7722,83 811 - 

a) salariile calculate 6105,00 - 531 

b) contribuţiile pentru asigurările sociale 1404,15 - 533 

c) primele de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală 213,68 - 541(533) 

3. Consum de combustibil la tăierea arborilor 7700,00 811 211 

4. Înregistrarea masei lemnoase la intrări: 
15950+7722,83+7700 31372 216 811 

5. Consum de seminţe şi puieţi aferent 
regenerării arborilor: 

[(100×4)+(7200×1,50)] 11200 131 211 

6. Înregistrarea costurilor cu personalul, 
privind regenerarea arborilor: 
(2000+400+70), inclusiv: 2530 131 - 

a) salariile calculate 2000 - 531 

b) contribuţiile pentru asigurările sociale 460 - 533 

c) primele de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală 70 - 541(533) 

 
Menționăm că înregistrarea contabilă (1) actualmente este imposibilă din cauza că ABIF nu sunt 

contabilizate, respectiv nu au cost. 
Dacă, după lucrările de regenerare, nu a fost necesară ajutorarea regenerării arborilor, costurile 

cumulate vor fi atribuite la costul ABIF al subparcelei 9C, prin înregistrarea contabilă la suma de 
13730 lei (11200+2530): 

Debit 132 „Active biologice imobilizate”         – 13730 lei 
Credit 131 „Active biologice imobilizate în curs de execuţie” – 13730 lei 
O problemă apare în cazul ieşirii ABIF (sau tăierii de arbori cu diferită destinaţie) conform 

tratamentului stabilit prin amenajament: reflectarea costului acestora în contul 811 „Activităţi de 
bază”. Considerăm că în toate cazurile ieşirii parţiale sau integrale a ABIF, costul acestora (masei 
lemnoase pe picior) trebuie să fie contabilizat în componenţa costurilor activităţilor de bază. Doar 
costul unei părţi a ABIF sau a întregului ABIF devine parte componentă a produselor lemnoase 
principale. 

Studiile denotă că și costurile de conservare a biodiversității ecologice, de conversiune, de 
reconstrucție ecologică este rațional să fie contabilizate similar celor de regenerare. 

 Schematic, contabilizarea costurilor examinate poate fi prezentată astfel (fig. 2): 
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Figura 2. Schema contabilizării costurilor de regenerare în pădurile în stare de masiv şi de 
exploatabilitate după tăieri rase şi selective şi în pădurile tinere, până la transferarea în stare de masiv 

 

Astfel, costul ABIF, după regenerarea subparcelei 9C din exemplul dat, va constitui 152220 lei (1577920-
19430+13730), iar volumul masei lemnoase pe picior – 497 m3 (564-67). 

În cazurile examinate apare o problemă: când pot fi capitalizate costurile de regenerare, ajutorare și 
completare a regenerărilor plantaţiei forestiere. În opinia noastră, costurile aferente acestor lucrări este raţional să 
fie capitalizate în felul următor: 

a)  în pădurile exploatabile, capitalizarea costurilor de regenerare va fi efectuată în cazul tăierilor: 
- rase – (are lor crearea unui nou activ biologic) – la finisarea lucrărilor de reîmpădurire prin 

majorarea costului ABICE;  
- selective (se completează activul biologic existent) – după finalizarea lucrărilor de regenerare prin 

majorarea costului ABIF; 
b) în pădurile tinere, până la transferarea lor în stare de masiv – în momentul finalizării lucrărilor, prin 

majorarea costului ABIF. 
Dacă în pădurea exploatabilă, în cazul tăierilor selective de arbori conform amanajamentului silvic, 

majoritatea acestora a fost tăiată, atunci în rezultatul lucrărilor de regenerare pe subparcela respectivă este 
raţional de contabilizat costurile aferente ca crearea unui nou ABIF şi din momentul transferării în stare de masiv 
de stabilit durata de viață utilă. 

Schema înregistrărilor contabile, privind contbilitatea costurilor de regenerare, ajutorare a regenerărilor 
naturale şi artificiale, conservare a biodiversităţii ecologice, conversiune sau refacere a arborilor în funcţie de 
pădurile aflate în stare de masiv şi exploatabilutate sau de pădurile tinere, până la transferarea în stare de masiv 
cu tăieri rase şi selective de arbori, este propusă în figura 3.  

Costurile de regenerare naturală şi artificială, de ajutorare a regenerărilor de conservare  
a biodiversităţii ecologice, de conversiune, de reconstrucţie ecologică 

În pădurile în stare de masiv şi de 
exploatabilitate în care se execută tăieri:

În pădurile tinere până la transferarea  
în stare de masiv  

rase selective 

Costul ABIF 
(masei lemnoase pe picior, casate):

integral parţial 

Înregistrarea 
cheltuielilor  

de despădurire  
(defrişarea 
cioturilor) 

Costurile privind pregătirea solului, semănatul semințelor, plantarea materialului săditor  
şi îngrijirea plantulelor şi puieţilor  

Costul seminţelor nerăsărite, a puieţilor pieriţi şi a costurilor aferente semănatului, plantării 
puieţilor şi îngrijirii puieţilor pieriţi atribuite la cheltuieli curente  

Costurile aferente completării regenerărilor naturale şi artificiale şi costurile de îngrijire  

Îngrijirea noilor ABIF în cazurile împăduririi şi reîmpăduririi şi capitalizarea costurilor de regenerare, 
ajutorare şi completare a regenerărilor, conversiune și reconstrucție ecologică în cazul tăierilor selective 
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I. În păduri exploatabile şi în stare de masiv 
a) tăieri rase de arbori

1. Casarea integrală a ABIF 
(masei lemnoase pe picior) 

2. Înregistrarea costurilor 
aferente tăierilor de arbori 

 
 
3. Înregistrarea la intrări a 

produselor lemnoase 
4. Înregistrarea cheltuielilor 

de defrişare a terenului 
despădurit: 
a) fără constituirea 

anterioară a unui 
provizion 

 
 
 

b) cu constituirea anteri-
oară a unui provizion 

 
 
 

5. Înregistrarea costurilor de 
pregătire a solului 
 
 
 

6. Înregistrarea costurilor 
privind seminţele consu-
mate şi puieţii plantaţi, de 
îngrijire şi protecţie, de 
regenerare, ajutorare a 
regenerării, completării 
acesteea 
 

7. Decontarea materialului 
săditor şi a costurilor 
aferente semănatului, 
plantării şi îngrijirii 
 

8. Înregistrarea ABIF la 
intrări, în stare de masiv 

Dt 811 „Activităţi de bază” 

Ct 132 

Ct 211, 213 
214, 531, 533 
541, 521 

216 „Produse” C  

Ct 811 

Dt 721„Cheltuieli cu active imobil.” Ct  

Ct 211, 213, 
214, 531, 
533, 541, 
521, 812,  
131 

Dt 538 „Proviz. curente” Ct  

Ct 211, 213, 
214, 531, 
533, 541, 
521, 812,  

Ct 211, 213, 214, 
531, 533, 541, 
521, 812, 821 

Ct 211, 213, 
214, 531, 533, 
541, 521, 812, 
821 

Dt 723 Dt 723 „Pierd.extraor.” Ct 

Ct 131 

Dt 132 „Active biol.Imobil” Ct 

Dt 216

Dt 131”Act. Biol. Imob. în curs de ex”Ct  

Dt 132 Ct 131 
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Figura 3. Schema înregistrărilor contabile aferente costurilor de regenerare, ajutorare și 
completare a regenerărilor pădurilor 

II. În păduri tinere până la transferarea în stare de masiv 

1. Pregătirea solului şi 
costurile materialului 
săditor, de regenerare, 
ajutorare şi completare a 
regenerării şi de îngrijire 

 
2. Decontarea costului 

materialului săditor pierit şi 
a costurilor aferente 

 
3. Transferarea subparcelei 

regenerate în stare de masiv 

Dt 131 Act. biol. imob. în curs de ex. Ct 

Ct 211, 213 
214, 531, 533 
541, 521, 812, 
821 

Dt 721 „Chelt. de ieşire a activelor 
imobiliz, Ct 

723 „Pierd extraor Ct 

Dt 132 Act. biol. imob. Ct  

Dt 721 
Dt 723 

Ct 131 

Dt 132 Ct 131 

Ct 211, 213 
214, 531, 533 
541, 521, 
812, 821 

b) tăieri selective de arbori:
1. Casarea parţială a ABIF (a 

masei lemnoase pe picior) 
 
 
2. Înregistrarea costurilor 

aferente tăierilor de arbori 
 
3. Înregistrarea la intrări a 

produselor lemnoase 
 
 
4. Înregistrarea costurilor de 

pregătire a solului 
 
 
 
5. Înregistrarea costurilor 

privind seminţele 
consumate, puieţii plantaţi, 
de îngrijire şi de protecţie, 
regenerare, ajutorare a 
regenerării şi completării 
acestora 

 
6. Decontarea materialului 

săditor pierit şi a costurilor 
aferente semănatului, 
plantării şi îngrijirii 

 

7. Capitalizarea costurilor de 
regenerare, ajutorare a 
regenerării şi completării 
acestora 

Dt 811 „Activităţi de bază” Ct Dt 216 „Produse” C  

Ct 132 

Ct 211, 213 
214, 531, 533 
541, 521, 812

Dt 216 Ct 811 

Dt 131 Act. biol. imob. în curs de ex. Ct  

Ct 211, 213 
214, 531, 53 
541, 521, 
812, 821 

Dt 721 Ct 131 

Dt 721 „Chelt. de ieşire a activelor 
imobilizate Ct  

Dt 723„Chelt. Except. Ct  

Dt 723 Ct 131 

Dt 132 Act.biol.imob.Ct  

Dt 132 Ct 131 
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Din aceasta rezultă: în pădurea exploatabilă sau în stare de masiv entitatea, în cazul tăierilor rase 
de arbori, va reflecta ieşirea integrală a ABIF, înregistrat pe subparcela respectivă, iar în tăierile 
selective – numai ieşirea parţială a ABIF. În primul caz ,se va mai reflecta şi cheltuielile de defrişare a 
terenului despădurit în funcţie de faptul: anterior se constituise provizionul respectiv sau nu. Costurile 
de regenerare, ajutorare şi completare a regenerărilor naturale şi artificiale, în cazul tăierilor rase, se 
reflectă ca și crearea unui nou ABIF, iar în cazul tăierilor selective de arbori – ca o îmbunătăţire a 
ABIF existent, costurile aferente fiind capitalizate. 

În pădurile tinere, costurile de regenerare, ajutorare şi completare a regenerărilor se reflectă ca o 
majorare a costurilor aferente activelor biologice aflate în curs de execuţie. 

Să examinăm cazul contabilităţii completării regenerărilor naturale şi/sau artificiale. 
Exemplu. Utilizând datele din exemplul precedent, conform analizei pieţelor de probe a 

suprafeţelor regenerate, în august 2011 s-a constatat că 40% din seminţe nu a răsărit sau a fost nimicit 
de mistreţi, respectiv în această măsură au fost afectaţi şi puieţii de frasin. În octombrie 2011 ocolul 
silvic Buţeni efectuează operaţii de completare a regenerării, consumând 38 kg de ghindă şi 2880 
puieţi de frasin de talie înaltă, la preţ de 3,50 lei 1 kg de ghindă şi 9,40 lei un puiet de frasin, talie 
înaltă. Costurile cu personalul, privind semănatul seminţelor şi plantarea puieţilor, constituie: salariile 
calculate muncitorilor – 780 lei, contribuţiile pentru asigurările sociale – 179,40 lei, primele de 
asigurare obligtorie de asistenţă medicală – 27,30 lei. 

Operaţiile de completare a regenerării naturale şi artificiale generează următoarele înregistrări 
contabile (tabelul 6): 

Tabelul 6 
Înregistrările contabile aferente completării regenerării naturale şi artificiale în subparcela 9C, 

cantonul nr.3, Ocolul silvic Buţeni, octombrie 2011 
Conturi corespondente 

Conţinutul operaţiilor, calcule Suma, lei 
Debit Credit 

1 2 3 4 
1. Decontarea costurilor seminţelor nerăsărite 
şi puieţilor afectați [(40×4)+(2880×1,50)] 4480 721, 723 131 

2. Decontarea costurilor cu personalul privind 
semănatul ghindei şi plantarea puieţilor, 
inclusiv şi a costurilor de îngrijire (în 
exemplul dat, ultimele lipsesc) total 
(2530×0,4) 1012 721, 723 131 

3. Înregistrarea costurilor de completare a 
regenerării naturale şi artificiale:    
a) consum de seminţe şi costul puieţilor 

plantaţi: [(38×3,50)+(2880×2,40)] 7045 131 211 
b) costuri cu personalul, total inclusiv: 986,70 131 - 

- salariile calculate 780 - 531 
- contribuţiile pentru asigurările 

sociale 179,40 - 533 
- primele de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală 27,30 - 541 
4. Capitalizarea costurilor de regenerare 

(exemplul 5) şi de completare (dacă 
completarea este efectuată în același an 
toamna) a regenerării naturale şi artificiale 
(exemplul 6) – (11200+2530-4480-
1012+7045-986,70) 

 
 

16269,70 

 
 

132 

 
 

131 
 
Prin urmare după, lucrările de regenerare şi completare a acesteia, valoarea contabilă a ABIF din 

subparcela 9C a cantonul nr.3 constituie 158238,70 lei (157920-15950-16269,70). În cazul dat, 
considerăm că entitatea silvică nu va reexamina durata de viaţă utilă a arborilor din această subparcelă, 
deoarece, în raport cu volumul masei lemnoase pe picior sau cu suprafața ei, s-a regenerat aproximativ 
12% din totalul de arbori, fapt ce nu se consideră semnificativ. Când entitatea silvică va regenera mai 
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mult de 50 la sută din suprafaţa subparcelei sau majoritatea arborilor exploatabili vor fi tăiaţi şi 
înlocuiţi cu alţii mai productivi şi mai calitativi, prin sămânță sau prin plantarea de puieţi, propunem 
ca durata de viaţă a arborilor din această subparcelă să fie reexaminată. Astfel, durata de viață în cauză 
este raţional să fie stabilită în baza puieţilor din regenerare, luând în considerare clasa de producţie, 
compoziţia de bază a speciilor acestora care constituie majoritatea în proporţia de amestec. 

Costurile lucrărilor de conservare a biodiversităţii ecologice, de conversiune sau de refacere a 
unui arboret, de reconstrucţie ecologică şi alte măsuri amenagistice, în scopul creşterii productivităţii 
ABIF de la categoria inferioară la una mai înaltă, mai valoroasă economic şi a calităţii acestora, este 
raţional să fie contabilizate în mod similar, după cum urmează: 

- orice tăiere a arborilor, parţială sau integrală, de pe subparcela respectivă, este necesar să fie 
contabilizată ca ieşire parţială sau integrală a ABIF; 

- costul ABIF (al masei lemnoase pe picior) este rațional să fie recunoscut în volumul fizic și 
valoric drept materie primă a produselor lemnoase (elementul component) al costului 
produselor lemnoase (actualmente ele nu au cost); 

- costurile condiţionate de executarea lucrărilor de amelioarare a arboreturilor (creșterea 
productivităţii şi calităţii volumului masei lemnoase) urmează a fi capitalizate, deoarece ele 
contribuie la obţinerea beneficiilor economice suplimentare în viitor; 

- după tăieri rase de arbori (ieşirea integrală a ABIF), practic, are loc reîmpădurirea terenului 
forestier, iar costurile aferente constituie costul unui ABIF nou, fiind capitalizate și stabilindu-
se durata de viaţă utilă în baza compoziţiei speciilor respective a clasei de productivitate; 

- în cazul tăierilor de arbori mai mult de jumătate din numărul existent pe suprafața unei 
subparcele, costurile condiţionate de măsurile de substituire, conservare a biodiversităţii, 
refacere etc., este raţional de contabilizat ca şi în cazul reîmpăduririi sau îmbunătăţirii unui 
ABIF cu reexaminarea duratei de viață utilă. 

În acest context, de exemplu, reconstrucţia ecologică pentru pădurile degradate, slab productive, 
derivate, brăcuite şi necorespunzătoare staţional se prevede: 

a) substituirea – înlocuirea integrală a unei specii sau celei mai mari părţi a acesteea, sau a unor 
specii din componenţa arboreturilor de o productivitate inferioară cu alte spceii 
corespunzătoare staţiunii, dar mai productive şi de valoare economică mai mare; 

b) refacerea – (înlăturarea integrală a arboretului slab productiv şi reinstalarea unui arboret nou, 
folosind specia (speciile) din vechiul arboret) se supun refacerii arboretul degradat cu 
consistenţa 0,1-0,3 şi cele brăcuite cu consistenţa 0,4-0,5; 

c) amelioararea – mobilizarea parţială a solului, implantarea arboretului şi subarboretului în 
golurile existente şi sporirea proporţiei speciei sau speciilor principale în scopul obţinerii 
unei compoziţii sau consistente normale. (1, p.339-340). 

Reconstrcţia ecologică interconexată cu conversiunea. Conversiunea prevede trecera unui 
arboret de la gospodărirea în regim de cring la gospodărirea în regim de cadru. În RM, această măsură 
se prevede să fie aplicată pentru arboreturile din formaţiile stejaretelor, gorunetelor, şleaurilor şi 
făgetelor pentru care, în trecut, au fost aplicate regimul crângului. Conversiunea poate fi realizată prin: 

a) îmbătrânirea arboreturilor cu tulpini sănătoase, consistenţă normală, cu fortificarea 
potenţialului bioregeneraţiv prin lucrările de ajutorare de regenerare naturală; 

b) refacere, înlocuind arboreturile cu cioturi îmbătrânite, degradate, aplicând regenerarea 
naturală şi artificială. 

Din cele expuse, concluzionăm că lucrările de reconstrucţie biologică de conversiune a 
arboreturilor se execută în scopul obţinerii unei păduri optime (normale), cu o productivitate mai înaltă 
şi cu o masă lemnoasă mai calitativă, cu o consistenţă şi valoare economică mai înaltă, contribuind la 
obţinerea beneficiilor economice suplimentare. Aceasta serveşte drept argument economic de a 
capitaliza costurile aferente lucrărilor silvotehnice menţionate, ca şi în cazul regenerării naturale sau 
artificiale, ajutorării şi completării acestor regenerări. 

Lista lucrărilor de îngrijire (creștere a masei lemnoase pe picior) este prezentată în figura 4.  
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Denumirea 
lucrărilor 

Stadiul de dezvoltare 
la care se efectuează 

Scopul principal, (destinaţia) 

I. Lucrări sistematice în păduri tinere 

Degajări Seminţiş, desiş 
Promovarea speciilor nevaloroase şi salvarea 
lor de copleşire 

Depresaj 1) Seminţiş, desiş 
Reglarea desimii regenerărilor naturale 
exclusiv de dese 

II. Lucrări în pădurile în stare de masiv şi exploatabilitate 
a) în rezultatul cărora pot fi obţinute produse lemnoase 

Curăţiri Nucliş, prajiniş 
Înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare cu 
specie şi conformare 

Rărituri 
Păriş, codrişor şi codru 
mijlociu 

Creşterea valorii productive şi protectoare a 
pădurii 

Lucrări de igienă Prăjiniş, codru bătrân 
Realizarea şi menţinerea unei stări fitosanitare 
cât mai bune a pădurii 

b) în rezultatul cărora pot să nu se obţină produse lemnoase 
Elagajul artificial Prăjiniş, păriş Creşterea valorii lemnului la exploatabilitate 

Emondajul Prăjiniş, păriş 
Menţinerea calităţii lemnului, înlăturând 
mugurii dorminzi şi lăstarii lacomi de pe 
tulpină 

Îngrijirea marginii de 
masiv 1) 

Toate stadiile 
Formarea unor liziere rezistente la vânturi şi 
pătrunderea animalelor 

Deschiderea 
culoarelor de acces 

Desiş-codriş Ameliorarea accesibilităţii în pădure 

Îngrijirea 
subarboretului 

Toate stadiile 
Menţinerea şi promovarea unui subarboret 
viabil, capabil să-şi îndeplinească funcţiile 
specifice 

1) Aceste lucrări pot fi efectuate în pădurile tinere şi în cele aflate în stare de masiv sau 
exploatabilitate 

 
Figura 4. Lista lucrărilor de îngrijire şi amenajament al pădurilor (Întocmită în baza 

Materialelor didactice silvice (p.282), cu regruparea de către autor a lucrărilor care contribuie 
la obţinerea produselor lemnoase) 

  
Din această listă rezultă că, din unele lucrări, entitatea înregistrează masă lemnoasă (lemn de 

lucru, lemn de foc, nuiele, crengi), iar din alte lucrări nu se înregistrează aceste produse lemnoase. De 
exemplu, din degajări, depresaj, deschiderea culoarelor de acces, îngrijirea subarboretului, îngrijirea 
marginii de masiv, entitatea silvică poate să nu obţină produse lemnoase înregistrate la intrări. Din 
aceste considrente, costurile condiţionate de executarea lucrărilor de îngrijire, management şi 
protecţie, menţionate, se propune să fie contabilizate în contul 813 „Îngrijirea activelor biologice 
imobilizate forestiere”. 

În rezultatul lucrărilor privind curăţirile, răriturile de igienă, elagajul artificial şi emondajul 
efectuat se obţin produse lemnoase. Costurile aferente efectuării acestor lucrări se propune să fie 
contabilizate în contul 811 „Activităţi de bază”. 
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DIMENSIONAREA IMPACTULUI POLITICILOR ŞI OPŢIUNILOR CONTABILE ASUPRA 
REZULTATULUI ENTITĂŢII 
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Lica ERHAN, lect. sup., dr., ASEM, lica.erhan@mail.ru 
  
 Due to the complexity and uncertainty of accounting medium in which enterprises develop their activity, 

a variety of accounting policies and options for the solutions of certain problems are stipulated by the national 
norms (National Accounting Standards) and especially international norms (International Financial Reporting 
Standards). The existence of different accounting options and the freedom sometimes offered by the accounting 
norms may lead to the appearance of so-called creative accounting. 

Creative accounting does not mean necessarily breach of accounting rules and regulations, but it can be 
done well within the law. Creative accounting may serve different purposes depending on the interests that the 
enterprise management has, it is facilitated by gaps in accounting rules or sometimes accountants are oriented 
towards certain professional subjective judgments by the accounting norms. 

The objective of this paper is to identify the main creative accounting options and how they influence the 
information in annual financial statements, affecting their quality and reliability. To investigate the issue, the 
authors examined several definitions of the term, presented the main creative techniques regarding long-term 
and current assets and tried to analyze the impact of these operations on the financial result of the enterprise. 

Cuvinte-cheie: politici contabile, opțiuni și tehnici contabile, contabilitate creativă. 
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Clasificare JEL: M41; F30.  
Contabilitatea are multiple laturi, fiind în același timp și știință și tehnică, dar și fenomen istoric, 

artă, miză sau joc social. Pe măsură ce ne familiarizăm mai mult cu știința contabilității, fiecare dintre 
noi preferă acea latură a contabilității către care înclină mai mult firea noastră: riguroșii preferă latura 
de știință și tehnică a contabilității, creativii o preferă pe cea de artă, iar jucătorii, pe cea de miză sau 
joc social. Vorbim, în acest sens, despre politici contabile sincere (fair accounting) și politici contabile 
tendențioase (bad accounting) [1, p.283]. 

Prezența politicilor și opțiunilor în contabilitate oferă teren favorabil apariției fenomenului de 
contabilitate creativă. În prezenta lucrare, vă propunem să analizăm împreună câteva tehnici de 
contabilitate creativă și modul în care acestea vor influența rezultatul entității. În vederea realizării 
demersului propus, vom demara elucidarea conceptului de contabilitate creativă, după care vom 
recurge la detalierea celor mai uzuale tehnici de creativitate aplicate în raport cu imobilizările și active 
circulante ale entității estimând incidența acestora asupra rezultatului obținut. 

În pofida faptului că, în ultimii patruzeci de ani, contabilitatea creativă a făcut obiectul a 
numeroase articole și lucrări științifice, practicile contabilității creative continuă să creeze controverse 
până în prezent, fără a ajunge la un punct comun în definirea conceptului de contabilitate creativă. 
Polemica vis-à-vis de conceptul de creativitate, în raport cu contabilitatea, se situează în aria „fair 
accounting versus bad accounting”.  

Contabilitatea creativă este abordată de adepții concepției negative ca o înșelăciune, folosită în 
scopuri meschine, care prevestește eșecul și declinul entităţii. În contextul dat, economiștii Lainez J. și 
Callao S. definesc contabilitatea creativă drept utilizarea posibilităților oferite de legislația contabilă 
de a prezenta situații financiare care să reflecte o imagine dorită și nu una obiectivă a realității [5, 
p.39]. În completarea acestei definiții, vine economistul Stolowy H., care propune o definiție ce 
sintetizează două aspecte: obiectivele urmărite și procedeele utilizate pentru manipularea informațiilor. 
Astfel, în opinia lui Stolowy H., contabilitatea creativă reprezintă ansamblul procedeelor care vizează 
modificarea nivelului rezultatului în sensul maximizării sau minimizării sau prezentării situațiilor 
financiare fără ca aceste obiective să se excludă mutual [4]. 

Caracterul negativ atribuit contabilității creative a fost animat de faptul că, la începutul 
secolului al XXI-lea, calitatea și credibilitatea informațiilor financiar-contabile au fost serios puse la 
îndoială de criza economică soldată, pe plan mondial, cu scandaluri financiare înregistrate la nivelul 
unor companii foarte mari, precum Enron (anul 2001), WorldCom (anul 2002), Xerox (anul 2000), 
Parmalat (anul 2003) etc. S-a constatat că toți acești „giganți” au recurs la tehnici de contabilitate 
creativă, pentru a manipula cifrele din conturile anuale, în vederea atingerii rezultatelor dorite în 
limitele legale.  

În pofida acestei „laturi gri”, atribuite contabilității creative, mulți specialiști o percep ca un 
stimulent al evoluției contabile, care reprezintă rezultatul judecății profesionale în probleme pentru 
care nu există norme sau reglementări, care să facă referire la situațiile întâlnite. Astfel, adepții opiniei 
pozitive, printre care și economistul Francois Pasqualini, abordează contabilitatea creativă ca o 
virtute, care dezvoltă imaginația pentru a face față creșterii și diversificării piețelor financiare și a 
instrumentelor financiare [2]. Solidari cu această opinie sunt și economiștii Malo şi Giot, care 
consideră contabilitatea creativă o inovaţie necesară pentru a ţine pasul cu evoluţiile economice, 
juridice şi sociale, caracterul negativ al acesteia fiind rezultatul intereselor oamenilor de afaceri mai 
puţini scrupuloşi [2]. 

Totuși, una dintre cele mai complexe definiții ale contabilității creative îi aparține lui Naser K., 
în opinia căruia contabilitatea creativă este [2]: 

 procesul prin care, dată fiind existența unor breșe în reguli, se manipulează cifrele contabile 
și, profitând de flexibilitate, se aleg acele practici de măsurare și divulgare ce permit 
transformarea documentelor de sinteză din ceea ce ele ar trebui să fie în ceea ce managerii 
doresc;  

 procesul prin care tranzacțiile sunt structurate de asemenea manieră, încât să permită 
producerea rezultatului contabil dorit, bineînțeles în limita legii. 

Suntem solidari cu acei autori care atribuie contabilității creative rolul de stimulent al evoluției 
contabile, deoarece această orientare a profesiei contabile a apărut datorită procesului evolutiv al 
tuturor domeniilor economico-sociale, ca o inovație, creativitatea fiind considerată o virtute atâta 
timp, cât are ca scop găsirea unor metode mai bune, mai eficiente de soluționare a unor situații. Am 
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merge mai departe susţinând chiar că, în condițiile unui mediu economic incert și instabil, entitățile 
sunt „forțate” să facă apel la puțină creativitate pentru a supraviețui, deoarece fiecare entitate 
urmărește atingerea obiectivelor sale proprii, acestea, însă, deseori, sunt umbrite de presiunile care se 
exercită asupra activității lor. Cele mai mari presiuni, așa cum se prezintă în figura 1, vin din partea 
utilizatorilor externi, adică: statul, investitorii, partenerii comerciali și sociali, creditorii bancari, care, 
prin presiunea exercitată, vor facilita apelarea la tehnici creative a entității. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Utilizatorii externi care pot genera apariția elementelor de contabilitate creativă 
Sursa: elaborat de către autori 
 

 Presiunea venită din partea statului 
Statul, prin organismele de control şi de reglementare, exercită cea mai mare presiune asupra 

entităţilor. Situaţia este amplificată şi de problemele existente: legislaţie impredictibilă şi fiscalitate excesivă. 
Pe lângă multitudinea de taxe, impozite şi contribuţii, entităţile sunt frecvent surprinse şi de noile modificări în 
legislaţie. Aceste probleme oferă scuza perfectă, pentru a manipula cifrele contabile. Suplimentar la aceasta şi 
standardele de contabilitate, prin insuficienţa lor şi, uneori, chiar libertatea în interpretare, oferă opţiuni şi 
posibilităţi de manipulare a informaţiilor prezentate în situaţiile financiare. Concluzia: reglementările actuale 
permit, uneori, la limită, fenomenul de contabilitate creativă, iar entităţile profită de incoerenţa din normele 
legislative pentru a-şi ușura cum pot sarcina fiscală. 

 Presiunea venită din partea investitorilor 
Investitorii sunt interesați, cu predilecție, de capacitatea entităților de a realiza beneficii şi 

câștiguri viitoare. Aceștia încurajează practicile contabilității creative prin importanța excesivă pe care 
o dau rezultatului contabil. Este de menţionat că investitorii nu reprezintă un grup omogen, deoarece o 
parte dintre investitori deţin în entitate acţiuni ordinare, iar o altă parte acţiuni preferenţiale. E lesne de 
înţeles de ce prima categorie este interesată de creşterea afacerii, iar cea de-a doua, de siguranţa 
profitului. Concluzia: managementul entităţii doreşte să dea dividende cât mai mici, în acest sens, 
poate recurge la tehnicile de contabilitate creativă. 

 Presiunea venită din partea partenerilor comerciali şi sociali 
Performanţele nesatisfăcătoare ale entităţilor afectează relaţiile comerciale şi sociale. Pe 

furnizori îi interesează în ce măsură entitatea va fi capabilă să-şi îndeplinească obligaţiile financiare, 
iar pe clienţi îi interesează continuitatea activităţii entităţii. Managementul are numai de câștigat de pe 
urma acestor relaţii. De la furnizori – credite comerciale, de la clienţi – fidelitate. Pe de altă parte, 
există categoria salariaţilor care sunt interesaţi de performanţele şi perspectivele entităţii. Interesul lor 
constă în majorarea salariilor şi securitatea locurilor de muncă. Concluzia: managementul entităţii, de 
regulă, va prefera investiţiile în detrimentul majorării salariilor, iar tehnicile de contabilitate creativă 
vor influenţa profitul. 

 Presiunile venite din partea creditorilor bancari 
Pe creditorii bancari îi interesează capacitatea entităţii de a rambursa creditele. Creditorii pot să 

micşoreze oricând termenele de rambursare a creditelor, dacă performanţele entității nu sunt nici 
măcar satisfăcătoare. Şi, în acest caz, soluţia managementului o constituie tot contabilitatea creativă. 
Concluzia: managementul entităţii, fiind supus unei presiuni multilaterale, alege calea mai ușoară 
pentru a-şi atinge obiectivele prestabilite, aceea ,,de a cosmetiza” cifrele din contabilitate. 

De rând cu presiunea exercitată de către utilizatorii externi, există şi multiple alte motivații pentru ca 
entitățile să fie tentate de contabilitatea creativă. În tabelul 1, sunt ilustrate doar câteva dintre cele mai 

Statul Investitorii Partenerii 
comerciali și sociali 

Creditorii 
bancari

Presiunile venite din partea utilizatorilor externi ca: 

C o n t a b i l i t a t e  c r e a t i v Ă 
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frecvente motivații în favoarea creativității, precum și incidența lor asupra conținutului situațiilor financiare.  
Tabelul 1 

Motivaţii „pro” contabilitate creativă și incidența lor asupra conținutului 
situațiilor financiare 

 

Motivații ,,pro” Contabilitate 
creativă 

Explicația 
Incidențe asupra conținutului 

Situațiilor financiare 
1 2 3 

 Plata unor taxe mai mici Cu cât profitul este mai 
mare cu atât impozitul va 
fi mai mare 

 venit subevaluat 
 costuri și cheltuieli supraevaluate  
 activele pot fi subevaluate 
 pasive supraevaluate 

 Împrumuturi noi, obținerea 
unor rate avantajoase la 
împrumuturile deja existente 

Cu cât riscul este mai mic 
cu atât rata dobânzii 
percepută de creditori va 
fi mai mică 

 datorii minimizate 
 active supraevaluate 
 pasive subevaluate 
 venituri supraevaluate 

 Obținerea bonusurilor Bonusul este bazat pe 
profit. Cu cât profitul este 
mai mare cu atât bonusul 
va fi mai mare 

 venituri supraevaluate 
 costuri și cheltuieli subevaluate 
 active supraevaluate  
 pasive subevaluate 

 Reducerea la minimum a 
prețului acțiunilor 

La cumpărarea unor 
acțiuni, interesul este de a 
plăti prețul cel mai mic 

 venit subevaluat 
 costuri și cheltuieli subevaluate 
 active subevaluate 
 pasive supraevaluate 

Sursa: elaborat de către autori 
 

În context cu judecățile de valoare expuse până acum în cadrul prezentului demers științific, 
ținem să menționăm că contabilitatea creativă va exista atât timp cât vor exista opțiuni şi libertăți în 
prevederile cadrului contabil conceptual național şi internațional. Putem jongla cu rezultatul sau 
modifica aspectul situațiilor financiare anuale apelând la o serie de tehnici, opțiuni și libertăți lăsate de 
textele contabile. Experiența arătă că, de fiecare dată, când apare o normă nouă, entitățile găsesc o cale 
să-i minimizeze impactul. Astfel încât, oricât de multe reguli ar implementa profesia, întotdeauna se 
vor găsi unii care vor încerca să afle o cale de a „bate” sistemul. Ca urmare, misiunea normalizatorilor 
şi profesioniștilor contabili nu este una simplă: imaginației trebuie să i se răspundă cu imaginație [2].  

Făcând apel la cadrul contabil național (SNC) și internațional (IFRS), constatăm că acestea 
permit diverse tratamente contabile pentru anumite tranzacții și evenimente, precum și aplicarea unei 
varietăți de politici contabile. În confirmarea acestei afirmații, în tabelul 2, sunt prezentate o serie de 
diferențe, asemănări și controverse dintre prevederile IFRS 2012 și SNC aferente unor tratamente și 
politici contabile în raport cu imobilizările şi activele circulante, care atestă încă o dată posibilitatea de 
alegere și opțiune creativă pe care o au entitățile.  

Tabelul 2 
Controverse şi opțiuni contabile dintre prevederile IFRS şi SNC 

 

Problematica 
analizată 

IFRS 2012 SNC 

1 2 3 
 Recunoașterea 

imobilizărilor 
corporale 

Nu există limită legală, entitățile au posibilitatea de a-și 
desemna singure un prag (după criteriul utilității, o 
perioadă mai mare de un an) 

Pentru mijloacele fixe se aplică, de regulă, 
plafonul stabilit de legislaţia fiscală. 

 Amortizarea 
imobilizărilor 
corporale 

Durata de viață economică utilă: estimarea duratei de 
viață economică utilă se realizează pe baza 
raționamentului profesional de către experții entității.  
Metoda de amortizare: alegerea metodei de amortizare 
se face pe baza raționamentului profesional. 
Valoarea reziduală se stabilește pe baza raționamentului 
profesional și poate fi revizuită. 

În privinţa amortizării imobilizărilor, 
există reguli similare. Cu toate acestea, 
SNC prevede cerinţe mai detaliate în 
privinţa amortizării, de exemplu, 
amortizarea se calculează începând cu 
data transmiterii în utilizare sau cu prima 
zi a lunii care urmează după luna 
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transmiterii în utilizare. 
1 2 3 

 Deprecierea 
activelor 

 Activele sunt testate pentru depreciere, dacă există indicii 
de depreciere. Conform IAS 16, pierderile din depreciere 
pot fi determinate la nivel de active sau la nivelul unei 
unități generatoare de trezorerie prin compararea valorii 
nete contabile cu valoarea recuperabilă. 

Potrivit SNC „Deprecierea activelor”, 
pierderile din depreciere se determină prin 
compararea valorii contabile cu valoarea 
justă minus costurile de vânzare a unui 
activ sau a unui grup de active. 

 Reevaluarea 
imobilizărilor 
corporale 

Reevaluarea este permisă, dar nu necesară. Ea va fi 
efectuată ori de câte ori este necesară în baza 
raționamentului profesional. Dacă se decide 
reevaluarea unui element de imobilizări corporale, 
atunci întreaga clasă de imobilizări corporale din care 
face parte acel element va trebui reevaluată. 

Evaluarea ulterioară a imobilizărilor 
corporale poate fi efectuată în baza 
modelului reevaluării prevăzut în IAS 16, 
dacă acest model este inclus în politicile 
contabile. 

 Amortizarea 
imobilizărilor  
necorporale 

O imobilizare necorporală cu durată de viață utilă 
determinată este amortizată (IAS 38.97-106). 
O imobilizare necorporală cu durata de viață utilă 
nedeterminată nu este amortizată (IAS 38.107-110). 
De exemplu, fondul comercial nu se amortizează, dar 
este testat pentru depreciere. 

Dacă în urma analizei factorilor relevanţi, 
entitatea nu poate stabili limita previzibilă 
a perioadei în care activul va genera 
beneficii economice, astfel de active vor fi 
tratate ca imobilizări necorporale 
neamortizabile. 

 Evaluarea 
imobilizărilor 
necorporale 

Modelul bazat pe cost: 
 o imobilizare necorporală trebuie contabilizată la 
costul său minus orice amortizare cumulată şi orice 
pierderi din depreciere cumulate (IAS 38, pct.74). 
Modelul de reevaluare: 
 o imobilizare necorporală trebuie contabilizată la o 
valoare reevaluată care reprezintă valoarea sa justă la 
data reevaluării minus orice amortizare ulterioară 
cumulată şi orice pierderi din depreciere cumulate 
ulterioare (IAS 38, pct. 75). 

După recunoaşterea iniţială imobilizările 
necorporale se evaluează la valoarea 
contabilă (la cost). Evaluarea ulterioară a 
imobilizărilor corporale poate fi efectuată 
în baza modelului reevaluării prevăzut în 
IAS 38, dacă acest model este inclus în 
politicile contabile. 
 

 Schimbul de 
active 

Evaluarea imobilizării primite se realizează la valoarea 
justă cu excepţia situaţiilor în care tranzacţia de schimb 
nu are substanţă comercială sau nici valoarea justă a 
activului primit şi nici cea a activului cedat nu pot fi 
determinate fiabil. 

Schimbul de active determină 
înregistrarea a două operaţii distincte, 
înstrăinarea activului transmis în schimb 
şi procurarea activului primit în schimb. 

 Stocuri Entitatea poate cumpăra stocuri în condiţii de decontare 
amânată. Dacă angajamentul conţine efectiv un 
element de finanţare, acel element, de exemplu, o 
diferenţă între preţul de cumpărare în condiţii normale 
de creditare şi suma plătită, este recunoscut ca o 
cheltuială cu dobânda de-a lungul perioadei.  

Reglementarea naţională nu conţine 
cerinţe de separare a costului finanţării 
pentru achiziţiile în condiţii de decontare 
amânată. 
  

 Piesele de 
schimb şi 
echipamentul de 
interes major 

Elemente, precum piesele de schimb, echipamentele de 
securitate şi de service, vor fi recunoscute în 
conformitate IAS 16 atunci când acestea corespund 
definiţiei imobilizărilor corporale. Altfel, aceste 
elemente sunt clasificate ca stocuri. 

Nu este definită noţiunea de piese de 
schimb şi echipamente de securitate şi de 
service. 

Sursa: elaborat de autori în baza prevederilor SNC și IFRS 
 
Ținem să menționăm că, pentru a-și atinge obiectivele, managerii pot recurge la trei categorii de 

metode de contabilitate creativă prezentate în figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Clasificarea metodelor de contabilitate creativă  
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Sursa: elaborat de către autori 
 

 Existența mai multor opțiuni contabile 
Libertatea de alegere, lansată de normalizatori prin existența mai multor opțiuni contabile, poate 

influența atât poziția financiară şi performanța entității, cât şi anumiți indicatori economici, precum 
solvabilitatea şi gradul de îndatorare. Exemplu: posibilitatea de a alege înregistrarea anumitor 
cheltuieli ca imobilizări, pentru ca, mai apoi, să le înregistreze treptat, ca amortizare în situație de 
profit şi pierdere şi a înscrie integral aceste cheltuieli în situația de profit şi pierdere. 

 Estimările şi previziunile 
Estimările şi previziunile necesare, adoptate de o entitate pentru a determina valorile monetare 

ce corespund bazelor de măsurare selectate pentru active, datorii, pierderi şi evoluția fondurilor 
proprietarilor, pot crea oportunitatea manipulării valorilor în funcție de scenariul dorit „optimist” sau 
„pesimist”. Exemplu: estimarea valorii reziduale a unui activ poate influența calcularea cheltuielilor de 
amortizare, care afectează atât rezultatul din situația de profit şi pierdere, cât şi valoarea bilanțieră a 
activului. 

 Utilizarea tranzacțiilor artificiale 
Utilizarea tranzacțiilor artificiale oferă posibilitatea managerilor de a manipula sumele din bilanț 

sau de a „netezi” rezultatul. Exemplu: operațiile de vânzare şi de lease-back influențează, pe de o 
parte, înregistrarea unui profit curent şi scăderea valorii activului bilanțier, şi, pe de altă parte, 
înregistrarea unei cheltuieli viitoare periodice cu chiria activului, lucru care influențează scăderea 
rezultatului. 

Totodată, atunci când se va opta pentru o anumită practică creativă, se va ţine seama de 
impactul pe care aceasta o va avea asupra situației financiare şi performanței entității. Astfel, practicile 
contabilității creative pot fi clasificate în funcție de cele care vor avea impact asupra: situației de profit 
şi pierdere, bilanțului şi măsurării rezultatului (figura 3). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3. Practicile contabilității creative  
Sursa: elaborat de către autori 

 
Pentru a percepe mai bine aceste practici prezentate în figura 3, în continuare, vom prezenta 

unele tehnici de contabilitate creativă aferentă activelor entității, modul cum acționează contabilitatea 
creativă la nivelul entităților, precum și incidențele rezultatelor acesteia asupra procesului decizional al 

Practicile contabilității creative care au impact asupra: 
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utilizatorilor de informații contabile, poziției financiare și a performanțelor entității. Este cert că 
tehnicile care afectează imobilizările și activele circulante vor avea anumite influențe și asupra 
capitalului propriu sau a datoriilor, deci direct vor fi influențate valorile activelor din bilanț și indirect 
vor fi afectate apoi și elementele din situația de profit și pierdere. 

Pornind de la prevederile standardelor naționale și internaționale, tehnicile de contabilitate 
creativă ce ţin de imobilizările necorporale și corporale se referă, în special, la: opțiunile de evaluare 
ulterioară, politica de amortizare, pierderile din deprecierile aferente, capitalizarea cheltuielilor 
ulterioare punerii în funcțiune și dobânzi.  

Exemplul 1. Entitatea „Sun Communications” S.R.L. prestatoare de servicii desfășoară activități de 
telecomunicații prin rețele de cablu și comerț cu amănuntul a echipamentelor. În continuare, prezentăm 
câteva operațiuni ale entității și politicile contabile adoptate de aceasta (tabelul 3). 

Tabelul 3 
Politici contabile adoptate de entitatea „Sun Communications” S.R.L. 

 
Politici contabile Nr. 

crt. 
Conținutul operațiilor 

selectate de entitate selectate corect 
1 2 3 4 
1. La 26.03.N, entitatea a achiziționat o 

licență pentru telecomunicații în 
valoare de 156 000 lei cu o durată 
utilă de viață de 10 ani. Pe 10.05.N, 
entitatea a început construcția rețelei 
de comunicații care va fi utilizată 
începând cu 06.06.N+3  

Entitatea a înregistrat 
amortizarea începând cu 
luna aprilie a anului N cu 
suma lunară de  
1300 lei 

Amortizarea licenței trebuie să 
înceapă atunci când rețeaua de 
comunicații şi licența sunt 
disponibile pentru utilizare, de la 
06.06.N+4 sau de la 01.07.N+4. La 
finele anilor N, N+1 şi N+2, licența 
va fi testată pentru depreciere 

2. La 25.04 N+1, entitatea 
achiziționează o nouă licență la 
costul de 45 500 lei pentru un nou 
sistem de telecomunicații, cu durata 
de viață de 10 ani. Numărul 
clienților abonați la noul serviciu se 
estimează că va crește până la 500 
000 în primul an, urmând apoi să 
scadă în următorii trei ani cu  
50 000 de clienți pe an. 

Micșorarea numărului de 
clienți a determinat 
entitatea să amortizeze 
costul licenței în cauză 
folosind metoda degresivă 

Pentru amortizarea licenței entitatea 
trebuie să folosească metoda liniară 

3. În anul N+2, entitatea achită unui 
furnizor suma de 12 500 lei într-o 
singură tranșă, urmând ca, în 
următorii 8 ani, să-i achite acestuia 
suma de 500 lei lunar, pentru a avea 
acces pe terenul pe care este 
amplasată rețeaua de telecomunicații 

Entitatea a înregistrat la 
cheltuielile curente ale 
anului N+2 suma de  
13 000 lei 

Entitatea trebuia să înregistreze în 
Bilanț 12 500 lei în categoria 
cheltuielilor anticipate, iar suma ce 
urma a fi transferată, pe o bază 
liniară, de-a lungul perioadei de 8 
ani la cheltuieli curente în Situația de 
profit şi pierdere  

4. La începutul lunii ianuarie N+3, 
entitatea a obținut un credit bancar 
pe termen lung de 500 000 lei cu o 
rată a dobânzii de 21%, pentru 
extinderea rețelei de acoperire, 
operațiune care se estimează că se va 
întinde pe o perioadă de trei ani. La 
01.03.N+3, s-au început lucrările la 
rețea, cheltuielile directe înregistrate 
până la sfârșitul anului fiind de  
400 000 lei. 

Entitatea a recunoscut o 
imobilizare corporală în 
curs de execuție la nivelul 
sumei de 505 000 lei 

Cheltuielile cu dobânda pot fi 
capitalizate din momentul în care 
lucrarea la rețea a început. 
În perioada ianuarie-martie N+3, 
trebuia recunoscută o cheltuială de 
26 250 lei. Începând cu luna aprilie, 
dobânda aferentă poate fi capitalizată 
la costul activului. 
La sfârșitul anului N+3, trebuia 
recunoscută o imobilizare în curs de 
execuție în valoare de  
478 750 lei 
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1 2 3 4 
5. La începutul anului N+4, s-a decis 

stoparea lucrărilor la rețea până în 
luna noiembrie N+4. Soldul 
creditului bancar la începutul anului 
N+4 este de 380 500 lei 

Entitatea decide că va 
capitaliza dobânda lunar, 
începând cu luna ianuarie, 
dobânda este de 6658,75 lei

Capitalizarea costurilor îndatorării 
trebuie întreruptă în perioada în care 
nu se lucrează la realizarea activului. 
Începând cu luna noiembrie, dacă 
lucrările vor fi reluate, dobânda se 
poate capitaliza. În perioada 
ianuarie-octombrie, entitatea trebuie 
să recunoască dobânda lunară de 
6658,75 lei drept cheltuieli curente, 
în Situația de profit şi pierdere 

Sursa: elaborat de către autori. 
 

Incertitudinea mediului economic în care entităţile interacţionează, nevoia de finanţare şi 
creşterea concurenţei, în contextul crizei actuale, direcţionează managementul unor entităţi să adopte 
tehnici de modelare a bilanţului şi, ca urmare a cosmetizării poziţiei financiare, deoarece aceasta 
permite emiterea de judecăţi de valoare în ceea ce privește randamentul şi riscurile asociate entităţii. 
Aceste tehnici şi procedee care au impact asupra prezentării bilanţului sunt reprezentate de: 
reevaluarea imobilizărilor corporale, clasificarea titlurilor de valoare achiziţionate, vânzări cu 
posibilitatea de returnare a bunurilor, vânzarea şi răscumpărarea stocurilor. 

Pornind de la acestea, un alt teren de joacă pentru contabilitatea creativă o reprezintă stocurile, 
domeniu în care creativitatea se poate manifesta prin alegerea metodelor de evaluare a acestora, volumul 
producției stocate, decizia de a produce bunuri chiar şi în condițiile în care entitatea n-are comenzi, 
adoptarea modului de determinare a volumului producției în curs de execuție, tranzacțiilor speciale etc. 

În cazul unor entități, pot exista înțelegeri formale sau informale care permit cumpărătorului 
returnarea bunurilor care n-au putut fi vândute într-un anumit termen. În această situație, entitățile 
înregistrează volumul total al vânzărilor, ceea ce determină transformarea stocurilor în creanțe şi/sau 
lichidități, determinând o ameliorare a ratei de lichiditate şi a rezultatului financiar. În cazul în care 
bunurile respective sunt returnate, înregistrarea datoriei se trece asupra perioadei de gestiune viitoare.  

Exemplul 2. Entitatea Viitorul S.R.L. produce şi vinde, în anul N, către distribuitorii săi, 
mărfuri în valoare totală de 871 950 lei (5812 unități x 150 lei/buc), cu plată integrală. Distribuitorii 
condiționează achiziția de posibilitatea returnării mărfurilor nevândute. Entitatea va înregistra 
vânzarea la întreaga sa valoare, cu toate că 25% din mărfurile vândute vor fi returnate în anul N+1. 
Astfel, se înregistrează un transfer de active mai puțin lichide, cum sunt stocurile, la activele cu grad 
mare de lichiditate, cum sunt creanțele sau disponibilitățile bănești. Această soluție de contabilizare 
conduce la ameliorarea ratei de lichiditate şi a rezultatului în anul N, în care a avut loc vânzarea, 
întregul risc de apariție a unei datorii generate de returnarea bunurilor fiind transferat asupra unei 
perioade viitoare, anul N+1. 

Tabelul 4 
Indicatorii entității „Viitorul” S.R.L. 

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Vânzări efective, 

lei 
Vânzări cu posibilitatea 

de returnare, lei 
1 2 3 4 
1. Imobilizări corporale 96 500 96 500 
2. Stocuri 871 950 0 
3. Creanțe comerciale 89 750 89 750 
4. Numerar în casierie şi la conturi  145 300 1 017 250 

Total Activ 1 203 500 1 203 500 
5. Capital social 34 500 34 500 
6. Rezultat 198 210 299 110 
7. Împrumuturi bancare 484 890 434 890 
8. Datorii comerciale 485 900 435 000 

Total Pasiv 1 203 500 1 203 500 
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Sursa: elaborat de către autori 
Tabelul 5 

Ratele de lichiditate de la entitatea „Viitorul” S.R.L. 
Nr. 
crt. 

Indicatori 
Vânzări efective, 

lei 
Vânzări cu posibilitatea  

de returnare, lei 
1 2 3 4 
1. Lichiditatea curentă 1,14 1,27 
2. Lichiditatea absolută 0,15 1,17 
3. Lichiditatea intermediară 0,24 1,27 

Sursa: elaborat de către autori 
  
În urma analizei informațiilor aferente ratelor de lichiditate prezentate în tabelul 5, constatăm că 

rezultatele şi poziția financiară a entității nu depind numai de performanțele acesteia, ci şi de opțiunea 
sau varianta aplicată de contabilizare a stocurilor. În esență, această practică nu urmărește influențarea 
rezultatelor, însă poate fi considerată, în anumite circumstanțe, o modalitate de netezire a rezultatului, 
în cazul în care, în perioada în care se efectuează vânzarea, performanțele entității sunt 
necorespunzătoare. Această situație conduce la recunoașterea profitului în anul vânzării, iar în 
perioada viitoare, când bunurile vor fi returnate, se va înregistra o diminuare a profitului.  

Libertatea de manevră în formularea politicilor contabile şi alegerea metodelor contabile, deşi 
apreciată pozitiv sub aspectul creativității, a reprezentat dintotdeauna o sursă de controverse privind 
construirea şi acceptarea adevărului contabil. Şi cum metode diferite conduc la rezultate diferite, în 
mai multe rânduri, IASB a recunoscut necesitatea de a reduce posibilitatea utilizării tratamentelor 
alternative permise pentru a asigura, într-adevăr, o armonizare reală. De asemenea, sunt necesare 
standarde care să aducă mai multă uniformitate în rapoartele contabile elaborate. O contabilitate 
globală cere standarde mai rigide. Este evident că procesul de normalizare are un mare impact asupra 
dezvoltării creativităţii contabile, în măsura în care acesta se caracterizează printr-o multitudine de 
opţiuni şi metode. Ca urmare, armonizarea contabilă devine o miză importantă pentru restrângerea 
fenomenului de contabilitate creativă. Trebuie, însă, subliniat că eforturile pe linia armonizării 
contabile internaţionale se concentrează, cel puţin deocamdată, asupra companiilor multinaţionale şi 
mai puţin asupra celorlalte entităţi.  

Totuşi, prezenţa opţiunilor în contabilitate, pe fondul libertăţii de selectare şi estimare sau 
evaluare, permite managementului entităţii, atunci când este interesul, să folosească ingineriile 
contabilităţii creative pentru a promova şi susţine imaginea entităţii pe care o conduce şi de a 
selecţiona informaţia de aşa natură, încât informaţiile oferite să susţină interesul urmărit, având la bază 
aplicarea agresivă a politicilor contabile. 

Contabilitatea creativă va exista atât timp, cât vor exista profesioniști contabili, capabili să 
realizeze ,,artificii” prin care entitatea să-şi amelioreze, aparent, performanțele. Practicienii din sfera 
contabilității, precum şi managerii, au început să înțeleagă importanța elaborării şi fundamentării de 
politici contabile creative în contextul actual, în care se plasează sistemul contabil autohton cu 
armonizare la Directivele UE şi la referențialul IFRS. Politicile contabile selectate de managementul 
entității reprezintă o adevărată decizie de gestiune strategică a entității din zilele noastre. Împrieteniți-
vă cu domeniul politicilor şi opțiunilor contabile şi împreună veți reuși să cuceriți lumea afacerilor! 

În lumina celor prezentate mai sus, ţinem să menţionăm că tehnicile creative de modelare a 
bilanţului şi informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare nu prezintă absolut nicio abatere, din punct de 
vedere juridic, întrucât, raportat la standardele contabile, managementul entităţii dispune de o anumită 
libertate în alegerea metodelor de contabilizare a tranzacţiilor şi fenomenelor economice. Problematica 
contabilităţii creative cuprinde o serie de controverse, dezbătute pe larg în literatura de specialitate 
internaţională, care vizează, în principal, şi unele modificări mai stricte operate în standardele contabile. 
Totodată, existența unui cadru normativ mai strict conduce la faptul că entităţile găsesc căi pentru 
minimizarea impactului acestuia, deoarece oricât de multe reguli nu ar fi implementate, contabilul creativ, 
întotdeauna, va găsi un câmp de acţiune privilegiat al contabilităţii creative. 
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REDISIGNING THE INTERNAL AUDIT APPROACH FOR 
THE CONSOLIDATION OF THE RISK MANAGEMENT FRAMEWORK 

IN BANKS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

Stela CIOBU, Assoc. Prof., PhD, ASEM 
Ludmila GROZAV, MA, BNM 

 
În contextul vulnerabilităților la care este expus sistemul bancar intern, dar și cel extern, ca urmare a 

colapsului financiar recent, eficientizarea managementului riscurilor este o condiție prioritară întru asigurarea 
performanțelor activității bancare. Ca urmare a consolidării cadrului de reglementare, necesitatea unor 
mecanisme mai eficiente și moderne de monitorizare a conformității crește din ce în ce mai mult. Articolul 
examinează perspectivele de modernizare a procedurilor de audit intern și extinderea impactului funcției de 
audit intern asupra managementului riscurilor în băncile licențiate din Republica Moldova, atât printr-o 
abordare teoretică a legăturii și colaborării funcțiilor de audit intern și management al riscurilor, cât și prin 
introducerea unor modele ce iau amploare la nivel internațional. 

Cuvinte-cheie: audit intern, managementul riscurilor, audit continuu, supraveghere bancară, cadru 
internațional de reglementare bancară, control, Managementul Riscurilor - Cadru Integrat. 

In the context of actual vulnerabilities to which the internal and external banking system are exposed to, 
as a result of the recent financial collapse, a robust risk management is a priority inensuring the performance of 
banking activity. Following the complex regulatory framework, the need of more efficient and advanced 
monitoring mechanisms of compliance is continuously increasing. This article attempts to address the 
modernization and expanding prospects of the internal audit procedures and its impact upon the risk 
management in banks of the Republic of Moldova, by theoretically approaching the connection and 
collaboration between risk management and internal audit, and by introducing worldwide spinning-off models. 

Key words: Internal audit, risk management, Continuous Audit, corporate governance, banking 
supervision, control, Enterprise Risk Management – Integrated Framework. 

 
Introduction 

Increasing economic pressures are pushing the banking community to increase the effectiveness 
of risk mitigation efforts and focus on a more holistic approach to risk management. Consequently, the 
internal audit function plays a crucial role in the ongoing maintenance and assessment of a bank’s 
internal control, risk management and governance systems and processes – areas in which supervisory 
authorities have a keen interest.  

Important lessons have been learnt from the series of recent corporate collapses extended to 
different parts of the world, and these have led to various attempts to ramp up the regulatory 
frameworks in order to restore investor confidence and to bring about higher transparency and 
trustworthiness to corporate affairs.  

This research tries to analyse the modern role of internal audit in banking structures and gives a 
special attention to audit methodology and procedures adding value to the risk management process.  

The scope of the discussed topic is to address the contribution prospects and enter the new 
dimensions of the internal audit function on the risk management in banking sector of the Republic of 
Moldova, by: 

- reviewing the actual role and effectiveness of internal audit activity on the risk management in 
banks from the Republic of Moldova; 

- identifying the actual trends of the internal audit approaches adding value to risk management 
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process; 
- addressing the improvement opportunities of the new internal audit models in domestic banks; 
- formulating appropriate recommendations to redesign the internal audit approach that will 

boost the risk management in banks of the Republic of Moldova. 
The anchored topic is intended to assist the CAE from banks of the Republic of Moldova in 

developing a well-designed internal audit strategy and acquire new advanced audit procedures adding 
higher value to risk management decisions. 

 
I. Risk-based audit approach 

The risk management has become recognised as a core part of sound corporate governance 
practice. This has put banking organisations under increasing pressure to identify all the business risks 
they face and to explain how they manage them.  

In fact, the activities involved in managing risks have been recognised as playing a central and 
essential role in maintaining a robust system of internal control.  

Given the banking supervisory review process, from a bank’s audit perspective, obviously it is of 
a primary importance to focus on internal risk management capabilities via internal control reviews of 
residual risks relative to the risk “appetite” of the bank. Therefore, as the banks are required to adopt 
risk management system in all areas of their activity, a supervisor also looks up to the systems and 
practice of banks in assessing, managing and controlling risks. This has led to the need for adoption of 
Risk Based Supervisory (RBS), wherein the supervisory resources will be directed towards the areas 
of greater risk to the supervisory objectives which aim at protecting the interest of depositors, stability 
of the banking system and development of banks as agents of economic growth. Under the RBS 
approach, the banking internal auditing tends to a risk-based approach as to synchronise the 
supervisory requirements. 

The Institute of Internal Auditors (IIA) defines the Risk Based Internal Auditing (RBIA) as a 
methodology that links internal auditing to an organisation's overall risk management framework. 
RBIA allows internal audit to provide assurance to the board that risk management processes are 
managing risks effectively, in relation to the risk appetite.  

At present, the RBIA is clearly the most frequently worldwide applied approach to the 
implementation and run of internal audit in banking institutions. This popularity is based on both a 
natural progression – a shift in the role of internal audit from a purely supervisory role to the role of 
risk preventive tool – as well as on number of regulatory requirements to use risk-based principles in 
auditing when declares, that the planning and allocation of capacities of internal auditors is based on 
the risk analysis. The risk analysis conducted before starting the audit work is the cornerstone of the 
risk-based methodology. Based on this analysis the capacities of audit teams are then redistributed 
with primary intention to cover the most risky areas. Individual audits are no longer run based on 
regular time schedule. 

The focus of the RBIA is on the risk identification, prioritization of audit areas and allocation of 
audit resources in accordance with the risk assessment. As the name suggests, the fundamental 
principle of process based auditing is the analysis of complex processes and systems rather than 
individual transactions or process parts – considering the case of consumer credits area, all the steps 
involved in the process of granting, approval, drawing and repayments or collections and recovery are 
analyzed throughout the entire bank, not only in relation to one branch (if the sample of cases from 
one branch is used during the testing, the conclusions are then generalized and applied on the entire 
bank). 

The IIA Standard 2010.A1 statutes that internal audit activity’s plan of engagements should be 
based on a risk assessment. Applying these requirements within banks, the internal auditors starting 
with planning and ending with internal audit reports’ mission, have to elaborate a multiannual plan, 
split in annual plans, each one containing the business lines and processes with high potential risk: 
corporate credit, retail credit, cards, IT etc. The priorities for audited areas are determined on a risk-
based procedure taking in consideration criteria as: the importance of the area in the banking activity, 
the impact of the activity on reaching the strategic objectives, the complexity of the activity. The head 
of internal audit department must ensure that the internal audit resources are directed at those areas 
most crucial to the bank.  

 The risk-based approach includes formal annual planning, updating the plan before audit 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

106

segments begin, and periodic feedback from management and the audit committee regarding report 
content expectations. The audit scope is adjusted based on all of these factors and gives the internal 
auditor a keen ability to understand and react quickly to management and audit committee concerns 
regarding risk and audit coverage.  

A professional internal audit activity can best achieve its mission as a foundation of governance 
by positioning its work in the context of the bank’s own risk management framework.  

In the Republic of Moldova, the audit function, within the banking sub-sector, has not been fully 
taped. This could be seen in the numerous cases of errors, intent to defraud and other fraudulent acts 
recorded in the banking industry. It is therefore, no wonder that the distress in the banking sub-sector 
in the nineties reflected lack of effective control mechanism of the audit function in the banking 
industry. The experience of failed banks in Moldova calls for reinforcement of internal audit 
procedures in order to strengthen the control system in the banks from the Republic of Moldova. 
Moreover, the weak regulatory framework in regard to the bank’s internal audit function proves the 
incipient phase in the internal audit evolution and acquired capacities. Exception make some of banks 
totally foreign owned, as the subsequent entry in the banking sector of the Republic of Moldova of 
financial groups with European reputation mainstream their efficient risk assessment and management 
internal systems. 

Considering the rudimentary phase of Risk-Based Internal Audit implementation, the banks of 
the Republic of Moldova are expected to put steps in place that enable the adaptation to changing 
priorities and introduce a functional RBIA so it can maximize its relevance to the business, and 
mainly: 

1) development of a well-defined policy for Risk-Based Internal Audit; 
2) adoption of proper risk assessment methodology for formulating Risk Based Audit plan; 
3) development of risk profile and drawing up of risk matrix taking inherent business risk and 

effectiveness of the control system for monitoring the risk; 
4) preparation of annual audit plan, covering all risks and their prioritisation based on the level 

and direction of each risk; 
5) setting up of communication channels between the audit staff and the management, such as 

Risk Based Internal Audit report; 
6) identification of appropriate personnel to undertake risk based audit and imparting them with 

relevant training, and 
7) addressing transitional and change management issues. 
 

II. The role of internal audit in the Enterprise Risk Management (ERM) 
The risk management functions and approaches at major financial organisations continue to 

evolve at a very rapid rate [3]. The reforms objective is to improve as well, the banking sector capacity 
to absorb the shocks generated by economic and financial stresses, whatever the source is, thereby 
reducing the contagion risk from the financial sector to the real economy. 

Risk management function within banking institutions acquires an important acceleration by 
implementation of Basel II, especially considering that they are required to opt for their own internal 
models for calculating capital requirements. Consequently, the internal audit functions in the banking 
sectors are more likely to be affected by enterprise risk management (ERM). The international 
banking industry finding is consistent with the regulatory calls for ERM. For example, Basel II (2004) 
and then, Basel III (last updated in 2013), issued by the BCBS, is rapidly moving the international 
banking community toward ERM in order to reduce banks’ future minimum capital requirements (see 
Figure 1). 

At the stage of starting the Basel II implementation, the domestic banks also will have to meet 
forthcoming regulatory requirements for risk measurement and capital. However, it is a serious error 
to think that meeting regulatory requirements is the sole or even the most important reason for 
establishing a sound, scientific risk management system. Managers need reliable risk measures to 
allocate the capital to activities with the best risk/reward ratios. They need estimates of the size of 
potential losses to maintain within limits imposed by readily available liquidity, by creditors, 
customers, and regulators. They need mechanisms to monitor positions and create incentives for 
prudent risk-taking by divisions and individuals. 
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Figure 1. Transition of risk management framework under the Basel Accords 

 
Source: elaborated by author based on Clichici, Promoting Financial Security of the 

Banking System through the Implementation of Basel II argument, Economica., Chisinau, 2011, 
Nr. 3., p. 77-84 

 
Therefore, the need to strengthen the corporate governance of managing risks within the 

banks, inclusively those from the Republic of Moldova, has been increasingly acknowledged. As 
compliance mechanism within a corporate governance structure, internal auditing, in both its 
assurance and its consulting roles, can contribute to the management of risk in a variety of ways.  

The differentiating needs of the banking institutions have caused the focused issue to change 
in the internal audition in time. In addition to controls, first, corporate governance and then, risk 
management, becomes the field of internal auditing. The worldwide revamping of internal audit 
function coaches great opportunities to boost and develop the risk management capacity of the 
domestic banks. The advancement and redesign of internal audit approach to the internal needs 
can be a great opportunity to identify, confine and assess the high risk areas of banking 
institutions. 

The ERM needs to be a shared responsibility. If the risk identification, assessment and 
monitoring are the responsibility of management, then which is the role of internal audit in the 
process? 

Internal auditors are finding they can play important roles in the risk management, but there 
are many roles that internal audit activities are either not ready to pursue or are not proactive in 
pursuing. This should serve as a call for action to internal audit activities in general and chief 
audit executives (CAEs) in particular. 

Given the confusion arising at the integration of internal audit in banking risk equation as 
previously described, it is clearly delineated that the internal audit approach should be consisted 
of a risk-based approach. For internal audit, the risk sand risk exposures are a planning tool. 
Internal auditing role is to provide management with information to mitigate the harms that the 
risks might generate on the banking institutions objectives and effectiveness of risk management 
processes (see Figure 2). 

 

Basel I 
(1988)Management of credit 
risk 
(1993)Management of the 
financial risk: 

- Market risk 
- Credit risk 

 
Easy to be applied. 
Easy to significantly reduce  
the capital amount, without 
transferring the risk. 

Basel II (2004) 
Management of all risks 

- Credit risk 
- Market risk 
- Operational risk 

 
More sensible from the risk point 
of view. 
The risk exposure peculiarities 
direct the type of approach. 
It is considered the quality of 
risk management system. 
 

Basel III (2013) 
Management of the liquidity risk

 
Introduced as a consequence of 
the financial crisis. 
It is Increased the quality and 
quantity of the required capital. 
It sets the global liquidity 
standards (to be applied in 5 
years, as by 2013). 
Macroprudential prospects. 
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Figure 2. The role of internal audit in the risk management system of banks 
Source: elaborated by the author 
 
One of the  
challenges for the internal auditors from domestic banks seeking to expand their scope of risk 

management activities is the perception that risk management is beyond the scope and capabilities of 
internal auditing. As a banking organisation’s risk management capabilities increase, there is a need to 
be a corresponding increase in the capabilities the internal auditing can provide to the bank. Therefore, 
internal auditors are being asked to identify and correlate risks across multiple lines of business and 
functions. They are also being asked to examine complex financial transactions and to make 
presentations to executive management and the audit committee. Since an organisation’s risk 
management capabilities reaches a sufficient level of maturity, internal auditors are being asked to 
provide assurance on ERM business processes.   

The internal audit, aside with other functional elements of the banks, steps up its role to provide 
assurance on the quality of the risk management framework within the bank. The strategic risk 
management decisions are, definitely, taken at the level of processes. Thus, a qualitative and 
developing internal audit function is an imperative for the efficient risk management and therefore, for 
the banking performance optimisation. 

Domestic banks, in their efforts to comply with the multi�regulations, should realise that 
complying with all the mandatory regulations is too cumbersome, because many times the data and 
approach have to meet different requirements that are quite similar, resulting in duplicated efforts and 
increased costs. These multi�regulations have jeopardised the essence of the regulations and risk 
management itself. Moreover, given the depth in breadth and geographical spread of the banking 
business and operations, banks realise that Basel norms are not comprehensive enough to establish a 
comprehensive risk management system which could help them to identify, mitigate risks in all the 
areas and at the same time rationalise and mature their risk management practices across the bank. 

The above mentioned factors lead to a scenario where the banks should start looking beyond 
regulatory compliance and Basel norms for an enterprise�wide approach to cater to all risk 
requirements in more cost effective and efficient manner. Banks from the Republic of Moldova have 
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to intensify its efforts to adapt to the Enterprise Risk Management Framework (ERM) released by 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) as a framework to 
drive their initiatives in risk management beyond Basel norms and regulatory compliances.  

In September 2004, COSO (2004) issued the Enterprise Risk Management Integrated 
Framework that provides a model of the ERM process and defines ERM as: [A] process, effected by 
an entity’s board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and 
across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage 
risk to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of 
entity objectives [4]. 

The COSO ERM framework has all the components that could help domestic banks to stand a 
chance to derive business value while meeting compliance requirements. The ERM Framework is 
structured around eight key components and four key objectives of business: strategic, operations, 
reporting and compliance. 

One of the issues surrounding ERM is the role internal auditors should acquire in ERM 
processes. Because internal audit professional standards take a risk based approach, the internal audit 
function has to extend a significant interest in the enterprise’s risk management process, as it affects 
internal audit’s professional responsibilities. Despite internal audit’s natural interest in ERM, there 
arises a debate as to the role of the internal audit function in ERM. Therefore, internal audit functions 
in the banking sectors are more likely to be affected by enterprise risk management (ERM).  

To establish a risk management framework with internal auditing participation in the system, run 
it effectively, and audit the effectiveness and maturity level of bank’s risk management, the worldwide 
accepted integrated approach should have a leading or consulting role in banks of the Republic of 
Moldova. In this respect, a candidate country, which is carrying out adaptation meetings with EU and 
planning to start the implementation of BASEL II principles in the near future, by extending the 
internal auditing coverage to risk management system, will certainly activate in a more stable and 
effective circumstances where the capital adequacy will be more exactly determined, the scarce 
sources of domestic banking institutions – saved and used effectively. 

Auditing approaches are generally acquiring the name of the auditing focus point. The focus 
point in auditing is defined as “control focused auditing” on which controls are applied. Following the 
change, the sliding of focus point towards risks, the publishing of the Enterprise Risk Management 
Framework by COSO in 2004 and the efforts for completing the internal auditing to risk management 
process have contributed to the emergence of the ERM Based Internal Auditing. ERM Based Internal 
Auditing is a kind of auditing approach based on determining and evaluating the banks’ risk 
characteristics. It designs the proper auditing process and procedures which suits to the institution risk 
range, in line with risk matrix or risk map and are based on the proper distribution of limited auditing 
sources to risk evaluation. ERM Based Internal Auditing aims at increasing the efficiency and auditing 
the effectiveness of risk management system. The internal auditing unit following this approach runs 
the services of trust and consulting for the purpose of risk management activities. 

The ERM Based Internal Auditing, manipulated by enterprise risk management principles, and 
compared to the traditional auditing functions, determines whether the enterprise risk management in 
the bank can manage the risks, in general, in accordance with the approved limits of the risk 
acceptance and risk appetite (The Institute of Internal Auditors – UK & Ireland, 2003). After auditing 
activities, through comparison between the current situation and desired situation determined through 
the risk management process, it is aimed to eliminate the defaults of the risk management system [8]. 

As given in Table 1, the internal auditing system based on enterprise risk management, occurs 
with the conjunction of ERM components. 
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Table 1 

COSO ERM Framework – ERM Based Internal Auditing Connections 
and Internal Auditing Stages 

COSO ERM Frame 
ERM Based Internal Auditing and 

Connections 
Auditing Stage 

Control Environment Bank’s Data Input  

Objective Setting 
Bank’s targets 
Understanding bank’s work model and 
limits of risk 

Event identification 
(Incident-Risk Defining)

First data for the process of determining and 
risk recording 

Risk Assessment 
Evaluating of effect and possibility risks 
Order of risks 
Risk recording 

Risk Response 

Risk behaviour within the frame of taking 
risk desire 
Basic data for designing bank’s auditing 
environment 

 

Analysing and 
understanding the 
changes in Structure of 
the Bank and Audit 
Planning 

Control Activities  Test stages  Performing Auditing 
Information and 
Communication 

Information and Communication for the 
function of the system 

Monitoring  Process of observing and follow 

 
Audit Reporting 

 
Source: Developed by the author from SOBEL, Paul. Auditor’s Risk Management Guide 

Integrating Auditing and ERM. CCH Incorporated, USA, 2005, p. 14.10 
 
Among ERM units, the control environment targeting, event risk defining, risk evaluating and 

risk behaviour are overlapping with understanding the bank’s structure for auditing and planning the 
auditing. While the control activities, the sixth component of ERM, is in-line with carrying out 
auditing activities, the information and communication and the observation process are parallel with 
process of reporting in internal auditing. 

The stages of ERM based internal auditing are arranged as evaluating the risk quality, planning 
the auditing within the frame of auditing strategy, creating individual auditing task and reporting the 
auditing. Evaluating the risk management quality and risk recording are their direct connection points 
with risk management process. Also, the risk register and auditing universe are supported by the data 
of risk management system through risk recording [9]. 

The internal audit procedures focused on ERM principles would help banks from the Republic of 
Moldova to step out from the “silo” approach to risk management (i.e. different internal groups 
responsible for each type of risk) and move towards the holistic view of enterprise wide risks. ERM 
can help the domestic banks to eliminate the duplicates and, redundancies in risks and related control 
procedures that exist mainly because different groups define same risk differently, implement different 
control procedures and use different analytical models based on different assumptions and underlying 
data sets. 

 
III. Continuous audit as a direction of banks’ internal audit 

The value of the internal audit function in the domestic banks lies in the reactive risk control. 
The traditional internal audit procedures used provide mostly retrospective than a prospective 
assurance over the key or high risks. Methodologies, claiming a risk based approach, quite often end 
up focusing on traditional or core audit regimes. These processes are much more focused on providing 
assurance that identified risk controls for operational or process risks are effectively deployed.  

The traditional audit paradigm is outdated if considering the real time importance in the 
economy. Innovation of the traditional audit process in banks is necessary to support real time 
assurance. To be useful, the financial information should be timely and free from material errors, 
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omissions, irregularities and fraud. In the real time economy, timely and reliable financial information 
is critical for day to day business decisions regarding strategic planning, raising capital, credit 
decisions, and supplier partnerships. Advances in accounting information systems such as the advent 
of banking resource planning systems have enabled the generation of real time financial information 
[10]. 

The Institute of Internal Auditors defines continuous auditing as an automatic method used for 
valuation of risks and controls at regular (frequent) basis. This is not a separate audit methodology, but 
one of the practical applications of the transactional audit methodology.In fact, the process of the 
continuous auditing is largely a technical matter.  

 As mentioned above, the transactional or compliance based audit is a bit outdated methodology. 
The main goal of current auditing is not a detailed analysis of individual transactions, but rather risk-
based view on the audited area. Despite all this, there are still areas, primarily related e.g. to the 
regulator reporting, where the use of a transactional approach remains important (risk derives mainly 
from penalties for fail for inaccurate reporting to regulatory authorities). Continuous audit may assist 
in the RBIA planning, by implementing the risk-based principles into the contiguous audit process 
and, then, using its outcomes  

The rule based method is based on the setting of the clear rules and parameters derived from the 
internal methodology or regulatory rules, and its registration in special database (rule or risk indicators 
database). The ongoing transactions are then assessed by the specially designed software in sense of 
compliancy with rules or set up thresholds trough the risk indicators registered in the database. If the 
transaction violates some of the rules or breaches the set up limits, the report is generated and the 
auditor is immediately informed about the transaction. 

Theoretically, it is possible to include some limited elements of the RBA into this process – this 
could be done by setting a limit (in sense of amount or materiality of rule breached) for erroneous or 
irregular transactions, corresponding to the risk appetite of the company or the audit department. If the 
erroneous transaction amount is below this threshold, only the business management is informed. 
Otherwise (serious violations or the transaction above the limit) the information is reported to the 
auditors. In both cases these incidents should be recorded in detail – both for possible use for case-
based identification, or as one of the important risk estimation inputs for the subsequent risk-based 
audit planning. 

The lack of support for real time assurance in domestic banking institutions may be primarily 
attributed to the extensive manual nature of traditional audit procedures on the multitude of banking 
business process. Manual audit procedures are labour and time intensive. These constraints reduce the 
audit frequency to an annual occurrence. As a result, management and stakeholder reliance on current 
assurance provided by the internal audit is somewhere reticent, as it may lead to adverse resource 
allocation decisions. 

These time and effort constraints can be alleviated through the use of technology and 
automation. Reliance on technology throughout the audit process can reduce labour intensiveness and 
increase production efficiencies. Innovation of the traditional audit process using an automation 
technology such as continuous auditing (CA) will be an essential step toward the development of real 
time assurance in banks from the Republic of Moldova. The increased efficiency and effectiveness of 
automated audit procedures would enable more frequent or real time audits and enhance the reliability 
of real time financial information (see Table 2). 

Practitioners and academics are exploring continuous auditing as a potential successor to the 
traditional audit paradigm. Using technology and automation, continuous auditing methodology 
enhances the efficiency and effectiveness of the audit process to support real time assurance.  

Continuous auditing has become a challenge for the auditing process in domestic banks, 
especially given the increased number of transactions processed, and the complexity of the systems 
used by this type of organisations. These two factors assert the need of an adequate system of 
continuous monitoring of controls for management purposes, and the continuous auditing. The 
complexity and volume of transactions processed by the information systems of banks, and the 
susceptibility of these transactions to fraud and error, pose even bigger risks and challenges for the 
banking sector. 
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Table 2 
Continuous Audit Benefits 

 
MANAGEMENT INTERNAL AUDIT 

 to assess the effectiveness of controls and 
detect associated risk issues; 

 to improve business processes and activities 
while adhering to ethical and compliance 
standards; 

 to execute more timely quantitate and 
qualitative risk-related decisions; 

 to increase cost-effectiveness of controls and 
monitoring through IT solutions. 

 

 to collect from processes, transactions and 
accounts data that supports internal and 
external auditing activities; 

 to achieve more timely, less costly, 
compliance with policies, procedures, and 
regulations and in time risk/errors 
identification; 

 to shift from cyclical or episodic reviews with 
limited focus to continuous, broader, more 
proactive reviews; 

 to evolve from a traditional, static annual plan 
to a more dynamic plan based on CA results; 

 to reduce audit costs while increasing 
effectiveness through IT solutions. 

Source: elaborated by the author 
 
Continuous audit process will operate basically in the background. Its comparison with an 

antivirus is probative, but insufficient. The audit will be directly involved in achieving the goals of the 
institution and its remodelling by ongoing assessment of internal control system. It can be stated that 
the continuous auditing, being mostly computerised, can be integrated into every stage of management 
processes through data modelling and analysis, introducing new advanced technologies, such as expert 
systems, data mining, six sigma technologies etc., to assure the real-time assessment and opinion on 
regularity, performance and higher created value. 

In addition, continuous auditing tends are dynamic in nature (i.e., the auditor can turn continuous 
audit processes on and off based on current system loads by reconfiguring these activities according to 
the internal audit plan). Therefore, by monitoring specific configurable items, continuous auditing 
provides an additional level of controls and acts as a metal control. For example, a bank can issue an 
alarm under pre-determined conditions to the bank manager's supervisor whenever loans reach a pre-
authorized level. This activity then increases the level of controls that can be configured, such as by 
including the choice to have an alarm issued and under which circumstances. 

Nevertheless, there are still barriers in the way to its wider implementation – mainly related to 
data availability, cost of implementation and maintenance of the continuous audit system. The 
opportunity if its appliance requires firstly an advanced cost-efficiency analysis. This, however could 
assist the old, incompatible transactional systems in banks are gradually be replaced by the new, more 
suitable ones. The audit framework consisting of the ERM Based Internal Auditing and automate 
procedures and RBA as presented here, represents one of the most changeling for the future of 
auditing expansion on risk management consolidation. 

 
Conclusions and recommendations 

The methodological approaches to audit work in banks are changing during the time, but the 
main trend is set on the direction of the risk and process based matters rather than on rules 
compliancy. This fact is broadly reflected in the currently most applied methodology within banking 
institutions – the risk based auditing. 

Furthermore, the internal audit function in banks is acquiring new dimensions and challenges as: 
 proactive audit model; 
 expanding scope of audit engagements; 
 integrated risk management frameworks; 
 upgrading audit infrastructure and technological advancement. 
In domestic banking institutions the internal auditors' roles within risk management "are not as 

high as might be expected, indicating that management may not be aggressively pushing for internal 
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auditing to play a more prominent role in risk management". The direction from the top is not building 
a compelling case for internal auditors to be viewed as an integral part of the risk management 
success. 

Without an effective risk based audit plan, internal auditors might be providing assurance on the 
wrong business areas and disregarding those where risk is most prevalent or can do the worst damage. 
Regardless of whether risk management and internal audit operate as distinct and separate functions 
within banking institutions, or are closely aligned, it is imperative that they leverage off each other, 
continually developing knowledge and awareness of the environments in which they operate. They 
must work within the same risk management framework and conduct dialogue to continually question 
each other’s perspective of the nature and severity of the risk profile.  

Therefore, the internal audit from banks of the Republic of Moldova has to follow a more 
holistic view and focus its progress on the following priority areas: 

a) Challenge management and policy: 
- challenge management to adopt appropriate policies and procedures as well as effective 

controls; 
- challenge the effectiveness of policies that are outdated, ineffective, or not up to current 

industry or regulatory standards. 
b) Establish and evaluate risk tolerance: 

- understand risks the institution faces, and confirm that the board of directors and senior 
management are actively involved in setting and monitoring compliance within the 
institution’s risk tolerance limits; 

- evaluate the reasonableness of established limits, and perform sufficient testing to make 
sure that management is operating within these limits and other restrictions. 

c) Determine governance and strategic objectives: 
- evaluate governance at all management levels within the institution and within all 

significant business lines; 
- evaluate the adequacy and effectiveness of controls to respond to risks within the 

organization’s governance, operations, and information systems. Communicate any 
concerns to the board of directors and senior management. 

Particularly, to establish a favourable dialogue between the internal audit and risk management 
within the banks of the Republic of Moldova, the modernization efforts should be concentrated on:  

1) extending the implementation of RBIA; 
2) developing the audit methodology around the top-down COSO process of ERM framework 

(COSO II Model); 
3) implementing automated audit procedures targeting acquiring capacity for a Continuous 

Auditing. 
Summing up, the banks of the Republic of Moldova will need to place greater emphasis on 

developing an integrated view of risk across all the risk types and the internal audit objective should 
encompass a more advanced integrated approach on the banking risks as well. For a responsive or 
progressive internal audit, domestic banks should ensure that the risk management framework is an 
integral part of the audit planning methodology. Systems to monitor and review risks and the risk 
management process require careful selection, targeting and planning as they absorb scarce resources.  
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ОPPОRTUNITIЕS AND PОSSIBILITIЕS ОF USING СRЕDIT DЕRIVATIVЕS IN THЕ 
BANKS OF THE RЕPUBLIС ОF MОLDОVA 

 
Stela CIOBU, Assoc. Prof. PhD, ASEM 

Diana BARBUȚA, MA  
 
Globalizarea și liberalizarea economiei mondiale a afectat sistemul financiar. Ca un rezultat al 

dezvoltării acestor procese s-a amplificat riscul de credit, care este una dintre cele mai mari probleme ale 
sistemului financiar. Acestă extindere a riscului de credit necesită de o abordare mai strictă a managmentului 
riscului. Astfel, o modalitate de dezvoltare a managmentului riscului au devenit derivativele de credit, care au 
fost create pentru a transfera o parte sau tot riscul de credit al unui împrumut către o terță persoană, sau de a-și 
asuma riscuri suplimentare. Derivativele de credit sunt instrumente care permit băncilor să-și administreze 
portofoliu de credit mai eficient. De asemenea, derivativele de credit permit băncilor să-și reducă cheltuielile 
aferente împrumutului către clienți și să devină mai competitive pe piața de capital din punct de vedere al 
provizioanelor la credit. 

Cuvinte-cheie: derivative de credit, sistem bancar, Basel III, criza financiară, riscuri, mecanism de 
finanțare, reglementare, indicatori de prformanță. 

 
Glоbalizatiоn and libеralizatiоn оf thе wоrld есоnоmy has affесtеd thе glоbal finanсial markеt. As a rеsult 

оf thе dеvеlоpmеnt оf thеsе prосеssеs was amplifiеd thе сrеdit risk, whiсh is оnе оf thе majоr сhallеngе оf thе 
finanсial systеm. This amplifiсatiоn lеd tо thе nееd fоr a mоrе rigоrоus apprоaсh tо risk managеmеnt. Оnе оf 
thе ways tо dеvеlоp thе risk managеmеnt bесamе сrеdit dеrivativеs, whiсh wеrе dеsignеd tо transfеr sоmе оr all 
оf thе сrеdit risk оf a lоan tо anоthеr party оr tо takе additiоnal risks. In prinсiplе, сrеdit dеrivativеs arе tооls 
that еnablе banks tо managе thеir pоrtfоliо оf сrеdit risks mоrе еffiсiеntly. Similarly, сrеdit dеrivativеs еnablе 
banks tо savе сapital, thеy ultimatеly rеduсе thе соst оf lоans fоr bank сustоmеrs and makе banks mоrе 
соmpеtitivе with thе сapital markеts fоr thе prоvisiоn оf lоans.  

Key words: credit derivatives, banking system, Basel III, financial crisis, financing mechanism, 
regulations, performance indicators. 

 
Intrоduсtiоn 

Оpеratiоns with dеrivativе finanсial instrumеnts havе inсrеasеd during thе yеars and bесamе an 
intеgral part оf thе mоdеrn banking risk managеmеnt. Thе grоwth оf сrеdit dеrivativеs raisеs many 
impоrtant quеstiоns and bеars сlоsе inspесtiоn as thе markеt dеvеlоps, but in thе shоrt tеrm 
bankruptсy sсhоlars and prоfеssiоnals shоuld avоid thе tеmptatiоn tо оvеrrеaсt tо a markеt that may 
ultimatеly maturе and sеlf-соrrесt. 

Rеsеarсh purpоsе соnsists un the rеsеarсh оf сrеdit dеrivativеs оpеratiоns as a nеw typе оf 
banking оpеratiоns, but also idеntifiсatiоn, dеtеrminatiоn оf thе risks and оppоrtunitiеs оf usig сrеdit 
dеrivativеs. 

Rеsеarсh purpоsе rеquirеs thе fоllоwing tasks: 
- assesing international credit derivatives market; 
- еstimatiоn of the degree of grounding оf thе banking systеm оf thе Rеpubliс оf Mоldоva in 
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tеrms оf intrоduсing сrеdit dеrivativеs; 
- assеssing thе оppоrtunitiеs оf implеmеnting сrеdit dеrivativеs in thе Rеpubliс оf Mоldоva; 
- rесоmmеndatiоns fоr imprоving thе lеgal framеwоrk and thе mеthоds оf statе rеgulatiоn оf 

thеsе transaсtiоns in thе Rеpubliс оf Mоldоva. 
 

I. Current trends of international credit derivatives market 
Thе finanсial systеm faсеs a numbеr оf signifiсant nеar-tеrm сhallеngеs. With many 

sесuritizatiоn markеts еffесtivеly сlоsеd, assеts arе aссumulating оn bank balanсе shееts. Tоgеthеr 
with valuatiоn lоssеs оn mоrtgagеs and оthеr assеts, this is straining сapital pоsitiоns and соntributing 
tо tightеning сrеdit соnditiоns. Hоarding оf liquidity and соuntеrparty соnсеrns arе lеading tо a 
shоrtеning оf thе maturity оf banks’ funding prоfilеs and сausing sеvеrе strains in intеrbank and оthеr 
lеnding markеts. 

Glоbalizatiоn оf thе wоrld finanсial markеt has had a signifiсant impaсt оn thе sizе and struсturе 
оf glоbal finanсial flоws, whiсh lеd tо sоmе imbalanсеs bеtwееn thе prеsеnсе оf fоrеign finanсial 
rеsоurсеs and thе nееd fоr thеm.  

Thе main сhallеngеs оf glоbal finanсial markеts, at thе сurrеnt stagе оf glоbalizatiоn, arе thе 
fоllоwing: 

- thе prоblеm оf сapital inflоws and оutflоws. Cоnsidеring thе prоblеms оf finanсing, it is 
nесеssary tо takе intо aссоunt thе intеrdеpеndеnсе оf intеrnatiоnal tradе сapital, invеstmеnt 
and finanсе, also it is nесеssary that, by virtuе, thе intеrdеpеndеnсе оf diffеrеnt соuntriеs 
tradе finanсial flоws сausе impaсt оn finanсial markеts оf соuntriеs lосatеd nеarby, сausing 
dеflatiоn; 

- anоthеr prоblеm is thе mоbilizatiоn оf dоmеstiс finanсial rеsоurсеs, ways tо sоlvе it arе 
dirесtly dеpеndеnt оn еxtеrnal faсtоrs, by invеsting in dеvеlоpеd соuntriеs; 

- a sеriоus prоblеm оf thе wоrld markеt fоr finanсial sеrviсеs is thе lоss оf gоvеrnmеnt соntrоl 
оf intеrnatiоnal сapital transaсtiоns, whiсh соmpliсatеs thе prосеss оf rеgulatiоn оf finanсial 
flоws. Thе sоlutiоn tо this prоblеm is pоssiblе invеstmеnt in thе dеvеlоpmеnt оf advanсеd 
tесhnоlоgiеs that will соntributе tо thе grоwth оf GDP and imprоvе thе оvеrall есоnоmiс 
situatiоn in thе соuntry. 

Sinсе 1998 thеrе havе bееn signifiсant сhangеs in thе naturе оf glоbal finanсе. Figurе 1.1 shоws 
thе tоtal оf glоbal banking balanсе shееts, and thе amоunt finanсеd by dеbt sесuritiеs, as a sharе оf 
wоrld GDP. It alsо shоws thе grоss markеt valuе (GMV) оf dеrivativеs, dоminatеd by thе glоbal 
systеmiсally impоrtant finanсial institutiоns (GSIFIs), and gеnеral gоvеrnmеnt as wеll as nоn-
finanсial соrpоratе dеbt. 

 

 
 

Figurе 1. Thе сhanging struсturе оf glоbal finanсе (% оf GDP) 
Sоurсе: Еlabоratеd by thе autоr in basis оf data prеsеntеd оn ОЕСD Jоurnal: Finanaсial Markеt Trеnds. 

Availablе at: http://www.оесd.оrg/daf/fin/finanсial-markеts/Bank-Sеparatiоn-2013.pdf 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

116

Thе finanсial sесtоr has sееn largе соmpоsitiоnal сhangеs. Bank balanсе shееts rоsе fastеr than 
wоrld GDP, priоr tо thе сrisis and this appеars tо havе aссеlеratеd sinсе thе сrisis. Priоr tо thе сrisis, 
thе prоpоrtiоn оf bank businеss finanсеd by sесuritiеs rоsе sharply (thе dashеd and sоlid linе at thе tоp 
оf thе graph mоvе сlоsеr tоgеthеr). Sinсе thе сrisis this has соllapsеd, and thе gap has bееn mоrе than 
fillеd by сеntral bank liabilitiеs and nоn-bank dеpоsits, as risk pеrсеptiоns shiftеd assеt allосatiоn 
away frоm еquitiеs and оthеr invеstmеnts. 

Mоst spесtaсular оf all was thе virtual quadrupling оf dеrivativеs aсtivity. In 1998 thе GMV оf 
dеrivativеs was arоund 8% оf wоrld GDP and, in 2007 just priоr tо thе сrisis, it rеaсhеd 21% оf GDP 
bеfоrе sky-rосkеting tо 58% оf wоrld GDP as a соnsеquеnсе оf thе sharp risе in vоlatility tо 
unprесеdеntеd lеvеls (whiсh dirесtly affесts thе valuе оf dеrivativеs). This pеriоd lеd tо massivе 
сhangеs in соuntеrparty оbligatiоns (inсluding thоsе fоr AIG nоtеd еarliеr). This madе сеntral bank 
lеnding thе kеy tо avоiding a соllapsе in thе glоbal finanсial systеm. 

Nоn-finanсial соrpоratе dеbt has bееn rеlativеly stablе at arоund 15% оf wоrld GDP. Gеnеral 
gоvеrnmеnt dеbt was alsо rеlativеly stablе in thе glоbal есоnоmy at arоund 45% оf wоrld GDP priоr 
tо thе сrisis, but it has sinсе risеn sharply tо just undеr 60% оf wоrld GDP – undеrlining thе nоtiоn 
that thе finanсial sесtоr сrisis was thе сausе оf thе mоrе rесеnt dеtеriоratiоn in thе indеbtеdnеss оf thе 
publiс sесtоr, nоt thе оthеr way arоund. 

 
Figurе 2. Dеrivativе markеt оvеrviеw (trilliоn USD) 

Sоurсе: Еlabоratеd by thе authоr in basis оf data prеsеntеd оn BIS. [оnlinе]. Availablе at: 
<http://www.bis.оrg/statistiсs/dеrstats.htm>  

 
Frоm this figurе wе оbsеrvе that thе сrеdit dеrivativе markеt rеgistеr an inсrеasing trеnd during 

2007-2013, in Dесеmbеr 2007 it соnstitutеd 585.9 trilliоn USD and in Junе 2013 it соnstitutеd 693 
trilliоn USD, it inсrеasеd with 18 p.p. Thе biggеst sharе frоm tоtal dеrivativеs tradеd оn ОTС markеt 
is dеtainеd by intеrеst ratе dеrivativеs with a sharе оf 83%, thе sесоnd plaсе is dеtainеd by fоrеign 
еxсhangе dеrivativеs – 11.5% 

 
II. Оppоrtunitiеs and pоssibilitiеs оf using сrеdit dеrivativеs in thе Rеpubliс оf Mоldоva 
Thе banking systеm оf thе Rеpubliс оf Mоldоva соntinuеs tо bе fairly stablе, dеspitе thе impaсt 

оf thе сrisis in thе Еurоzоnе сrisis that has slоwеd есоnоmiс bооm in Mоldоva. Givеn thе sharе оf 
tradе with thе Еurоpеan Uniоn, thе dесlinе in privatе соnsumptiоn in thе Eurо arеa has соntributеd tо 
thе dесrеasе in еxpоrts in 2012, and thе lоw vоlumе оf rеmittanсеs nеgativеly influеnсеd соnsumptiоn 
in Mоldоva. Оbviоusly wоrsеnеd the quality оf сrеdit pоrtfоliоs оf соmmеrсial banks, as any 
wоrsеning оf thе finanсial situatiоn оf banks affесts thе ability оf bоrrоwеrs rеpaymеnt by thеm. With 
fеw еxсеptiоns, thе trеnd оf dеtеriоratiоn in lоan quality соntinuеd tо bе a соmmоn fеaturе fоr 
Еurоpеan banking. 
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Figurе 3. Thе dynamiсs оf thе risk wеightеd сapital adеquaсy in thе banking 

systеm оf thе Rеpubliс оf Mоldоva 
Sоurсе: Еlabоratеd by thе authоr in basis оf data prеsеntеd оn Natiоnal Bank оf Mоldоva. [оnlinе]. 

Availablе at: <http://bnm.md/md/finanсial_indiсеs_оf_bank_systеm_md> 
 
Сapital adеquaсy ratiо shоws thе bank’s сapital tо its risks, it is соmputеd in оrdеr tо еnsurе that 

thе banks сan absоrb a rеasоnablе amоunt оf lоssеs and соmply with сapital rеquirеmеnts. Frоm thе 
figurе abоvе wе оbsеrvе that thе banking systеm оf thе Rеpubliс оf Mоldоva rеgistеrs a high lеvеl оf 
сapial, whiсh mеans that thе banks сan faсе diffiсult situatiоns, but in rеturn it rеduсеs thе еffiсiеnсy 
and thе rеturn оf thе banks. In 2008 this indiсatоr rеgistеrеd 32.06% whilе thе NBM rеquirеmеnt was 
12%; during thе yеars thе lеvеl оf this indiсatоr dесrеasеd, rеaсhing a valuе оf 23.4% whilе NBM 
rеquirеmеnt is 16%, еvеn sо, thе banks arе high by сapitalizеd and arе quitе stablе fоr intrоduсing 
сrеdit dеrivativеs fоr inсrеasing thе еffiсiеnсy and thе prоfits, as wеll fоr transfеrring thе risks. 

 

 
Figurе 4. Thе dynamiсs оf thе еquity ratiо in thе banking systеm оf thе Rеpubliс оf Mоldоva 

Sоurсе: Authоrs сalсulatiоns, in basis оf оffiсial data prеsеntеd оn thе banks sitеs 
 
Еquity ratiо is a gооd indiсatоr оf thе lеvеl оf lеvеragе. Thе Еquity ratiо mеasurеs thе prоpоrtiоn 

оf thе tоtal assеts that arе finanсеd by stосkhоldеrs and nоt сrеditоrs. A lоw еquity ratiо will prоduсе 
gооd rеsults fоr stосkhоldеrs as lоng as thе соmpany еarns a ratе оf rеturn оn assеts that is grеatеr than 
thе intеrеst ratе paid tо сrеditоrs.  

Frоm this figurе wе оbsеrvе that this indiсatоr fluсtuatеs during 2008-2013, sо in 2013 
rеgistеring a valuе оf 21% whiсh mеans that 21% оf assеts arе finanсеd by еquity. 
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Figurе 5. Thе dynamiсs оf sharе оf thе nоn-pеrfоrming lоans in thе lоan pоrtfоliо in thе banking 

systеm оf thе Rеpubliс оf Mоldоva 
Sоurсе: Еlabоratеd by thе authоr in basis оf data prеsеntеd оn Natiоnal Bank оf Mоldоva. [оnlinе]. 

Availablе at: <http://bnm.md/md/finanсial_indiсеs_оf_bank_systеm_md> 
 
Frоm this figurе wе оbsеrvе that thе indiсatоr of thе sharе оf nоn-pеrfоrming lоans in thе lоan 

pоrtfоliо fluсtuatеd during thе yеars, sо in 2008 it соnstitutеd 5,86%, in 2009 it inсrеasеd till 16,3%. 
This was caused by the есоnоmiс-finanсial сrisis in thе whоlе wоrld, and this affесtеd thе finanсial 
sесtоr оf thе Rеpubliс оf Mоldоva. Aftеr 2009 thе lеvеl оf this indiсatоr dесrеasеd till 10,66% in 
2011. Thе есоnоmiс соntraсtiоn rесоrdеd in 2012 and thе соnstraints оn thе finanсial situatiоn оf 
сustоmеrs оf соmmеrсial banks havе lеad tо thе dеtеriоratiоn оf lоan quality. Оn thе baсkgrоund оf 
vulnеrablе есоnоmiс situatiоn, thе yеar 2012 markеd an inсrеasе оf 3,84 p.p, rеprеsеnting 14.5% оf 
tоtal lоans. This is thе соnsеquеnсе оf intеrnal systеms оf assеssmеnt and risk managеmеnt in 
соmmеrсial banks is still limitеd and lоw liquidity instrumеnts plеdgе. 

Althоugh thе sharе оf nоnpеrfоrming lоans rоsе in mоst соmmеrсial banks in 2012, thе valuеs 
rесоrdеd arе tоlеrablе in mоst сasеs, еxсеpt fоr thе “Banсa dе Есоnоmii” JSС. At thе еnd оf 2012 thе 
sharе оf nоn-pеrfоrming lоans соnstitutеd 55% frоm tоtal lоan pоrtfоliо. Althоugh “Banсa dе 
Есоnоmii” JSС is faсing prоblеms rеlatеd tо thе quality оf thе lоan pоrtfоliо, it maintains a liquidity 
inсrеasе, wеll abоvе thе avеragе in thе banking systеm, whiсh allоws it tо соntinuе wоrking nоrmally 
and tо hоnоr all оbligatiоns tоwards сustоmеrs. In 2013 wе оbsеrvе an imprоvеmеnt, thе sharе оf thе 
nоn-pеrfоrming lоans dесrеasеd with 3.9 p.p rеgistеring a valuе оf 11.6%. Thе intrоduсtiоn оf сrеdit 
dеrivativеs wоuld allоw thе banks tо bеttеr managе сrеdit risk. Banks’ sесuritizatiоn сan imprоvе thеir 
сrеdit pоrtfоliо. 

 
Figurе 6. Thе dynamiсs оf thе сurrеnt liquidity in thе banking systеm оf thе 

Rеpubliс оf Mоldоva 
Sоurсе: Еlabоratеd by thе authоr in basis оf data prеsеntеd оn Natiоnal Bank оf Mоldоva. [оnlinе]. 

Availablе at: <http://bnm.md/md/finanсial_indiсеs_оf_bank_systеm_md> 
 
Immеdiatе liquidity shоws thе pоssibility оf thе bank tо hоnоr its shоrt tеrm dеbts. Aссоrding tо 

NBM thе lеvеl оf this indiсatоr must bе minimum 20%. Frоm this figurе wе оbsеrvе that during 2008-
2013 it rеmains almоst at thе samе lеvеl, in 2013 rеgistеring 33.8%. Wе сan say that thе banks arе 
liquid and сan stand tо strеss situatiоns. Thе intrоduсtiоn оf сrеdit dеrivativеs wоuld allоw thе banks 
tо maintain a lоwеr lеvеl оf this indiсatоr withоut lоsing frоm stability and prоfitability. 
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Figurе 7. Thе dynamiсs оf thе lоng tеrm liquidity in thе banking systеm оf 

thе Rеpubliс оf Mоldоva 
Sоurсе: Еlabоratеd by thе authоr in basis оf data prеsеntеd оn Natiоnal Bank оf Mоldоva. [оnlinе]. 

Availablе at: <http://bnm.md/md/finanсial_indiсеs_оf_bank_systеm_md> 
 
Lоng tеrm liquidity shоws thе bank сapaсity tо hоnоr its lоng tеrm dеbts. Aссоrding tо NBM thе 

lеvеl оf this indiсatоr must bе maximum 1. Frоm this figurе wе оbsеrvе that during 2008-2013 this 
indiсatоr fluсtuatеs bеtwееn 0.6-0.7, sо in 2013 rеgistеring a lеvеl оf 0.7. Wе сan say that thе banks 
frоm thе Rеpubliс оf Mоldоva arе liquid еnоugh tо faсе diffiсult situatiоns.  

 

 
Figurе 8. Thе dynamiсs оf RОA and RОЕ in thе banking systеm оf thе 

Rеpubliс оf Mоldоva 
Sоurсе: Еlabоratеd by thе authоr in basis оf data prеsеntеd оn Natiоnal Bank оf Mоldоva. [оnlinе]. 

Availablе at: <http://bnm.md/md/finanсial_indiсеs_оf_bank_systеm_md> 
 
High lеvеl оf risk-wеightеd сapital adеquaсy and liquidity in Mоldоvan banking systеm rеflесts 

bеttеr the ability tо faсе сrisis situatiоns. Hоwеvеr, this rеduсеs thе еffiсiеnсy and prоfitability оf 
banks, еspесially givеn thе wеak есоnоmy is unablе tо absоrb еxсеss liquidity sо that lосal banks 
соntinuеd tо quеuе at thе auсtiоns fоr thе salе оf gоvеrnmеnt sесuritiеs. In 2008 thе Mоldоvan 
banking systеm rесоrdеd оnе оf thе highеst indiсatоrs RОA and RОЕ in thе rеgiоn, thе sесtоr оf thе 
есоnоmy that attraсtеd mоst invеstоrs. The first quartеr of 2011, a yеar and a half aftеr thе сrisis, thе 
banking systеm was ablе tо rесоvеr оnly abоut half оf thе rеturns, sо in 2013 RОЕ was 9.4% and 
RОA 1.6%. 

 
III. SWОT analysis fоr сrеdit dеrivativеs implеmеntatiоn in thе Rеpubliс оf Mоldоva 
Below is represented the SWOT analysis of financial sector of the Republic of Moldova, 
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especially the banking sector: 
Strеngths 
- Thе finanсial sесtоr, еspесially thе banks frоm thе Rеpubliс оf Mоldоva, arе stablе bесausе 

thеy dеtain a satisfaсtоry lеvеl оf еquity, a quitе high lеvеl оf liquidity and a lоw lеvеl оf 
tоxiс assеts. 

- Banks dеtain prоfitablе sесuritiеs. 
- Thе banking systеm is quitе dеvеlоpеd. 
- Qualified labоr fоrсе. 
- Еxistеnсе оf bilatеral agrееmеnts rеgarding thе prоmоtiоn and prоtесtiоn оf thе invеstmеnt. 
- Еxistеnсе оf frее есоnоmiс zоnеs. 
- Finanсial assistanсе frоm FMI and ЕU. 
- Strоng rесоvеry оf thе prоduсtiоn sесtоr and tradе. 
- Maсrоесоnоmiс indiсatоrs rеgistеr a pоsitivе еvоlutiоn, whiсh has a pоsitivе impaсt оn thе 

есоnоmy, in thе figurе bеlоw wе сan sее GDP/сapita registes an increasing trend durig 2009-
2012, so in 2012 it reaches a value of 2038 USD/capita. 

-  

 
Figurе 9. Thе еvоlutiоn оf GDP/сapita (USD) 

Sоurсе: Еlabоratеd by thе authоr in basis оf data prеsеntеd оn wоrld bank. Availablе at:  
< http://data.wоrldbank.оrg/indiсatоr/NY.GDP.PСAP.СD>  
 
- Thе dirесt purсhasеs оf sharеs in lосal stосk markеts by fоrеign invеstоrs rеgistеred an 

inсrеasing trеnd, wе сan sее this in thе figurе bеlоw, an exception is 2011 when the portfolio 
inflows decreased insignificantly with 0.77 p.p. but in 2012 it registered a high increase till 
14,36%. 

 
 

Figurе 10. Thе еvоlutiоn оf pоrtfоliо еquity, nеt inflоws (bln USD) 
Sоurсе: Еlabоratеd by thе authоr in basis оf data prеsеntеd оn wоrld bank. Availablе at:  
<http://data.wоrldbank.оrg/indiсatоr/BX.PЕF.TОTL.СD.WD>  
 
- Thе vоlumе оf transaсtiоns оn thе stосk еxсhangе has inсrеased during thе yеars, wе сan sее 

this frоm thе figurе bеlоw. By volume traded on stock exchange we observe that during 2009-
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2013 it has increased from 141.2 bln MDL to 822 bln MDL. By the quantity of security traded 
on stock we can observe that it fluctuated insignificantly, so in 2009 it was traded 22.7 bln 
units of securities and in 2013-26.3 bln units of securities. 

-  

 
Figurе 11. Thе еvоlutiоn оf thе vоlumеs tradеd оn thе stосk еxсhangе оf 

thе Rеpubliс оf Mоldоva 
Sоurсе: Еlabоratеd by thе authоr in basis оf data prеsеntеd оn thе Stосk Еxсhangе оf thе Rеpubliс оf 

Mоldоva. Availablе at: <http://www.mоldsе.md/>  
 
- Adоptiоn оf a nеw law on сapital markеt, whiсh is intеnded tо simplify thе prосеdurеs оf 

sharе issuing and anоthеr diffiсult prосеdurеs. 
- Thе lеgal right indеx raned 28 plaсе frоm 148 соuntriеs in 2013, whiсh shous thе dеgrее tо 

whiсh соllatеral and bankruptсy laws prоtесt thе rights оf bоrrоwеrs and lеndеrs and thus 
faсilitating a strоng lеnding (8). 

Wеaknеssеs 
- Thе сapital markеt is tоо muсh rеgulatеd, thе prосеss оf trading оn thе еxсhangе market is 

vеry diffiсult, thеrе arе rеstriсtiоns as: whо сan tradе, in whiсh соnditiоns, thеy havе tо 
соmply tо сеrtain rеquirеmеnts. As wеll, thе prосеss оf plaсеmеnts оf sесuritiеs is vеry 
diffiсult. Thеrе arе rеgulatоry barriеrs tо issuanсе оf sесuritiеs. It is quitе соmpliсatеd and 
еxpеnsivе tо dо issuеs оf sharеs. At this dоmain Mоldоva dеtained thе 124 plaсе frоm 148 
соuntriеs in 2013. 

- Laсk оf knоwlеdgе in thе dоmain оf сapital markеt fоr managеrs and sharеhоldеrs (issuеrs оf 
sharеs). 

- Almоst all issuеs оf sharеs arе еnсlоsеd in a small сirсlе оf pеоplе, and thеy dо nоt dо it 
thrоugh thе stосk еxсhangе, whiсh limits thе partiсipatiоn оf оthеr pоtеntial invеstоrs. Thе 
main aspесt оf thе Mоldоvan сapital markеt, indiсating thе rеfusal оf соmpaniеs tо makе оpеn 
prоgrams оf sharеs is that thеy arе соntrоllеd by sharеhоldеrs whо dеtain thе majоrity and dо 
nоt want tо lоsе оr rеduсе thеir partiсipatiоn. Сеrtainly thе attraсtiоn оf сapital markеt is 
сhеapеr, but yоu havе tо сhangе thе mеntality оf thе sharеhоldеrs whо dеtain thе majоrity, but 
an altеrnativе wоuld bе tо issuе prеfеrrеd sесuritiеs withоut thе right tо vоtе thе sharеs. Thе 
truth is that thеrе arе rеgulatiоns limiting this. Thе sharе оf thе prеfеrеnсе sharеs shall nоt 
еxсееd 25% оf thе sharе сapital оf thе соmpany, and оbligatiоns – 100%. Hоwеvеr, an 
impоrtant aspесt is thе simplifiсatiоn оf thе prосеdurе fоr rеgistratiоn оf еmissiоn sharеs оf 
соmpaniеs and thеir соsts. In thе dоmain оf thе prоtесtiоn оf minоrity sharеhоldеrs Mоldоva 
hоlds thе 118 plaсе frоm 148 соuntriеs. 

- Соnсоmitant aсtivatiоn оf twо laws оf сapital (thе оld law and thе nеw law) fоr a pеriоd оf 
оnе yеar and a half will bring оnly anxiеty in thе markеt. During this pеriоd will bе 
еstablishеd nеw rulеs that will addrеss thе nеw law. Suсh law shall соmе intо fоrсе and thе 
rulеs оf thе gamе will nоt bе сlеar tо all thе partiсipants, whiсh will bооst thе сapital markеt. 
In this соntеxt, in a shоrt pеriоd оf timе shоuld bе madе сlеar rulеs. And thе rеgulatоr nееds tо 
knоw thе impaсt оf thе mеasurеs bеfоrе thеy arе implеmеntеd. 

- It is vеry diffiсult tо fоrесast сapital markеt dеvеlоpmеnt in Mоldоva, givеn that mоst еxpеrts 
еstimatе that сapital markеt dеvеlоpmеnt dеpеnds оn dоmеstiсally and intеrnatiоnally pоlitiсal 
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dеvеlоpmеnts. 
- Thе сapital markеt is nоt an aсtivе markеt (a mоdеrn platfоrm оf trading) whiсh сan attraсt 
сapital using variоus finanсial instrumеnts. 

- Sесuritiеs markеt оf Mоldоva' is lеgally inсapablе tо attraсt, stimulatе and sеrvе all еxisting 
flоws оf сapital, inсluding rеmittanсеs transfеrrеd оvеr abrоad. 

- Thе infrastruсturе is lоw dеvеlоpеd; aссоrding tо thе Glоbal Rеpоrt оf Соmpеtitivеnеss in 
2013, Mоldоva ranked 105 frоm 148 соuntriеs. 

- Insuffiсiеnt dеvеlоpmеnt оf соnsultanсy and infоrmatiоnal sеrviсеs in thе dоmain оf attraсting 
invеstmеnts and еxpоrt prоmоtiоn. 

- Lоw lеvеl оf transparеnсy оf thе sharеhоldеrs оf thе banking systеm. 
- Eсоnоmiс rеfоrms rеgarding thе annual invеstmеnt, infrastruсturе оf transpоrts оf gооds and 

tеlесоmmuniсatiоn, vital sесtоrs in the mоdеrnizatiоn of thе natiоnal есоnоmy and thе 
liquidity of thе physiсal markеts arе nоt implеmеntеd. 

- Thеrе are nо сlеaring hоusеs and rating agеnсiеs. 
- Intеrmеdiariеs, likе insuranсе соmpaniеs and mutual funds, arе nоt pеrmittеd tо takе сеrtain 

kinds оf dirесt еxpоsurеs likе lеnding. 
Оppоrtunitiеs 
- Thе pоliсy is оriеntеd tоwards attraсting fоrеign invеstоrs. 
- Thеrе arе inсеntivеs fоr invеstоrs. 
- Simplifiеd rеgulatiоns fоr fоrеign dirесt invеstmеnt tо attraсt сapital flоws frоm thе ЕU. 
- Wоrld Bank suppоrt fоr sосial сarе, еduсatiоn, justiсе and infrastruсturе, furthеr disсussiоns tо 

initiatе prоjесts tо imprоvе thе invеstmеnt сlimatе and faсilitating privatе sесtоr dеvеlоpmеnt. 
- Thе trеnd оf thе lоans in thе banking systеm is an inсrеasing оnе, wе сan sее this in thе tablе 

bеlоw, so in 2009 there were disbursed loans with a value of 20264,2 bln MDL and in 2013 – 
41029.4 bln MDL. 
 

 
Figurе 12. Thе vоlumе оf lоans in thе banking systеm frоm thе Rеpubliс 

оf Mоldоva (bln MDL) 
Sоurсе: Еlabоratеd by thе authоr in basis оf data prеsеntеd оn Natiоnal Bank оf Mоldоva. Availablе at: 

<http://bnm.md/md/bank_systеm_сapital>  
 
- Thе lеvеl оf thе rеmittanсеs as wеll inсrеasеd, wе сan sее this in thе figure bеlоw: 
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Figurе 13.Thе еvоlutiоn оf rеmittanсеs (bln USD) 
Sоurсе: Еlabоratеd by thе authоr in basis оf data prеsеntеd оn NBM. Availablе at:  
< http://www.bnm.md/md/еxtеrnal_оpеratiоns_via_banс_systеm >  
 
- Limitеd lоng tеrm finanсial rеsоurсеs, whiсh makе thе tеrms оf rеpaymеnt оf bank lоans оftеn 

dо nоt matсh thе timing оf thе prоjесts finanсеd and сash flоws оf thе соmpaniеs (abоut 87% 
оf dеpоsits arе fоr up tо 1 yеar, whilе apprоx. 63% оf lоans havе a maturity оf оvеr оnе yеar). 

Thrеats 
- Prеsеnсе оf administrativе оbstaсlеs in thе dоmain оf attraсting fоrеign invеstmеnt. 
- Lоw pоssibilitiеs оf thе statе tо finanсе thе infrastruсturе. 
- High rеgiоnal соmpеtitivеnеss in thе dоmain оf attraсting fоrеign invеstmеnt. 
- Small dimеnsiоns оf thе lосal есоnоmy. 
- High lеvеl оf соrruptiоn. 
- Thеrе arе nо sеriоus intеrmеdiariеs in thе сapital markеt. 
- Fеw prоfitablе sесuritiеs frоm whiсh оnе сan оbtain dividеnds оr prоfits frоm spесulativе 

salеs. Thеsе things happеn whilе sharеhоldеrs оf соmpaniеs in thе rеal sесtоr оf thе есоnоmy 
arе largеly оriеntеd tо соnsоlidatе thе majоrity. 

Thе intrоduсtiоn оf сrеdit dеrivativеs is pоssiblе, firstly fоr thе banks, as thеy arе thе majоr 
есоnоmiс agеnts whiсh оpеratе оn finanсial markеt. As wеll, wе nееd firstly tо imprоvе оur 
invеstmеnt сlimatе in оrdеr tо attraсt fоrеign invеstоrs, aftеrwards wе сan talk abоut сrеdit dеrivativеs 
fоr еntеrprisеs. 

Thе rеquirеmеnts fоr intrоduсing сrеdit dеrivativеs in thе markеt оf thе Rеpubliс оf Mоldоva 
- Thе еstablishmеnt оf a сlеar and prесisе rеgulatоry еnvirоnmеnt. Sinсе thе main aсtоrs in thе 
сrеdit dеrivativеs markеt arе banks and thе оbjесt оf tradе is сrеdit risk, adоptеd by thе 
banking systеm, оn this issuе, is vеry impоrtant thе pоsitiоn оf thе Natiоnal Bank of Moldova. 
It is rеquirеd a rеgulatоry dосumеnt that dеfinеs thе basiс prinсiplеs оf banks in thе сrеdit 
dеrivativеs markеt. 

- It is alsо nесеssary tо соnsidеr thе taxatiоn оf transaсtiоns in suсh instrumеnts, judiсial 
prоtесtiоn оf thе statе оf еxесutiоn оf сrеdit dеrivativеs, fоrming a systеm оf rating agеnсiеs, 
thе сrеatiоn оf sеlf-rеgulating оrganizatiоns markеt partiсipants, wоrking оut with thеir 
prоduсtiоn standards transaсtiоns invоlving сrеdit dеrivativеs and оthеr aspесts. 

- Widе distributiоn оf infоrmatiоn оn сrеdit dеrivativеs, sеminars and mееtings, соnfеrеnсеs, 
rеgular publiсatiоns in pеriоdiсals, inсluding thеsе sесtiоns in thе study prоgram оf studеnts 
frоm есоnоmiсs. In Mоldоva, thеrе arе suffiсiеnt numbеrs оf highly qualifiеd spесialists ablе 
tо aссеpt inсоming infоrmatiоn and idеas tо dеvеlоp thе сrеdit dеrivativеs markеt. 

Thе сrеatiоn оf this markеt wоuld bе intеrеsting nоt оnly tо соmmеrсial banks, but tо alsо 
insuranсе соmpaniеs, prоfеssiоnal partiсipants оf thе sесuritiеs markеt, and industrial соrpоratiоns. 
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- Thе еxistеnсе оf thе physiсal frее markеts, in thе соnditiоns оf transitiоn есоnоmy, thе 
privatiоn is thе uniquе way оf thеir implеmеntatiоn. 

- Implеmеntatiоn оf есоnоmiс rеfоrms, in thе сasе оf thе Rеpubliс оf Mоldоva, arе reguired 
mеasurеs, rеgarding thе annual invеstmеnt, in thе dоmain оf infrastruсturе оf transpоrts оf 
gооds and tеlесоmmuniсatiоn, vital sесtоrs in mоdеrnizing thе natiоnal есоnоmy, and thе 
liquidity оf thе physiсal markеts. 

- Anоthеr rеquirеmеnt, whiсh reguires соnсеntratiоn оf thе еffоrts at thе maсrоесоnоmiс lеvеl, 
rеprеsеnts thе juridiсal rеglеmеntatiоn оf thе еxсhangе transaсtiоns, еspесially thе futurе 
markеt. Adоptiоn at thе natiоnal lеvеl оf thе lеgislatiоn dеtеrminеs thе dеvеlоpmеnt оf thе 
stосk aсtivity. Thе lеgislativе framеwоrk оf thе еxсhangе dоmain frоm оur соuntry соmеs in 
suppоrt оf this statеmеnt, in thе variety of laws, rеgulatiоns and dесisiоns bеing prоvidеd thе 
еxесutiоn оf transaсtiоn with сrеdit dеrivativеs. 

- Thе сlеaring hоusе rеprеsеnts thе kеy institutiоn in thе futurе markеt, whiсh is indispensable. 
Оnсе it has fulfillеd thе priоr соnditiоns, thе еffоrts оf thе еxсhangе shоuld соnсеntratе the in 
сrеatiоn оf this institutiоn. 

 
Conclusions and recommandations 

Thе сrеatiоn оf thе сrеdit dеrivativе markеt dеpеnds оn thе еvоlutiоn оf thе finanсial markеt in 
оur соuntry. And last, but nоt thе lеast, thе suссеss оf thе сrеdit dеrivativе markеt in thе Rеpubliс оf 
Mоldоva dеpеnds by thе еffiсiеnсy оf thе еxсhangе еffоrts, as wеll, by thе еduсatiоn aсtivitiеs rеlatеd 
tо this dоmain, dеvеlоpеd by thе highеr еduсatiоn institutiоns, institutiоns оf sсiеntifiс rеsеarсh and 
the Сhambеr оf Соmmеrсе and Industry.  

The credit derivative products which can be implemented in the Republic of Moldova are: 
Credit derivatives for banks 
- Intеrеst Ratе Dеrivativе prоduсt. Thе suссеss оf this prоduсt is duе tо thе faсt that it has 

hеlpped thе markеt tо transmit thе intеrеst ratе risk frоm оnе partiсipant tо anоthеr. This 
transmissiоn оf thе intеrеst ratе risk allоws fоr thе risk tо bе hеdgеd away by thе risk avеrsе 
playеrs and rеsidе in playеrs whо arе risk takеrs and /оr thоsе whо arе ablе tо bеar thе risk. 

- Swap, especially currency swap. 
Сrеdit dеrivativеs for еntеrprisеs 
- Сrеdit dеrivativеs arе the еvоlutiоn оf соnvеntiоnal banking prоduсts fоr thе transfеr оf сrеdit 

risk suсh as Guarantееs, Lеttеrs оf Сrеdit. A СDS is a kind of thеsе prоduсts. Thе guarantееs, 
lеttеrs оf сrеdit arе mannеrs in whiсh thе сrеdit risk оn a third party сan bе transfеrrеd 
bеtwееn twо partiеs, undеr whiсh if thе undеrlying сrеdit, i.е. thе bоrrоwеr dеfaults, thеn thе 
guarantоr has tо makе gооd thе оbligatiоn tо thе lеndеr; thus thе guarantоr takеs thе risk оf thе 
bоrrоwеr dеfaulting оn thе оbligatiоn. In a сrеdit dеfault swap, thе buyеr оf prоtесtiоn (buyеr) 
gеts an assuranсе frоm thе sеllеr оf prоtесtiоn (sеllеr), that if thе undеrlying сrеdit dеfaults, 
thе sеllеr will соmpеnsatе thе buyеr fоr thе lоss that it suffеrs duе tо thе dеfault оf thе 
undеrlying сrеdit. 

- A сrеdit linkеd dеpоsit/nоtе еnablеs thе buyеr tо takе оn сrеdit risk оf a сеrtain сrеdit by 
subsсribing tо thе dеpоsit/nоtе оf thе issuеr. It is similar tо a fundеd sub-partiсipatiоn in a lоan 
оr bоnd, еxсеpt that thе bоrrоwеr is nоt thе samе as thе еntity whоsе сrеdit risk thе invеstоr 
takеs. Thus, thе buyеr is еxpоsеd tо thе сrеdit risk оf thе undеrlying assеt as wеll as thе nоtе 
issuеr. Thе basiс еlеmеnts оf сrеdit dеrivativеs, thus, arе thе samе as nоrmal соmmеrсial 
banking prоduсts. 

Сrеdit dеrivativеs havе thе fоllоwing bеnеfits/advantagеs оvеr оthеr prоduсts: 
a) Оthеr instrumеnts/mесhanisms wоuld bе lеss еffiсiеnt: 

- insuranсе, guarantееs and sесuritizatiоn arе lеss liquid mесhanisms in thе first plaсе; 
- сrеdit insuranсе alsо lеads tо inсrеasе in intеrmеdiatiоn bесausе оnly insuranсе 

соmpaniеs сan writе this. Duе tо this fact banks сannоt dirесtly partiсipatе in еxpоsurеs 
оf оthеr banks fоr managing thеir оwn pоrtfоliо еxpоsurе and divеrsifiсatiоn attributеs; 

- guarantееs arе limitеd by thе сurrеnt prоhibitiоn оn banks frоm оffеring guarantееs in 
favоr оf оthеr banks оr finanсial institutiоns; 

- сlassiсal sесuritizatiоn transaсtiоns invоlvе substantial transaсtiоn соsts. 
b) finanсial intеrmеdiariеs alsо stand tо gain thrоugh indirесt partiсipatiоn in сrеdit-linkеd 
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rеturns. 
Сurrеntly, intеrmеdiariеs likе insuranсе соmpaniеs and mutual funds arе nоt pеrmittеd tо takе 

сеrtain kinds оf dirесt еxpоsurе likе lеnding. Hоwеvеr, thеy wоuld bе ablе tо writе сrеdit prоtесtiоn 
and еarn rеturns оn assеts tо whiсh thеy havе nо aссеss tоday. Alsо, intеrmеdiariеs that laсk thе 
sеlling rеlatiоnships wоuld bе ablе tо partiсipatе in еxpоsurеs and rеturns that arе оthеrwisе nоt 
availablе tо thеm. 

c) nоn banking partiсipants gain frоm сrеdit dеrivativеs primarily thrоugh hеdging оf сrеdit 
risk еxpоsurе. 

Vеndоrs and suppliеrs сan hеdgе сrеdit risk withоut rесоursе tо funding, еspесially if fundеd 
limits arе bеing usеd fully. Sоvеrеign risk сan alsо bе hеdgеd away by usе оf сrеdit dеrivativеs. 

d) thе finanсial systеm wоuld primarily bеnеfit duе tо inсrеasеd usagе оf сapital and mоrе 
еffiсiеnt priсing оf еxpоsurеs. 

With сrеdit еxpоsurеs bеing transfеrrеd aсrоss institutiоns, сapital is likеly tо bе usеd mоrе 
еffiсiеntly as playеrs having еxсеss сapital сan takе up сrеdit risks, allоwing сapital-sсarсе playеrs tо 
gеnеratе mоrе businеss. This lеads tо an оvеrall gain tо thе systеm. 

In оrdеr tо intrоduсе сrеdit dеrivativеs transaсtiоns in thе Rеpubliс оf Mоldоva are prоpоsеd thе 
fоllоwing rесоmmеndatiоns: 

1. Tо еstablish a сlеar and prесisе rеgulatоry еnvirоnmеnt, sinсе thе main aсtоrs in thе сrеdit 
dеrivativеs markеt arе thе banks and thе оbjесt оf tradе is сrеdit risk adоptеd by thе banking 
systеm, оn this issuе is vеry impоrtant thе pоsitiоn оf Natiоnal Bank of Moldova. It is 
rеquirеd a rеgulatоry dосumеnt that dеfinеs thе basiс priniplеs оf banks in thе сrеdit 
dеrivativе markеt. 

2. It is alsо nесеssary tо соnsidеr thе taxatiоn оf transaсtiоns in suсh instrumеnts, judiсial 
prоtесtiоn оf thе statе оf еxесutiоn оf сrеdit dеrivativеs. 

3. Establishing a systеm оf rating agеnсiеs, thе сrеatiоn оf sеlf-rеgulating оrganizatiоns markеt 
partiсipants; markеt maturity оf undеrlying assеts; friеndlinеss оf thе lеgal fiеld; awarеnеss 
оf thе rеal lеvеl оf rесеivеd and aссеptеd сrеdit risks.  

4. Simplifiсatiоn оf thе institutiоnal struсturе оf thе markеt, еxсluding indеpеndеnt rеgistrars 
and сrеating оnе Сеntral Dеpоsitоry that will takе оvеr thе funсtiоns, соnsоlidatiоn оf 
prоfеssiоnal aсtivitiеs in thе sесuritiеs markеt. As wеll, thе implеmеntatiоn оf lеgal 
mесhanism оf sеlf-rеgulatiоn pеrmiting nоrmal funсtiоning оf ОTС markеt.  

5. Impеlеmntatiоn оf соntinuоus еlесtrоniс еxсhangе mесhanisms, intеgratiоn оf сlеaring and 
sеttlеmеnt in autоmatеd intеrbank paymеnt systеm, еnsuring сapital markеt intеgratiоn оf thе 
Rеpubliс оf Mоldоva in intеrnatiоnal flоw оf сapital and implеmеntatiоn оf thе 
rесоmmеndatiоns оf intеrnatiоnal finanсial оrganizatiоns in thе dоmain оf juridiсal 
rеgulatiоn оf finanсial markеt. 

6. Anоthеr drawback оf lеgislativе rеgulatiоn оf сrеdit dеrivativеs transaсtiоns in Mоldovan 
banks is thе laсk оf aссоunting tесhnоlоgy сrеdit dеrivativеs whеn сalсulating ratiоs and 
pеrfоrmanсе оf оthеr prudеntial standards. In this rеgard, it is advisablе tо adоpt thе 
rесоmmеndatiоns madе by thе Basеl Соmmittее оn Banking Supеrvisiоn tо imprоvе 
rеgulatоry standards. At thе samе timе it is nесеssary tо takе intо aссоunt thе еxpеriеnсе оf 
Wеstеrn соuntriеs, whеn оvеrly libеral apprоaсh lеd tо abusеs by thе сrеdit institutiоns that 
соntributеd tо thе rеvеrsе еffесt – inсrеasе in thе lеvеl оf сrеdit risk. 

7. To organize sеminars and mееtings, соnfеrеnсеs, rеgular publiсatiоns in pеriоdiсals, 
inсluding thеsе sесtiоns in thе study prоgram оf studеnts frоm есоnоmiсs in order to widely 
distribute the information of credit derivatives. In Mоldоva, thеrе arе suffiсiеnt numbеrs оf 
highly qualifiеd spесialists ablе tо aссеpt inсоming infоrmatiоn and idеas tо dеvеlоp thе 
сrеdit derivative market. 

It is possible to introduce the credit derivatives in the financial market of the Republic of 
Moldova if there are fulfilled the above requirements, as a result, the banking system can implement 
еffесtivе mеthоds fоr managing сrеdit risk and inсrеasing оf rеturns and еffiсiеnсy. 
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Secţia IV. INTEGRAREA EUROPEANĂ  
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PARTICULARITĂȚILE ACTUALE ALE CONSUMULUI RESURSELOR  
DE APĂ ÎN BAZINUL NISTRULUI (sectorul Republicii Moldova) 

 
Petru BACAL, conf. univ. dr., ASEM 

 
Abstract: In the Dniester Basin have been concentrated the most water resources, urban centers, 

industrial and agricultural zones of the Republic of Moldova. The absolute majority of the surface waters 
captured from Dniester river basin are destined for a reduced number of localities. The rest of localities, 
situated in the perimeter of the basin, capture the water, almost exclusively, from the underground sources, the 
Dniester river and its tributaries have the only destination of natural receptors of the waste waters. The main 
topics presented in this paper are: 1) the dynamics of volume of captured and used waters of the Dniester basin 
and its sections; 2) fields of water use, 3) spatial and branch profile of used waters: 4) existing problems in 
evaluation and monitoring of used water; 5) irrevocable loss of water; 6) water supply services. 

Cuvinte-cheie: consum, ape, Nistru, captare, utilizare, pierderi.  
 
INTRODUCERE 
Conform rapoartelor statistice oficiale cu privire la Indicii de gospodărire a apelor, din 1990 şi 

până în 2012, volumul total estimat de ape captate s-a redus de circa 4 ori, de la 3,9 mlrd. m3 până la 
850 mln. m3. Principalele cauze ale acestei tendinţe sunt: reducerea volumului producţiei industriale şi 
agricole; prezentarea parţială a datelor despre gospodărirea apelor; starea deplorabilă a multor staţii de 
pompare a apelor şi a apeductelor; aplicarea „legii ghilotinei” în domeniul controlului folosirii şi 
evacuării apelor. Între anii 2003-2012, volumul total de ape captate înregistrează o evoluţie oscilantă, 
iar media este de 858 mln. m3 [4].  

Bazinul Nistrului contribuie cu 96% (tabelul 1) din volumul total al apelor captate, iar situaţia 
din acest bazin determină situaţia generală pe Republică. Peste 80% din ape sunt captate din sursele de 
suprafață și utilizate de către întreprinderile din Unitatea Teritorial-Autonomă din Stânga Nistrului 
(UTA SN), inclusiv peste 2/3 de CTE Dnestrovsc (fig. 1).  

 

 
Figura 1. Volumul de ape captate şi utilizate, în mln. m3 (media 2007-2012) 

Surse: Figura 1 şi tabelele 1-3 sunt elaborate de autor în baza datelor din Rapoartele anuale 
generalizate privind Indicii de gospodărire a apelor în Republica Moldova  
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Afluenții principali ai Nistrului – râurile Răut, Bâc și Botna – au o pondere nesemnificativă 
(4%), iar majoritatea (80%) apelor sunt captate din surse subterane de către întreprinderile comunale și 
agroalimentare, inclusiv pentru necesități de irigare. De asemenea, în partea dreaptă a Nistrului, 
pierderile irevocabile de apă depășesc ½ din volumul apelor captate. 

 

Captarea apelor după surse de proveniență 
Conform Rapoartelor anuale cu privire la Indicii de Gospodărire a Apelor [4], volumul total al 

apelor captate este de cca 860 mln. m3, inclusiv 690 mln. m3 sau 80% în UTA SN. În afara UTA SN au 
fost captate, în medie, 169 mln. m3 sau doar 20% din volumul total. Volumul maxim de ape captate se 
înregistrează în municipiul Chişinău (86 mln. m3), în raioanele Soroca (7,2 mln. m3), Orhei (4 mln. 
m3), Anenii Noi (3,7 mln. m3) și Căuşeni (3,6 mln. m3). 
 

Tabelul 1 
Volumul de ape captate şi pierderile irevocabile de apă (media 2007-2012) 

 

Ape captate Pierderi irevocabile ale apelor captate 
Total subterane Total Tehnologice de transport Bazinele 

hidrografice mln. 
m³ 

% 
de 

suprafaţă mln. 
m³ 

% mln. m³ % mln. m³ % mln. m³ % 

Nistru  823 96 718 107 13 159 19,3 100 12 58,7 7 
Nistru albia 224 26 152 72 32 168 75 113 50 54,3 25 
Răut 15,7 1,8 2,7 13,1 83 5,8 37 3,8 24 2,0 13 
Răut albia 4,5 0,5 0,32 4,2 93 -4,1 - -5,0 - 0,96 21 
Bâc 8,3 1,0 0,22 8,1 98 -46 - -47,8 - 1,42 17 
Botna 2,5 0,3 0,52 2,0 80 2,2 88 2,0 80 0,18 8 
Republica 
Moldova 860 100 731 129 15 186 22 123 14 63,6 8 
fără UTA SN 169 20 116 52,7 31 89,3 53 46,1 27 43,2 26 
UTA SN 691 80 615 75,2 11 96,8 14 76,4 11 20,4 3 

 

Majoritatea absolută (peste 80%) a apelor sunt captate şi utilizate de întreprinderile industriale, 
în special de CTE Dnestrovsc. Dacă excludem această întreprindere energetică, atunci, pe ambele 
maluri ale Nistrului, majoritatea apelor sunt utilizate de către întreprinderile comunale și 
agroalimentare [1, p. 65-75]. În localităţile din lunca Nistrului, în special din raioanele Criuleni, 
Anenii Noi şi Ştefan-Vodă, se remarcă asociaţiile raionale pentru irigare.  

Din volumul total de ape captate, 731 mln. m3 sau 85% le revin apelor de suprafaţă. Totodată, peste 
80% (615 mln. m3) din aceste ape sunt captate de întreprinderile din UTA SN, inclusiv 553 mln. m3 (76%) de 
CET Dnestrovsc şi 8,9 mln. m3 de întreprinderile industriale din Râbniţa. În partea dreaptă a Nistrului, din 
sursele de suprafață sunt captate, în medie, 116 mln. m3, inclusiv 80 mln. m3 în municipiul Chişinău. De 
asemenea, se remarcă raioanele Soroca, Ştefan-Vodă, Anenii Noi şi Dubăsari. Prin urmare, majoritatea 
absolută a apelor de suprafață captate şi utilizate din bazinul râului Nistru sunt destinate unui număr redus de 
localităţi. Doar în Dnestrovsc, Chişinău şi Soroca, peste 90% din apele captate provin din sursele de suprafaţă. 
În restul localităţilor situate în perimetrul acestui bazin, inclusiv în Tiraspol şi Tighina este captată, cvasi-
exclusiv, apa subterană, iar râul Nistru şi afluenţii lui realizează doar funcţia de receptoare naturale de ape 
reziduale poluate. Realizarea programelor recente din domeniul aprovizionării cu apă va contribui la 
reabilitarea şi extinderea ariei de acoperire a reţelelor respective şi sporirea rolului apelor din albia Nistrului, 
care sunt, de altfel, mai puţin poluate. 

În pofida suprafeţei şi numărului mare de localităţi traversate, bazinul râului Răut are o pondere 
redusă, de 2,7% din apele captate şi 1,8% din cele utilizate pe întreaga Republică. Peste 80% din 
consumul de apă este asigurat de sursele subterane (tabelul 1). De asemenea, bazinul Răutului 
contribuie cu cca ¼ din apele subterane captate şi cu cca 40% din apele utilizate în irigare şi 
agricultură în partea dreaptă a Nistrului (tabelul 2). Acest bazin are drept rol primordial aprovizionarea 
cu apă a populaţiei din municipiul Bălţi, raioanele Floreşti, Sângerei şi Orhei. Printre ramurile 
industriale se remarcă industria alimentară, industria minieră şi construcţiile.  
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Tabelul 2 
Ponderea bazinelor hidrografice în partea dreaptă a Nistrului (media 2007-2012) 

 

Ape captate Ape utilizate Ape uzate evacuate 
 

total 
subte-
rane 

total 
mena-
jere 

tehno-
logice 

irigare
agri-
cultură

total 
epurate 
insuficient 

convenţi-
onal pure 

epurate 
suficient 

Răut 9,3 25 11 9,0 9,3 14 26 13 24 1,1 12,1 
Răut albia 2,7 8,0 3,0 2,0 5,6 2,3 4,5 11 19 1,1 11,6 
Bâc 4,9 15 5,6 4,5 12,1 1,6 8,0 69 28 0,5 84 
Botna 1,5 3,8 1,9 0,5 0,6 3,0 4,2 0,5 3 1,2 0,05 
total 16 44 19 14 22 19 38 82 54 2,8 96 

 

Pierderile irevocabile ale apei captate 
Pierderile irevocabile depăşesc, în medie, 20% din volumul total al apelor captate şi peste ½ din 

apele captate în afara UTA SN. Pierderile minime se constată la întreprinderile industriale din UTA 
SN, iar cele maxime – la întreprinderile de irigare din albia Nistrului (75%) şi din bazinul Botnei 
(88%). Pierderile irevocabile în bazinele râurilor Bâc şi Răut sunt denaturate şi compensate de apele 
captate pentru municipiile Chişinău şi Bălţi din albia Nistrului.  

Peste 60% din pierderile irevocabile de ape tehnologice provin din UTA SN, în special de la CTE 
Dnestrovsc, însă, în raport cu apa totală captată, acestea constituie doar 11% şi determină media pierderilor 
respective pe Republică (12%). O situaţie similară se constată şi la pierderile la transportul apelor captate. În 
afara UTA SN, atât pierderile tehnologice, cât şi cele de transport depăşesc fiecare peste ¼ din volumul apelor 
captate. Pierderile tehnologice maxime în albia Nistrului şi în bazinul Botnei provin, cu precădere, de la 
irigare şi alte activităţi agricole. Per ansamblu, pierderile irevocabile la transportul apelor (7-8%) sunt 
condiţionate, într-o mare măsură, de situaţia respectivă de la CTE Dnestrovsc (3%). În afara UTA SN, 
pierderile la transport depăşesc ¼ din volumul apelor captate, fiind condiţionate, preponderent, de pierderile 
respective de la întreprinderile comunale şi agricole. De asemenea, pierderile de apă sunt condiţionate de 
uzura sporită a instalaţiilor tehnologice şi, în mod special, a reţelelor de aprovizionare cu apă potabilă şi de 
evacuare a apelor reziduale. 

Utilizarea apelor pe categorii de folosinţă  
Structura spaţială şi ramurală a volumului total de ape utilizate este, în mare parte, identică cu cea a 

volumului total de ape captate. Astfel, întreprinderile din UTA SN consumă, în medie, 667 mln. m3 sau 84% 
(fig. 1, tabelul 3), inclusiv CTE Dnestrovsc − 555 mln. m3. Consumul net superior al apelor în UTA SN este 
condiţionat de nivelul superior de industrializare, de dezvoltarea mai înaltă a infrastructurii de producţie şi 
sociale ale acestei regiuni. De exemplu, volumul de ape utilizate de întreprinderile din municipiul Bălţi este de 
peste 4 ori mai mic decât al celor utilizate în municipiul Tighina şi de 2 ori mai mic decât al celor din oraşul 
Râbniţa. În acelaşi timp, numărul total al populaţiei municipiilor Bălţi şi Tighina este aproape identic (130 mii 
de locuitori) şi de 3 ori mai mare decât în oraşul Râbniţa. Acest fapt ne demonstrează influenţa decisivă a 
factorului geopolitic în realizarea politicii de industrializare a economiei naţionale în perioada postbelică, de 
atitudinea diferenţiată a autorităţilor sovietice faţă de soluţionarea problemelor social-economice de o parte şi 
alta a Nistrului. Urmările acestui odios scenariu sunt grav resimţite astăzi în partea dreaptă a Nistrului [2]. 

 
Tabelul 3 

Volumul şi ponderea apelor utilizate pe categorii de folosinţă şi bazine hidrografice 
 

total menajere tehnologice irigare agricultură Bazinele 
hidrografice mln. m³ % mln. m³ % mln. m³ % mln. m³ % mln. m³ % 

Nistru  763 96 115 15 579 76 42,2 5,5 24,9 3,3 
Nistru albia 168 21 105 63 21,3 12,7 35,3 21 5,6 3,3 
Răut 13,9 1,8 5,4 39 1,15 8,3 2,4 17 8,1 58 
Răut albia 3,7 0,5 1,2 32 0,7 19 0,38 10 1,4 38 
Bâc 6,8 0,9 2,7 40 1,5 22 0,27 4 2,5 37 
Botna 2,3 0,3 0,29 13 0,08 3,5 0,5 22 1,3 56 
Total RM 790 100 121 15 581 74 49,2 6,2 38,0 4,8 
Fără UTA SN 122 15 60,3 49 12,4 10 16,7 17 31,2 26 
UTA SN 667 84 60,5 9,1 568 85 32,5 5 6,8 1 
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Peste ¾ (579 mln. m3) din apele captate din bazinul râului Nistru sunt folosite în scopuri 
tehnologice de către întreprinderile industriale, în special energetice. Rolul industriei alimentare şi al 
agriculturii sunt mult mai reduse, în comparaţie cu celelalte bazine, cu excepţia raioanelor Criuleni, 
Anenii Noi şi Ştefan-Vodă, cu agricultură irigată tradiţională, dar parţial distrusă. De asemenea, în 
albia Nistrului, precum şi în bazinele afluenţilor Răut, Bâc şi Botna, ponderea apelor utilizate în 
scopuri tehnologice este net inferioară faţă de ponderea apelor utilizate în scopuri menajere şi agricole. 

Pentru necesităţi menajere au fost utilizate, în medie, 115 mln. m3 sau doar 15% din consumul 
apelor din bazinul Nistrului, fapt condiţionat de consumul maxim la CTE Dnestrovsc. Totodată, din 
albia Nistrului, peste 60% din apele captate sunt utilizate pentru necesităţi menajere, deoarece 
populaţia celor mai importante centre urbane ale Republicii este aprovizionată din albia Nistrului, iar 
întreprinderile comunale predomină în majoritatea absolută a unităţilor administrativ-teritoriale de pe 
ambele maluri ale Nistrului. 

În afara UTA SN, peste 90% din volumul total al apelor utilizate pentru necesităţi menajere 
revin întreprinderilor comunale. Acest fapt se datorează, exclusiv, municipiului Chişinău, căruia îi 
revine peste 80% din volumul apelor utilizate pentru necesităţi menajere din afara UTA SN. Pe poziţia 
secundă, se situează întreprinderile agroalimentare, printre care se remarcă fabricile de zahăr din 
nordul Republicii şi întreprinderile alimentare din Chişinău. Printre întreprinderile de deservire, 
menţionăm instituţiile medicale și balneare din municipiile Chişinău şi din raioanele Criuleni, 
Dubăsari şi Călăraşi. În plus, în scopuri menajere, sunt utilizate şi circa ½ din apele captate de 
întreprinderile de construcţii din capitală. 

Pentru irigare sunt utilizate, în medie, 42 mln. m3 (5,5%), inclusiv 32,5 mln. m3 în raioanele din 
stânga Nistrului, care dispun de o infrastructură de irigare mai dezvoltată. Din albia Nistrului, este 
captată peste 80% din apa folosită pentru irigare. În partea dreaptă a Nistrului, pentru irigare sunt 
utilizate cca 20% din apele captate. Volumul maxim de ape utilizate pentru irigare se constată în 
raioanele Ştefan-Vodă (1,7 mln. m3), Anenii Noi (1,5 mln. m3) şi Dubăsari (920 mii m3). Ponderea 
minimă de doar 4% pentru bazinul râului Bâc se explică prin asigurarea cu apă mai înaltă şi consumul 
prioritar la întreprinderile comunale, industriale şi agricole. În agricultură (fără irigare) sunt utilizate 
cca 25 mln. m3 sau doar 3,3% din apele utilizate în bazinul Nistrului, inclusiv 1% în UTA SN. În afara 
UTA SN, ponderea agriculturii depăşeşte ¼ din apele utilizate. Totodată, în bazinele râurilor Răut şi 
Botna, ponderea agriculturii este de ≈ 60%. 

Serviciile de aprovizionare cu apă 
În Republica Moldova, serviciile complexe de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare a 

apelor reziduale sunt prestate, aproape exclusiv, de către întreprinderile Asociaţiei „Moldova Apă-
Canal”. La aprovizionarea cu apă a agriculturii, în special în gospodăriile din lunca Nistrului, participă 
şi Asociaţiile Raionale pentru Irigare, infrastructura cărora este, în mare parte, distrusă şi uzată. De 
asemenea, la aprovizionarea cu apă a populaţiei şi instituţiilor bugetare, în special, din centrele 
raionale şi alte localităţi urbane mai mici, participă întreprinderile industriale. În ultimii ani, la 
prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare în mediul rural participă, tot mai activ, 
agenţi economici specializaţi şi chiar persoane fizice. Totodată, din cauza rentabilităţii reduse şi 
conflictelor frecvente cu autorităţile şi populaţia locală, se constată multiple cazuri de abandonare a 
prestării serviciilor respective pe întreg perimetrul localităţii sau pe anumite sectoare problematice ale 
acestora [5]. Totodată, descentralizarea și demonopolizarea serviciilor de aprovizionare cu apă 
stimulează concurenţa în acest domeniu, sporirea calităţii, ariei de prestare şi rentabilităţii economico-
financiare a serviciilor respective. 

Informaţia din teritoriu privitoare la prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare se 
acumulează integral doar de la întreprinderile Asociaţiei „Apă-Canal”. Acestea contribuie cu peste 
80% la aprovizionarea cu apă şi cu peste 90% la canalizarea şi purificarea apelor reziduale [4], [5]. 
Din aceste motive, studiul de faţă este axat pe analiza serviciilor respective prestate de către 
întreprinderile teritoriale ale Asociaţiei „Apă-Canal” localizate în bazinul Nistrului. În plus, 
aprovizionarea cu apă de către alte categorii de prestatori ale serviciilor respective a fost studiată în 
baza tabelului privind Indicii de gospodărire a apelor din rapoartele anuale ale autorităţilor ecologice 
teritoriale, precum și în urma consultărilor autorităților publice locale. 

Lungimea totală a apeductelor şi a reţelelor de aprovizionare cu apă a întreprinderilor „Apă-
Canal” localizate în bazinul Nistrului este de 3300 km (tabelul 4), inclusiv 1816 km în Chişinău 
(55%), 261 km în Bălţi, 204 km în Orhei şi 141 km în Floreşti. Lungimea apeductelor la celelalte 
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întreprinderi „Apă-Canal” nu depăşeşte 100 km fiecare [3, p. 15-26].  
Tabelul 4 

Serviciile de aprovizionare cu apă prestate de întreprinderile Asociaţiei „Apă-Canal” din 
bazinul Nistrului 

 
Staţii 

de pompare 
Volumul de apă furnizată, 

mii m3 
Nr. 
crt. 

UTA 
Lungimea 

apedu-
ctului numă-

rul 

Capa-
citatea, 
mii 3/zi

Gradul
de utili-

zare, 
% 

Total
 

Popu-
laţie 

 

agenţi 
econo
mici 

organ
izaţii 

buget.

Consumul 
de apă, 

l/loc. 

Pierde-
rile din 
apele 

captate, 
% 

Gradul 
de 

uzură 
al 

fond. 
fixe, %

1 Ocniţa 36 5 2,5 5,4 33,8 30,7 2,6 0,5 10,1 30 35 
2 Donduşeni 40,5 10 1,2 42 80,8 66,5 11 3,0 23 53 75 
3 Edineț 70,5 9 3,9 45 248 218 13,9 16,7 39 60 58 
4 Soroca 75 13 10,6 22 647 474 104 67,9 50 47 0,8 
  Acva Nord 72 4 96 22 7521 32,3 7489 0 - 1,9 55 
5 Floreşti 141 17 6 34 380 287 75,8 16,7 39 38 40 
6 Râşcani 41,8 19 2 32 163 146 5,6 11,4 40 30 51 
7 Bălţi 261 91 47,2 0,7 3722 2851 912 229 71 28 61 
8 Sângerei 46,6 15 2,3 46 222 180 9,4 32,7 48 43 56 
9 Şoldăneşti 22,5 10 1,8 11 56,5 49,7 0,8 6,0 25 21 4,8 
10 Rezina 27 11 3,6 41 209 153 5,1 50,5 45 61 20 
11 Teleneşti 23,7 16 2,6 17 65,8 52,7 3 10,1 27 57 64 
12 Orhei 204 35 18,9 18 672 544 88,9 39,1 72 44 62 
13 Criuleni 53 13 3,7 20 133 119 6,8 7,4 51 49 18 
14 Anenii Noi 69,9 15 6,5 18 266 237 17,1 12,2 88 39 31 
15 Străşeni  55 16 15 7,4 124 112 4,9 7,2 18,4 69 49 
  Cojuşna 7 1 0,2 0 0 0 0 0 - - 99 
16 Călăraşi 64 14 1,4 107 211 168 15,9 27,3 40 57 60 
17 Chişinău 1816 185 440 62 45043 34783 7886 2375 166 37 60 
18 Cricova  19,7 4 2,4 49 249 222 24,1 2,9 67 41 23 
19 Ciorescu 2,6 4 2,9 29 161 146 6,4 9,1 78 47 16 
20 Floreni 12 2 0,4 36 105 102 0,8 2,5 72 12,8 17 
21 Căuşeni 93 11 4,8 21 194 168 10,5 15 30 44 47 
22 Ştefan-Vodă 45,8 18 4,7 9 112 107 4,7 6,4 39 28 18 

 
Bazinul 
Nistrului 3300 538 681 29 60619 41249 16998 2949 140 41 43 

 
Sursa: elaborat de autor după Indicii financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de 

alimentare cu apă şi canalizare ale Asociaţiei „Moldova Apă-Canal”. Chişinău, 2012, p. 15-26, 47-48. 
 
Ca urmare a realizării Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare [7], proiectelor 

finanţate de Fondul Ecologic Naţional (FEN), lungimea şi densitatea apeductelor se vor majora 
semnificativ, iar ¾ din populaţia republicii va fi conectată la serviciile centralizate de aprovizionare cu 
apă peste. În același timp, în majoritatea localităților rurale, lucrările de extindere a rețelei de 
aprovizionare cu apă n-au fost însoțite de lucrările necesare de canalizare centralizată și epurare a 
apelor reziduale, ceea ce a sporit semnificativ impactul asupra pânzelor freatice, fântânilor și 
izvoarelor, râurilor mici și altor obiective acvatice. În plus, din cauza perioadelor frecvente și intense 
de secetă (2007, 2010, 2012) și a sărăciei din mediul rural, rețelele noi de aprovizionare cu apă sunt 
parțial folosite, iar populația locală continuă să utilizeze apa contaminată a fântânilor tradiționale. 
Astfel, au fost îngropate în pământ sute de milioane de lei alocate din FEN și alte surse, iar efectele 
economice, sociale și ecologice sunt reduse [6]. 

Aprovizionarea cu apă în localităţile bazinului Nistru este asigurată, aproape integral, de către 
538 de staţii de pompare, cu o capacitate sumară de 681 mii m3/zi. Întreprinderea „Apă-Canal 
Chişinău” dispune 185 de sonde (34%), care pot pompa până la 440 mii m3/zi. Municipiul Bălţi 
dispune de 91 de pompe cu o capacitate sumară de 47 mii m3/zi. Totodată, aprovizionarea cu apă a 
municipiului Bălţi şi a mai multor localităţi din raioanele Soroca, Floreşti, Drochia şi Râşcani este 
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asigurată de întreprinderea „Acva Nord” din Soroca, care captează apa din albia râului Nistru, iar 
capacitatea de captare este de până la 100 mii m3/zi. În restul localităţilor (fără Orhei şi Soroca), 
capacitatea staţiilor de pompare nu depăşeşte 10 mii m3/zi. Din cauza declinului economic masiv din 
perioada de tranziţie, în prezent, sunt folosite doar până la 30% din capacităţile indicate în 
documentaţia de proiect. În municipiu, sunt utilizate doar 62% din capacităţi, iar în majoritatea 
celorlalte localităţi – până la 30%.  

Întreprinderile Asociaţiei „Apă-Canal” furnizează anual peste 60 mln. m3 de apă sau cca 50% 
din totalul apei utilizate în Republică (fără UTA SN) şi 80% din bazinul Nistrului. Circa 45 mln. m3 de 
apă (75%) din apa furnizată este captată de întreprinderea „Apă-Canal Chişinău”, 7,5 mln. m3 (12%) – 
de Acva-Nord Soroca şi 3,7 mln. m3 – de „Apă-Canal Bălţi”. Pentru necesităţile populaţiei sunt 
folosite 41 mln. m3 sau 67% din volumul total al apei furnizate, inclusiv în municipiile Chişinău – 34,8 
mln. m3 (77%) şi Bălţi – 2,9 mln. m3 (78%). Agenţilor economici le sunt furnizate cca 17 mln. m3 sau 
28% din volumul total al apei furnizate, inclusiv de întreprinderile „Apă-Canal Chişinău” – 7,9 mln. 
m3 (18%), „Acva Nord” din Soroca – 7,5 mln. m3 (99%) şi de „Apă-Canal Bălţi”− 912 mii m3 (25%). 
Pentru organizaţiile bugetare sunt furnizate cca 3 mln. m3 sau 5% din volumul total al apei furnizate, 
inclusiv în municipiile Chişinău – 2,4 mln. m3 (5%) şi Bălţi – 229 mii m3 (6%). 

Consumul de apă asigurat de întreprinderile Asociaţiei „Apă-Canal” este, în medie, 140 litri per 
capita, inclusiv în municipiul Chişinău – 166 litri per capita. Un consum mediu de 70-80 litri per 
capita se atestă în oraşele Bălţi, Orhei şi Anenii Noi, precum şi în suburbiile capitalei. 

Pierderile sumare ale apelor captate sunt, în medie, de 41% şi sunt condiţionate direct de gradul 
similar (43%) de uzură al reţelelor de aprovizionare cu apă şi canalizare. Pierderile maximale se atestă 
în Rezina, Drochia şi Străşeni. La întreprinderile „Apă-Canal” din Chişinău, Teleneşti, Orhei şi 
Călăraşi gradul de uzură al mijloacelor fixe depăşeşte 60%. 

 
CONCLUZII: 
1. În anii 90 ai secolului trecut, se constată o reducere multiplă (de 4 ori) a volumului de ape 

utilizate, urmată de o dinamică oscilantă pe fondul unei tendințe generale de reducere lentă. 
2. Bazinul Nistrului contribuie cu peste 90% din volumul total al apelor captate și utilizate, 

din care peste 80% le revin întreprinderilor din UTA SN, în special CET Dnestrovsc, care 
determină situația generală pe Republică la indicatorii respectivi.  

3. Majoritatea absolută a localităților de pe ambele maluri ale Nistrului sunt aprovizionate din 
surse subterane, iar râul Nistru şi afluenţii lui realizează doar funcţia de receptoare naturale 
de ape reziduale, din care o bună parte (1/3) sunt evacuate fără epurare sau sunt epurate 
insuficient.  

4. Bazinul Răutului contribuie cu cca ¼ din apele subterane captate şi cu cca 40% din apele 
utilizate în irigare şi agricultură în partea dreaptă a Nistrului. 

5. Pierderile irevocabile depăşesc 20% din volumul total al apelor captate. Pierderile minime 
se constată la întreprinderile industriale din UTA SN, iar cele maxime – la întreprinderile 
de irigare din albia Nistrului (75%) şi din bazinul Botnei (88%). 

6. În majoritatea localităților rurale, lucrările de extindere a rețelei de aprovizionare cu apă n-
au fost însoțite de lucrările necesare de canalizare și epurare a apelor reziduale, ceea ce a 
sporit semnificativ impactul asupra pânzelor freatice și sănătății populației. 
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EFICIENŢA FILIERELOR PRODUSELOR OBŢINUTE DE LA OVINE 
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Abstract. The article approaches the characteristics, the organization, coordination, functioning 

mechanism for setting and the results of the channels of the products obtained from sheep: meat, milk and wool 
in the Republic of Moldova. 

Also, the article emphases the strengths, wekness, opportunities and the threats of the functioning plan, 
resulting from the SWOT analysis.  

In the end, the author suggests some ways, measures and concrete solutions for improving the weakness, 
for valorizing the opportunities and for preventing the threats manifested not only in each link of the channel, 
but also in their ensemble.  

All these assumptions are intended to improve the performance relating to the profitability of the sheep 
sector. 

Key words: SWOT analysis, the efficiency, meat’s channel, milk’s channel, wool’s channel, agro-food 
integration, operators, specialization of production. 

Rezumat. Articolul abordează caracteristica, organizarea, coordonarea, funcţionarea mecanismului de 
setare şi rezultatele filierelor produselor obţinute de la ovine: carne, lapte şi lână în Republica Moldova. 

De asemenea, articolul accentuează punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările în 
funcţionarea planului, care rezultă din analiza SWOT. 

În final, se sugerează unele moduri, măsuri şi soluţii concrete pentru îmbunătăţirea punctelor slabe, 
pentru valorificarea oportunităţilor şi pentru prevenirea ameninţărilor aferente nu doar fiecărui operator al 
canalului, dar şi filierei în întregime. 

Toate aceste ipoteze au scopul de a îmbunătăţi performanţele aferente rentabilităţii sectorului ovin. 
Cuvintele-cheie: analiza SWOT, eficienţă, filiera cărnii, filiera laptelui, filiera lânii, integrarea 

agroalimentară, operatori, specializarea producţiei. 
JEL classification: Q13, Q16, Q18. 
 

INTRODUCERE 
Creşterea ovinelor este o îndeletnicire milenară, drept dovadă servesc reprezentările de pe 

Columna lui Traian de la Roma şi de pe Monumentul de la Adamclisi din Dobrogea, unde sunt 
reprezentate oile, dar şi îmbrăcămintea făcută din lâna oilor – nişte pături cu ciucuraşi, purtate de daci 
ca mantii.  

Oieritul s-a infiltrat adânc în cultura Europei Centrale şi de Est, în cea a Balcanilor, în ţările din 
bazinul Mării Negre până în Georgia. Păstoritul a lăsat urme şi-n folclorul autohton: balada „Mioriţa”, 
colindele cu capra, iar majoritatea romancierilor au avut ca temă transhumanţa.  

Despre importanţa oieritului vorbeşte şi Dimitrie Cantemir, în lucrarea sa „Descrierea 
Moldovei” [1, p.51]: „… la noi sunt trei feluri de oi: oile de munte, oile de Soroca şi oile sălbatice de 
pădure…. Neguţătorii de vite greci duc an de an peste şaizeci de mii de oi (numite turceşte chavirgic 
[ţigaie]) pentru cuhnia sultanului de la Ţarigrad, carnea lor fiind pe placul turcilor mai mult decât 
oricare alta, atât pentru că are un gust bun, cât şi pentru că se mistuie uşor”.  

Dacă, până în anii ’90, sectorul zootehnic se mândrea cu faimoasele complexuri zootehnice, 
construite cu noimă şi fără noimă în majoritatea satelor moldoveneşti, astăzi, el a devenit deficitar cu 
pierderi mari ale efectivului şi cu pierderi în selecţionarea şi ameliorarea raselor.  

Condiţiile climatice nefavorabile din ultimii ani au contribuit la reducerea şeptelului bovin, 
cabalin, porcin, însă efectivul ovin şi-a asigurat o stabilitate: de-a lungul anilor 2012-2013, numărul de 
ovine şi caprine ce revenea la 100 de gospodării ale populaţiei era de 92 de capete. Acest fapt 
demonstrează că oaia este un animal care valorifică foarte bine păşunile, valorifică şi cele mai sărace 
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furaje, propune o producţie diversificată şi constituie una din sursele esenţiale de venit ale ţăranului. 
Datele statistice denotă că, în 1916, în Basarabia, erau 505 mii taurine, inclusiv vaci – 280 mii, 

porcine – 379 mii, ovine – 200 mii, caprine – 48 mii și 284 mii de cabaline. În 1946, numărul total de 
taurine era de 514, inclusiv vaci – 220 mii, porcine – 160 mii, ovine și caprine – 1,045 mln. La 1 
ianuarie 1991, numărul de taurine era de 1,061 mln., inclusiv vaci – 395 mii, porcine – 1,850 mln., 
ovine – 1,245 mln., caprine – 32 mii, cabaline – 47 mii. La 1 ianuarie 2012, în Republica Moldova 
erau 204 mii de taurine, inclusiv 144 mii de vaci, 439 mii de porcine, 710 mii de ovine, 122 mii de 
caprine și 50 mii de cabaline.  

Astfel, observăm că numărul de vaci s-a micșorat de două ori, iar cel al ovinelor a crescut 
substanțial. Acest fapt induce o cercetare asupra complexului de filiere ce alcătuiesc sectorul ovin şi o 
eficientizare a ramurii în cauză prin elaborarea de strategii durabile. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Investigaţiile efectuate au avut la bază cercetarea literaturii de specialitate şi folosirea datelor 

BNS a Republicii Moldova. Instrumentarul metodologic abordat a constat din: analiza şi compararea 
seriilor cronologice; folosirea indicatorilor specifici seriilor cronologice (ritmul de creştere cu bază 
fixă); s-a utilizat metoda „caeteris paribus” la determinarea cererii potenţiale şi la determinarea 
necesarului de furaje. De asemenea, s-a folosit modelul matriceal Boston Consulting Group în 
definitivarea eficienţei operatorilor pe filieră. Iar pentru definitivarea pachetului de strategii s-au 
folosit metodele inductive şi deductive, având la bază indicatorii rentabilităţii comerciale.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Oieritul, care altădată era îndeletnicirea principală şi cea mai profitabilă a poporului nostru, 

astăzi devine o îndeletnicire doar pentru amatori, ca dovadă servind concentrarea efectivului în 
gospodăriile populaţiei (97,82% în anul 2013) (tabelul 1). 

Tabelul 1 
Evoluţia efectivului de ovine pe categorii de gospodării 

Anii Efectivul ovin şi caprin, pe 
gospodării 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gospodăriile de toate categoriile,  
mii capete, inclusiv: 938 947 853 866 915 905 832 824 
Întreprinderi agricole, mii capete 36 35 30 25 22 18 18 16 
Gospodăriile ţărăneşti, mii capete 2 1 1 1 2 2 2 2 
Gospodăriile populaţiei, mii capete 900 911 822 840 891 885 812 806 
Concentrarea efectivului ovin şi caprin 
în gospodăriile populaţiei faţă de totalul 
gospodăriilor, % 95,95 96,20 96,37 97,00 97,38 97,79 97,60 97,82

Sursa: adaptat de autor după [4] 
 

Urmărind evoluţia efectivului, se conchide că sectorul ovin poate fi rentabil, dacă se vor lua 
decizii de eficientizare a ramurii. Situaţia dată poate fi elucidată în urmărirea evoluţiei efectivului ovin 
faţă de speciile de animale concurente: vaci, porci, cabaline (tabelul 2). 

Tabelul 2 
Evoluţia efectivului diferitelor specii de animale în gospodăriile de toate tipurile, mii capete 

 

Anii 
Speciile de animale 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bovine 311 299 232 218 222 216 204 191 
din care, vaci 217 207 169 160 161 154 144 134 
Porcine 461 532 299 284 377 478 439 410 
Cabaline 69 67 58 56 54 52 50 46 
Ovine şi caprine 938 947 853 866 915 905 832 824 

 Sursa: [5] 
 

Folosind indicatorul ritmul de creştere cu bază fixă  

, 
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unde: y1 y0, exprimă mărimea efectivului de animale din anul 2013 şi, respectiv, din anul 2006, 
se poate conchide că sectorul ovin este afectat de o reducere a şeptelului (locul II, după creşterea 
porcinelor), dar reducerea nu este pronunţată, ceea ce ne induce să presupunem că oaia este încă un 
animal, care valorifică cel mai bine păşunile, se obţine o producţie diversificată: carne, lână şi produse 
din lapte (tabelul 3) şi constituie principala sursă de venit a ţăranilor. 

Tabelul 3 
Micşorarea efectivului diferitelor specii de animale în anul 2013 faţă de anul 2006 

 

Denumirea speciilor de animale Reducerea efectivului, % 
Porcine 11,06 
Ovine şi caprine 12,15 
Cabaline 33,33 
Vaci 38,25 
Bovine 38,59 

  Sursa: elaborat de autor în baza datelor din tabelul 2 
 

Strategia de eficientizare a sectorului ovin presupune determinarea operatorilor ce alcătuiesc 
filiera în cauză, apoi determinarea costurilor, cheltuielilor şi profiturilor pe fiecare dintre ei. 
Fezabilitatea filierei se realizează printr-o analiză SWOT, care cuprinde: oportunităţile, pericolele, 
punctele forte şi punctele slabe ale afacerii. Iar eficienţa sectorului va fi determinată pornind de la 
soldul intrărilor (input-urilor) şi al ieşirilor (output-urilor). 

Astfel, dezvoltarea filierei sectorului ovin este determinată de următoarele oportunităţi: 
I. Absenţa cărnii de ovine pe piaţa de larg consum 
În acest scop, ne propunem să determinăm gradul de acoperire a cererii interne cu carne roşie 

(de vită şi de oaie) din producţia autohtonă.  
Potrivit datelor Centrului Mondial de Cercetare a Cancerului [5], un adult (16-65 de ani) ar 

trebui să consume săptămânal 500 g de carne roşie.  
Tabelul 4 

Evoluţia cererii potenţiale de carne roşie pe piaţa internă a Republicii Moldova 
 

Indicatorii 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Carne de vită şi viţel, 
mii tone 15,6 15,0 15,2 10,6 11,1 10,2 9,7 9,5 
Carne de oaie,  
mii tone 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 
Producţia autohtonă 
de carne roşie, mii 
tone 18 17,3 17,5 12,8 13,3 12,3 11,8 11,6 
Consumul necesar de 
carne roşie al unui 
individ pe săptămână, 
kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Numărul de săptămâni 
într-un an de zile, 
săptămâni 52 52 52 52 52 52 52 52 
Numărul potenţial de 
consumatori, persoane 
(16-65 de ani) 2519541 2541429 2527807 2543859 2558325 2574779 2590761 2604085
Cererea potenţială 
autohtonă de carne 
roşie, mii tone 65,51 66,08 65,72 66,14 66,52 66,94 67,36 67,71 
Gradul de acoperire a 
cererii interne de 
carne roşie, % 27,48 26,18 26,63 19,35 19,99 18,37 17,52 17,13 

Sursa: elaborat de autor 
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Folosind metoda „caeteris paribus”, cererea potenţială totală anuală de carne roşie (Dpcr) poate fi 
calculată ca produsul dintre cantitatea necesară de carne pentru un individ în decursul unei 
zile/săptămâni/an (q), frecvenţa de cumpărare (h), numărul de zile/săptămâni/ani (n) şi numărul 

consumatorilor (Nc). Deci,  (tabelul 4).  
Carnea roşie care se produce în Moldova este doar de vită, viţel şi oaie.  
Astfel, indicatorul „Producţia autohtonă de carne roşie” se va constitui ca suma dintre valorile 

indicatorilor: „Producţia cărnii de vită şi viţel” şi „Producţia cărnii de oaie”. 
Reiese că, pe piaţa autohtonă, există un deficit de ofertă de carne roşie între 72,52% în anul 

2005 şi 82,77% în 2012. 
II. Cererea mare la produsele din lapte de oaie (brânză, caş şi urdă); 
III. Solicitarea lânii de către întreprinderile textile autohtone; 
IV. Forţă de muncă ieftină. 
V. Nivelul ridicat de acoperire din surse proprii a necesarului de furaje.  
Această oportunitate este creată de două mari realităţi:  
A. Suprafeţe mari însămânţate cu porumb, plante furajere şi existenţa a peste 352,3 mii ha de 

păşuni şi fânaţuri (tabelul 5); 
Tabelul 5 

Evoluţia suprafeţelor însămânţate cu culturi cerealiere şi plante de nutreţ 
 

Anii 
Indicatorii 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Suprafeţe însămânţate – 
total, mii ha 1540,3 1483,4 1499,2 1500,3 1464,1 1460,3 1447,2 1468,4
Suprafeţe însămânţate cu 
culturi cerealiere, mii ha 993,2 876,1 916,1 978 919 884,7 866,1 905,7 
Suprafeţe însămânţate cu 
plante de nutreţ, mii ha 67,8 77,5 94,1 71,2 70,7 75,3 68,2 70,2 
Ponderea suprafeţelor 
însămânţate cu culturi 
cerealiere şi plante de nutreţ 
în suprafaţa totală, % 68,88 64,28 67,38 69,93 67,6 65,74 64,56 66,46 

Sursa: adaptat de autor după [4] 
 
B. Preţuri scăzute la cereale: 

Tabelul 6 
Preţurile medii de vânzare a culturilor cerealiere în întreprinderile agricole şi gospodăriile 

ţărăneşti, lei/tonă 
 

Anii 
Culturile 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Grâu 956 1067 2063 1453 956 1648 1967 2429 
Porumb 783 1096 2179 1198 1175 1808 2095 2568 

Sursa: [4] 
 
Însă această branşă a zootehniei poate cauza şi pericole, ca, de exemplu: 
I. Variabilitatea preţurilor la cereale şi furaje, cât şi la carne  
Dacă comparăm evoluţia preţului la porumb şi la carnea de oaie în întreprinderile agricole şi 

gospodăriile ţărăneşti, atunci putem conchide că creşterea ovinelor supuse îngrăşării devine o 
activitate nerentabilă. 
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Figura 1. Echivalentul unui kilogram de carne de oaie 
Sursa: elaborat de autor în baza [4] 
 
După Paul Varga (1993), necesarul de unităţi nutritive în 24 de ore pentru o oaie gestantă de 50 

kg este 1,0 UN, pentru o oaie gestantă de 80 kg necasarul este de 1,4 unităţi nutritive (UN), iar pentru 
o oaie fătată cu un miel este de 1,5 UN. Iar valoarea nutritivă a porumbului este de 0,18 UN pe 1 kg de 
produs [3, p.93].  

Printr-un calcul simplu, presupunând că alimentaţia va fi constituită doar din porumb, se 
conchide că necesarul pe o perioadă de 24 de ore va fi de 6,94 kg  

, 
echivalentul a unui kg de carne. Astfel, venitul din vânzări obţinut de la comercializarea unei oi de 45 
de kg masă netă se echivalează cu costul necesarului de porumb pentru întreţinerea animalului doar 43 
de zile. 

II. Concurenţa din partea altor filiere agricole, în special, concurenţa venită din partea 
filierei cărnii de porc. De asemenea, ieftinirea filierelor cărnii de pasăre, de vită atrage după 
sine şi scăderea preţului cărnii de oaie; 

III. Lipsa unei tradiţii în consumul cărnii de oaie; 
IV. Timpul nefavorabil; 
V. Lipsa accesului la apa potabilă;  
Fiindcă în Moldova se mai practică tradiţiile de transhumanţă, deseori, adăpatul oilor se face la 

întâmplare din surse naturale, netestate bacteriologic: râuri, iazuri. Astfel, păşunatul după ploaie, apa 
din pâraie sunt posibile focare de infecţie a ovinelor cu dictiocauloză, o boală a plămânilor cauzată de 
paraziţi care sunt ingeraţi de pe iarbă sau din apa infestată. 

VI. Bolile.  
Datorită faptului că majoritatea efectivului ovin este concentrat în gospodăriile populaţiei 

(tabelul 1), ţăranii, în mare parte, nu sunt atenţi la starea sănătăţii animalelor, fie din insuficienţa 
surselor financiare, fie din neştiinţă, iar unele boli sunt tratate empiric.  

De asemenea, ovinele nu sunt hrănite corespunzător, ele fiind considerate animalele care pot 
valorifica orice fel de furaje, inclusiv cele mai sărace. Astfel [2], apar bolile enterotoxiemia anaerobă, 
dezinteria anaerobă, avortul campilobacterian, avortul chlamidian, avortul salmonelic, agalaxia 
contagioasă, mamita gangrenoasă etc.  

De aceea, se impune o atenţie sporită asupra: păşunilor; timpului de păşunat; surselor de apă 
potabilă; normelor de igienă; condiţiilor de trai ale animalului; asigurării unei raţii complete, ţinând 
cont de: rasă, sex, vârstă, stare fiziologică etc.; controlului veterinar. 

Creşterea ovinelor prezintă şi anumite puncte forte, ca, de exemplu: 
I. Experienţa în creşterea ovinelor; 
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Tabelul 7 
Numărul de animale ce revin la 100 de gospodării ale populaţiei din localităţile rurale, capete 

 
Anii 

Specia 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bovine 34 33 26 24 25 25 23 22 
inclusiv, vaci 25 24 20 19 19 18 17 16 
Porcine 47 53 27 25 33 40 37 31 
Ovine şi caprine 103 104 93 96 102 102 92 92 

Sursa: [4] 
 
Conform datelor statistice, în mediul rural, în gospodăriile populaţiei, cel mai întâlnit animal 

este oaia, fiindcă prezintă avantaje atât din punct de vedere al întreţinerii (jumătate de an e prezentă pe 
păşuni; valorifică cele mai sărace furaje, nu este un animal pretenţios etc.) şi avantaje materiale 
(produsele obţinute, în special brânza şi caşul au preţuri destul de mari). 

II. Oameni dornici de muncă. Această branşă poate încadra şi lucrători care au un nivel 
mediu de şcolarizare, cu condiţia ca aceştia să îndeplinească operaţiunile care nu necesită o 
anumită specializare; 

III. Experienţa în procesarea laptelui de oaie şi fabricarea brânzei; 
IV. Experienţa în procesarea lânii; 
V. Cantitatea mare de cereale şi furaje, inclusiv nutreţuri grosiere (paie de grâu, orz, 

ovăz, ciocălăi de porumb, pleavă); 
VI. Deţinerea de către producător a canalului de distribuţie. Excluderea intermediarilor din 

canalul de distribuţie permite crescătorului de ovine să obţină venituri mari din vânzarea 
produselor, în special din comercializarea mieilor pentru sărbătorile de Paşti, brânzei şi 
caşului. 

Filiera creşterii ovinelor mai presupune şi anumite puncte slabe sau carenţe. Printre aceste 
impedimente se remarcă: 

I. Lipsa cunoştinţelor de specialitate, care, în consecinţă, contribuie la reducerea efectivului 
de ovine şi creşterea numărului de ovine infectate, ca mai apoi şi calitatea produselor de la 
ovine să fie dubioasă; 

II. Lipsa animalelor de prăsilă. Insuficienţa proceselor de selecţie şi ameliorare a 
animalelor;  

Concentrarea efectivului de ovine în gospodăriile populaţiei presupune şi o încrucişare 
hazardată a animalelor de reproducţie. Acest fapt cauzează atât obţinerea de hibrizi cu potenţial 
productiv scăzut, cât şi pierderea rasei, de exemplu: producţia de lână autohtonă nu este solicitată de 
către industria textilă, datorită slabei calităţi a firului. 

III. Condiţiile de trai şi raţiile de hrană precare provoacă îmbolnăvirea efectivului ovin, 
pierderea acestuia, precum şi pierderi calitative substanţiale de carne, lapte, lână; 

IV. Lipsa sau insuficienţa serviciilor veterinare datorită dispersiei teritoriale a efectivului 
ovin; 

V. Lipsa lucrărilor de ameliorare a pajiştilor: curăţarea păşunilor de arbuşti, nivelarea 
terenului, împrejmuirea bălţilor, aplicarea de îngrăşăminte şi amendamente, distrugerea 
buruienilor şi a plantelor care duc la deprecierea calităţii lânii etc.; 

VI. Insuficienţa dotării stânelor cu utilităţile necesare atât caracteristice animalelor, cât şi 
lucrătorilor, care se ocupă de colectarea şi procesarea laptelui, a cărnii; 

VII. Impactul negativ al păşunatului excesiv asupra fondului funciar, silvic şi acvatic. 
Deşi, analizând evoluţia suprafeţelor păşunilor şi fânaţurilor, precum şi cea a efectivului ovin, 

putem constata că unui animal îi revine o suprafaţă impunătoare de pajişte ce urmează să fie 
valorificată:  
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Figura 2. Încărcătura păşunii pe parcursul anilor 2010-2013 
Sursa: elaborat de autor în baza [4] 
 
Însă, concentrarea efectivului ovin nu corespunde cu concentrarea pajiştilor, iar, în majoritatea 

cazurilor, oile pasc prin pădurici, prin pârloage, livezi, vii şi sunt adăpate la sursele de apă din 
împrejurimi; 

VIII. Infrastructura satului. Adunarea oilor în turmă, precum şi accesul la păşunat este 
restricţionat de infrastructura satului. Deseori, formarea turmei se face în centrul localităţii, 
cu consecinţe inestetice asupra localităţii şi asupra drumurilor acesteia.  

Punctele slabe şi pericolele filierei produselor de la ovine pot fi lichidate sau diminuate, dacă se 
vor întreprinde o serie de măsuri. Aceste măsuri de ajustare trebuie să contribuie la reproiectarea 
sistemului.  

Reproiectarea filierei constă în inventarierea, analiza, planificarea ansamblului de activităţi 
aferente fiecărui operator al filierei. Orice operator, de la cioban până la consumatorul final, trebuie să 
contribuie la sporirea calităţii produsului oferit: carne, brânză sau lână. 

Măsurile ce urmează să fie luate pentru eficientizarea filierei sunt: 
 Utilizarea potenţialului biologic productiv, care se poate realiza prin folosirea materialului 

genetic productiv (raselor ameliorate) şi specializarea crescătorilor de ovine. Dat fiind 
faptul că, în Republica Moldova, există încă o cerere anemică pentru carnea de oaie, iar 
rentabilitatea comercială a lânii este negativă, cea mai bună specializare-exploatare devine 
direcţia carne-lapte; 

 Asocierea crescătorilor de ovine în cooperative sau alte forme organizatorico-juridice. 
Asocierea le va permite acestora obţinerea unor avantaje, ca: reducerea cheltuielilor 
aferente serviciilor veterinare, obţinerea informaţiilor cu privire la comercializarea 
producţiei, reducerea cheltuielilor privind retehnologizarea ramurii etc.;  

 Întocmirea şi respectarea raţiei alimentare în funcţie de rasa animalului, vârstă, stare 
fiziologică, sex şi sezon; 

 Trecerea păşunilor din proprietate publică în proprietate privată. Astfel, se impune o 
cooperare productivă între crescătorii de ovine şi deţinătorii de păşuni şi fânaţuri. La 1 
ianuarie 2013, doar 1,33% din păşuni şi fânaţuri constituiau proprietate privată; 

 Calificarea lucrătorilor din filieră. Obţinerea de studii de specialitate şi reducerea 
amatorismului din branşă; 

 Creditarea ramurii. Practicarea tehnologiilor performante este restricţionată de insuficienţa 
fondurilor investiţionale. Crescătorii de ovine au nevoie de credite pentru construcţia de 
adăposturi, retehnologizarea proceselor de muncă, asigurarea cu furaje şi achiziţionarea de 
material genetic cu performanţe superioare. În acest scop, devine necesară subvenţionarea 
ramurii de către stat şi ieftinirea creditelor ipotecare acordate de către băncile comerciale; 

 Majorarea cotei de prelucrare industrială a laptelui. Actualmente, o bună parte din 
producţia de lapte este prelucrată artizanal şi destinată consumului familial. De asemenea, 
este necesar să se procure instalaţii de răcire adecvate a laptelui şi încheierea de contracte 
ferme cu întreprinderile de procesare; 

 Crearea sau arendarea abatoarelor şi dotarea acestora corespunzător în scopul evitării 
sacrificărilor ilegale, desfăşurate în condiţii igienice precare; 

 Diferenţierea produselor. Procesatorii de carne şi lapte de ovine nu utilizează mărcile în 
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vederea diferenţierii produselor proprii, produsele obţinute de ei având caracter generic. 
Piaţa brânzei de oaie şi a caşului este o piaţă ţărănească, iar produsul este omogen, ceea ce-
l face pe consumatorul neexperimentat să analizeze mostrele expuse de comercianţi, ceea 
ce contravine respectării cerinţelor igienice şi confortului consumatorului;  

 Promovarea produselor. Preferinţele pentru anumite produse se pot cultiva în timp, în 
rândul consumatorilor, deschizând nişe de piaţă care, ulterior, se pot transforma în 
segmente de piaţă. Promovarea produselor obţinute de la ovine trebuie să se realizeze şi 
prin intermediul liderilor de opinie (medici nutriţionişti, responsabili ai direcţiei sanitaro-
veterinare, organizaţiile non-guvernamentale etc.). 

Privite ca sistem, filierele sectorului ovin cuprind o mulţime de operatori care trebuie să se 
integreze vertical.  

Performanţa filierei mai depinde şi de simetria informaţională aferentă fiecărui operator, şi de 
repartizarea echitabilă a veniturilor între participanţii canalului. Iar repartizarea veniturilor pe operator 
trebuie să se efectueze în funcţie de aportul de valoare adus produsului de-a lungul filierei.  

Astfel, putem propune clasificarea operatorilor după aportul adus (Modelul Boston Consulting 
Group) în patru categorii şi în funcţie de scop, să se stabilească programul (pachetul) strategic de 
perspectivă (tabelul 8). 

Tabelul 8 
Model de eficientizare a filierei după operatori după BCG 

 
Operatorii 

filierei 
„Vedete” „Vaci de muls” „Dileme” „Câini” 

Trăsăturile 
operatorilor 

Venituri mari – Costuri mari. Venituri mari – 
Costuri mici. 

Venituri mici – 
Costuri mari. 

Venituri mici – 
Costuri mici. 

Strategia  
de 
perspectivă 

Curăţirea operatorului şi apoi 
urmărirea evoluţiei acestuia: 
către „vacile de muls”, către 
„dileme” sau „câini” 

Păstrarea 
operatorului 

Transformarea 
şi/sau renunţare la 
operator 

Păstrarea şi/sau 
renunţarea la 
operator 

Sursa: elaborat de autor 
 
Putem conchide prezenţa următoarelor strategii: pornind de la faptul că eficienţa  se 

calculează ca raportul dintre suma beneficiilor operatorilor  şi suma costurilor acestora 

, ea poate lua valori subunitare, unitare şi supraunitare.  

În cazul când 




 n

n

C

B
E

1

1
, 

*Nn ia valori subunitare (< 1),  

atunci întreprinderea înregistrează costuri mai mari de susţinere a filierei în comparaţie cu beneficiile 
şi trebuie să recurgă la următoarele tactici: 

1. Poate să promoveze, în continuare, activitatea de bază, iar resursele financiare să fie 
furnizate de celelalte nivele ale filierei mai eficiente economic; 

2. Poate să reducă unele nivele din interiorul filierei care consumă multe resurse şi nu sunt 
eficiente (prin procesul de curăţire intra-sector); 

3. Poate să renunţe integral la nivelele filierei concentrate la acest sector. 
Dacă indicatorul menţionat mai sus, ia valori unitare (= 1), atunci întreprinderea înregistrează un 

profit nul, drept pentru care ea poate urma anumite strategii: 
1. Poate să promoveze, în continuare, activitatea de bază; 
2. Poate să reducă unele practici specifice anumitor nivele ale filierei din interiorul sectorului 
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care consumă multe resurse şi nu sunt eficiente (prin procesul de curăţire intra-sector), 
pentru a mări eficienţa la nivel sectorial; 

3. Poate să renunţe integral la nivelele filierei concentrate la acest sector. 
Şi, în sfârşit, dacă indicatorul menţionat, ia valori supraunitare (> 1), atunci întreprinderea 

înregistrează un profit, drept pentru care ea poate urma anumite strategii: 
1. Poate să sporească eficienţa intra-sector; 
2. Caută să păstreze şi să fructifice cât mai îndelungat sectorul dat. 
Calcularea pe nivele (operatori) a eficienţei filierei produselor obţinute de la ovine permite 

măsurarea eficienţei la nivel de unitate economică, prin cumularea beneficiilor, inclusiv a costurilor şi 
raportarea acestora.  

Algoritmul de cuantificare a eficienţei complexului de operatori ai filierei poate fi considerat o 
analiză a lanţului valoric. Modul în care este executată fiecare activitate, combinat cu legităţile 
economice ale acesteia, va hotărî dacă o firmă are costuri mari sau mici, comparativ cu concurenţii. 
Modul în care este executată fiecare activitate va determina şi contribuţia acesteia la trebuinţele 
cumpărătorului, deci şi diferenţierea.  

Reieşind din cele menţionate mai sus, orice întreprindere poate să-şi întocmească un portofoliu 
echilibrat de strategii, care i-ar permite obţinerea unui avantaj concurenţial şi fructificarea acestuia. 

 
CONCLUZII 

Eficienţa filierelor produselor de la ovine depinde de reproiectarea branşei, de determinarea 
operatorilor principali şi de asigurarea transparenţei la nivelul acestora. Aceste măsuri vor putea 
permite cuantificarea tuturor costurilor, corectitudinea formării acestora şi contabilizarea tuturor 
veniturilor.  

Astfel, viabilitatea (rentabilitatea) sectorului ovin depinde de eficientizarea filierelor aferente. 
Iar eficientizarea presupune şi modernizarea agriculturii, şi asigurarea cu locuri de muncă a populaţiei 
şi stabilitatea populaţiei în mediul rural. 
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Secţia V. INFORMATICĂ  
ŞI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ 

 
 
 
 

PRAGUL INSECURITĂŢII ECONOMICE 
 

Eugeniu GÂRLĂ, dr., ASEM 
e-mail: stiinta@ase.md 

 
Securitatea economică se defineşte simplu, ca totalitate a condiţiilor şi factorilor a căror acţiune 

are efecte negative şi destabilizatoare asupra funcţionării şi dezvoltării eficiente a sistemului economic 
naţional, dar o serioasă problemă a cercetării economice moderne constă în faptul că, până în prezent, 
nu există un concept unic, clar de evaluare a nivelului de securitate economică, la fel, nu există un 
criteriu integral cuantificabil eficient, ceea ce generează dezbateri permanente şi luări de atitudini 
diferite, uneori, chiar diametral opuse. Totodată, securitatea economică este definită ca o dezvoltare 
economică sustenabilă a statului, altfel spus, cert este că, în contextul actual, este important ca, la 
elaborarea oricărei strategii de dezvoltare în perspectivă, trebuie să se ţină cont de condiţiile de 
securitate ale sistemului dat, în primul rând, de condiţiile securităţii sale economice, ceea ce 
echivalează cu acţiuni concrete pe termen lung şi scurt bine argumentate, în speţă, în sensul 
ştiinţificităţii. Aşadar, securitatea economică a unui stat înseamnă, mai întâi de toate, competitivitate, 
dezvoltare economică sustenabilă, acces garantat la resurse şi pieţe de desfacere, integrare, reducere la 
minimum a riscurilor şi depinde de aprovizionarea cu resurse energetice, resurse minerale, produse 
alimentare etc., iar sintetizarea permanentă a datelor legate de perturbaţiile pe piaţa externă şi internă, 
identificarea stărilor sistemului, stabilirea pragului securităţii/insecurităţii – pragul critic pot estima 
nivelul de securitate/insecuritate. Trecerea pragului de securitate perturbează1 întreg sistemul 
economic imediat sau cu întârziere, mărfurile şi serviciile competitive devin necompetitive, riscurile 
cresc vizibil, stabilitatea economico-financiară este pusă în pericol, complexitatea fenomenului este 
majoră, criteriul indicatorului integral al securităţii comportă un caracter strict neliniar şi se poate 
înrăutăţi exponenţial. Tradiţional, în problematica de securitate economică a statului, relaţiile dintre 
anumiţi indicatori se dau în forma matriceală:  
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iar inversând matricea H şi efectuând analizele de rigoare, se trage concluzia despre înrăutăţirea sau 
îmbunătăţirea condiţiilor de securitate. Ceea ce nu se poate clarifica în atare modele clasice de 
echilibru sunt limitele intervalului de securitate, adică mărimea concretă a indicatorilor care 
transformă sistemul economic dintr-unul stabil într-unul instabil, prag peste care apare situaţia de 
criză, se creează deficit de produse şi se înregistrează explozie de preţuri. O incomoditate de ordin 
metodologic a acestei abordări este legată de aducerea matricei iniţiale de dimensiuni mari la forma 
pătrată şi, în speţă, inversarea acesteia. În schemele de calcul clasice, dificultăţile inversării matricei de 
tip general se ocolesc prin agregări etapizate, micşorând substanţial dimensiunea problemei iniţiale. 
Pornind de la ideea comparării cu un etalon, care aici joacă rolul de prag al securităţii economice cu 
ajutorul modelului PG, autorul a construit o altă schemă de calcul care echivalează mai mult cu 
situaţiile în care valorile-limită admise ale securităţii sunt depăşite, creându-se astfel posibilităţi de 
apreciere a intervalului de securitate şi trecerea la situaţia de insecuritate vădită. Primul avantaj al 
modelului PG constă în faptul că aici nu se recurge nici la eliminări artificiale de restricţii, nici la 
suplimentarea matricei cu elemente noi, nici la diverse agregări. Folosirea operatorului de proiecţie P 

                                                 
1 Noţiunile de perturbaţii şi echilibru în economie au fost introduse de Cournot, urmat de cercetările lui Walras; 
teoria jocurilor în economie, a fost aplicată iniţial de von Neumann şi Morgenstern şi dezvoltată de Nash Jr. 
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= HT(HHT)-1H scuteşte utilizatorul de operaţii inutile, deoarece acesta va reprezenta, de fiecare dată, o 
matrice pătrată, indiferent de tipul matricei iniţiale. Într-adevăr  
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adică P va avea permanent dimensiuni constante – n×n, dar, de fapt, se inversează o matrice de 
dimensiuni mult mai mici – m×m, m<<n, toate procedeele fiind incluse în modelul de optimizare. De 
menţionat tot aici, întrebuinţarea în modelul PG pe scară largă a proprietăţilor formidabile ale algebrei 
liniare, în special formulele de recurenţă care permit calcularea inversei noii matrice, la care s-a 
adăugat un rând sau mai multe şi o coloană sau mai multe, fără a purcede la inversarea propriu-zisă a 
acesteia, ci folosind matricea iniţială H, procedeul de inversare a acesteia o singură dată şi unele 
operaţii algebrice elementare. În forma cea mai generală, varianta Sherman-Morrison-Woodbury arată:  

  1
 TUVH =   1H - 1H ×U×   111   HVUHVI TT , 

unde în matricele-bloc U şi V sunt adunate toate modificările simultane de rânduri şi coloane, iar prin 

  1
 TUVH respectiv se monitorizează starea sistemului economic de la pas la pas. Un alt avantaj 

meritoriu al acestei abordări constă în faptul că pragul insecurităţii se stabileşte dinainte, evaluându-se 
ulterior factorii de impact ce periclitează, într-o măsură mai mare sau mai mică, criteriul integral al 
securităţii şi sugerează soluţii pentru procesul de luare a deciziilor, apoi calculele se reiau iterativ cu o 
altă valoare a pragului. Fie, de exemplu, că se analizează o problemă de securitate alimentară, m – 
numărul de producători de pâine şi produse de panificaţie, n – numărul de comercianţi ai acestor 
produse. Se reliefează câteva cazuri. 

a. Se presupune că toţi producătorii au micşorat livrările către toţi comercianţii cu ∆hij,i=1,...m; 
j=1,...n. În dependenţă de tipul matricei H (simetrică, pozitiv definită, specială etc.)  
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se poate obţine inversa H-1 , apoi cu ajutorul formulei generale Sherman-Morrison-Woodbury şi 

  1

nn
H , de unde se poate trage concluzia despre nivelul de perturbare al aprovizionării cu pâine şi 

produse de panificaţie per ansamblu în entitatea analizată.  
 b. Producătorul i a micşorat livrările către toţi comercianţii cu ∆hij, j=1,...n, ceea ce echivalează 

cu schimbarea unui rând din matrice.  
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11 ininijijii hhh =  iH  

În atare situaţie, matricea   1
iH  se determină la fel de lejer cu ajutorul formulei particulare 

Sherman-Morrison prin matricele date H şi H-1, iar analiza elementelor matricei inverse 

  1
iH permite evaluarea nivelului de înrăutăţire a aprovizionării cu pâine şi produse de panificaţie, 

preponderent, în întreg lanţul de distribuţie i, comparativ cu situaţia iniţială. 
c. Producătorul i a micşorat livrările către comerciantul j cu ∆hij, altfel spus, s-a diminuat un 

singur element al matricei, celelalte rămânând intacte 



















........................................................................

............................................................

.......................................................................

ijijh =  1H  . 

Atunci matricea   1
1


H se determină uşor analitic prin matricele date H şi H-1, ceea ce permite 
evaluarea nivelului de înrăutăţire a aprovizionării cu pâine şi produse de panificaţie, comparativ cu 
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situaţia iniţială, în deosebi, la punctul de comercializare respectiv. Dacă concret H arată 

H= 
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, urmează că H-1=   
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atunci analogic, în urma perturbării matricei H, nemijlocit a elementului h11 se obţine 

 1H = 
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Dar de observat, în legătură cu problema securităţii alimentare examinate, că, în esenţă, chiar 
dacă în matricea directă s-a modificat doar un element h11 →h11 – ∆h11, în cea inversă suferă, totuşi, 
schimbări toate elementele. Pornind astfel de la un caz extrem de simplu, cu o matrice de 2×2, trebuie 
menţionată dificultatea problemei securităţii economice şi complexitatea problemei matematice 
respective, anume o singură perturbaţie în matricea  1H  destabilizează întreg sistemul – matricea 

  1
1


H . Acest exemplu n-a fost adus întâmplător. Dificultăţi similare se întâlnesc în procesul de 
rezolvare şi a altor probleme din clasa dată, bunăoară, în cele de dezvoltare prin convergenţă, de 
competitivitate, de stabilitate economico-financiară, mai ales în problemele cu criteriu integral de 
evaluare. Interesantă, în acest sens, este corelaţia dintre securitatea economică şi stabilitatea 
economico-financiară. Cunoscuţii savanţi Blanchard Olivier Jean şi Quah Danny au demonstrat cu lux 

de amănunte că, dacă în modelul bivariat cu matricea directă 
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rândurile reprezintă deviaţiile 

PIB-ului şi respectiv creşterile/descreşterile ratei şomajului, afectate ambele de „şocuri”, iar coloanele 
valorile acestora pentru două semestre consecutive, atunci elementele matricei inverse, construite cu 

ajutorul vectorului autoregresiv   
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hhhh  vor constitui feed-back-ul fenomenului 

inflaţionist în perioada corespunzătoare (a se vedea mai jos, în lucrare, detalii şi comentarii pe 
marginea acestor rezultate excelente), iar suplimentarea ulterioară a matricei examinate cu noi 
perturbaţii-şocuri (masa monetară aflată în circulaţie, rentabilitatea etc.) şi utilizând varia artificii 
matematice rezultate au fost îmbunătăţite substanţial. În concordanţă cu acest enunţ ∆h11 din  1H  va 

reprezenta deviaţia PIB-ului, în primul semestru, iar   1
1


H matricea descriptivă a inflaţiei pentru 
perioada studiată. Trebuie specificat că, spre deosebire de problemele de prognoză în care contează 
foarte mult trendul, cu alte cuvinte, în exemplul dat, ar fi necesare cât mai multe informaţii despre 
deviaţiile PIB-ului în ultimele (fie -10) semestre, în problema de securitate, seriile lungi nu sunt 
relevante, importantă este analiza stărilor succesive pentru a sesiza abaterile de la mersul firesc al 
lucrurilor în procesul economic, aici nemijlocit esenţiale fiind evoluţiile situaţionale ale matricelor:  
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Deoarece securitatea economică este tratată în termeni mult mai largi, incluzând aspectele 
sociale, demografice, regionale, precum şi de altă natură, iar stabilitatea economico-financiară este 
doar unul din aceste aspecte, din punct de vedere metodologic, securitatea economică poate fi 
analizată prin prisma stabilităţii economico-financiare, cel puţin în prima iteraţie. În acest mod, 
rezolvând astfel problema descompunerii inflaţiei după factorii de impact după schema din paragrafele 
precedente se contribuie substanţial şi la rezolvarea, cel puţin parţială, a problemei pragului 
insecurităţii. O cauză evidentă a acestei aproximări rezidă în lipsa, deocamdată, a unui criteriu integral 
cuantificabil eficient al securităţii economice şi existenţa altuia, aproape perfect pentru inflaţie. 
Raţionamente analogice sunt valabile şi pentru alte feed-back-uri, cum ar fi: legătura dintre securitate 
economică şi competitivitatea naţională, securitatea economică şi integrarea etc. şi evaluând prin 
această modalitate valoarea numerică a coordonatelor principale ale securităţii economice cu ajutorul 
Modelului de Creştere Economică Optimală – PG şi a blocurilor sale principale se obţin rezultate 
demne de apreciat. Pentru exemplul dat cu ajutorul modelului PG, la nivel macro, mai întâi, se 
stabileşte prin diferite metode-expert valoarea numerică a pragului – x0 (de exemplu % din valoarea 
iniţială), apoi se stabilesc limitele minime şi maxime de variaţie ale valorilor de livrare a pâinii şi a 
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produselor de panificaţie pentru fiecare producător xi în forma 10,1,  ibxa iii , după care se 

alcătuieşte matricea directă (de exemplu, unul dintre rânduri fiind, C= c1x1+c2x2+...+c10x10), adică 
volumul sumar minim necesar de pâine şi produse de panificaţie C în entitate, volum care, pornind de 
la normele biologice, nu afectează încă populaţia, colectivităţile locale şi consumatorii entităţii. 

Construind ulterior funcţia-obiectiv în forma f(x) =

10

1i
 (xi – xi

0)2 şi definind procedura de optimizare, 

se găsesc acei parametri optimi xi
optim de producere, care mai menţin entitatea în condiţii de securitate, 

iar depăşirea acestora trece entitatea în regim de insecuritate alimentară. În concluzie, la general, se 
conturează următoarele poziţii-cheie în implementarea modelului PG pentru măsurarea pragului 
insecurităţii economice: abordarea va fi una sistemică, toate variabilele se vor modela împreună, 
modificările acestora vor fi multiple; metoda va fi normativă – variabilele vor putea fi controlate de 
către autorităţi, atunci pragul, limitele de variaţie şi C se vor stabili dinainte; procedura de calcul va fi 
iterativă, la fiecare pas, va fi evaluată starea curentă a sistemului provocată de câteva perturbări care 
nu pot fi explicate de istoria valorilor trecute şi comparată cu cea precedentă; modelul utilizat va fi de 
optimizare, neliniar, determinist, supradimensionat; vectorul soluţiei optimale va arăta acea 
descompunere a lui C, aflată la distanţă minimă de prag. 
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COMPORTAMENTUL GEODEZICEI PE VARIETĂŢI HIPERBOLICE 
BIDIMENSIONALE 

  
Vladimir BALCAN, conf. univ., dr., ASEM 

 
Abstract: In this paper we are going to investigate the behavior of a geodesic on a hyperbolic surface. 
Keywords: spiral geodesics, ortho emanating geodesics, ortho boundary geodesics, unicuspidal, 

bicuspidal, simple orthogeodesic, complete simple geodesics, hyperbolic pair of pants, hyperbolic once-
punctured torus, thrice-punctured sphere.  

 
1. Geodezice. Noţiuni de bază şi fapte. Exemple de geodezice pe suprafeţe hiperbolice  
În această lucrare, se studiază liniile geodezice ale unei suprafeţe hiperbolice şi clasificarea 

tipurilor lor. 
O suprafaţă se numeşte hiperbolică, dacă este netedă şi echipată cu o metrică riemaniană, astfel 

încât orice punct al suprafeţei posedă o vecinătate izometrică discului deschis al planului hiperbolic. 
Suprafeţele de curbură constantă negativă (hiperbolice) sunt remarcate prin faptul că ele sunt local 
izometrice planului hiperbolic (Lobacevski) H, planul cu geometrie ne-euclideană. Orice suprafaţă 
hiperbolică de curbură constantă negativă se defineşte ca factorul – spaţiu (orbifoldul) HM / . În 
cazul dat  RxyyixzH  ,0|  şi  este orice subgrup discret liber de torsiune pentru 

 HIsom . Subgrupul   se identifică cu grupul Fuchs  ,2PSL . O suprafaţă hiperbolică de 
signatura (g,k), se numeşte suprafaţa compactă orientată, echipată cu o metrică hiperbolică (de curbura 
constantă negativă) de genul g şi k găuri (discuri), iar fiecare componentă frontieră a suprafeţei este o 
geodezică închisă. Orice suprafaţă compactă se descompune în succesiunea de suprafeţe de signatura 
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(0,3), numite pante hiperbolice de arie  Dacă suprafaţa hiperbolică se taie de-a lungul geodezicelor 
simple închise, adică se exclud geodezicele date de pe suprafaţă, atunci obţinem  pante 
incoerente (suprafeţe hiperbolice de genul 0 cu trei componente frontiere circulare), precum şi m 
cilindri hiperbolici (annuli). 

Fie dată suprafaţa hiperbolică ,/ HM  unde H – planul hiperbolic. Curba simplă închisă pe 
suprafaţa M se numeşte periferică, dacă ea este una trivială sau este reprezentată de casp. Pe sfera 

 ixCM \


  perforată sau decupată de un număr mare finit de puncte (cu un număr mare finit de 

caspuri), o geodezică   este non-periferică, dacă orice componentă a \


C  conţine cel puţin două 
caspuri. Spunem că curba închisă a unei suprafeţe este simplă, dacă este inclusă şi esenţială şi nu 
delimitează un disc pe suprafaţa M. 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. O 
geodezică a suprafeţei hiperbolice se defineşte şi ca un arc intrat pe ea, imaginea căruia, în harta de 
coordonate, local este un arc geodezic al planului hiperbolic. Pe o suprafaţă hiperbolică, orice clasă de 
curbe homotopice conţine reprezentarea unicei geodezice. Pentru o suprafaţă non-compactă completă 
hiperbolică, o clasă homotopică liberă de curbe posedă o geodezică reprezentată şi reprezentarea dată 
este unică. O geodezică este o curbă netedă pe o suprafaţă şi orice arc suficient de mic de pe ea este cel 
minimal. Fie M o suprafaţă de curbură constantă negativă, posibil cu frontieră. Geodezica pe o 
suprafaţă M se numeşte completă, dacă ea strict nu se conţine în oricare altă geodezică, anume ea sau 
este închisă şi netedă sau deschisă şi de lungime infinită în ambele direcţii (capete). Geodezicele 
complete coincid, dacă ele nu intersectează niciodată frontiera suprafeţei M. Notăm, dacă M este 
formată dintr-o suprafaţă compactă prin înlăturarea unui număr finit de puncte (care şi constituie 
caspurile), atunci, pe suprafaţa obţinută, geodezica completă deschisă poate tinde în direcţia infinitului 
de-a lungul caspului. Pe o suprafaţă M, un arc de geodezică simplu se numeşte un segment geodezic 
(propriu inclus pe suprafaţă), astfel, încât arcul dat nu posedă puncte de auto-intersecţie. Interiorul 
arcului este inclus pe suprafaţă şi capetele arcului aparţin frontierei  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  închisă pe o 
varietate , cu proprietatea caracteristică de minimizare a distanţei. Pe o suprafaţă hiperbolică, o 
clasă homotopică non-trivială de curbe închise posedă unica geodezică reprezentativă. Astfel de 
geodezice reprezentative posedă intersecţii şi numărul lor de auto-intersecţii este minimal. În 
particular, orice curbă simplă închisă este homotopică unei geodezice simple închise. Geodezica 
închisă a suprafeţei M se numeşte simplă, dacă ea nu posedă puncte de auto-intersecţii. În caz contrar, 
geodezică închisă se numeşte non-simplă. Pe o suprafaţă închisă perforată (decupată de un număr finit 
de puncte) de o arie finită, există o mulţime numerabilă (countably many) de geodezice simple, cu 
ambele capete pe casp. O geodezică, simplă sau nu, se numeşte completă, dacă ea poate fi 
parametrizată peste R de viteză unitară. De exemplu, geodezica simplă închisă este completă, iar 
segmentul geodezic nu este. Curba simplă închisă se numeşte non-trivială, dacă ea nu este liber 
homotopică curbei frontiere sau ea nu mărgineşte un disc. Pe o suprafaţă M, o geodezică simplă 
închisă non-trivială şi de lungime minimală se numeşte sistol (systole, SIS-t’-lee, cuvânt Greak-„to 
contract”). Notăm că, după definiţia curbei non-triviale, sistolul este o curbă simplă închisă inclusă în 
interiorul suprafeţei şi sistolul este non-homotopic frontierei.  

Remarcăm că geodezica neînchisă simplă completă este natural izometrică mulţimii R. 
Geodezica sau orice curbă a suprafeţei respective se numeşte simplă dacă ea nu posedă puncte de 
autointersecţie. O geodezică simplă, poate fi: (i) o geodezică închisă; (ii) o geodezică spirală neînchisă 
(spirala) convergentă asimptotic în jurul unei geodezice simple închise sau (iii) o geodezică neînchisă 
cu mulţimea limită – submulţimea Cantor perfectă (perfect Cantor subset). Dacă, pe o suprafaţă M, o 
geodezică   uneşte la capetele ei frontiera  cu , atunci geodezica dată este homotopică unei 

geodezice unice   
Fie dată o suprafaţă M compactă cu frontieră geodezică echipată cu metrică hiperbolică h, de 

genul g şi cu n componente frontiere, iar prin 0c  se notează una din componentele frontiere ale M 
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diferită de casp (non casp). Se defineşte geodezica   completă de forma unei linii spirale (orientată 

pozitiv pentru t ) încadrată pe suprafaţa M şi care converge asimptotic în jurul geodezicei simple 
închise 0c . Convergenţa asimptotică, sub forma unei linii spirale în jurul frontierei geodezice simple 

închise, are loc pe două căi de orientare opuse spiralei. În [3] s-a definit noţiunea de ortogeodezică pe 
o varietate hiperbolică. Pe o suprafaţă M, se numeşte linie ortogeodezică arcul geodezic propriu 
încadrat (properly immersed), care intersectează perpendicular la capete frontiera a suprafeţei 
(figura 1).  

 
Figura 1. Două ortogeodezice trasate, una simplă şi una non-simplă 

 
Pe o varietate hiperbolică M, submulţimea de linii ortogeodezice se află în corespondenţă cu 

geodezicele închise pe varietatea dublu DМ (dublată). Deci, mulţimea liniilor ortogeodezice pe o 
varietate hiperbolică M, de asemenea, este numerabilă (cuantificabilă, countable). 

2. Istoria studiului comportamentului geodezicei pe o suprafaţă hiperbolică. Codarea 
traiectoriilor geodezice 

Aplicând codul traiectoriilor prin simboluri consecutive, Hadamard a descris comportamentul 
global a geodezicei pe suprafeţe hiperbolice. Emil Artin a rezolvat problema comportamentului 
geodezicei pe o suprafaţă nenetedă, non-compactă cu metrică constantă de curbură negativă [1]. În 
1924, Artin a aplicat analiza arcurilor geodezice prin intermediul fracţiilor continue şi a demonstrat 
ergodicitatea fluxului geodezic pe o suprafaţă modulară riemaniană deschisă. El a descris mişcarea 
geodezică, ca pe o aplicaţie în termenii fracţiilor continue şi pentru suprafaţa menţionată cu 
particularităţile ei, a rezolvat problema comportamentului geodezicei. Exemplul anunţat în 1924 de 
Artin [1], este un sistem foarte haotic şi numit biliardul lui Artin. Biliardul lui Artin este un biliard 
neeuclidian bidimensional, a cărui masă de biliard este o suprafaţă Riemann non-compactă, nenetedă 
şi de curbura constantă negativă 1K . Suprafaţa menţionată posedă topologia sferei 
bidimensionale cu un casp (ascuţiş) la infinit (descrierea fizicianului Pierre Duhem „corn” infinit de 
lung) şi ea se realizează pe semiplanul Poincare  0|  yiyxzH  cu metrică hiperbolică.  

În figura 2, este arătat factorul-spaţiu al suprafeţei modulare    11  HX ).  

 
Figura 2. Factor – spaţiu    11  HX  

 

Suprafaţa obţinută     HX \11   este non-compactă, de genul 0g  şi de arie   
3

1


XS  

şi pe ea sunt următoarele vârfuri: unul i – vârf eliptic de ordinul 2, altul 
2

31 i
  – vârf eliptic de 

ordinul 3, iar   – unicul ei casp. E. Artin a investigat legătura dintre fracţiile regulare continue şi 
suprafaţa modulară şi a produs un exemplu, care atrage atenţia: aproape orice geodezică a suprafeţei 
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modulare S este cvasi-ergodică, anume că geodezica trece aproape prin orice punct şi în orice direcţie. 
El a menţionat că geodezicele închise ale unei suprafeţe corespund fracţiilor continue periodice. În 
1939, Hopf a anunţat că, pe orice varietate de curbură constantă negativă, fluxul geodezic este ergodic.  

3. Exemple simple şi utile de suprafeţe hiperbolice şi geodezicele pe ele 
Fie pe suprafaţă sunt alese un punct ordinar şi direcţia dată şi fie alegerea acestor date determină 

univoc linia geodezică pe suprafaţă. Pe suprafaţă, este rezolvată problema comportamentului 
geodezicei, dacă putem răspunde la întrebarea despre construirea geodezicei, care trece prin punctul 
ales arbitrar în direcţia aleasă arbitrară, anume putem spune, este oare geodezica dată închisă sau nu, 
este simplă închisă sau nu, posedă ea puncte de auto-intersecţii sau nu, dacă sunt puncte multiple, 
atunci câte la număr, se cere lungimea ei, dacă ea este închisă, de câte ori se întoarce în punctul iniţial 
în diferite direcţii, se cer tipurile geodezicelor închise şi particularităţile lor. Pe suprafaţă, există oare 
geodezice minimale (sau maximale după lungime) şi se cere numărul lor ş.a.m.d.? 

3.1. Geodezice pe pantele hiperbolice date  

Să cercetăm (global şi local) geodezicele pe pantele hiperbolice. Pe planul hiperbolic 2H , fie 
este dat un triunghi degenerat cu toate vârfurile lui la absolut (figura 3). Retezând părţile infinite ale 
unui triunghi extra-limită, prin intermediul perpendicularelor comune la perechile de laturi ale lui, se 
obţine un hexagon semi-regulat cu toate unghiurile interne egale. Hexagonul trasat este un poligon 
dreptunghiular, iar laturile lui peste una sunt egale. Hexagonul menţionat este Coxeter, doar orice 

unghi interior al poligonului este de 90  şi atunci translaţiile hexagonului prin acţiunea grupului 

descompune planul 2H . Grupul generat de reflecţiile în raport cu laturile hexagonului dreptunghiular 
este un grup Coxeter. 

 

 
Figura 3. Retezirea ortogonală a triunghiului 

 

Fie dat un hexagon H  geodezic hiperbolic dreptunghiular (cu toate unghiurile interne de 90 ) 

pe planul hiperbolic 2H . El este determinat de lungimile cba ,,  a trei laturi non-adiacente (non-
megieşe) (figura 4).  

 
Figura 4 

 
Cu ajutorul hexagonului dreptunghiular iniţial dat (la care, precis, laturile sunt geodezice), se 

construieşte un poligon generalizat şi anume un octagon dreptunghiular (cu toate unghiurile interioare 

drepte 







2


) geodezic. Prin reflectarea hexagonului H  în raport cu latura lui (care este notată cu 

13 ), se obţine un hexagon izometric H   (notaţiile laturilor, vezi în figura 5). Pe planul hiperbolic 
2H , hexagonul dublu obţinut este un octogon hiperbolic geodezic (cu toate unghiurile interne 90 ).  

Fie dat octogonul hiperbolic dreptunghiular. Se defineşte subgrupul   în grupul  HIsom , 
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care este generat de opt reflecţii în raport cu laturile octogonului (precis laturile sunt geodezice). 

Pentru că orice unghi interior al octogonului este drept 







2


, translaţiile octogonului (prin acţiunea 

 ) descompun planul hiperbolic 2H . Mai mult, octogonul hiperbolic dreptunghiular construit este un 

domeniu fundamental al acestui subgrup 321 ,, ttt , care este generat de translaţiile paralele 

hiperbolice 321 ,, ttt . Dacă planul hiperbolic este factorizat după grupul  , care este generat de 

translaţiile 321 ,, ttt , atunci se obţin pantele hiperbolice (figura 6). Grupul 321 ,, ttt  este grupul 

fundamental al pantelor şi translaţiile paralele 321 ,, ttt  sunt izometrii (mişcări) de-a lungul laturilor 

domeniului fundamental.  
 

 
Figura 5. Hexagonul H şi hexagonul izometric H   reflectat 

 
Pentru orice pereche de componente frontiere pe pante, vom nota prin jiij    geodezica, care 

uneşte frontierele i  şi j . Orice geodezică ij  intersectează perpendicular (pentru ambele puncte 

capăt) frontiera pantelor P . Dacă în octogon se identifică (lipesc) perechilor de laturi (notate cu 12  

şi 23 ), atunci se obţin pantele hiperbolice (figura 6).  

 

 
Figura 6 

 
Reflectând octogonul în raport cu laturile 213 ,,   (sau color, albastru, verde, roşu), avem că 

planul hiperbolic 2H  se descompune în octogoane geodezice. În interpretarea Beltrami-Klein, se 
demonstrează că mediatoarele (perpendicularele care trec prin mijlocul segmentului) se intersectează 
în unicul punct şi el este centrul unei circumferinţe semi-înscrise în hexagonul semi-regulat. După ce 
se semi-înscrie câte o circumferinţă în fiecare hexagon semi-regulat al descompunerii planului 

hiperbolic 2H , se construiesc două sisteme de circumferinţe ale unei părţi a planului hiperbolic 2H , 
care este partiţionat de tangentele comune la circumferinţe.  

Pentru cercetarea comportamentului global al geodezicei cu punctul de start pe suprafaţa 
pantelor şi în direcţia dată [13], este necesar de observat comportamentul dreptei care acoperă 
geodezica dată în raport cu dreptele – laturi 213 ,,   (sau color, albastru, verde, roşu) ale 

domeniului fundamental (octogon). Acoperirea universală a pantelor este planul hiperbolic 2H . 
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Trasând geodezica şi trecând prin hexagon, noi nu putem intersecta componentele circulare (anume 
laturile 213 ,,  , care sunt geodezicele frontiere), dar putem trece prin laturile 13 , 12 , 23  (sau 

color-negru). Iniţial, fie este dat pe suprafaţă punctul fix A  şi ne interesează, cum depinde 
comportamentul global al geodezicei de direcţia ei (de vectorul direcţional). Se construieşte o 
categorie de unghiuri, care sunt determinate de laturile-geodezice 321 ,,   ale octogonului 

geodezic. Perechea de unghiuri „vecine” (adiacente) definesc univoc următorul unghi, prin intermediul 
laturilor (notate prin 213 ,,   sau colorate albastru, verde, roşu). Fiecare latură determină unghiul 

culorii sale şi, în fiecare categorie de unghiuri, se definesc univoc laturile 13 , 12 , 23  (sau color-

negru), care sunt necesare de intersectat, pentru a nimeri în domeniul de acţiune al laturii 
corespunzătoare (color-albastru, verde, roşu sau notate prin 213 ,,  ). Deci, pe pantele hiperbolice, 

problema comportamentului global pentru orice geodezice, care trece prin punctul dat fix, este univoc 
rezolvată prin intermediul construirii a unor sisteme corespunzătoare de unghiuri, laturile cărora sunt 
paralele laturilor poligonului generalizat, anume la octogonul hiperbolic dreptunghiular geodezic, care 
este domeniul fundamental al pantelor hiperbolice.  

3.2. Cazul particular: clasificarea geodezicelor pe pante, ortogonale la o frontieră 
geodezică 

Pe pantele hiperbolice P, cu trei componente frontiere geodezice, vom numi cută (a seam), un 
arc geodezic care uneşte două componente frontiere diferite. Printre toate lungimile arcurilor, care 
unesc două componente frontiere date, lungimea cutei este minimală. Orice pereche de componente 
frontiere ale pantelor P sunt unite prin unica cută astfel, încât capetele (punctele de start şi final) 
pentru orice cută, intersectează componentele frontiere sub unghiuri drepte. Prin urmare, pe pantele P 
trei cute sunt disjuncte. Pentru orice componentă frontieră geodezică β ale pantelor, există unicul arc 
geodezic minimal cu capetele pe β, care nu este homotopic cu frontiera geodezică. Vom numi astfel de 
geodezică fermoar (the zipper), dacă se respectă componenta β. Cu alte cuvinte, pe pantele date P şi cu 
frontierele  pentru orice frontieră geodezică există o unică geodezică completă 
simplă  Ea mai este numită şi ortogeodezică sau geodezică binormală. Geodezica menţionată în 
ambele capete intersectează perpendicular frontiera  (ambele capete sunt pe ). În concluzie, unele 
traiectorii geodezice pe pante, perpendiculare (ortogonale) la frontierele geodezice sunt de tipul 1 şi 2 
(vezi figura 7). 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 7 
 

În total, pe pante sunt 6 ortogeodezice (geodezice ortogonale pe frontiere), anume trei de tipul 
din figura 7a şi trei de tipul din figura 7b.  

Spirala (linia geodezică spirală) ia naştere prin deplasarea unui punct cu o mişcare uniformă pe 
o semidreaptă, în timp ce semidreapta se roteşte în jurul unei geodezice simple închise cu o viteză 
unghiulară constantă. Pe o suprafaţă hiperbolică, geodezica sub formă de spirală (linia spirală) se 
defineşte ca o rază geodezică simplă şi convergentă asimptotic în jurul unei geodezice simple închise. 
Pe pantele date, există numai două geodezice simple complete infinite  cu 
proprietăţile; 1)  şi geodezicele  intersectează perpendicular frontiera  2)  converg 
asimptotic spiral la frontiera geodezică  În figura 8, este prezentată geodezica spirală  care 
converge asimptotic în jurul componentei frontiere   Geodezica dată intră în mâna pantelor şi 
niciodată nu o părăseşte (vezi figura 8). Analogic, se trasează geodezică  care converge spiral cu 
direcţia asimptotică negativă în jurul geodezicei simple închise corespunzătoare. 
 

a) b) 
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Figura 8 
 
Se arată că, pe pantele hiperbolice P cu componentele frontiere  (pentru o frontieră 

dată  există 5 geodezice complete simple ortogonale frontierei geodezice  şi care nu 
intersectează componentele frontierei  Mai precis, două din geodezicele menţionate infinite 
intersectează perpendicular frontiera  în punctele  şi  şi ele sub formă de spirală converg în 
jurul  iar alte două înţeapă perpendicular frontiera  în punctele  şi  şi spiral asimptotic 
converg (tind) în jurul componentei frontiere  (vezi figura 9). De asemenea, mai există o unică 
geodezică simplă comună, care atinge ortogonal în capetele ei  şi  (sunt două puncte distincte) 
frontiera  pe ea înseşi. Pe suprafaţa M, astfel de geodezică, ce este perpendiculară la capete pe 
frontiera  (capetele aparţin frontierei  se numeşte ortogeodezică (sau geodezică binormală). 
Notăm că pantele admit o mişcare, numită involuţia de reflexie (reflection involution)  care 
înlocuieşte două hexagoane şi cu proprietatea că   şi  (vezi 
figura 9). 

 

 
 

Figura 9 
 

Pe pantele hiperbolice, dacă se cercetează toate cele trei frontiere geodezice, avem în sumă 15 
geodezice complete simple descrise mai sus: câte patru spirale pentru fiecare trei componente frontiere 
şi trei linii ortogeodezice (câte una pentru fiecare componentă frontieră). În plus, trei arcuri geodezice 
simple disjuncte perpendiculare la perechile de frontiere, obţinem pentru pantele hiperbolice P 18 
geodezice complete simple, perpendiculare (cel puţin la un capăt) la cele trei componente frontiere. 
Dacă aplicăm legătura dintre translaţiile acoperirii universale şi geodezicele închise pe suprafaţă (vezi 
[14]), atunci pe pante sunt numai trei geodezice simple închise. Pantele sunt complet determinate de 
lungimile a trei geodezice închise, care sunt homotopice cu trei componente frontiere geodezice a 
pantelor. Notăm că, pe pantele hiperbolice P, sunt, de asemenea, numai 21 de geodezice simple 
complete de tipurile: 3 geodezice simple închise (componentele frontiere, care sunt geodezice 
complete); 6 geodezice sub formă de linii spirale neînchise, convergente asimptotic (cu ambele capete) 
în jurul unei componente frontieră pe ea însăşi, adică geodezicele parcurg calea de la o componentă 
frontieră pe ea însăşi (nu intersectează niciodată frontiera); 12 geodezice sub formă de linii spirale 
neînchise şi convergente asimptotic (la un capăt) în jurul unei componente frontieră, iar alt capăt tinde 
la o altă componentă, adică ele parcurg calea (în linii spirale) de la o componentă frontieră la altă 
componentă (figura 10). 
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Figura 10 

 
În continuare, evidenţiem următorul fapt. Fie date pantele hiperbolice generale P  cu frontierele 

a, b, c de lungimile corespunzătoare x, y, z (vezi [12]). Să cercetăm geodezicele p , care sunt emanate 

perpendicular din punctul p  (punctul de start), iar punctul p  aparţine frontierei a. Se consideră date 

două puncte 21 , pp  pe componenta frontieră a , astfel încât geodezica emanată 
ip  este o geodezică 

spirală şi convergentă în direcţia componentei frontiere (câte una în fiecare direcţie şi de orientare 
opusă). De asemenea, fie date două puncte 21 , qq  pe frontiera a, astfel încât geodezica emanată 

iq  

este o geodezică simplă şi sub forma unei linii spirale în direcţia frontierei c. Să presupunem că 
punctele în ordinea 2211 ,,, pqqp  pe frontiera a sunt puncte ciclic ordonate. Punctele 

2211 ,,, pqqp  împart componenta frontieră a în intervale disjuncte (interior) 

     222111 ,,,,, pqqqqp  şi  21 , pp  (vezi figura 11). 
 

 
Figura 11. Pantele hiperbolice cu geodezicele spirale trasate 

 
Pe frontiera a, orice interval conţine unicul punct m , astfel, încât geodezica emanată m  este o 

ortogeodezică simplă emanată de pe a şi care uneşte cu componentele frontiere aca ,,  sau 

corespunzător cu frontiera b. Se arată că pentru punctul  21 , ppp , geodezica emanată şi definită 

p  este o geodezică simplă, care parcurge calea de la frontiera a la b . Analog, se studiază că pentru 

punctul  21 , qqp , geodezica emanată p  este o geodezică simplă, care uneşte frontiera a cu c. 

Dacă punctul    2211 ,, pqqpp  , atunci geodezica emanată p  este sau o geodezică simplă 

emanată de pe frontiera a pe ea însăşi (uneşte a cu a), sau geodezica trasată posedă puncte de auto-
intersecţie. 

3.3. Geodezice pe cornul hiperbolic 
În [2] s-a studiat problema naturii globale a geodezicei pe cornul hiperbolic. Se numeşte corn 

hiperbolic varietatea bidimensională obţinută din fâşia dintre două drepte paralele a planului 
hiperbolic, dacă se lipesc (identifică) dreptele frontiere printr-o translaţie, axa căreia este paralelă 
dreptelor frontiere şi axa translaţiei este situată în afara fâşiei dintre dreptele paralele (figura 12). 
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Figura 12 

 
Cornul hiperbolic, anume factorul-spaţiu  este o jumătate deschisă a cilindrului 

hiperbolic. Circumferinţa frontieră nu aparţine acestei jumătăţi şi deci cornul hiperbolic este o 
suprafaţă necompletă. Are loc: 

Teorema 1. Pe cornul infinit hiperbolic este rezolvată problema comportamentului global a 
geodezicei. 

De fapt, se arată că geodezicele pe cornul hiperbolic sunt de tipurile (vezi figura 13 a,b,c): 1) pe 
corn nu există geodezice închise; 2) sunt geodezice infinite simple (fără puncte de auto-intersecţie) şi 
orice punct de pe ea împarte geodezica în două raze (semidrepte): o rază de lungime finită, alta – 
infinită (figura 13a); 3) sunt geodezice infinite şi orice punct de pe ea împarte geodezica în două raze 
semi-drepte congruente (figura 13b); 4) geodezica infinită completă pe cornul hiperbolic posedă numai 
un număr k finit de puncte duble de auto-intersecţii (figura 13c).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 
 
3.4. Geodezice pe cornul infinit parabolic (casp) 
În [2] este descrisă suprafaţa local hiperbolică simplă – cornul infinit parabolic. Să cercetăm 

problema naturii globale a geodezicei pe cornul infinit parabolic. Se numeşte corn parabolic, varietatea 
bidimensională obţinută din fâşia dintre două drepte paralele ale planului hiperbolic, dacă se lipesc 
(identifică) dreptele frontiere printr-o rotaţie oriciclică, determinată de aceste drepte (figura 14). 
Rotaţia oriciclică este o mişcare de genul 1, care nu schimbă orientaţia. 

Teorema 2. Pe cornul infinit parabolic, este soluţionată problema comportamentului global al 
geodezicei. 

 

 
Figura 14. Geodezicele asimptotice, care tind spre casp 

 
Se demonstrează că geodezicele pe cornul parabolic se clasifică în modul următor: 1) pe corn nu 

există geodezice simple închise; 2) sunt geodezice infinite simple (fără puncte de auto-intersecţie), 
care asimptotic tind spre casp; 3) geodezica infinită deschisă (completă) pe corn posedă un număr k 
finit de puncte duble de auto-intersecţii, anume este o geodezică cu punctele de auto-intersecţii de 

a) c)b)



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

154

multiplicitatea doi (vezi figura 15) şi ea nu se închide niciodată (este infinită în ambele direcţii); în caz 
particular, ambele capete ale geodezicei pot tinde (sunt convergente) în acelaşi punct infinit îndepărtat 
al cornului parabolic 4) pe geodezica infinită completă sunt puncte de intersecţii nu mai mult de 
multiplicitatea 2. 

 
Figura 15 

 
3.5. Geodezice pe cilindrul hiperbolic  
Teorema 3. Pe cilindrul infinit hiperbolic, este rezolvată problema comportamentului global al 

geodezicei. 
Se numeşte cilindru hiperbolic, varietatea bidimensională non-compactă, obţinută din fâşia 

dintre două drepte divergente pe planul hiperbolic, dacă se lipesc (identifică) dreptele frontiere printr-o 
translaţie, axa căreia este perpendiculara comună a acestor drepte frontiere. Mărimea translaţiei este 
egală cu lungimea acestei translaţii paralele (figura 16). Factorul-planul  se numeşte cilindru 
hiperbolic. 

Pe cilindrul infinit hiperbolic C , sunt posibile următoarele tipuri de geodezice: 1) pe cilindrul 
hiperbolic C , nu sunt geodezice închise (atât simple, care sunt diferite de ecuatorul (linia îngustă 
geodezică) cilindrului, cât şi non simple); ecuatorul este unica geodezică simplă închisă pe cilindrul 
dat; 2) un tip de geodezică pe C  este o geodezică simplă (fără puncte de auto-intersecţii) infinită în 
ambele direcţii (ambele capete). 

 
 

Figura 16. Cilindrul hiperbolic şi geodezicele, perpendiculare geodezicei ecuator 
  

3.6. Geometria geodezicelor pe cilindrul hiperbolic mărginit (annuli)  
Pe un cilindru hiperbolic (annuli) A mărginit de două frontiere, este foarte simplă geometria 

geodezicelor cu punctul iniţial (de start q). Fie dat un cilindru hiperbolic A, mărginit de laţul simplu L1 
şi de o frontieră convexă geodezică L2. 

 
 

Figura 17 
 

Lema 4. Pentru un cilindru hiperbolic mărginit convex A, sunt posibile exact trei cazuri de 
comportament al geodezicei:  

1) geodezica este un arc simplu, care parcurge calea de la L1 la frontiera geodezicei închise L2, 
sau 

2) geodezica este un laso, homotopică frontierei geodezice L2, sau 
3) geodezica este un arc simplu, cu punctul de start de pe laţul simplu L1 şi care sub forma unei 
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spirale converge asimptotic în jurul frontierei geodezice L2.  
 

4. Geodezice pe sfera bidimensională hiperbolică de trei ori perforată  
Un triunghi ideal (triunghi geodezic) se numeşte un triunghi geodezic special, care are 3 laturi 

geodezice infinite şi 3 vârfuri ideale. Putem cerceta modelul discului unitar D  pentru planul 
hiperbolic H şi fie dat un triunghi geodezic ideal  în discul (cercul) unitar D  cu vârfurile la infinit 
(situate pe frontiera D ). În figura 18a, este arătat domeniul triunghiular geodezic.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Patrulaterul hiperbolic ideal şi sfera bidimensională cu trei caspuri construită 
 

Pe discul D , fie este dat grupul de izometrii   (Mobius transformations), care este generat de 
trei reflecţii de-a lungul laturilor triunghiului geodezic ideal  . Fie dat subgrupul 3  de indicele 

doi, care este compus din elementele grupului   cu păstrarea tuturor orientaţiilor. Atunci domeniul 
fundamental pentru grupul   este  , iar reuniunea    este domeniul fundamental pentru 

subgrupul 3 . Aici    este imaginea reflecţiei triunghiului   în raport cu una din laturile lui. În figura 

18b, este arătată sfera hiperbolică de trei ori perforată 33 \  DM , obţinută ca factor al lui D  prin 

acţiunea 3 . Suprafaţa 3M  poate fi construită şi prin metoda lipirii concomitente a laturilor 

patrulaterului ideal   (figura 18a). 

Pe planul superior H (modelul Poincare), fie dată construcţia  2/ HM  (sfera de trei ori 

perforată), unde  2  este subgrupul de congruenţă uni-modular principal de nivelul 2 şi indicele 6 în 

 ,2PSL . Grupul  2  este fără torsiuni şi posedă un domeniu fundamental-patrulaterul ideal cu 

vârfurile      1,0,0,0,0,1  şi   (figura 19). Grupul  2  include un subgrup (notat  ) de 

translaţii paralele, generate de 2 zz . Dacă se cercetează domeniul fundamental-patrulaterul 

ideal, se observă că linia verticală 
2

1
: xl  este o geodezică, datorită faptului că ea este o linie de 

simetrie a sferei de trei ori perforată  1,0\CM   completă hiperbolică. Alte două geodezice se 

obţin de izometriile  
dcz

baz
zg




 , care trec geodezicele în geodezice. Pentru studiul altor geodezice 

pe sfera hiperbolică, este nevoie de exprimarea explicită a acoperirii universale ale sferei M, care 
permite transferul geodezicelor din spaţiul acoperirii D sau H pe geodezicele suprafeţei M. 
Geodezicele pe planul superior H (modelul Poincare) sunt numai dreptele hiperbolice, anume 
semicircumferinţele euclidiene şi semidreptele perpendiculare semiplanului superior complex. Se 
observă că semicircumferinţa care trece prin punctele 1,,1 i  este una din geodezicele simple 
complete pe sfera M. Se arată că, în total, pe sfera M, sunt precis 6 geodezice complete simple (vezi 
figura 19). 

 

a 
b 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

156

 
Figura 19 

 
Un patrulater ideal pe planul hiperbolic H se determină ca reuniunea a două triunghiuri ideale, 

lipite de-a lungul a două laturi. Fie dată o partiţie regulată a planului hiperbolic H în pătrate ideale. Pe 
planul H, se defineşte domeniul fundamental pentru sfera hiperbolică M şi se cercetează isometriile pe 
H, care identifică laturile domeniului fundamental dat şi care generează structura hiperbolică pe M ca 
factor-spaţiu. Grupul fundamental (notat cu 2F ) a sferei cu trei caspuri, este generat de două translaţii 

parabolice. El este liber de torsiuni şi este de rangul 2, astfel că   22 F . Grupul  2  conţine 

subgrupul   de translaţii paralele 2 zz , în modelul Poincare (semiplanul superior) a planului 
hiperbolic H. Se deduce că pe sfera de trei ori perforată nu există geodezice simple închise. O 
geodezică se numeşte caspidală (a cusp geodezic), dacă ambele capete ale ei aparţin caspului. 
Frecvent, pentru astfel de geodezice se aplică termenul bicaspidale (bicuspidal). Cu alte cuvinte, 
ambele capete al geodezicei bicaspidale aparţin caspului. Pe o suprafaţă perforată închisă de arie finită 
(în cazul dat, sfera hiperbolică M) se demonstrează că există doar o mulţime numerabilă de geodezice 
simple cu ambele capete ce aparţin caspului. Se studiază pe M geodezicele caspidale simple orientate. 
Invers, dacă numai un capăt al geodezicei aparţine caspului, atunci, ea se numeşte unicaspidală 
(unicuspidal), care, de asemenea, există pe suprafaţa M menţionată.  

Varietăţile riemaniene non-compacte generale pot să nu conţină geodezice închise. Deşi, 
aproape toate varietăţile hiperbolice orientate de volum finit de dimensiunile doi şi trei conţin 
geodezice simple închise, pentru dimensiunea 2n  există o unică aşa varietate, care nu conţine 
geodezice simple închise şi anume sfera cu trei caspuri (thrice-punctured sphere).  

Notă. Pe sfera hiperbolică  2/ HM  geodezica închisă non-simplă minimală este 
prezentată de figura „opt”. În figura 20 este arătat modul de tăiere şi lipire a argumentului de auto-
intersecţie a curbelor şi defectarea lui. 

 
Figura 20. În preajma a două caspuri pe sfera de trei ori perforată prin tăierea şi lipirea figurii-

curbei opt, rezultă curbele izotopice ale fiecăruia din caspuri 
 

De asemenea, pe sfera de trei ori perforată, se trasează o geodezică – trei frunze, care este 
închisă şi non-simplă şi geodezica obţinută posedă un punct triplu de auto-intersecţie (figura 21). 
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Figura 21 
 

Propoziţia 5. Fie o suprafaţă hiperbolică M de arie finită şi pe ea este dată o curbă non-trivială 
simplă închisă  , pentru care aplicaţia corespunzătoare a acoperirii   este hiperbolică. Atunci, există 

o unică geodezică liberă homotopică curbei  ; geodezica dată este simplă. 
Lema 6. Pe sfera bidimensională hiperbolică de trei ori perforată nu există geodezice simple 

închise.  
Demonstraţie. Remarcăm faptul că sfera hiperbolică  2/ HM  este o suprafaţă hiperbolică 

de arie finită egală cu 2 , de genul 0 şi posedă 3 caspuri (cusps). Pe sfera de trei ori perforată 
 2/ HM  nu sunt geodezice simple separabile. Fie există pe o suprafaţă M o geodezică simplă 

separabilă. Pe o suprafaţă M se numeşte curbă non-separabilă închisă, o curbă închisă  , astfel că 

mulţimea  este conexă.  Altfel, se spune că o curbă închisă se numeşte separabilă [6]. Se taie 
sfera în două componente M1 şi M2 şi presupunem că M1 este componenta, care nu conţine caspurile 
(punctele decupate). Dacă luăm dublul componentei M1 de-a lungul frontierei, atunci se obţine o 
suprafaţă compactă orientată hiperbolică  Aria suprafeţei dublu  este nu mai 
mică de  şi, deci, aria componentei M1 este nu mai mică de 2 . Însă, aria sferei trei ori perforate 
totale (întregi) este fix 2 , şi deci curba   pe sferă nu poate fi separabilă, adică   este o curbă non-

separabilă. Atunci, pe sfera hiperbolică  2/ HM  nu sunt geodezice simple închise.  
Constatăm faptul că neexistenţa geodezicelor simple închise pe sfera hiperbolică de trei ori 

perforată se demonstrează şi în alt mod. În continuare, explicăm acest fapt. Pe o suprafaţă, M o curbă 
simplă închisă   este o circumferinţă topologic inclusă pe M. Pe o suprafaţă o curbă Jordan M  

este o curbă simplă închisă, care mărgineşte un disc topologic D. Un disc Jordan MD   este un disc 
topologic mărginit de curba Jordan. Teorema curbei Jordan afirmă că: orice curbă simplă închisă pe o 

sferă bidimensională 2S  delimitează două discuri Jordan. O curbă simplă închisă M  (M este 

suprafaţa) se numeşte separabilă, dacă M  posedă două componente disjuncte. După teorema 
Jordan, orice curbă simplă închisă pe sferă (sau pe sfera cu găuri) este separabilă. Sfera hiperbolică de 
trei ori perforată (sfera cu trei caspuri) nu conţine nicio geodezică simplă închisă, doar în virtutea 
teoremei curbei Jordan, astfel de geodezică va delimita un disc, care precis va conţine unul din 
punctele speciale. Însă, faptul dat este imposibil.  

Sfera de trei ori perforată (cu unica structură hiperbolică) conţine precis 6 geodezice simple 
complete. Pe sferă, trei din geodezicele simple complete unesc vârfurile la infinit (unul cu fiecare altul, 
figura 22), iar alte trei geodezice vin dinspre un vârf infinit spre linia de contur şi se întorc în acelaşi 
vârf infinit.  

 
Figura 22. Geodezice complete simple, care unesc două caspuri diferite 
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Complementarea acestor geodezice constă din 12 triunghiuri (figura 18b). Cercurile înscrise în 
triunghiurile menţionate posedă proprietatea că, în ele, nu intră geodezice simple închise. În figura 23, 
sunt arătate formele posibile ale geodezicelor proprii fără puncte de auto-intersecţii. Aceste forme 
posibile ale geodezicelor ideale depind de capetele geodezicei complete. Anume, dacă ambele capete 
ale geodezicei tind spre acelaşi casp (figura 23a), sau ele unesc caspuri diferite ale sferei (figura 23b). 

 

 
 

Figura 23. Două tipuri de geodezice complete ideale 
 

 
Consecinţă. Pe suprafaţa   H\2  de signatura   ,,0 , nu există nicio linie geodezică 

simplă închisă. Notăm că suprafaţa   H\2  este de genul 0 şi ea posedă două caspuri (puncture).  

De asemenea, nu sunt geodezice simple închise pe suprafaţa modulară     HX \11  , 
deoarece în virtutea teoremei curbei Jordan, astfel de geodezică simplă închisă poate delimita un cerc 
(disc), care precis conţine unul din punctele speciale. Dar acest fapt este imposibil. 

5. Geodezice pe torul hiperbolic decupat de un punct (odată perforat)  
S-a cercetat comportamentul geodezicei pe torul hiperbolic cu o componentă frontieră. Frontiera 

poate fi sau casp (torul hiperbolic decupat de un punct), sau ea este o geodezică simplă închisă 
(suprafaţă de signatura (1,1)). Analog, se studiază geodezicele şi pe torul cu un punct conic. 
Patrulaterul ideal pe planul hiperbolic H2, se defineşte ca reuniunea a două triunghiuri ideale lipite de-
a lungul a două laturi. Planul hiperbolic H2 este acoperirea universală pentru torul hiperbolic. Fie dată 
o partiţie regulată în pătrate ideale pentru H2 şi definim pe plan domeniul fundamental pentru torul 
hiperbolic T* decupat de un punct. Se cercetează isometriile (translaţiile paralele) pe H2, care identifică 
laturile domeniului fundamental dat şi care generează structura hiperbolică pe T* ca factor-spaţiu. Pe 
torul hiperbolic (figura 24), frontiera topologică a lui posedă geometria-standard pentru caspul 
hiperbolic, mărginit de oriciclu. 

 
 

Figura 24 
 
Dacă se aplică legătura dintre translaţiile acoperirii universale şi geodezicele închise pe suprafaţă 

(vezi [14]), atunci, pe torul hiperbolic, putem cerceta şi afla geodezicele simple închise. 
Fie dat „torul pătrat” T* decupat de un punct. După cum am menţionat, el se obţine, dacă se 

identifică (lipesc) laturile opuse ale pătratului ideal hiperbolic prin intermediul a două translaţii 
hiperbolice sau două transformări hiperbolice Mobius. Acest tor pătrat are două geodezice simple de 
lungimi egale. Geodezicele date se intersectează între ele numai o dată. Ele sunt de lungimi minimale 
printre toate geodezicele pe torul hiperbolic (figura 25). 
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Figura 25 

 
Pe scurt, enunţăm unele tipuri de geodezice, care sunt pe torul hiperbolic T* dat. Anume, sau 

studiat geodezicele pe torul hiperbolic T* şi se arată că ele sunt de tipul: geodezice simple orientate 
caspidale; geodezice (figura 26) bicaspidale (bicuspidal, cu ambele capete, care aparţin caspului); 
geodezicele simple complete infinite  spirale şi convergente asimptotic în jurul unei geodezice 
simple închise  ale torului. 

 
 

Figura 26. Pe torul hiperbolic sunt trasate unele geodezice complete simple  
(cu ambele capete pe casp) şi de lungime infinită 

 
De asemenea, pe suprafaţa menţionată T*, există geodezice unicaspidale (unicuspidal, numai un 

capăt al geodezicei aparţine caspului). Torul hiperbolic T*, odată decupat de un punct, mai are şi 
următoarele tipuri de geodezice: 1) geodezice simple închise; 2) geodezice în linii neînchise spirale, 
convergente asimptotic (la un capăt) în jurul unei geodezice simple închise, iar la alt capăt converge 
asimptotic în punctul decupat; 3) pe torul hiperbolic T*, există geodezica închisă non-simplă şi anume 
„figura-opt” (figura 27b). În figura 27 sunt arătate tipurile de geodezice menţionate mai sus pe torul 
hiperbolic. 

 
          
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. a) geodezica simplă închisă; b) geodezică non-simplă închisă; c) geodezica simplă 
non-închisă, cu un capăt convergent asimptotic în punctul decupat, iar cu alt capăt sub forma 

unei linii spirale asimptotic converge în jurul geodezicei simple închise 
 
În [4], se defineşte mulţimea geodezicelor emanate din caspul torului hiperbolic (torul cu un cu 

casp). Mulţimea dată de geodezice are structura unei mulţimi Cantor. Dimensiunile intervalelor sunt 
complementare acestei mulţimi Cantor. Mai mult, punctele frontiere (capetele) ale acestor intervale 
corespund geodezicelor spirale simple convergente asimptotic în jurul geodezicelor simple închise ale 
torului cu un casp (figura 28). 

a) b) c) 
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Figura 28. Intervalul corespunzător pentru oricare geodezică închisă. Poziţia intervalului (zona 

de sus trasată negru), care corespunde geodezicei simple închise  
(trasat negru din faţă) pe torul hiperbolic decupat de un punct 
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ROBO – INTELLIGENCE IS INFORMATION MULTIPLIED BY THOUGHT SPEED 
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Abstract. Formula for Creative (Artificial) Intelligence is IQ = IKC*TS, where: IQ – Creative (Artificial) 

Intelligence, IKC – Community of intelligence goods of IQ, accumulated Information, Knowledge, 
Consciousness, Experience, Morality, and a large circle of other acquaintances, and TS - Thought Speed. This 
formula in community with adaptable creative tools is used to define the higher level functionalities for the 
Creative ROBO – intelligences in Conscience Society. 

Keywords: creativity, adaptability, robot, intelligence, conscience society 
 
1. Introduction. 
Human society is on the threshold of Consciousness Society which, according to estimates by 

scientists in the field, will be created during the 2019-2035 years. Such society will be based on the 
strong correlation between natural and artificial intelligences; It will be characterized by the equality 
of structured Natural Intelligence (NIstructured) and Artificial (ROBO) intelligence (AI): AI = 
NIstructured. 

International TELECONFERENCE of young researchers themed "Creating Consciousness 
Society" (3rd Edition) is dedicated to the analysis of the results of research in this area with 
emphasizing the process of creation of ROBO-temperamental intelligences, intelligences with 
character. ROBO-creative intelligences (IQ) and ROBO-emotional intelligences (EQ) are evaluated in 
the direction of obtaining ROBO-Choleric, ROBO-Sanguine, ROBO-Phlegmatic and ROBO-
Melancholic intelligences. It continue investigations of research made by the groups of young 
scientists, presented at the first two teleconferences [1,2]. 

 
1.1. "Quantum Revolution". Many millions of robots [3] created to this dayes, were subject to 

the laws and beliefs of Sir Isaac Newton, who argued that the Foundation of the universe is matter. 
"Quantum Revolution" triggered by Max Plank, which States that the quantum do not have a stable 
identity, but also manifests itself when in the form of matter, when in the form of energy. Thus, 
quantum physics requires a new truth: the formation of the universe, primordial element is not matter, 
but the energy that has the property of "solidifies", i.e. to be transformed in matter. 

 

1.2. The equation E = m . Later, developing the ideas of Max Plank, two other genius 
physicists Albert Einstein and Niels Bohr had laid the Foundation for a new interpretation of the 
functioning of the universe: the universe is composed of energy and information, which have the 
property to be transformed in matter. Albert Einstein expressed the relationship between energy and 

matter in a famous equation: E = m , where E expresses the power, m expresses the mass of a solid 

body, and c - the speed of light. The equation E = m  demonstrate that matter (mass) and energy are 
not else than different forms of the same content. As for the solid, however, at the subatomic level, are 
"woven" of information, which in turn, is encoded in the energy that vibrates with different frequency. 
Whereas elementary particles are moving at a speed close to the speed of light, at the "surface" is 
created impression that things, which actually are composed of energy, manifests itself as being solid. 

 
1.3. Light is turn into matter. Scientists discover how to turn light into matter after 80-year 

quest [4]. The ability to create matter from light is amongst the most striking predictions of quantum 
electrodynamics. Experimental signatures of this have been reported in the scattering of ultra-
relativistic electron beams with laser beams. Breit and Wheeler suggested that it should be possible to 
turn light into matter by smashing together only two particles of light (photons), to create an electron 
and a positron — the simplest method of turning light into matter ever predicted.  

 
1.4. Robots and morality. Can robots be trusted to know right from wrong? Researchers from 

Tufts University, Brown University, and Rensselaer Polytechnic Institute [5] think so, and are teaming 
with the U.S. Navy to explore technology that would pave the way to do exactly that. “Moral 
competence can be roughly thought about as the ability to learn, reason with, act upon, and talk about 
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the laws and societal conventions on which humans tend to agree,” says principal investigator 
Matthias Scheutz. “The question is whether machines - or any other artificial system, for that matter - 
can emulate and exercise these abilities”. 

 
1.5. Equation for Creative ROBO – intelligence. For Creative ROBO-intelligences we present 

equation (1) IQ = IKS * TS expressing the relationship of IQ’s intelligence and information, 
knowledge and spirituality (IKS) in the broad sense of the word. In this equation IQ represents 
Creative ROBO- intelligence, IKS – intelligent property of IQ, presented by information, knowledge 
and spirituality, accumulated by IQ, and TS - rational and spiritual thinking speed. This equation is 
used to define the basic and top-level entities to ROBO-creative intelligences in the Consciousness 
Society. 

 
1.6. Equation for Emotional ROBO- intelligence. Just as important is the equation (2) EQ = 

IKS * TS, where EQ express Emotional ROBO- intelligence, IKS- property of EQ – its accumulated 
information, knowledge and spirituality and TS- emotional and spiritual thinking speed. 

These equations can be used to create last millions of ROBO-intelligences investigated by the 
research team from Carnegie Melon University [6], based on intellectual, knowledge, spiritual and 
conscious property of Humanity. We investigate the process of elaboration Creative ROBO- 
intelligences (IQ), Emotional ROBO- intelligences (EQ), Sentimental, Spiritual, and so on ROBO-
intelligences. Research results presented at the TELECONFERENCES of young scientists “Creation 
Consciousness Society” confirm the right of investigations in this direction. 
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ИНФО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЫ В УКРАИНЕ 
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Одесская национальная академия связи им. А.С.Попова 

  
The article researches different approaches to the development of information and telecommunications 

(ITC)-sphere in Ukraine and the world. An analysis of research papers by scientists from different countries has 
shown that many of them consider the development of the information society to be one of the most important 
national priorities. Currently, the majority of publications on this issue reflect the narrow approach cultivated 
by professional researchers. At the same time, the question of development issues forecasts, development and 
evaluation of strategies for scientific and technological development of ITC sphere in Ukraine are reflected in 
scientific publications is not enough. The purpose of this paper is as follows: to prove the theoretical and 
practical approaches to forecasting the development of the ITC sphere in Ukraine. To do this a number of 
factors that have a significant impact on the development of the ITC sector were systematically isolated. The 
laws and regularities of ITC industry were determined. 

A combination of factors and patterns were proposed for the creation of a system design strategies for 
developing ITC sphere in different scenarios. Three possible scenarios for the development of ITC were selected 
for simulation: inertial, raw energy material and innovative. Set and displayed as a chart of the elements of the 
methodological apparatus used to predict the development of ITC sphere in Ukraine. For the calculations used 
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the trend model. The results of calculations - forecast for the sector as a whole and for each of the ITC sectors 
are presented in tabular form. The simulation was performed according to each scenario separately, the results 
were compared and analyzed. Analysis of simulation results projected growth rate of income ITC-sphere allows 
determine the degree of influence of each sector and sub-sector in the ITC sphere income for the period of 2010-
2020. 

Key-words: Information and Tele-Communication; Information Technologies; systematic approach; 
forecasting the development, modeling, trend models 

 
Постановка проблемы в общем виде. Теоретические концепции нового индустриального 

(Дж. Гэлбрейта [1, с.16]), постиндустриального (Д. Белла [2, с.4] и Л. Реймана [3, с.4]) 
постепенно были модифицированы в концепцию информационного [4, с.6; 5, с.32; 6, с.347] и 
сетевого общества [7, с.15] с информацией и знаниями в качестве ключевых параметров. 
Технологическая революция конца XX века обусловила переход от «материального» к 
«информационному» обществу и к подходу к информации как к приоритетному фактору 
производства. И как результат этого – преобразования в социально-экономической сфере, 
изменения структуры валового внутреннего продукта (ВВП), возникновение новых профессий, 
создание инфокоммуникационной инфраструктуры общества, глобализация экономики, 
конвергенция услуг и технологий, сетей и систем передачи информации. Поэтому для 
большинства стран мира развитие информационного общества является важным национальным 
приоритетом.  

 Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическим аспектам и практическим 
подходам к анализу развития ИТК сферы в Украине посвящено много публикаций, их 
количество, учитывая актуальность и значимость темы, постоянно возрастает. Вопросы 
исследования разных аспектов развития и управления в отрасли ИТК, разработки и реализации 
стратегий инновационного развития на макро- и микроуровнях отображены в работах 
отечественных и зарубежных ученых: В.  В. Андрианова, Ю. Н. Бажала, П. П. Воробиенко, 
В. М. Гейца, В. Г. Герасимчука, В. В. Глухова, В. М. Гранатурова, С. О. Довгань, 
И. Ю. Дорофиенко, И. Ю. Егорова, М. Кастельса, М. Б. Клейнера, А. П. Курило, Дж. Мэтьюса, 
Г. Мура, П. Г. Перерви, Н. П. Резниковой, О. П. Степанова, Б. Твисса, Л. И. Федуловай, 
В. Г. Чиркова, Г. Чоу, А. И. Яковлева и др. Рассматриваемые авторами проблемы касаются 
разных аспектов и особенностей организации и ведения бизнеса в условиях использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и стремительного развития ИТК-
сферы. Каждое из анализируемых направлений с той или иной степенью глубины 
интерпретирует суть и возможные пути решения проблем, но, в целом, современная ситуация 
характеризуется узкоспециализированным подходом исследователей к проблеме и взглядом на 
нее через призму своих профессиональных интересов и трудностей. При этом единой точки 
зрения в дискуссионных вопросах прогнозирования развития сферы ИТК так и не найдено, что 
создает соответствующий сегмент для дальнейших исследований. 

Нерешенные ранее части общей проблемы, которым посвящается статья. Поскольку 
проблемы разработки и оценки стратегий научно-технологического развития ИТК в Украине в 
данный период слабо отражены в литературных источниках, а по своей природе 
инфокоммуникации (ИК) как объект прогнозирования относятся к макроэкономическим, то 
проведение научного анализа, осмысление происходящих явлений, определение факторов и 
причин, влияющих на стратегии развития ИТК, становится настоятельно необходимым. 

Цель данной работы: конкретизировать проблемы, решение которых даст возможность 
повысить эффективность внедрения инноваций в ИТК-сфере, обосновать теоретические и 
практические подходы к прогнозированию развития ИТК-сферы в Украине.  

Изложение основного материала исследования. Появление термина 
«инфотелекоммуникации» (ИТК) обусловлено конвергенцией связи и информатики с 
научными основами перспектив их развития [5, с.42]. Развитие отрасли связи в целях более 
полного удовлетворения пользователей было направлено на создание новых услуг 
прогрессивных видов связи, которые должны заменить менее качественные услуги. Анализ 
развития ИТК-сферы показал, что есть определенные проблемы, которые снижают темпы 
экономического роста этой отрасли, макроэкономики и процессов информатизации общества. 
В работе [8, с.4] нами проанализированы основные проблемы развития ИКТ-сферы в Украине, 
установлены причины и особенности перехода к информационной экономике. По своей 
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природе ИК как объект прогнозирования являются макроэкономическим объектом, т.к. 
отражают экономические отношения на различных товарных и региональных сегментах рынка 
ИК-услуг, которые касаются всех секторов национальной экономики и социума. Кроме того, 
следует отметить, что возрастающая роль ИТК-сферы в жизни отдельных индивидуумов и 
общества в целом приносит для отрасли эффект не только в виде прибыли [9, с.4], но требует 
новых подходов к прогнозированию ее развития. Как показывает международный опыт, 
влияние ИТК-сферы на рынки, организации, конкурентные стратегии, инновации, 
предоставление финансовых и других услуг обусловило причастность ИК практически ко всем 
сторонам деятельности человека и функционирования общества. Вместе с тем, исследования 
ряда ученых показывают, что на современном этапе для ИТК-сферы существует ряд факторов, 
которые в дальнейшем могут негативно сказаться на темпах роста этой важной составляющей 
хозяйственного комплекса страны. В частности, в работе [10, с.27] отмечаются тенденции к 
снижению доходов телекоммуникационных операторов в расчете на одного абонента, 
замедление темпов роста доходов от наиболее высокотехнологичного сегмента ИТК-рынка – 
мобильной и широкополосной (компьютерной) связи, и как следствие – в целом по ИТК-сфере 
ведет к потере позиций, достигнутых отраслью ранее.  

В планах развития ИК – поэтапная интеграция административных и бизнес-структур 
управления в Украине в так называемую Глобальную информационную инфраструктуру (ГИИ) 
(Global Information Infrastructure – GII), которая представляет собой технологическую базу 
глобального информационного общества [11, с.147]. Фундаментом ГИИ являются и 
телекоммуникационные сети: стационарной, мобильной, широкополосной связи, Интернет-
сети доступа пользователей, глобальная спутниковая система связи и глобальное цифровое 
кольцо связи, объединяющие все континенты Земли. Научно-технический прогресс (НТП) в 
сфере ИК приводит к полной замене (макрогенерации) услуг (письма, телеграммы на 
электронные письма, факсы, SMS), конвергенция услуг различных секторов экономики на 
основе ИТК дополняет этот процесс, а широкополосный доступ позволяет реально 
предоставлять пользователю возможность выбора услуг. Создание контент-продукции и 
высокие технологии глобальных ИК-сетей, функционирующих в реальном масштабе времени, 
снижают влияние неравномерности спроса деловых и частных клиентов на предложение услуг 
и объемы производственных ресурсов. Активный процесс информатизации с помощью 
постоянно совершенствующихся ИК-технологий оказывает все большее влияние на социально-
экономическое устройство и систему хозяйственных отношений, формируя информационную 
экономику в стране. Анализ развития ИТК в динамике с учетом структурных сдвигов, влияния 
макроэкономических показателей и НТП позволяют взаимоувязать систему моделирования и 
прогнозирования развития ИТК с закономерностями развития факторов, которые влияют на 
спрос в сфере ИТК-услуг и технологий. Выявление факторов, оказывающих значимое влияние 
на формирование стратегий развития ИТК, определение законов и закономерностей их 
реализации является методологической основой формирования аппарата прогнозирования 
развития ИТК, который в состоянии адекватно учитывать закономерности изменения 
параметров прогноза.  

К факторам, влияющим на развитие ИТК, относят [8, с.5]: экономический рост (ВВП); 
рост благосостояния населения; научно-технический прогресс; рост объема информации; рост 
рынка услуг. Трансформация ИТК-факторов происходит под влиянием системы 
закономерностей и законов развития индустрии ИК-инфраструктуры информационного 
общества, входит в сферу развития ИТК, требует создания комплексной системы 
прогнозирования данного сектора экономики с учетом законов и закономерностей развития 
ИТК. Для формирования механизма прогнозирования, адекватного характеру НТП, влиянию 
макроэкономических факторов, процессов конвергенции и макрогенерации, структурной 
динамике развития составляющих ИТК, был разработан методический аппарат 
прогнозирования развития ИТК как открытой социально-экономической системы с учетом 
взаимного влияния и воздействия ИКТ-сектора и национальной экономики. Комплекс 
прогнозных величин получен путем моделирования в соответствии с информационно-
экономическим, логистическим и эволюционным законами путем использования 
корреляционных зависимостей Джиппа, а также с учетом оценки пропускной способности 
технических средств и сетей. 
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Таблица 1 
Результаты моделированния прогнозных темпов прироста 

 доходов сферы инфокомуникаций 

Средние темпы прироста, % Сценарный  
вариант 

Уравнения полинома и 
коэффициент деноминации 2006-2010 2010-2015 2015-2020 

Инерционный у = 48,54 – 3,69t + 0,088 t 2 R2 = 0,82 18.4 12,1 10,8 

Энерго-сырьевой у = 47,48 – 3,4 t + 0,092t2 R 2 = 0,77 21,5 18,3 16,4 

Инновационный у = 47,92 – 3,64 t + 0,114 t 2 R2 = 0,73 21,5 21,3 21,2 

 

Методический аппарат прогнозирования развития ИКТ – это система аналитических 
исследовательских процедур выявления закономерностей, факторов, структурных сдвигов и 
циклов динамического развития объекта прогнозирования, разработки прогнозных моделей и 
корректировки трендовых (экстраполяционных), экономических и индексных моделей с учетом 
выявленных и количественно определенных закономерностей. 

Использование трендовых моделей для прогнозирования доходов отрасли ИТК и ее 
важнейших составных частей с учетом сценариев социально-экономического развития 
Украины позволило получить прогнозные величины по методике, основные этапы которой 
представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Методический аппарат прогнозирования развития сферы инфокоммуникаций 
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Полученные по трендовым моделям результаты прогнозирования доходов по отрасли 
связи и по подсекторам информационных технологий (Табл. 2, Табл. 3) дают возможность 
оценить структурные сдвиги на рынке информационно-коммуникационных услуг в 
долгосрочном периоде. Использование индексного метода для расчета оценки (формула 1) 
влияния изменений доходов в подотраслях связи за период 2008-2012 гг. на общее изменение 
доходов ИТК-сферы, ее секторов при структуре доходов на базе 2008 г. показывает, что  


 100

0jj
Ä

d²
I ,    (1) 

при реализации инновационного [8, с.5] сценария социально-экономического развития Украины 
доходы ИТК-сферы возрастут в 16,8 раз, и это обуславливается ростом доходов от услуг связи на 
68,6%, и от сектора ИТ на 31,4%. 

Таблица 2 
Результаты прогнозирования развития ИТК-сферы по трендовым моделям для сценариев 

социально-экономического развития 
 

Темпы роста, относ. ед-цы 
Абсолютные величины, трлн. грн.

2015 г. к 2020 г. к 2020 г. к 
Показатели  
и сценарии 

2010 г. 2012 г. 2015 г. 2020 г. 2012 г. 2015 г. 2010 г. 
Инерционный сценарий развития 

Доходы от услуг связи 0,835 1,78 3,6 6,45 2,0 1,8 7,72 
Доходы сектора ИТ 0,36 0,6 1,0 1,54 1,7 1,54 4,28 
Доходы отрасли ИК 1,2 2,38 4,6 8,0 1,93 1,74 6,67 
Доля доходов отрасли в 
ВВП, % 

4,5 0,0 6,2 7,1 0,7 0,9 2,6 

Энерго-сырьевой сценарий развития 
Доходы от услуг связи 0,835 1,88 4,7 10,8 2,5 2,3 12,83 
Доходы сектора ИТ 0,36 0,6 1,1 1,75 1,83 1,59 4,86 
Доходы отрасли ИК 1,2 2,5 5,8 12,55 2,32 3,16 10,46 
Доля доходов отрасли в 
ВВП, % 

4,5 5,5 7,3 10,1 1,8 2,8 5,6 

Инновационный сценарий развития 
Доходы от услуг связи 0,835 1,88 13,82 5,07 2,7 2,72 16,5 
Доходы сектора ИТ 0,36 1,06 3,2 6,3 3,0 1,97 17,6 
Доходы отрасли ИК 1,2 2,94 8,27 20,1 2,8 2,43 16,8 
Доля доходов отрасли в 
ВВП, % 

4,5 5,5 7,3 14,4 1,8 7,1 9,8 

 
Таблица 3 

Влияние секторов и подотраслей на доходы ИТК-сферы за 2010-2020 гг. 
 

Влияние на прирост 
доходов, % Секторы, подотрасли ИКТ 

Доля в 
2010 г., %

Темпы 
изменений 
за 2010- 

2020 гг., % абсолютный относительный

1 2 3 4 5 

Доходы инфокоммуникаций 100,0 1683,6 1683,6 100,0 
Сектор связи 69,8 1654,7 1155,0 68,6 
Сектор информационных технологий 30,2 1750,3 528,6 31,4 
Доходы от услуг связи: 100,0 1654,7 1654,7 100,0 

почтовая связь 6,4 1389,8 88,9 5,4 
международная и межгородская 
телефонная связь  

11,6 1013,5 117,6 7,1 

городская телефонная связь 14,2 966,8 137,3 8,3 
документальная связь 7,7 2756,5 212,3 12,8 
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1 2 3 4 5 

мобильная связь 45,8 1923,7 881,1 53,2 
услуги космической связи, 
присоединения, пропуска трафика 
и др. доходы 

14,3 1529,0 218,6 13,2 

Доходы сектора информационных 
технологий 

100,0 1750,3 1750,3 100,0 

аппаратные средства 58,8 1094,1 643,3 36,8 
программные средства 15,8 3382,4 534,4 30,5 
информационные услуги 25,4 2249,0 571,2 32,7 

Посчитано по материалам [12, с.98, 13,14]  
 

Таким образом, проведенный ретроспективный анализ структурной динамики, основных 
проблем и задач развития ИТК-сферы, а также трансформации отраслевых свойств показал, что 
создание адекватного специфике инфокоммуникаций аппарата прогнозирования является 
многомерной и комплексной задачей, учитывающей влияние экзогенных и эндогенных 
факторов, а также требующей выявления закономерностей и перспектив развития отрасли с 
учетом организационно-экономических изменений во внешней и внутренней среде. 

 
Список использованных источников:  

1. ГЭЛБРЕЙТ, Дж. Новое индустриальное общество. – М.: Прогресс, 1969. – 480 с. 
2. БЕЛЛ, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – 

М.: Academia, 1999. – 783 с. 
3. РЕЙМАН, Л.Д. Информационное общество и роль телекоммуникаций в его становлении // 

Вопросы философии. – 2001. – №3, с.3-10. 
4. ВАРАКИН, Л.Е. Информационно-экономический закон. Взаимосвязь 

инфокоммуникационной инфраструктуры и экономики. – М.: MAC, 2006. – 106 с. 
5. ВОРОНИНА, Т.П. Информационное общество: сущность, черты, проблемы. – М.: ЦАГИ, 

1995. – 111 с. 
6. ДАЙВАРД, У. Наступление информационного века: Новая технократическая волна на 

Западе. – М.: Прогресс, 1986, с.343-355. 
7. ГЕЙТС, Б. Дорога в будущее. – М.: Отдел «Русская редакция» ТОО «Channel Trading Ltd», 

1996. – 312 с. 
8. БАКОВА, І.В. Проблеми розвитку інфокомунікаційної сфери в Україні, моніторинг та 

аудит стану її безпеки / І.В.Бакова, А.В.Мельник // Економічний вісник університету: 
Збірник наукових праць учених та аспірантів, Вип. 20/4 / М-во освіти і науки України, 
ДВНЗ «ПХДПУ ім..Григорія Сковороди», Переяслав-Хмельницький, 2013, с.3-8. 

9. ЕРМОШКИН, Н. Информационные технологии и эффективность // Вестник связи. – 2004. 
– № 1. – С 59-63; № 2. – С 83-84. 

10. ВОРОБИЕНКО, П.П. Проблеми використання закономірностей впливу ІКТ на економічний 
розвиток країни // П.П.Воробиенко, В.М.Гранатуров // Економіка України. -2012 - №8, 
с.26-33. 

11. ВАСИЛЬЕВ, В.В., КУЗОВКОВА, Т.А. Инфокоммуникационные технологии и 
информациональная экономика. – М.: Палеотип, 2005. – 268 с. 

12. КУЗОВКОВА, Т.А. Анализ и прогнозирование развития инфокоммуникаций / 
Т.А.Кузовкова Л.С.Тимошенко – М.: Горячая линия. – Телеком, 2009. –224 с. 

13. Діяльність підприємств сфери послуг у 2012. Основні тенденції. Експрес- випуск держ. 
служби статистики України №05/1 – 40/35 від 23 квітня 2012.( [Электронный ресурс ] - 
Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua) 

14. Звіт щодо діяльності НКРЗ та стан телекомунікацій в Україні за 2011 
(http://www.nkrz.gov.ua/img/zstored/file2011_ zwit_nkrz/pdf 

 
 



 
Analele ASEM, ediţia a XII-a. Nr.2 / 2014 

 
 

168

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СХЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Ольга ДЕМЕШОК, к.э.н.,  
докторант отдела стратегического потенциала устойчивого развития  

Государственного учреждения «Институт экономики природопользования  
и устойчивого развития НАН Украины» (Украина, г. Киев) 

Украина, г. Киев, e-mail: o_demeshok@ukr.net 
 

В статье исследована эффективность использования стратегического потенциала 
промышленности, что позволит определить рациональное решение на этапе проектирования 
прогнозной модели формирования и реализации действия авторского оригинальной системы управления 
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Постановка проблемы. Отметим, что новые измерения социально-экономического 
развития Украины обусловливают потребность в формировании условий по наращиванию и 
использованию совокупных ресурсов, предельных резервов различной природы и 
возможностей промышленности, то есть стратегического потенциала государства для 
гармонизации и достижения определенных в соответствии с национальными интересами 
экономико-политических, эколого-экономических и социально-экономических целей развития 
реального сектора экономики. На основе этого возникает потребность в проектировании 
эффективной системы управления развитием стратегического потенциала промышленности 
(СУРСПП) и на каждом из этапов ее жизненного цикла необходимым условием является 
осуществление решения задач по исследованию эффективности использования стратегического 
потенциала промышленности. При этом следует признать, что получаемые рекомендации 
распространяются на поиск рационального решения на всех этапах или на пересмотр решений, 
принятых на предыдущих этапах жизненного цикла. 

Анализ исследований и публикаций. В свете решения задач по проектированию СУРСПП 
и исследования ее эффективности следует признать, что теоретический и прикладной аспект 
формализации измерений системы управления развитием стратегического потенциала 
промышленности представлены в научных трудах Алимова А. М., Амоша А. И., Бандура С. И., 
Гееца В. М., Данилишина Б. М., Дейнеко Л. В., Микитенко В. В. и др. (методологические 
основы приведены в научных работах [1-4]).  

Целью статьи является неотложное решение задач по исследованию параметров 
эффективности использования стратегического потенциала промышленности, что позволит 
обосновать и реализовать рациональное управленческое решение на этапе проектирования 
прогнозной модели формирования и реализации действия оригинальной системы управления. 

Основные результаты исследований. Как отмечалось автором исследования в 
предыдущих научных работах [5-7], задачи многоуровневой системы управления развитием 
стратегического потенциала промышленности Украины должны быть четко 
формализованными в соответствии с построенной структурно-логической схемой, с учетом 
каждого этапа жизненного цикла сложной экономической системы. В соответствии с 
поставленной в статье целью задачи, решаемые на данном (т.е. проектирование структуры и 
базовых компонент СУРСПП [8]) и на последующих этапах, в контексте развития теории 
экономики и управления промышленностью, можно назвать прямыми. А задачи построения 
инверсионных моделей – обратными. При этом считаем, что цели этих задач можно 
репрезентовать по аналогии с результатами идентификации направлений и взаимосвязей между 
этапами жизненного цикла сложной системы, описанных в статьях [8-10].  

Таким образом, признаем, что исследование параметров эффективности на последнем 
этапе формирования СУРСПП (т.е. корректировка её архитектуры) и внедрение на практике с 
адаптацией целевых функционалов каждой из подсистем к современным условиям возможны 
лишь после для отбора рациональных способов применения сложной системы. Считаем, что 
это и есть прямая задача, а выбор её параметров (например, при ее модернизации реального 
сектора экономики) – обратная. Отсюда основные задачи, которые касаются исследования 
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показателей эффективности на этапах реализации в практику системы управления, развитие 
стратегического потенциала прогнозно-аналитических и управленческих процедур – это 
прямые задачи. 

При этом, как известно, на этапе проектирования архитектуры и базовых компонент 
СУРСПП можно выделить такие задачи: 1) основная, которая решается в интересах 
определенного этапа и направлена на выбор параметров проектируемого элемента; 2) 
промежуточная, решаемая в интересах завершающих этапов в контексте обоснования 
рекомендаций по использованию самой системы управления на этапах эксплуатации; 3) 
обратная, которая решается в интересах этапа, где определяется состав системы показателей 
идентификации параметров СУРСПП (также для корректировки поставленных перед ней задач). 
Таким образом, связь между отдельными этапами жизненного цикла функционирования 
сложной системы управления проявляется не только в последовательном переходе системы из 
одного состояния в другое, но и во взаимосвязи между задачами, решаемыми на отдельных 
этапах ее жизненного цикла. 

В соответствии с этим, прямая связь с последующими этапами жизненного цикла 
функционирования системы управления развитием стратегического потенциала 
промышленности обеспечивает: 

– во-первых, построение моделей операций, которые позволят отразить: особенности 
использования средств противодействия; условия применения и диапазон возможных 
их характеристик (а именно, тесную связь с этапом непосредственного применения); 

– во-вторых: учет ограничений по расширению масштабов системы управления; 
требования к обслуживанию и усовершенствованию (рассматривается связь с этапом 
апробации и адаптации целевых функционалов каждой из подсистем к условиям 
функционирования реального сектора экономики); 

– в-третьих: прогноз возможностей промышленности по производственным мощностям 
и объединения для обеспечения определенного уровня эффективности 
функционирования СУРСПП (связь с этапом формирования системы показателей в 
контексте идентификации её параметров). 

При этом отметим, что в обратной связи, взаимодействие параметров проектной 
эффективности данной системы и каждого ее элемента с задачами на каждом из этапов 
сводится к:  

во-первых, выдаче исходных данных по возможному виду проектируемых элементов и 
коррекции решаемых данной системой задач (в частности, рассматривается связь с первым 
этапом [8]); 

во-вторых, участие в разработке и корректировке моделей сопротивления 
нововведениям, а также использование методик проектирования многокомпонентных структур, 
которые в дальнейшем могут совершенствоваться для построения новой подсистемы 
(представлена связь с первым и пятым этапами); 

в-третьих, формирование и расчет пороговых значений проектных параметров и 
характеристик определенного элемента системы управления в качестве ограничений с учетом 
исходных для следующих этапов организационно-экономических предпосылок. При этом 
отражается связь с этапами формирования системы показателей для идентификации 
параметров этой системы и апробации/адаптации целевых функционалов подсистем к условиям 
функционирования реального сектора экономики. 

Таким образом, можно предложить по результатами рассмотрения общей постановки и 
типовой схемы решения основной задачи проектной эффективности сложной системы 
модельные решения, использование которых позволит сформировать архитектуру СУРСПП. Она 
заключается в том, чтобы на этапе непосредственного проектирования СУРСПП содействовать 
выбору более рациональных параметров проектируемого элемента, исходя из полученной 
оценки показателей эффективности системы в целом (на весь период ее применения в широком 
диапазоне условий). Формулировку этой задачи можно представить в надлежащем виде. Для 
этого, введем следующие обозначения: 

 – проектные параметры системы управления развитием 

стратегического потенциала (СП) промышленности; 
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 – тактические параметры системы управления СП; 

 – параметры, которые отображают условия первой группы 

(обоснованно автором в предыдущей научной работе [11]), 
 – параметры условий второй группы (представлено и обосновано 

автором статьи в научной работе [11]), 
 – µ-й вариант решения зачади при проектировании определенного 

элемента и уровня сложности.  
В этой связи, автором заданы такие масштабные измерения (1):  
– диапазон условий, которые возможно применить/ могут иметь место (первой и второй 

группы):  
 

      (1) 

– ограничения и границы возможных решений, определяющих область допустимых 
значений проектных параметров каждого из элементов системы управления развитием 
стратегического потенциала промышленности: 

 
Основываясь на формализации математической модели операций, устанавливаем тесноту 

взаимосвязи самого показателя эффективности функционирования системы на предпроектном 
этапе и на этапе её внедрения на практике в виде формулы (2)  

       (2) 

Таким образом, можно подтвердить, что возникает необходимость и, соответственно, 
возможность в определении наилучшего решения [а *], исходя из условия (3) 

   (3) 

Следует отметить и некоторую особенность, которую мы допустили в формулировке 
основной задачи. Например, в определении условий неопределенности {β} і {U}. В 
соответствии с этим, считаем, что: а) невозможно выбрать однозначно оптимальный вариант; 
б) множество вариантов, как правило, может быть дискретно, но при этом и ограничено в 
количестве. Поэтому при формулировке задачи обычно указываем, что нам необходим выбор 
более рационального варианта, который по возможности обеспечит максимальную 
эффективность функционирования системы управления. Именно в этом и отражается 
специфичность построения задач проектной эффективности. Под рациональным вариантом мы 
понимаем такое решение, которое, не будучи строго оптимальным ни для одного из условий, 
будет обладать приемлемыми параметрами эффективности во всем диапазоне реальных 
условий. 

Считаем необходимым остановиться на двух уровнях реализации исследования для 
решении основной задачи проектирования. Локальный уровень исследования – в ограниченной 
области изменения параметров исследуемого объекта. Он отличается: а) простотой; б) 
небольшой затратой времени; в) может проводиться независимо от выводов, полученных во 
время выполнения операций более высокого уровня сложности; г) неизменными критериями 
эффективности (на этом уровне можно рассматривать только показатели эффективности с 
определением возможных поправок по затратам и срокам); д) специфичностью построения 
операционных задач (изменение параметров, как указывалось ранее, может привести к 
изменению содержания и операционных задач, однако будет ограничена область вариации 
параметров, которая и обеспечит временное сокращение для решения данного условия); ж) 
существованием конструктивно-компонуемой схемы (ККС); з) структурой и составом 
элементов (их изменение потребует возвращения к операции более высокого уровня 
сложности). При этом, именно определение достаточности локального исследования не будет 
иметь важного значения и потребует проведения соответствующего анализа: чувствительности 
критериев; соответствия задач; устойчивости ККС при формализации предельных вариантов 
архитектуры. 
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Макроуровень исследования и интерпретации проектных процедур проводится в 
широкой области изменения параметров исследуемого объекта с уточнением условий для 
формализации задач и ограничений. При этом требуется: а) периодическая корректировка задач 
и формализация единого критерия эффективности; б) осуществление анализа связей с 
системами более высокого уровня и др. Алгоритм данного исследования эффективности (и на 
локальном уровне, и на макроуровне) может быть построен с использованием принципа 
синтеза для детального анализа вариантов при различном охвате варьируемых параметров. 
Синтез вариантов на:  

1) макроуровне является более близким к этапу анализа систем, но требует 
привлечения методов как анализа систем, так и структурно-информационной теории 
надежности систем, а также методов геометрической эконометрики и построения 
фрактальных графов; 

2) локальном уровне характерен для задач с расширенным множеством возможных 
вариантов и базируется на проведении параметрического анализа конструктивно 
необработанных опорных версий. При анализе используются специфические методы 
сравнения вариантов, характерные для задач проектной эффективности и 
интерпретационного моделирования. 

В этой связи можно использовать задачи сравнения параметров эффективности, которые 
представлены нами в таблице 1. Также следует отметить, что при решении данных задач можно 
использовать как анализ сравнения вариантов по общим и частным показателям, так и 
косвенный метод исследования, основанный на сравнении возможных вариантов по 
специальным обобщенным показателям (без расчета общего показателя проектной 
эффективности системы управления развитием СП промышленности). 

Типичную блок-схему, за которой возможно решение основной задачи проектной 
эффективности элементов системы управления СП промышленности, нами представлено на 
рис. 1. Как видно, подготовка исходных данных и формирование системы показателей ведется 
в двух направлениях:  
а) проектном, на основе которого детально проработанные, опорные варианты, формируют 

множество вариаций проектируемого элемента системы управления;  
б) тактическом, за процедурами которого осуществляется формализация операционной 

схемы и формирование характеристик, условий применения, ограничений, налагаемых 
другими системами. Последнее направление, соответственно, завершается анализом 
характеристик и взаимосвязей элементов в общей системе управления. При этом 
устанавливается взаимосвязь проектных и тактических параметров проектируемого 
элемента СУРСПП, которые реализуют свои целевые функции в общей системе 
управления в соответствии с операционной схемой, объединяя проектные и тактические 
направления формализации общей архитектуры.  

Таблица 1 
Анализ вариантов проектной эффективности системы управления развитием 

стратегического потенциала промышленности 
 

Постановка задачи при 
проектировании 
элементов СУРСПП 

Этап исследования задания 
и вариантов в контексте 

обеспечения эффективности 
СУРСПП 

Типовая схема решения 
задач  
СУРСПП 

Стадии проектирования 
элементов  
СУРСПП 

Сравнение вариантов 
обеспечения 
эффективности системы с 
различными 
конструктивно-компо-
новочными схемами 
(ККС) и определение 
общего вида СУРСПП 

Задача наименее 
проработанная, при его 
постановке используются 
методы анализа системы, 
которая относится к сфере 
глобального исследования 

 

Предварительные проработки 
всех вариантов обеспечения 
эффективности системы 

Сравнение вариантов, с 
определенной задачей в 
соответствии с проектом 

Задача – наиболее 
распространенное, что 
требует разработки методик, 

 

Технологические 
предложения. Эскизное 
проектирование системы 
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Постановка задачи при 
проектировании 
элементов СУРСПП 

Этап исследования задания 
и вариантов в контексте 

обеспечения эффективности 
СУРСПП 

Типовая схема решения 
задач  
СУРСПП 

Стадии проектирования 
элементов  
СУРСПП 

ККС, в результате чего 
производится выбор 
параметров элемента 

чувствительных с 
выбранными параметрами 
СУРСПП при исследовании 
эффективности и относится к 
сфере задач локального 
анализа 

управления развитием 
стратегического потенциала 
промышленности. 

Сравнение вариантов 
ККС при изменении 
параметров предыдущего 
этапа жизненного цикла 

Упрощенная форма 
предыдущего задания 

 

Эскизное проектирование 
СУРСПП. Рабочее 
проектирование заданной 
системы. 

Определение 
эффективности заданного 
варианта обеспечения 
СУРСПП 

 

W 

Рабочее проектирование 
системы управления 
развитием стратегического 
потенциала промышленности

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема решения задач проектной эффективности элементов системы 
управления развитием стратегического потенциала промышленности 
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Следует отметить, что блок построения математической модели квалиметрических 
операций позволяет: а) установить взаимосвязь критерия эффективности системы и параметров 
каждого их проектируемых элементов; б) осуществить выбор рационального варианта, который 
обеспечит высокую эффективность системы управления развитием стратегического потенциала 
промышленности (с учетом диапазона неопределенности, сопротивления и условий). 

Вывод. Таким образом, предполагаем, что решение проектной задачи в плоскости 
обеспечения эффективности элементов системы может базироваться на таких организационно-
экономических и прикладных способах, как: а) организация процесса исследования на основе 
метода проектно-тактических исследований; б) формирование исходных данных по 
проектируемому элементу с использованием метода параметрического анализа; в) выбор 
исходных данных по системе на основе анализа характеристик и взаимосвязей между 
элементами СУРСПП; г) формализация исходных данных по принципу сбалансированности при 
испольовании методов геометрической эконометрики и построения фрактальных графов; д) 
построение математической модели на основе метода типовых фаз; ж) определение наиболее 
рациональных параметров эффективности функционирования системы управления на основе 
метода анализа компенсационных возможностей сравниваемых вариантов. 
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