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Abstract 
 
Comparative analyses of indices for the estimation of IT investment projects economic efficiency is made. 
Recommendations are developed on basic indices to be used to select projects in informatization according to their 
particular characteristics. 
 
Key words: informatic projects, investments, efficiency criteria, basic indices, classification, comparative research. 

 
JEL CLASSIFICATION: C61 
 

1. Introduction. In economic analysis of informatic products (i-products), the choice of 
indices for the appreciation of solution alternatives is of prime importance. The selection in 
question and the definition of restrictions are the prerogative of the beneficiary. 

In various sources, it is recommended to use, for the assessment of economic efficiency of 
investment projects, such indices as: profit rate [1, 2], payback period on investment [2-4], net value 
[4], net present value [3-5], profitability index [3], internal rate of return [3-5], return on investment 
[4], economic return on investments [1, 6, 7], adjusted expenditure [6], total costs of ownership [6, 
7] and so on. 

The multitude of efficiency criteria for projects in informatization is caused by the diversity 
of aspects that characterize the respective situation-problems. Appropriate guidance in the multitude 
of investment project estimation indices may lead to more successful solutions in the field. A 
systematic description of 15 projects efficiency criteria in paper [8] is done. In this paper, 
quantitative indices of comparative analysis of investment projects will be examined. 

2. General considerations. Depending on the research product and its field of use, the set of 
applied indices may be different. In a specific project, a small set of indices is usually applied. It is 
recommended to analyze 7 ± 2 indices in [91]. Typically, 1-3 core indices and a few auxiliary 
indices are used. 

Moreover, the problem of creating or developing a product is often formulated as an 
optimization problem. It contains one optimization criterion, and the other factors are considered in 
the problem as restrictions. The optimization criterion itself may be a composite one, comprising 
several indices with a certain weight. As constraints, when creating i-products, they often use: the 
maximum admissible amount of investments, the minimum allowed payback period on investment, 
and so on. 

The projects to be compared can be: 
 with the same functional finalities (objectives) – alternative projects, only one of them will be 

implemented; 
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 with different functional finalities – non-alternative projects, they are candidates for project 

portfolios. 
According to the degree of uncertainty of the opportunity to implement the functional 

finalities, i-projects can be grouped in three categories: 
1)  projects with functional finalities, the opportunity of implementation of which at this stage is 

certain; 
2)  projects with functional finalities, the opportunity of implementation of which at this stage is 

uncertain, it will be decided basing on the examination of rigorous arguments; 
3)  projects with functional finalities, the inappropriate implementation of which at this stage is 

certain. 
Of course, projects of the third category are not to be discussed – they are not implemented 

at this stage. As far as functional finalities of projects of the first category, they must be 
implemented at this stage, but only the most suitable, in sense of the efficiency criterion, project has 
to be chosen from the multitude of alternatives in question. 

Examples of project finalities that might be referred to the first category: a) creating a Web 
site for a company that still does not have such a site; b) implementation of online voting for 
parliamentary elections in Moldova, given that more than one third of voters are outside the 
country; c) implementation of online programming at doctors in all consultative diagnostic centers 
in Chisinau. 

The vast majority of projects, however, refer to the second category. 
By the possibility of quantitative estimation of the revenue from implementation, projects 

can be grouped in two categories: 
a) projects whose revenue is so difficult to quantify that it is not worth it; 
b) projects whose revenues can be estimated quantitatively with reasonable efforts. 

By combining the two classification criteria, the degree of uncertainty of the opportunity to 
implement functional finalities and the possibility of quantifying the income from implementation, 
i-projects can be grouped into four categories: 1a, 1b, 2a and 2b, respectively. It will also be 
considered that for all projects related to one of these four categories, all costs incurred in 
maintaining and using them can be determined. 

3. Taking into account the time factor. In practice, there are many cases when a product is 
created/procured, implemented and subsequently used over several years. In such cases, it is 
appropriate to take into account in calculations also the time factor: investment and operational 
expenditure in different years are updated to the same time – the beginning of the reference year [9]. 
For this purpose, the expenditure and results of that year, incurred and obtained before the 
beginning of the reference year, shall be multiplied by the discount coefficient dn, and those, 
incurred and obtained after the beginning of the reference year, shall be divided by that coefficient; 
here n is the number of years separating that year from the reference year. 

When comparing new investment projects, as reference year it is appropriate to consider the 
year of the start of work on project. The procedure in question is called discounting, and the values 
of those indices – present [96] or discounted. For example: present value of investments, present 
value of profit, etc. The coefficient dn is determined according to formula [4]: 
 

dn = (1 + d)n, (3.16) 
 

where n is the number of years separating the expenditure and the results of the year from 
the beginning of the reference year, and d is the discount rate; here is considered that the discount 
rate is constant during the reference period, but in general case it can depend on t. So, an investment 
of $1 at the moment is equivalent over n years to a sum of $dn. 

8 
 



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. V. 

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 

Depending on case, the discount rate d may be: the inflation-adjusted average interest rate 
plus a risk premium, the average rate of return on the investment sector or weighted average cost of 
capital (WACC). Usually the interest rate plus a risk premium is chosen [3]. 

To note that the update interval does not necessarily have one year. It can be of another 
duration, for example: one semester, one month, one decade, one day, etc. If this range tilts to zero, 
we talk about the continuous update with a continuous discount rate s. The ratio between the 
discrete discounted rate d and the continuous discounted rate s is determined by relation [9]: 

              1 + d = es, (3.20) 
or s = ln(1 + d), (3.21) 

 
where e = 2,73… . From relation (3.20), it can be easily observed that if d = 0, then s = 0, 

and if d > 0, then s < d; at the same time, if d is small, then the difference between d and s is also 
small. 

The case with outdated values of indices is a particular one of the case with updated 
(discounted) values and can be obtained, if necessary, from the last one, considering the discount 
rate equal to 0. For these reasons, we will investigate, unless specifically mentioned, only the case 
with discounted values of indices. 

Thus, the indices for assessing the efficiency of investment projects can be static – indices 
that do not take into account the time factor, and can be dynamic – indices that take into account the 
time factor. Static indices are typically used to estimate the effectiveness of projects with a duration 
not exceeding one year. In other cases, dynamic indices are used, these being more accurate. 

4. Comparing projects with unequal lives. An important aspect, when comparing investment 
projects, is the duration of use of the implemented product. It may influence the appropriate criteria 
for selecting the expected project. Such a situation is caused, firstly, by the fact that some indices 
are absolute, characterizing certain absolute values, and others are relative in time, characterizing 
certain relative values on certain periods of time, mainly one year. Of the 15 indices, described in 
[93], to absolute in time ones refer the following: the profit, payback period (PP), net value (NV), 
net present value (NPV), adjusted expenditures (CEN) and the total costs of ownership (TCO), and 
to relative in time ones – the indices: profit rate (PR), return on investment (ROI), internal rate of 
return (IRR), accounting return on investment, annual economic effect (E), annual adjusted 
expenditure (CE) and annual average costs of ownership (ATCO). To note that the economic return 
on investment and the profitability indices are also relative ones but with respect to the volume of 
investment, not to time. 

In case of direct use of absolute in time indices for the comparison of projects, the decision may 
be influenced by the duration of respective products use. Therefore, for the appropriate comparison of 
projects with different lifetimes, special methods are applied: the equivalent annual value method or the 
replacement chain method. More convenient in use is the first of these two methods. 

The equivalent annual value method (EAV) puts in an adequate correspondence to the 
updated summary value over a period of time of an index of a value over a shorter period, e.g. one 
year, thus allowing comparative analysis of projects with different lifetimes of their products. If the 
method applies to NPV index, it is also called the equivalent annual cost method (EAC) [10]. It is 
based on capital recovery factor (CRF), which represents the ratio between a constant annuity and 
the discounted value of the receiver of this annuity for a certain period of time. The CRF can be 
interpreted as the value to be received each year during the product use, so that the actual total value 
of all these equal payments be equivalent to an one current monetary unit payment. 

Taking into account (3.16), the CRF value, in case of duration D of product use, is 
determined as 

,
1)1(

)1(
)1(

1CRF
1

1 −+
+

=







+

=
−

=
∑ D

DD

t
t d

dd
d

 (3.60) 

from where CRF(D=1) = d + 1, and CRF(D→∞) = d; thus, d ≤ CRF < d + 1.  
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For index XX, which characterizes a certain absolute value for the entire period D of the 
product use, the equivalent annual value will be noted EAXX and is determined as 

EAXX = CRF × XX. (3.61) 
For example, between EAC and CRF indices, the relationship EAC = EANPV = CRF × 

NPV occur. When comparing two projects, their EAXX values are compared. In such cases it is of 

interest the character of function ∑
+= +

=
I

II 1
III )1(

1),,(
D

Dt
tx

DDxf , where DI and DII are the lifetimes of 

projects I and II products, and x is the discount rate or the internal rate of return. It is easy to 
identify that the function f(x,DI,DII) is decreasing with respect to x and DII and is increasing relative 
to DI. Some x(1) values of x, for which f(x,DI,DII) ≈ 1, are shown in Table 1. 

Table 1 Values x(1)(DI,DII) of x, for which f(x,DI,DII) ≈ 1 

DI 
DII 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 - - - - - - - - - 
2 0,6180 - - - - - - - - 
3 0,8392 0,3247 - - - - - - - 
4 0,9276 0,4658 0,2207 - - - - - - 
5 0,9659 0,5342 0,3247 0,1673 - - - - - 
6 0,9836 0,5701 0,3803 0,2499 0,1347 - - - - 
7 0,9919 0,5900 0,4122 0,2965 0,2032 0,1128 - - - 
8 0,9960 0,6013 0,4313 0,3247 0,2433 0,1713 0,0970 - - 
9 0,9980 0,6080 0,4433 0,3426 0,2686 0,2065 0,1481 0,0851 - 
10 0,9990 0,6119 0,4509 0,3544 0,2852 0,2293 0,1795 0,1305 0,0758 
 

For example, at known values of DI and DII sizes, using data from Table 1, the lower limit 
of the IRRI value, which leads to inequality 

,1
)IRR1(

11
I

II 1 I

>
+∑

+=

D

Dt
t

 
  

basing on condition IRRI > x(1)(DI,DII) can be determined. Thus, at DI = 8 and DII = 5, we have IRRI 
> 0.1713. 

5. Preliminary reduction of the number of base indices. Reducing the number of core indices 
would facilitate the comparative analyses of investment projects. It can be done, for example, on the 
basis of: 

1) identifying the correlation of indices; 
2) taking into account the time factor (dynamic vs. static indices); 
3) taking into account the different duration of projects; 
4) the range and importance of aspects characterized by indices. 

Systematization of information on economic efficiency indices that could be used to make 
the creation and use of i-products more efficient and to reduce the use of 15 well known indices to 
one, namely to minimize the volume IC of investment, when comparing the alternatives of solutions 
under certain conditions [8], considerably simplifies the problem. 

It may also be useful the identification of similarity and the results of mutual comparison of 
total costs of ownership and adjusted expenditures indices done in [8], largely similar and 
frequently used to compare i-projects. With regard to these, the conditions in which their use leads 
to different solutions were determined. If these conditions are met, then the use of CEN instead of 
TCO in projects evaluation leads to another solution – a project with a higher production costs and a 
lower investment volume. 
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From indices described in [8], the payback period T index is inversely to the return on 
investment RN, and the discounted PP Td is opposite to the discounted ROI

I
dR , the first two being 

static, and the last two being dynamic. At T ≤ 1 year, the equations T = Td and RN = 
I
dR  take place, 

and at T > 1 the dynamic indices are more accurate. So, from these four indices, it is appropriate to 
use the Td or the

I
dR . In the following it will be used the

I
dR  index. Because the dynamic indices are 

more accurate, of the net value and net present value indices it would be preferable to use the NPV. 
Similarly, between the annual adjusted expenditure CE and adjusted expenditure CEN indices 

occurs the relationship  
CEN = CETN, (3.46) 

where TN is the normative payback period. 
Therefore, if the normative payback period on investments for the compared projects is the 

same, then either of these two indices can be used, let be CEN. Of course, for i-projects this period is 
the same. Otherwise, the EAV method (s. 4) for comparison purposes may be used. 

Although accounting rate of return is an annual index, it does not take into account the time 
value of money. Thus, it cannot serve as base criterion of project economic efficiency. 

Also, when determining the profit rate, the volume IC of investments with the product is not 
taken into account. That is why the PR index could usually be used only as an auxiliary index.  

It is obvious that, in conjunction with the AEV method, of TCO and TACO ones it is 
preferable to use the TCO (EATCO) index. 

Of course, in specific cases the beneficiary may be interested also in the use of other indices, 
especially as auxiliaries. One of these is the annual economic effect index. Thus, the number of core 
indices for comparative analysis of projects, out of the 15 described in [8], is reducing to 7, 
eventually in conjunction with the EAV method: 

I
dR , REI, NPV, IRR, PI, CEN and TCO. 

6. Particularities of alternative projects. In case of alternative projects, their functional 
objectives and finalities are the same. This leads to certain peculiarities of alternative projects, 
defined by Hypotheses 1-3. Of course, there may also be alternative projects that do not fit into any 
or all of these three hypotheses. 
 Hypothesis 1. in Case 1 of s. 2, the revenues from the implementation of alternative projects 

are approximately equal. 
Indeed, revenue from the implementation of a project is mainly determined by the functional 

finalities of the product/service concerned. At the same time, in Case 1, all alternative projects have 
the same functional finalities.  
 Hypothesis 2. In Case 1 of s. 2, the duration of the acquisition of investments is 

approximately equal for all alternative projects. 
Indeed, in Case 1, all alternative projects have the same functional finalities. That is why it 

is unlikely that the duration of the acquisition of investments will differ considerably from one 
project to another. 
 Hypothesis 3. In Case 1 of s. 2, the duration D of the implemented product use is 

approximately equal for all alternative projects. 
Although, usually to a lesser extent, but for the same reasons as those in support of 

Hypothesis 2, Hypothesis 3 also occurs.  
7. Criteria to be used when comparing i-projects in pairs. It is shown, as in section 6, and 

in needed cases it is proofed that in the comparative analysis of two projects, starting with the 
product launch in operation, as basic economic efficiency indices it is appropriate to use: 

a) TCO index – for Category 1a or 2a projects of the same duration, the revenue from 
implementation of which is so difficult to estimate quantitatively that it is not worth it. Category 2a 
projects can only be accepted if D > TN; 

b) EATCO index – for Category 1a or 2a projects of a different duration. Category 2a projects 
can only be accepted if D > TN; 
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c) for Category 1b or 2b two projects of the same duration, the revenue from which can be 
estimated quantitatively with reasonable effort – the NPV index and any of the PI, EAPI and IRR 
indices, easier to calculate from the last three being the PI index. Category 2b projects can only be 
accepted if NPV > 0; 

d) for Category 1b or 2b two projects of a different duration – EANPV and EAPI indices. 
Category 2b projects can only be accepted only if EANPV > 0. 
 
CONCLUSIONS 

The multi-aspectual characterization of indexes for the estimation of investment projects 
economic efficiency is given, including by categories: (a) basic, auxiliary; (b) static, dynamic; (c) 
absolute, relative. Based on their comparative analyses, the respective preferences are identified. 
Similarly, a specific classification of investment projects is proposed according: (a) the set of 
functional finalities of their products – alternative, non-alternative; (b) the degree of uncertainty of 
the opportunity to implement the functional finalities – certain positive, uncertain and definitely 
negative; (c) the possibility of quantitative estimate of income from implementation – so difficult 
that it is not worth it, of reasonable difficulty. 

The characterization and classifications concerned allowed for a wider comparative analysis 
of indices and the identification of the opportunity to use certain indices as basic ones for the 
selection of investment projects. In some situations, the TCO index is preferred, in others – 
EATCO, in others – VAN along with any of the PI, EAPI or IRR indices, and in others – EANPV 
and EAPI 

Of course, along with basic indexes, when selecting projects, it may be appropriate to use as 
auxiliaries other indexes. Moreover, the recommendations described in section 7 are obtained under 
certain conditions that may not, to a greater or lesser extent, be satisfied in real situations. For 
example, in case of projects of a different duration, it is important to take into account the related 
risks, etc. Therefore, the recommendations in question can usually only serve as broad guidelines in 
the respective problem situations. 
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Abstract 
 
The article focuses on the role of information management (IM), knowledge management (KM) and quality 
management (QM) in the business management process, inclusively in IT project management. The main objective is to 
emphasize the fact that researchers and practitioners in the field of IT should take into consideration the necessity of 
integration of IM, KM and QM elements in the process of project management. 
 
Key words: information management, knowledge management, quality management, project management, integration, 

information technology 
 

JEL CLASSIFICATION: C81 
 
Introduction. One of the most essential conditions, ensuring competitiveness of an 

enterprise in the modern environment of the global increasingly competitive economy, is the access 
of the managers and specialists of different levels of hierarchy to multidimensional information and 
knowledge about all the aspects of enterprise’s activities and its environment (customers, markets, 
etc.).  However, how to manage and use the information and IT to help organizations take best 
advantage of information technologies?  

The problem is that if in the past the main focus was concentrated on the development of 
infrastructure of IT (networks, information systems, etc.), now we have reached the level of IT, 
when we can process huge amounts of data and obtain enormous volumes of information, 
sometimes impossible to be assimilated by users. 

As a solution of the problem, researchers and practitioners promote the ideas of so called 
information management, knowledge management and quality management of information 
technologies. Each of these directions of science and practice is presented as a critical condition for 
organization’s success. Although they appeared and were developed as different independent 
directions of research and practice, at present, some interrelations among these types of 
management are discussed in the specialized literature.  

The article represents an attempt to focus researchers on the relationships among all these 
types of management and their role for the business management, particularly for project 
management in the field of IT.  

Relationships among IM, KM and QM 
In the increasing amount of publications in these fields we see that during the latest period 

of time more and more different interdependencies among these directions of science are discussed. 
Usually, these researches are oriented (limited) to some aspects of relationship between two of these 
types of management: QM and IM, IM and KM etc. 

Some researches [1] are focused on total quality management (TQM), as an information-
intensive management system, the critical information needs of TQM and the role of information 
systems (IS) in providing the necessary data for implementing TQM. On the other hand, we can 
find researches on how TQM concepts can improve and extend information systems quality [2]. 
These interdependencies between these two directions of researches are generalized in [3], where it 
is discussed the role of Quality Management in the development of Information Management, 
transforming it in a foundation for Knowledge Management.  
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An essential attention was paid to the relationship between IM and KM. In [4] we see an 
attempt to present the integrated IM as an important part of the general (business) management and 
a first order tool for a successful decision making process. In this context, IM is discussed as a 
foundation for KM. The relevance of KM to IS research was argued because the functionalities of 
information technologies play a critical role in shaping organizational efforts for knowledge 
creation, acquisition, integration, valuation, and use [5, 13]. 

An opposite interdependence was argued in the article [6], which focuses on the necessity of 
a systemic approach to the design of management information systems from the perspectives of 
knowledge management (KM). The main objective is to emphasize the fact that in the actual 
conditions researchers and practitioners should take into consideration that management 
information systems (MIS) should become a fundamental infrastructure for KM and, at the same 
time, KM should be integrated as a strategy in the MIS development. So, we see a mutual 
relationship between IM and KM. 

Different aspects of interrelations between KM and QM are also discussed in the related 
literature. Authors of [7] sustain the idea that a quality strategy depends on the intellectual capital of 
the organizations to keep their products or services competitive, and once employees in such 
organizations are required to do knowledge work, KM can become an integral part of the 
organization's quality strategy. Thus, this supports the idea about the dependence of QM from the 
KM (QM ← KM). 

On the other hand, large amounts of information generated in the process of QM can serve 
as a source for capturing or creating new knowledge, necessary for promoting a continuous and 
consistent improvement in quality of the organization’s activity. This confirms the dependence of 
KM from QM (KM←QM), and, in general, mutual interrelations between them (QM ↔ KM). [8] 

The mutual interrelations among all three types of management: IM, KM and QM 
So, as above mentioned, there are different interdependencies among each of two types of 

management. As a result of the application in parallel, each of these types of management improves 
the conditions of functioning of the others.  
Summarizing the results, the interdependences among all these types of management (IM, KM and 
QM) in the framework of the same business management (BM) system are presented in the fig.1.  

In our previous articles [4, 9, 10] we mentioned that in a sense, knowledge represent that 
information, which entirely correspond to the quality requirements of the end user.  In [8] it is 
argued that these conditions can be realized by applying principles of total quality management to 
the IM processes. Thus KM, the highest level of IM can be reached by using a QM system to the IM 
processes.  

Thus, we could mention, that a well-organized IM under the influence of environmental QM 
factors can be a good basis for the KM. In other words, this impact of QM on the IM (contributing 
to transforming IM into a foundation of KM) is the result of a synergistic relationship of those three 
types of management: QM, IM and KM. These conditions, in their turn, have a positive impact on 
the business processes they support. 

Significant benefits can be achieved from the integration of IM, KM and QM [3, 8 and 11] in 
the form of improved profitability and improved customer satisfaction. Quality management of IS, 
when the information about the user’s satisfaction on the quality (usefulness, relevance, timelines, 
etc.) should be collected permanently, can be an efficient subsystem, transforming IM in a good 
foundation for KM. 

The practical aspects on how to apply IM, KM and QM to IT project management 
The discussions and theory, built around the idea of an integration of IM, KM and QM in the 

framework of the same business management system, look logically rather correct, although 
without an empirical evidence for such a claim.  

We had a good opportunity to demonstrate the formulated ideas not only theoretically, but 
also to review empirical experience as well [12]. For this purpose, the master degree students of the 
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Academy of Economic Studies of Moldova, specialized in the field of Information Management, 
have been involved in researches. Among other courses, their program of specialization includes 
such two courses like Knowledge Management and Quality Management of IT.  

During the last three academic years, in the framework of each of these courses, the students 
had to elaborate presentations (reflecting the results of the case studies) about real practices of 
utilization of KM and QM in the IT project management process in the companies they are working 
in. It is worth mentioning that most of these master degree students are working at least two years in 
different leading IT companies with very well developed modern project management systems: 
Endava, EstComputer, Cedacry, Crystal System SRL, Pentalog, etc. 

As a result, 32 presentations have been presented and discussed at seminars in the classes.  
Analyzing those presentations we found that in all IT organizations with an efficient project 

management there are many functions proper for IM, KM and QM, used in parallel and integrated into 
the real project management process. Although these organizations do not mention the use of IM, KM 
and QM, the data and information collected in the process, as well as managerial actions based on them, 
confirm the realization of principles of all these types of management: IM, KM and QM. 

In fact, all the main types of activities with information and knowledge, proper for KM and 
described in [14], have been identified as used in the course of the project management in the 
mentioned organizations. These activities include: the work associated with identifying, capturing, 
and storing project learnings, detection problems and making adjustments and repairs whenever 
necessary and possible, practicing and facilitating knowledge sharing during the course of the 
project, training and education of project team, application of learnings to future projects etc.   

 
It is interesting to mention that many types of information and related activities in these IT 

organizations are proper for all three types of management and can be used in parallel in the 
business process realization. This fact means that there are no strict boundaries among IM, KM and 
QM. Thus, taking into consideration the previous discussion, we could conclude that they can and 
should be integrated into the business process, which, in this case, is into IT project management.  

The analysis of the real project management systems of the mentioned organizations 
confirms the hypotheses that knowledge management, information management and quality 
management are complimentary practices in the framework of the project management and can 
work hand-in-hand to improve organizational performance.  

 
CONCLUSIONS 

Significant benefits and the highest synergistic effect can be achieved from the integration of 
IM, KM and TQM in the form of lowered manufacturing costs, improved profitability and 
improved customer satisfaction. 

Knowledge 
Management

(KM)

Information Management 
(IM)

Information System 
Management (ISM) 

Quality Management 
(QM)

of ISM

Figure 1. The model of mutual interdependencies among 
BM, IM, KM and QM

Business Management
(BM)
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The interdependencies among KM, IM, QM and the necessity of their integration into 
business management are established both theoretically and empirically. These results include only 
the conceptual level of management.  

This is a promising area for more detailed research for the future.  
Taking into consideration the prospects of integration of KM, IM, QM, we could conclude 

that some convergence of different specialties linked with these directions of research and practice 
could happen in the future. The practice accumulated during the first stages of information society 
development until present has shown that such a convergence of specialties is something usual. 
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Abstract 
 
Overall, the economic activity involves making certain decisions in order to minimize costs, increase profit etc. In some 
situations, if the decision maker operates under uncertainty, does not have information about the uncontrollable factors 
or the occurrence of any states of nature, which can influence his decision. In this study are proposed two decision 
models for analyzing and solving some transport problems when the activity is determined by uncontrollable factors, 
the number of „states” of nature is finite and the decision maker can choose from an infinite number of alternatives. 
 
Key words: decision criteria, decision-maker, function of regrets, states of nature, uncertainty. 

 
JEL CLASSIFICATION: C02, C61 

 
Problema de transport constă în stabilirea unui plan optim de distribuţie a produselor aflate 

în posesia furnizorilor către pieţele de desfacere. Formularea clasică a unei astfel de probleme 
constă în următoarele. Se admite că m  furnizori mi AAA   ..., ,  ..., ,1  deţin un produs omogen în 

cantităţile mi aaa   ..., ,  ..., ,1 , ce necesită a fi livrate spre n  centre de consum nj BBB   ..., ,  ..., ,1  în 

cantităţile nj bbb   ..., ,  ..., ,1 . În această situaţie se cunoaşte costul de transport al unei unităţi  de 

produs ijC  de la furnizori la consumatori[1](Figura 1). 

 
Figura 1. Prezentarea grafică a problemei clasice de transport 

  
Fie: ijx  - cantitatea de produs care urmează a fie transportată; 

                   ω   -  factorul aleatoriu sau “starea naturii” care s-ar putea manifesta. 
 Se consideră o situaţie decizională pentru problema de transport , exprimată în forma: 
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(4)                                           

                                                              },...,,{ 21 rωωωω =Ω∈                                                 (5) 
Reieşind din condiţia (5), modelul (1)-(4) poate fi privit ca un model multicriterial. 

Problema principală, aici, constă în aceea ce ar putea fi considerată soluţie optimă, evident, soluţie 
admisibilă fiind orice set }{ ijx , mi ,1= ; nj ,1= , care respectă pe deplin condiţiile (2)-(4). 

 
a) Dacă ω  este un factor aleatoriu şi una şi aceeaşi variantă de decizie urmează să se aplice 

într-un număr mare de “scenarii”, deseori, în asemenea cazuri, în calitate de variantă optimă }{ *
ijx  

s-ar putea considera setul admisibil pentru care valoarea medie a costului de transport, 
[ ]),()( ωω xZMxZ = , i-a valoarea minimală. Asemenea situaţie, relativ simplă, se rezolvă,  reieşind 

din aspectul funcţiei (1), ∑∑
= =

⋅=
m

i

n

j
ijij xCxZ

1 1
),( ω , unde [ ])(ωijij CMC =  - valoarea medie a costului 

de transport pentru o unitate de produs  de la punctul de ofertă iA  până la punctul de consum jB . 

Deci, pentru a determina valorile ijC , trebuie cunoscută legea de repartiţie a probabilităţilor 
{ }k

k PP ωω == , rk ,...,2,1= , sau un eşantion reprezentativ de observaţii, sau simulări efectuate 
asupra stărilor naturii. 

Remarcă: Dacă toate valorile ijC  devin cunoscute, problema multicriterială (1)-(5) se 
reduce la varianta clasică cu un singur criteriu. 
  
b) Cu privire la ω , informaţia este “vagă”. Prin urmare, natura factorului ω  este departe de a fi 
aleatorie. Şi chiar dacă ω  fiind de natură aleatorie, lipsesc datele veridice cu privire la legea de 
distribuţie kP . 
 
b`) Decizia urmează de a fi proiectată reieşind din conceptul de “maximă prudenţă” sau Wald[2]. 
Se consideră, în acest caz, modelul de forma, cu condiţiile (2)-(4): 
                                                        min),(max)( →=

Ω∈
ω

ω
xZxZW                                                      (6) 

 
Din punct de vedere geometric, funcţia )(xZW este constituită din porţiuni de suprafeţe 

liniare, este convexă pe domeniul (2)-(4), dar, în general, nu este diferenţiabilă [4] pe domeniul 
respectiv. Problema cu care ne confruntăm, pentru acest caz, este cea de minimizare a “costurilor 
maximale”. 
 
b``) Decizia urmează a fi proiectată reieşind din conceptul “regretului minimal” sau Savage[2,3]. 
Modelul considerat este: 
                                                   ( ) min)(),(max)( * →−=

Ω∈
ωω

ω
ZxZxZS                                            (7) 

Aici: ),(min)(* ωω xZZ
Dx∈

= , Ω∈ω . 

Analiza modelului conduce la următoarele concluzii: 
• )(xZS  - este liniară pe porţiuni, dar convexă[4]; 

• )(xZS  - este o funcţie nediferenţiabilă; 
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• Calculul subgradientului funcţiei )(xZS nu prezintă esenţiale dificultăţi. 
Se consideră r  probleme de forma: 

                                         ∑∑
= =

→⋅=
m

i

n

j
ij

k
ij

k xCxZ
1 1

min)(),( ωω                                             (8) 

cu condiţiile (2)-(5), rk ,...,2,1= . 

 Fie ),( min* k
k xZZ ω= , iar k

k ZxZ *),( −ω  - valoarea regretului dacă starea naturii kωω = .  
 

Atunci: ( )k
k

rkS ZxZxZ *

1
),(max)( −=

≤≤
ω   - valoarea minimală a regretului în condiţia că planul 

de transport este reprezentat de setul }{ ijxx = , mi ,1= ; nj ,1= . 
  

În continuare urmează de determinat varianta *
Sx : 

                                                            )(min)( * xZxZ SDxSS ∈
=                                                           (9) 

 
Algoritmul de determinare a variatei *

Sx  (‘S’ – Savage). 
Se definesc următoarele funcţii:  

                                                    i

n

j
ijinii axxx −=Φ ∑

=1
1 ),...,( , mi ,1= ;                                            (10) 

                                                  ∑
=

−=Ψ
m

i
ijjmjjj xbxx

1
1 ),...,( , nj ,1= .                                           (11) 

 
Evident, dacă x - soluţie admisibilă ⇒ mii ,1   0, )( =∀≤•Φ  şi  njj ,1   0, )( =∀≤•Ψ . 

Se determină, în mod arbitrar, o soluţie de start { } 0: 000 ≥= ijij xxx . 

Fie mulţimea { } 0   :   ,1 ; ,1 },{ ≥==== ijij xnjmixxX . 
 
Se defineşte următorul proces iterativ, care constă în determinarea succesivă a matricelor 

... , , ..., , , , 1210 +ss xxxxx  aplicând metoda gradientului generalizat într-o formă modificată[5] şi 

adaptată structurilor de date.  Aici, }{ s
ij

s xx = , mi ,1= ; nj ,1=  - varianta de decizie care 
corespunde iteraţiei ‘s’. 

 
Următoarea matrice  1+sx  se calculează astfel: 

                                                         ∏ ⋅−=+
X

s
s

ss gxx )(1 ρ                                                      (12) 

 { }s
ij

s gg = , mi ,1= ; nj ,1=  - determină direcţia deplasării la iteraţia ‘s+1’; 

 sρ - se modifică în mod automat: 0≥sρ , 0→sρ , ∑
∞

=

∞=
0s

sρ  

1  Fie că toate 0)( ≤•Φ i  şi 0)( ≤•Ψ j  în cazul sxx = , atunci s
ij

s
ij Cg = ;  iar 

( )*

1
),(max)(: k

ks

rk

s
S

s ZxZxZC −=
≤≤

ω . În acest caz ∑∑ ⋅=
i j

s
ij

k
ij

ks xCxZ )(),( ωω  

2  Fie că 0)(1 >•Φ i , 0)(2 >•Φ i , …, 0)( >•Φ il  şi/sau 0)(1 >•Ψ j , 0)(2 >•Ψ j , …, 0)( >•Ψ jt ; 
ml ≤≤1 ; nt ≤≤1  
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CONCLUZII 

Abordarea problemei de transport, în această lucrare, cuprinde doar o parte din totalitatea 
problemelor de distribuţie cu care se confruntă decidenţii în condiţii incerte. Cele două modele 
propuse, de „maximă prudenţă” şi „regretul minimal”, vin să aducă o nouă abordare în soluţionarea 
acestei clase de probleme, reieşind din principiile descrise de Wald şi, respectiv, de Savage, în 
condiţiile când manifestarea factorilor  necontrolabili nu poate fi anticipată, iar decidentul nu 
cunoaşte valorile concrete ale coeficienţilor )(ωijC , ci doar intervalele posibile de variaţie, în 

dependenţă de „stările naturii”, ale acestora: .ijijij CCC ≤≤  
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Abstract 
 
One of the most important human ability is a creative decision making approach. In modern world social-economic life 
is extremely valuable the representative democracy with its main part – election process and all respective attributes. 
The arrangement of the final elective results frequently confronted with a problem of the representative proportionality 
of the voted items. In conditions of high legislative diversity and particular social ambiance is required to apply specific 
techniques for solve the problem of results rounding to integer disproportionality. Many factors can influence the 
applied methods to solve this problem, but it is obstacle to be past – impossibility to choose necessary method through 
statistical experiments. In such conditions computer simulation of the elective results disproportionality problem can be 
used. Main modern approaches to collective decision optimization are analyzed in this paper. 
 
Key words: collective decisions, multi-optional decisions, proportional representation, electoral formula, index of 

disproportionality. 
 

JEL CLASSIFICATION: C-61 
 

1. Introduction. People make decisions at every step. With the development of 
society, the role of effective decisions increases. Decisions are often complex, both by the number 
of factors that influence them and by the formalized or informal methods after which they are taken. 
In particular, these methods have to be seen in the context of the increasingly accelerated 
deployment of cybernetic systems with increased autonomy and more and more elements integrated 
by Artificial Intelligence (AI). 

When involved in the decision-making process of several decision-makers, the decision can 
be taken by different methods, but it is usually taken by their vote. Of the voting systems used in 
practice, a peculiar interest is frequently represented by the multiple systems with proportional 
representation (PR). As an example of a multi-level PR system could serve to elect deputies in 
Parliament on party lists. 

2. Systems with proportional representation. When it is taking the collective decisions by 
proportional representation, it is necessary to minimize the disproportion of the representation of 
decision makers' in the final option (decision) - a disproportion caused by the character of both the 
number of decision-makers and the alternative option. The estimation of such disproportion 
involves the special indices usage, many of which are described in [1], [3]. 

The most popular practices regarding the use of voting systems are probably those related to 
electoral polls. Therefore, the optimization aspects of such systems need to be analyzed, without 
diminishing from universality, through electoral ballots with proportional representation of elective 
unit lists (parties, coalitions, blocks). Proportional representation implies the distribution of 
mandates proportional to the number of votes accumulated by the parties. 

A perfectly proportional election is one in which every party wins seats in exact proportion 
to its share of the votes. An elective unit with N per cent of the votes wins N per cent of the seats, 
an elective unit with 5 per cent of the votes wins 5 per cent of the seats, and so on. 
Disproportionality, then, refers to the degree to which the actual result deviates from this ideal. In 
order to compare levels of disproportionality across lots of elections, we need a way of measuring 
it. The difficulty is that there are many – indeed, in principle, infinitely many – ways such 
measuring. 
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The measurement of electoral disproportionality figures prominently in the agenda of 
different electoral systems research. The interest in disproportionality emanates both from a desire 
to quantify the performance of electoral systems against a normative benchmark of fair or 
proportional allocation, but also because of the influence of this phenomenon in shaping the party 
system. One of the established tenants of this research is that there is no unique, universally 
accepted way to measure disproportionality.  

The aggregation of the voting results in order to obtain the collective decision (determining 
the number of mandates that each party has to vote) requires the application of certain rules, also 
called formulas, methods or algorithms, some of which are described in [1], [2], [4]; they will still 
be called "Voting-Decision rules" (VD rules). 

The diversity of VD rules used, including Hamilton, Jefferson, Webster, d'Hondt, Sainte-
Laguë, modified Sainte-Laguë, Hamilton-Hill and few others, is caused, first of all, by the 
diversity of polls. In similar cases in different countries, different methods of distributing mandates 
between parties apply. For example, in the elections, the Hamilton (Hare) method is applied in 
Germany, Russia, Ukraine, Rep. Korea, Mexico, Iceland and Slovenia, the d'Hondt method - in 
Sweden, Norway, Norway, Switzerland, Japan, the Netherlands, Israel, Poland, Peru, Portugal, 
Spain, Hungary, Thailand, Denmark and New Zealand. 

According to many expert opinions, fortunately for democracy, many people that participate 
in elections tend to overestimate their own efficacy. One well-known study documenting this 
tendency comes from political scientist Terry Moe [3], who  found that members of the economic 
organizations he surveyed tended to overestimate the extent to which their own dues and other 
contributions would help the organizations achieve their goals. 

But, in the same time, the decision may vary, sometimes considerably, depending on the 
method used. This can lead to unwanted effects. For example, if the Hamilton method, which 
provides the slightest disproportionality and not the d'Hondt method that have more taught effect, 
can change the election result [2]. 

In many cases, it is recommended also to estimate the influence of the electoral threshold, 
that is an entry barrier that is intended to keep small parties out of parliament and is commonly 
found in countries that use proportional representation. Proportional systems are based on the 
principle that the legislative body should closely reflect preferences of the voters. None of the forms 
of the proportional system, however, guarantee full and perfect proportionality. First of all, 
perfection is mathematically impossible. Second, even those who support proportional 
representation acknowledge that it has weaknesses when carried too far, as it may cause a 
proliferation of parties and a fragmented parliament, which may lead to governmental instability. 
Consequently, all proportional systems have built-in mechanisms that change the conversion of 
votes into seats, to some extent or other. The electoral threshold is a classic example of such a 
mechanism within the proportional electoral system, which eschews pure proportionality in pursuit 
of other objectives. 

3. Measures of disproportionality. A formulation of the general problem of minimizing 
disproportionality and the solution for use as a criterion for optimizing the average relative 
deviation index is very important and it was analyzed in many researches. In the way to minimize 
disproportionality in decision-making systems such as Hamilton, Sainte-Laguë, d'Hondt, 
Huntington-Hill, mixed, and so on, and to simulate their efficiency, probably will be easier to use an 
unique optimization index of Average Relative Deviation (ARD). 

Such indexes, in their specific ambiances, were widely applied in different analyses and 
approaches. Michael Gallagher, who created the index, included "other" parties as a whole 
category, and Arend Lijphart modified it, excluding those parties. Unlike the well-known 
Loosemore–Hanby index, the Gallagher index is less sensitive to small discrepancies. The index 
weighs the deviations by their own value, creating a responsive index, ranging from 0 to 100. The 
larger the differences between the percentage of the vote and the percentage of seats summed over 
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all parties, the larger the Gallagher index. The larger the index value the larger the 
disproportionality and vice versa [3].  

The Gallagher index responds to the intuition that a few big deviations matter more than 
many small ones by giving bigger deviations greater weight. It measures an electoral system’s 
relative disproportionality between votes received and seats allotted in a legislature. As such, it 
measures the difference between the percentage of votes each party gets, and the percentage of seats 
each party gets in the resulting legislature—and it measures this dis-proportionality from all parties 
collectively in any one given election. This collective dis-proportionality from this one election is 
given a precise score, which can then be used in comparing various levels of proportionality among 
various elections from various electoral systems.  

Specifically, it starts, like the Loosemore-Hanby index, with the difference between each 
party’s vote share and its seat share, but then it squares each of these differences before summing 
them. It then divides the sum by two and takes the square root in order to leave us on roughly the 
scale that we started with. The Sainte-Laguë index simply takes the square of the vote-seat 
deviation for each party, divides it by that party’s vote share, and then sums these values across all 
the parties. 

The issue of whether absolute or relative measures of proportionality should be preferred, 
and he concluded in favor of the former. The relative measure that he tested was yet another index – 
the d’Hondt index – which does indeed produce some very counter-intuitive results. 

It is important to mention the World Election Indexes Report that represents pure statistical 
report [4]. The countries included in this report include the standard set that tend to feature in 
comparative politics analyses and, relatedly of course, are covered in the sources listed above. As 
many other countries as possible are also included for particular elections, dependent on the 
availability of reliable and adequately disaggregated results. A complication that affects the 
calculation of Eff Ns in a few cases is that groups of parties may contest an election as a coalition in 
order to reap the benefits of size and then disaggregate after the election. 

In [4] are presented the values of three indexes for Moldova’s case: 
1) the least squares index (LSq), which measures disproportionality between the vote 

distribution and the seat distribution; 
2)  the effective number of parties at the electoral level (Eff Nv, also termed ENEP); 
3)  the effective number of parties at the parliamentary or legislative level (Eff Ns, also termed 

ENPP). 
Table 1. Republic of Moldova - election indexes for Parliamentary [4] 
Year LSq Eff Nv Eff Ns N seats 

1994  9.49  3.95  2.62  104  
1998  10.28  5.78  3.43  101  
2001  16.34  3.52  1.85  101  
2005  9.13  3.27  2.31  101  
2009 Apr  8.64  3.43  2.45  101  
2009 Jul  2.94  3.70  3.32  101  
2010  3.65  3.73  3.23  101  
2014  7.06  6.58  4.80  101 

 
CONCLUSIONS 

Essentially, measures of electoral disproportionality arise from the estimation of the 
parameters of some postulated low-dimensional representation of a generically multidimensional 
process. The significant gains on the empirical fit of this representation are achieved if at least two 
parameters are included in this approximation: one to assess severe disproportionality in the form of 
electoral thresholds, and another to represent weak (dis)proportionality or responsiveness. Through 
the use of simulation techniques it will be possible to simultaneously estimate these two quantities 

23 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gallagher_index%23cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_representation
https://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_systems


Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. V. 

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 
from actual electoral returns. The resultant two-dimensional summary of the electoral system is in 
many respects superior for the purposes of comparative empirical work. 

It might be that lots of small deviations matter less than a few large ones. Equally, however, 
it might not. If, say, all the under-represented parties belong to one likely coalition while all the 
over-represented parties belong to another, then the multiple small disproportionalities could add up 
to make a big difference to the overall result.  

In general case, it is necessary to measure disproportionality using what is sometimes called 
the Proportionality Deviation Score (PDS). In order to differentiate it clear from other measures, it 
is necessary to follow standard practice among political scientists and refer to it as the Loosemore-
Hanby index, named after the two authors who originally proposed it (Loosemore and Hanby 1971) 
[5]. This index looks at the deviation between each elective unit’s (party’s) vote share and its seat 
share: if an elective unit obtains, say 25 per cent of the votes and 20 per cent of the seats, the 
deviation is 5. The index adds up the absolute values of these deviations across all parties running in 
the election and divides the total by two. 

This index became the standard measure of disproportionality. It represents the percentage 
of parliamentary seats that all of the over-represented parties combined hold above their 
proportional share (or, equivalently the deficit experienced by all the under-represented parties). As 
an example of such deviation, frequently is given an example of the UK general election of 2015, in 
which the value of the Loosemore-Hanby index was 24.0. That means that the parties whose seat 
shares exceed their vote shares (all parties in UK Parliament) collectively hold 24 per cent of the 
seats in the House of Commons more than they would if they were represented in exact proportion 
to their votes – that is, about 156 seats more. Conversely, the under-represented parties collectively 
hold about 156 seats fewer than they would in the case of perfect proportionality. 
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Abstract 
 
Economic growth in the Republic of Moldova is largely determined by consumption, which is now higher than the 
volume of GDP. An important role in economic development is private consumption. At the same time, the importance 
of remittances for private consumption is indisputable. The purpose of this article is to demonstrate this dependence 
using modern econometric methods and to determine the percentage of dependence on private consumption of 
remittances. 
 
Key words: Remittances, private consumption, stationarity, Pairwise-Granger causality test, BVAR 

 
JEL CLASSIFICATION: C11, C87 
 

Introducere. Importanţa remitentelor pentru economia naţională nu mai este pusă la 
îndoială. Remitenţele sunt unul din principalii factorii de influenţă asupra consumului privat. Scopul 
acestui articol este de a demonstra econometric această dependenţă. Deoarece nu sunt teorii 
economice, care dezvăluie forma acestei dependenţe s-a apelat la un model VAR cu estimare 
Baysiană, care se utilizează în cazul numărului mic de observaţii. 

Descrierea variabilelor studiate. Remitenţele din străinătate joacă un rol important în 
economia Moldovei. În 2016, volumul acestora a ajuns la 2,1 miliarde de dolari SUA, sau 26,1% 
din PIB (conform statisticilor privind balanţa de plăţi). Impactul acestor fluxuri de numerar asupra 
economiei este ambiguu. Pe de o parte, ele contribuie la creşterea nivelului material al populaţiei şi, 
în consecinţă, reduc nivelul sărăciei în ţară, reduc rata şomajului şi asigură venituri semnificative 
pentru bugetul public naţional. Prin promovarea creşterii consumului, aceste venituri sunt încă una 
dintre principalele surse ale creşterii economice a ţării. Pe de altă parte, un aflux semnificativ de 
valută promovează consolidarea excesivă a valutei naţionale, deteriorarea balanţei comerciale, 
precum şi lipsa forţei de muncă. 

Creşterea migraţiei forţei de muncă în Moldova a început odată cu criza regională din 1998, 
care a afectat în mare măsură economia naţională. Trebuie remarcat faptul că situaţia economică din 
Republica Moldova a fost dificilă, chiar şi înainte de criză, perioada de trecere de la o economie 
centralizată la o economie de piaţă a fost însoţită de schimbări structurale majore, ceea ce a dus la o 
scădere a volumelor de producţie şi o creştere puternică a şomajului. Astfel, ca urmare a prăbuşirii 
Uniunii Sovietice, majoritatea întreprinderilor din Republica Moldova (în principal cu subordonare 
unională) au fost închise, ceea ce a condus la creşterea şomajului. Destrămarea colhozurilor şi 
privatizarea terenurilor în sectorul agricol au condus la fragmentarea terenurilor în parcele mici, 
ceea ce face practic imposibilă aplicarea tehnologiilor moderne şi mecanizarea în prelucrarea 
terenurilor. Ca urmare, productivitatea în agricultură a scăzut dramatic. Astfel, oamenii (în special 
în sate şi oraşe mici) au rămas practic fără mijloace de subzistenţă. 

Criza din 1998 a agravat situaţia deja foarte dificilă a populaţiei. În aceste condiţii, munca în 
străinătate pentru mulţi lucrători a fost singura modalitate de a-şi susţine familiile. În ciuda creşterii 
economice ulterioare, fluxul migraţiei forţei de muncă a crescut în 2008, astfel transferurile baneşti  
s-au ridicat la 1,9 miliarde de dolari (31,2% din PIB). 
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Scopul iniţial al majorităţii lucrătorilor migranţi a fost îmbunătăţirea situaţiei materiale a 
familiilor şi plata datoriilor existente. Mai târziu au început să folosească banii câştigaţi pentru 
construirea, achiziţionarea sau repararea de locuinţe, ceea ce a condus la creşterea rapidă a 
construcţiilor în anii 2001-2007. În această perioadă de timp, creşterea cumulativă a valorii 
adăugate brute a acestui tip de activitate sa triplat aproape (286% faţă de 2000) 

Conform studiului „Transferuri de bani de la cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi peste 
hotare la muncă”, efectuat de către CBS AxA în baza sondajelor de opinie în anul 2004, primul loc 
în ierarhia beneficiarilor de remitenţe sunt cheltuielile pentru hrană şi îmbrăcăminte (43,1% dintre 
respondenţi au declarat că a cheltuit cel mai mult în acest domeniu), urmată de plata serviciilor 
comunale (18,2%). 

Ponderea investiţiilor în afaceri este cea mai mică în structura cheltuielilor beneficiarilor de 
remitenţe, dar şi în structura direcţiile posibile de utilizare a acestora. Dintre cei intervievaţi, doar 
1,5% au planificat să investească în afaceri, în primul rând, şi 4,8% - în al doilea rând. 

În acelaşi timp, mulţi respondenţi (58,9%) au menţionat că ar dori să investească în afacerea 
lor. Astfel ca obstacolele majore au fost identificate condiţiile mediului de afaceri, instabilitate şi a 
nivelul ridicat al birocraţiei şi corupţiei. În consecinţă, majoritatea respondenţilor ar dori să 
investească în activităţi care ar aduce un profit imediat: în imobile, apoi în magazine, baruri, etc. 

Astfel, acest studiu a relevat faptul că remitenţele de la lucrătorii de peste hotare au un 
potenţial de investiţii, care, cu toate acestea, nu este pe deplin realizat, care a indicat necesitatea de 
a îmbunătăţi climatul investiţional din ţară, crearea unui mediu favorabil pentru întreprinderile mici 
şi mijlocii, mai ales la nivel regional, reforma managementului, dezvoltarea pieţei valorilor 
mobiliare etc. 

Pentru a realiza mai bine potenţialul investiţional al beneficiarilor de numerar din străinătate, 
Guvernul Republicii Moldova a lansat în 2010 un program de atragere a investiţiilor în economia 
PARE "1 + 1". Programul oferă finanţare a proiectelor viabile de investiţii prin acordarea în 
proporţie de 50% din suma totală a investiţiei (dar nu mai mult de 200 mii lei). Adică, în cadrul 
programului, se asigură un leu per leu investit de beneficiari în propria lor afacere din fondurile 
obţinute în străinătate. De aceste fonduri pot beneficia atât lucrătorii migraţi, cât şi pe cei apropiaţi. 

Consumul privat. De la obţinerea independenţei, consumul a fost principala sursă de creştere 
economică în Moldova. Din 1995, ponderea sa în PIB a depăşit 80% şi a crescut constant, atingând 
în 2011-2012, 116,7% -116,8%. În acelaşi timp, principalul factor de creştere a fost consumul 
privat, care a înregistrat o creştere mai rapidă decât PIB. Astfel, între 2000 şi 2014, consumul privat 
a crescut de 2,3 ori, în timp ce PIB - de 2 ori. Ponderea consumului privat în PIB a crescut de la 
87,6% în 2000 la 91% în 2014 (în 2011 şi 2012, ponderea acestuia în PIB a atins 94,8%). În anul 
2016 consumul total a constituit 109,6% din PIB, iar consumul privat fiind de 88,6%. Trebuie 
remarcat că potenţialul acestei surse de creştere nu este încă epuizat, deoarece PIB-ul în 2016 a 
atins doar 72,3% din nivelul din 1990. Acest lucru este indicat şi de nivelul scăzut al economiilor 
gospodăriilor populaţiei. 

Trebuie remarcat faptul că creşterea semnificativă a consumului privat nu s-a realizat pe 
contul surselor interne, dar ca rezultat al transferurilor băneşti în folosul persoanelor fizice, volumul 
cărora a depăşit 24% din PIB in 2003, iar în ani (2005-2008) a constituit 30%. 

Scăderea remitenţelor din Rusia (ponderea cărora în 2014 a reprezentat peste 60% din totalul 
transferurilor), în 2015, ca urmare a slăbirii rublei ruseşti şi recesiunea din această ţară, a fost cauza 
principală a scăderii consumului privat în această  perioada cu 3, 5%. 

Astfel, studiul impactului fluxurilor de numerar din migraţia forţei de muncă externe asupra 
consumului privat prezintă un interes deosebit.  
Studiul grafic al variabilelor. Evoluţia remitentelor urmează un trend ascendent cu două puncte de 
inflexiune reprezentate de anii 2009 si 2014 (Figura 1). Creşterea cea mai spectaculoasă a acestui 
indicator macroeconomic a fost înregistrată între anii 1998-2008, urmând ca in anul 2009 să scadă, 
ca urmare a efectelor crizei financiar-economice. În anii 2010-2014 urmează din nou un trend 
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ascendent cu căderea din 2015, ca urmare a crizei financiare din Rusia. Volumul transferurilor din 
străinătate în favoarea persoanelor fizice, care a servit drept sursă pentru analiza econometrică a 
remitenţelor, este prezentat de BNM [1] în $US. Volumul real al remitenţilor în lei a fost calculat cu 
ajutorul cursului mediu anual al $US şi deflatate prin indicele preţului de consum.   

 
Figura 1. Evoluţia transferurilor de bani în Republica Moldova în perioada 1996 -2016 

Sursa: Calcule ale autorilor in baza informaţiei statistice a BNM[1] , prelucrate cu ajutorul programului EViews 9.0 
 
Evoluţia consumului privat repetă trendul ascendent si punctele de inflexiune din anii 2009 

şi 2015 (Figura 2). O eventuală analiză a importului de bunuri in Republica Moldova ar demonstra 
o evoluţie asemănătoare cu aceste doua variabile, cea ce denotă faptul, că consumul privat in RM 
este in mare parte satisfăcut din import. 

 
Figura 2. Evoluţia consumului privat real în Republica Moldova 

Sursa: Calcule ale autorilor in baza informaţiei statistice a BNS[2], prelucrate cu ajutorul programului EViews 9.0 
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Legătura statistică dintre consumul privat şi transferurile băneşti în favoarea persoanelor 
fizice, de-a lungul perioadei 1996-2016, poate fi intuită cu uşurinţă din figura 3, dar va fi verificată 
şi empiric. 

Figura 3. „Simple scatter graph” aferent Consumului privat  şi remitentelor 
Sursa: date prelucrate cu ajutorul programului EViews 9.0 

 
Metodă şi rezultate Pentru a verifica dacă există o relaţie între remitenţe (REMIT_REAL) 

şi consumul privat (CONS_PRIV), s-au considerat următoarele ipoteze:  
𝐻1:𝐶𝑂𝑁𝑆_𝑃𝑅𝐼𝑉 = 𝑓(𝑅𝐸𝑀𝐼𝑇_𝑅𝐸𝐴𝐿) 
𝐻2:𝑅𝐸𝑀𝐼𝑇_𝑅𝐸𝐴𝐿 = 𝑓(𝐶𝑂𝑁𝑆_𝑃𝑅𝐼𝑉) 

Demonstraţia va fi făcută cu ajutorul unui model VAR (Vector AutoRegresiv), estimat prin 
metoda Bayesiană (BVAR), care constă în faptul  că parametrii modelului sunt trataţi ca variabile 
aleatorii, cu o anumită distribuţie apriorică. VAR sunt modele statistice flexibile care de obicei 
includ mulţi parametri, ce necesită estimare. Având în vedere lungimea limitată a seturilor de date 
macroeconomice, metoda Bayesian a devenit o modalitate de a utiliza informaţia apriori pentru a 
reduce numărul de parametri estimaţi.  

Principalele etape ale analizei econometrice sunt:  
a) aplicarea testelor de staţionaritate;  
b) verificarea cauzalităţii Granger dintre variabilele considerate; 
c) selectarea lag-ului adecvat şi a modelului BVAR;  
d) verificarea condiţiei de stabilitate a modelului;  
e) identificarea funcţiilor de impuls. 

Testarea staţionarităţii. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca o serie de timp să fie 
staţionară sunt:  

• Media seriei de timp să fie constantă sau, cu alte cuvinte, observaţiile trebuie să 
fluctueze în jurul mediei.  

• Varianţa seriei să fie constantă.  
Din punct de vedere economic, o serie este staţionară dacă un şoc asupra seriei este temporar 

(se absoarbe în timp) şi nu permanent. În cazul în care o serie nu este staţionară, prin diferenţiere se 
obţine o serie staţionară. Ordinul de integrare a seriei reprezintă numărul de diferenţieri succesive 
necesare pentru obţinerea unei serii staţionare. În cazul variabilelor studiate, s-a testat mai întâi 
staţionaritatea pe nivel a seriilor cu ajutorul testelor ADF (Augmented Dickey-Fuller), PP 

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0 1,000 3,000 5,000 7,000

REMIT_REAL

Co
ns

_p
riv

28 
 



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. V. 

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 

(PhillipsPerron) şi KRSS (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) rezultând faptul că seriile nu sunt 
staţionare sau, altfel spus, prezintă o rădăcină unitară. Pentru staţionarea seriilor s-a procedat la 
diferenţierea de ordinul 1 a seriilor, iar rezultatele indică faptul că aceste serii sunt integrate de 
ordinul I (nu prezintă o rădăcină unitară sau sunt I (1)). 

Testul de cauzalitate Pairwise Granger verifică proporţia în care nivelul curent al 
consumului privat se datorează nivelurilor sale precedente, arătând, totodată, dacă prin adăugarea 
valorilor precedente ale celeilalte variabile (Remitenţe) explicaţia poate fi îmbunătăţită. Testul de 
cauzalitate Pairwise Granger, (Tabelul 1), sugerează (pentru un lag egal cu 2) faptul că nu se 
respinge ipoteza nulă în primul caz, ceea ce înseamnă consumul privat nu cauzează Granger 
volumul remitenţelor. Ipoteza nulă este respinsă în cazul al doilea (pentru un nivel de încredere de 
5%), ceea ce înseamnă că volumul remitenţele cauzează Granger nivelul consumului. 

Tabelul 1. Testul de cauzalitate Pairwise Granger 
Sample: 1994 2016  
Lags: 2   
    
 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
 L_CONS_PRIV does not Granger Cause L_REMIT_R  19  0.40041 0.6775 
 L_REMIT_R does not Granger Cause L_CONS_PRIV  3.76208 0.0493 
Sursa: date prelucrate cu ajutorul EViews 9.0 

Criteriul de selecţie a lag-ului . Pentru selectarea lag-ului, iniţial s-a considerat testul 
„VAR Lag Order Selection Criteria”(Tabelul 2), care ilustrează  faptul că, patru criterii din cinci 
(FPE, AIC, SC şi HQ) recomandă un lag egal cu 6 pentru modelul BVAR „D(L_REMIT_R) – 
D(L_CONS_PRIV)”.  
 

Tabelul 2. VAR Lag order selection criteria 
VAR Lag Order Selection Criteria    
Endogenous variables: D(L_REMIT_R) D(L_CONS_PRIV)    
Sample: 1994 2016     
Included observations: 14    
      
       Lag LogL LR FPE AIC SC 
            0  33.74185 NA   3.68e-05 -4.534550 -4.443256 
1  34.47296  1.148890  5.95e-05 -4.067566 -3.793684 
2  41.51554  9.054743  4.06e-05 -4.502220 -4.045750 
3  46.80502  5.289484  3.85e-05 -4.686432 -4.047374 
4  57.27889  7.481335  2.03e-05 -5.611270 -4.789625 
5  69.12582  5.077257  1.22e-05 -6.732260 -5.728027 
6  314.4679   35.04887*   7.72e-20*  -41.20970*  -40.02288* 
      
       * indicates lag order selected by the criterion   
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)  
 FPE: Final prediction error    
 AIC: Akaike information criterion    
 SC: Schwarz information criterion    
 HQ: Hannan-Quinn information criterion   

Sursa: date prelucrate cu ajutorul programului EViews 9.0 
 

29 
 



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. V. 

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 

Având in vedere numărul mic de observaţii, pune sub semnul întrebării rezultatul testării. 
Pentru acest  rezultat nu poate fi găsită nici o explicaţie economică plauzibilă. Astfel s-a utilizat o 
altă metodă de determinare a lag-ului optim pentru modelul BVAR.  

Simulările, la care a fost supus modelul, sunt ex-post, deci, pot fi confruntate cu realitate 
economică. Extrapolarea sau prognoza ex-post este o simulare în afara perioadei de eşantion, dar 
simularea acoperă o perioadă istorică, încât datele curente sunt disponibile pentru verificare. Astfel, 
au fost estimate şapte modele BVAR „D(L_REMIT_R) – D(L_CONS_PRIV)”  pentru anii 1996-
2013, în care s-a diversificat numărul de lag-uri, de la zero- la şase. Calitatea prognozei a fost 
determinate în baza mărimii  RMSE (Root Mean Square Error). În rezultat s-a obţinut, că cea mai 
calitativă prognoză pentru consumul privat se obţine pentru modelul cu un singur lag, pe când 
pentru  remitenţe – în modelul cu 4 laguri. Decizia finală de a alege modelul cu un singur lag, a fost 
luată din perspectiva următoarelor condiţii: 

• modelul trebuie să fie ” parsimonious”; 
• sensul economic; 
• mărimea lui Radj 

În asemenea condiţii, modelul poate fi scris astfel (Tabelul 3): 
D(L_REMIT_R) = C(1,0) + C(1,1) ∗ D(L_REMIT_R(−1)) +  C(1,2) ∗ D(L_CONS_PRIV(−1))  

D(L_CONS_PRIV) = C(2,0) ∗ + C(2,1) ∗ D(L_REMIT_R(−1))  +  C(2,2) ∗ D(L_CONS_PRIV(−1))  
Table 3. Estimările BVAR „D(L_REMIT_R) – D(L_CONS_PRIV) 

 Bayesian VAR Estimates 
 Sample (adjusted): 1998 2016 
 Included observations: 19 after adjustments 
 Prior type: Litterman/Minnesota 
 Initial residual covariance: Diagonal VAR 
 Hyper-parameters: Mu: 0, L1: 0.1, L2: 0.5, L3: 1 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
       D(L CONS PRIV) D(L REMIT R) 
      D(L CONS PRIV(-1)) -0.068916 -0.039745 
  (0.08337)  (0.09413) 
 [-0.82664] [-0.42224] 
   

D(L REMIT R(-1))  0.021040  0.258581 
  (0.02267)  (0.07130) 
 [ 0.92794] [ 3.62652] 
   
C  0.066787  0.049470 
  (0.01236)  (0.02429) 
 [ 5.40145] [ 2.03634] 
   

   

D09 -0.148097 -0.328445 
  (0.04614)  (0.09154) 
 [-3.21008] [-3.58796] 
    R-squared  0.587745  0.773629 
 Adj. R-squared  0.429185  0.686564 
 Sum sq. resids  0.036154  0.184345 
 S.E. equation  0.052736  0.119081 
 F-statistic  3.706777  8.885589 
 Mean dependent  0.052988  0.103994 
 S.D. dependent  0.069801  0.212701 
      Sursa: date prelucrate cu ajutorul programului EViews 9.0 
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În model a fost utilizată variabila  Dummy: 

𝐷09𝑡 = � 1,                                 𝑡 = 2009
0 ,𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑙𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑒 

În concluzie, modelul BVAR „D(L_REMIT_R) – D(L_CONS_PRIV)” poate fi considerat 
reprezentativ pentru a descrie legăturile autoregresive dintre consumul privat şi remitenţe. Pe baza 
modelului, pot fi identificate patru răspunsuri impuls (Figura 4), care evaluează efectul unui şoc 
asupra variaţiei valorilor curente sau viitoare ale variabilelor L_REMIT_R şi L_CONS_PRIV. 

Analiza impulsurilor. Pe baza analizei graficului, pot fi formulate următoarele estimări:  
1. Un şoc de +1% în nivelul consumului privat (graficul dreapta-sus) nu generează aproape 

niciun efect asupra remitenţelor. 
2. Un şoc de +1% în nivelul remitenţelor (graficul stânga-jos) va genera o creştere a 

consumului de 0,3% în prima perioadă şi aproape zero în celelalte, cea ce inseamnă că în mare 
măsură banii sunt imediat consumaţi. 

Figura 4. Funcţiile de impuls ale modelului BVAR „D(L_REMIT_R)–D(L_CONS_PRIV)” 
Sursa: date prelucrate cu ajutorul programului EViews 9.0 

 
CONCLUZII 

Conform aşteptărilor remitenţele sunt o sursă importantă pentru consumul privat în Republica 
Moldova. Testările econometrice referitor la interdependenta dintre factori nu se contrazic, astfel atât 
conform testului de cauzalitate Pairwise Granger, cât si analiza impulsurilor a demonstrat, că cauza 
sunt remitenţele, iar efectul consumul. Având în vedere, că creşterea economică în RM este bazată în 
mare măsură pe consum, se poate de spus, că testarea econometrică a demonstrat încă odată, că 
remitenţele sunt o sursă importantă pentru creşterea economică a economiei naţionale. Este bine 
venită analiza unui model BVAR ”Remitenţe-Consum Privat-PIB”, dar numărul mic de observaţii şi 
includerea unui factor nou, limitează şi mai mult la alegerea numărului optim de laguri.  
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Abstract 
 
The article examines possibilities of the innovative incubators of the Republic of Moldova to contribute to professional 
development and capacity building for new Digital Economy strategy development of the Eastern Partnership 
countries, announced as a declaration at the first ministerial level meeting with in the EaP on 11 June 2015 in 
Luxembourg. 
There are some relevant results of the activities of the innovative IT incubator IT4BA at the Academy of Economic 
Studies of Moldova are provided. 
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Actualmente, majoritatea firmelor din Moldova activează în sectoare cu o valoare adăugată 
mică, în mare majoritate în sfera serviciilor, iar în producere preponderent în agricultura, ceea ce se 
observă şi la exporturi. Unul dintre obiectivele principale ale Strategiei în domeniul inovării a 
Republicii Moldova pentru anii 2012-2020 este asigurarea condiţiilor de dezvoltare a firmelor 
inovative şi competitive pe pieţele globale. Pentru a asigura aceste calităţi, este necesar ca firmele 
să poartă răspunde rapid şi flexibil la schimbările economiei locale şi globale. În acelaşi timp, 
firmele trebuie să fie capabile să absoarbă rapid tehnologiile noi şi să lanseze producerea de produse 
şi servicii noi. Capacităţile de absorbţie a inovaţiilor nu apar de la sine, dar trebuisc dezvoltate şi 
antrenate. Astfel, ca prim pas, firmele pot absorbi tehnologiile existente, pregăti specialişti în 
domenii deja cunoscute, nelimitându-se la aceasta pe termen lung, continuând dezvoltarea 
tehnologiilor, elaborarea şi producerea de noi produse. 

Metoda de dezvoltare a companiilor de înaltă tehnologie trebuie să fie pe câteva dimensiuni: 
suport şi stimularea în majorarea competenţei personalului; implementarea de noi tehnologii (atât 
importate, cât şi autohtone); dezvoltarea afacerilor pe pieţele globale. În acelaşi timp, este necesar 
de a susţine şi stimula cooperarea dintre instituţiile de cercetare şi firme, ceea ce va avea, de 
asemenea, un impact pozitiv asupra dezvoltării firmelor, canalizării eforturilor, dar şi implementării 
rezultatelor cercetării. Totuşi, numai în cooperare cu producătorii ele pot fi transformate în 
tehnologii, produse şi servicii.  

Dezvoltarea economiei digitale contemporane poate avea loc doar în cazul elaborării, 
implementării politicilor juridice, financiare, respectarea şi implementarea standardelor europene 
tehnice în domeniul TIC etc. Economia digitală contribuie la mărirea pieţii de desfacere, în special, 
pentru IMM, la ocuparea forţei de muncă, la creşterea productivităţii, la scăderea cheltuielilor 
publice, la bunăstarea consumatorilor, oferind noi oportunităţi de expresie personală.  Mijloacele de 
comunicare electronică moderne şi serviciile online, inclusiv guvernarea electronică, sunt principalii 
vectori de transparenţă în luarea deciziilor, care se reflectă la nivelul proiectului e-Goverment. 
Pentru Republica Moldova este important să fie în acest trend inovativ, de care să profite economia 
ţării de pe urma serviciilor nenumărate care pot fi create şi dezvoltate. Dezvoltarea economiei 
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digitale a ţării ar fi un mijloc de recuperare a decalajului faţă de ţările europene şi atingerea 
obiectivului strategic al politicii externe şi interne al Republicii Moldova.  

În [1] au fost menţionate principalele direcţii  cu referire la Strategiile de dezvoltare a 
economiei digitale pentru Ţările Parteneriatului Estic vizând integrarea eficientă a RM în spaţiul 
european. Sunt anunţate mai multe idei care urmează să fie implementate pentru o dezvoltare eficientă 
a concepţiei economiei digitale în spaţiul dat. Din cele 6 priorităţi  menţionate în [2], evidenţiem 
importanţa direcţiei digital skills (competenţă digitală) – formarea competenţelor digitale.  

Conform studiilor efectuate în mai multe ţări, este demonstrată importanţa competenţelor 
digitale în dezvoltarea societăţii informaţionale în care ne aflăm actualmente. Experţii din domeniul 
TIC, remarcă problema comună a unei neconcordanţe între competenţele deţinute de tinerii 
specialişti şi cererea pieţii muncii. După diferite analize de decalaj, au fost stabilite cele mai 
solicitate competenţe de întreprinderi. Aceştia subliniază faptul, că economia digitală necesită 
dezvoltarea şi implimentarea ideilor inovative, creşterea comerţului şi serviciilor on-line, dar, cu 
părere de rău, acest lucru nu poate fi abordat la cote maxime din lipsa resurselor umane cu 
competenţele digitale necesare. 

În [2] este accentuat, că decalajul identificat în Ţările Parteneriatului Estic, se referă la 
codificarea, analiza mare a datelor, cloud computing, securitatea cibernetică, dezvoltarea 
aplicaţiilor, medii sociale şi abilităţi multidisciplinare (abilităţi tehnice combinate cu 
antreprenoriatul, business intelligence, managementul proiectelor, sociale, comunicare, aptitudini). 

Participanţii Summitului Parteneriatului Estic (PaE), Riga, 2122/05/2015 au recunoscut  
necesitatea abordării acestor lacune pentru a construi competenţele digitale necesare în economia 
digitală [3]. 

În contextul celor afirmate mai sus, vom prezenta un proiect real realizat în cadrul 
incubatorului IT4BA care vine să popularizeze competenţele digitale în rândurile tinerilor. 
 Astfel, în 2015 a fost lansat incubatorul inovaţional din cadrul Academiei de Studii 
Economice a Moldovei – IT4BA (Information Technologies for Business Applications), specializat 
în domeniul Tehnologiilor Informaţionale (TI) bazat pe idei inovative şi transfer tehnologic. IT4BA 
este un proiect realizat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, Guvernul RM şi Academia de 
Studii Econoimice, în baza Legii cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de 
inovare nr. 138-XVI din 21.06.2007. 

IT4BA prestează asistenţă practică şi metodică pentru formarea şi perfecţionarea 
capacităţilor  intelectuale, inovaţionale şi educaţionale a tinerilor antreprenori şi tinerilor care şi-au 
lansat un start-up în domeniul IT bazat pe inovaţie, la fel, proiectul îşi propune să devină un 
catalizator în vederea creării afacerilor în domeniul IT din Moldvoa. Plus valoarea acestui centru, 
constă în amplasarea lui în apropierea imediată de studenţi şi potenţialii tineri antreprenori, care 
prin intermediul proiectului vor avea acces la spaţiu şi utilaj pentru dezvoltarea ideilor inovaţionale 
proprii, vor putea participa la evenimentele de popularizare a ideilor de afaceri şi a sectorului IT, la 
cursuri interactive de instrurie şi alte servicii pentru tineri. Incubatorul activează intensiv cu diverse 
ONG-uri, comunităţi de experţi şi instituţii academice de profil.  

În contextul proiectului realizat de ASEM, s-a depus un efort economic de modernizare şi 
amenajare a spaţiilor Incubatorului (400 mp), inclusiv două sali de calculatoare cu o bază materială 
tehnică de 25 calculatoar. Astfel, asigurând accesul maselor de tineri la potenţialul centrului.  
  În cadrul proiectului, au fost realizate mai multe evenimente de popularizare a incubatorului 
în rândul tinerilor şi creşterea atractivităţii ofertelor centrului. 

Incubatoru Inovaţioanal găzduieşte 6 întreprinderi noi create de tineri. Oferă spaţii şi servicii 
educaţionale pentru organizarea şi lansare afacerilor pentru circa 1000 de tineri anual, inclusiv tineri 
din familii social vulnerabile şi tineri din regiuni dezavantajate. Sinergia proiectului dat, va avea un 
impact pozitiv atât asupra contextului de implimentare a parcurile ştiinţifico-tehnologice şi 
incubatoarele de inovare, dar  şi va complementa eforturile de diversificare a serviciilor pentru 
tineri, cât şi creşterea accesului tinerilor la oportunităţile oferite de piaţa muncii. 
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 În  22 – 23 septembrie, 2017, incubatorul a găzduit  Hackathon-ul  “Tehnologii 
informaţionale pentru agricultură: realităţi şi perspective pentru Republica moldova”.  
 Atelierul de lucru a reunit 34 de persoane: profesionişti din sectorul agrar şi sectorul IT, cât 
şi studenţi din diferite instituţii de învăţământ superior care au o pasiune pentru tehnologiile 
informaţionale.  Evenimentul a fost moderat de S.Tutunaru, dr., conf. univ., director IT4BA. 
 La prima etapă a avut loc înregistrarea participanţilor şi formarea a cinci echipe de lucru. 
Prima zi, a continuat cu analize şi dscuţii privind problemele şi perspectivele de dezvoltare a 
sectorului agrar prin implimentarea tehnologiilor informaţionale. La discuţii au luat parte, invitaţi 
din mediul de afaceri din ţară şi de peste hotare: A. Timuş, director, Î.S. „Centrul Informaţional 
Agricol”;   A. Gordienko, directorul Departamentului Materii Prime, Südzucker Moldova SA; C. 
Iaţco, directorul Departamentului IT, Südzucker Moldova SA; I. Danii, Direcţia geodezie, 
cartografie şi geoinformatică. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru din R. Moldova; S. Tutunaru, 
dr., conf. univ., Academia de Studii Economice a Moldovei, Republica Moldova;   A. Radesca, 
CTO ICS Next Generation Team SRL, resident IT4BA, Italy; C. Cojocari, directorul centrului TIC 
al ASEM;   V.Boico, Compania Moldo-American ”Trimetrica”, Chisinău;   S. Mîrza, Doctorand. 
Catedrei "Marketing şi Achiziţii", UASM; Vikroria Yavorska, PhD, Iryna Boryshkevych, PhD-
student; Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine; Valentyna 
Yakubiv, professor. Iryna Hryhoruk, PhD-student, Vasyl Stefanyk Precarpathian National 
University, Ivano-Frankivsk, Ukraine  Svitlana Kropelnytska, Associate Professor, Ph.D, Deputy 
Head of the Finance Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,  Lyudmyla 
Shyyko, PhD, Science park "Precarpathian University". Ivano-Frankivsk, Ukraine. 

În urma discuţiilor purtate au fost selectate mai multe teme pentru a fi soluţionate de către 
echipele participante. Au fost elaborate recomandări cu privire la creşterea eficienţei activităţii 
antreprenorilor autohtoni din domeniul agrar. În condiţiile implementării recomandărilor înaintate, 
unităţile agricole din Republica Moldova, vor putea să îmbunătăţească activitatea întreprinderii în 
compartimentele gestiunii economico-financiare, contabilităţii şi practicii auditului, 
managementului entităţilor şi să corespundă standardelor internaţionale. 

În special, concluziile ce au reieşit din dezbaterile iniţiate s-au axat pe implimentarea 
tehnologiilor inovaţionale în sectorul agrar prin implicarea  mediului universitar inovativ, prin 
intermediul dezvoltării cercetării ştiinţifice şi promovării inovaţiilor şi transferului tehnologic.  

De asemenea, s-a reliefat exigenţa de a intensifica cooperarea în ce priveşte cercetarea 
ştiinţifică dintre mediul universitar şi mediul de activitate, în vederea identificării noilor tematici şi 
domenii de cercetare ştiinţifică şi, drept o modalitate de a intensifică cercetarea şi a asigura un nivel 
calitativ înalt a acesteia. S-a demostrat existenţa unui înalt potenţial de implimentare a tehnologiilor 
informaţionel în sectorul agrar. În articolele prezentate, autorii au făcut analize cu referire la temele 
alese, au elaborat recomandări cu privire la creşterea eficienţei activităţii antreprenorilor autohtoni. 
În condiţiile implementării recomandărilor înaintate unităţile agricole din Republica Moldova vor 
putea să îmbunătăţească activitatea întreprinderii în compartimentele gestiunii economico-
financiare, contabilităţii şi practicii auditului, managementului entităţilor şi să corespundă 
standardelor internaţionale. 

În urma prezentărilor comunicărilor ştiinţifice planificate, s-au stabilit următoarele sarcini de 
lucru, care au fost propuse echipelor pentru soluţionare: 

1. Elaborarea unui Platforme pentru evidenţa schimbului de produse agricole (barter). 
Aplicaţia este scrisă în limbajul de programare Java pentru sistemul de operare ANDROID, 
utilizează firebase ca bază de date. 

2. Green energy 
3. Agricultura de precizie 
4. Evidenţa informaţiei agricole (animale, produse cultivate, terenuri,...) 
5. Logistica de transportare (evidenţa depozitărilor). 

A doua zi a continuat cu lucrul asupra proiectelor.  
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Studenţii participanţi la Hackathon au avut un dialog deschis cu experţii privind 
perspectivele şi posibilităţile de angajare, modul de angajare în firmele din domeniul IT; dar au fost 
abordate şi diverse aspecte practice privind pregătirea dosarelor candidaţilor la angajare, modul de 
prezentare la interviuri, etc. 

După ce echipele participante au prezentat soluţiile elaborate, experţii au dat sfaturi şi 
sarcini suplimentare pentru îmbunătăţirea proiectelor propuse. Pe parcursul a două ore, echipele au 
avut posibilitatea să perfecteze proiectele. Pe parcursul acestei perioade, participanţii au avut o 
comunicare deschisă, directă cu membrii juriului – experţii evenimentului. Menţionăm în mod 
deosebit comportamentul impecabil al experţilor, care a fost unul prietenos, deschis, plin de sfaturi; 
un comportament destoinic de adevăraţi mentori. 

După ce proiectele au fost perfectate, acestea au fost prezentate experţilor. Prezentările 
finale, de fapt, au avut loc într-un regim interactiv de comunicare între experţi şi membrii echipelor.  
 
CONCLUZII 

Din cele menţionate au rezultat mai multe teme cheie. În special, existenţa unui deficit 
(nepotrivire majoră) de competenţe TIC şi vedem acest lucru ca limitând creşterea economiei 
digitale. Această situaţie este agravată de faptul că majoritatea părţilor interesate percep absolvenţii 
TIC ca neposedând abilităţile necesare pentru a contribui la operaţiunile de afaceri.  

Incubatoarele innovaţionale TI sunt capabile să propună programe noi, actualizate de 
formare a competenţelor digitale cerute pe piaţa muncii la univel înalt şi mai multe  stagii de 
practică care să corespundă dezvoltării societăţii informaţionale pentru a reduce deficitul de 
competenţe digitale.  

Merită atenţie şi formarea diferitor coaliţii naţionale, internaţionale, pregătirea startup-lor cu 
aplicarea tehnologiilor revoluţionare care vizează reducerea decalajului digital cu ţările partenere, 
beneficiind în acelaşi timp de experienţele "marii Coaliţii pentru locuri de muncă digitale". 
Formarea propriilor coaliţii de competenţe digitale naţionale şi locale cu ţările Parteneriatului Estic 
(PaE), companii autohtone, furnizori de educaţie şi ONG-uri. 
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Abstract 
 
In this work was analyzed information environment for developing web-based tools for anticorruption expertise of legal 
acts drafts. Based on this analysis were formulated goals, functional and non-functional requirements to the 
information system that comes to assist that process. 
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Introducere 
Metodele de prevenire şi combatere a fenomenului de corupţie trebuie să constituie o 

preocupare permanentă într-un stat de drept, pentru a asigura o dezvoltare durabilă şi o creştere 
substanţială a calităţii vieţii. Importanţa acordată domeniului anticorupţie în Republica Moldova a 
fost pusă în evidenţă prin menţiuni exprese în acordurile bilaterale încheiate cu Uniunea Europeană, 
precum şi în documentele de cooperare cu Consiliul Europei, ONU, NATO şi cu alte organisme 
internaţionale. Republica Moldova se bucură constant de asistenţă externă considerabilă pentru 
implementarea programelor anticorupţie şi sporirea eficienţei în dezvoltarea şi utilizarea metodelor 
şi instrumentelor de prevenire a corupţiei. 

În virtutea implementării Hotărârii Guvernului nr. 977 din 23.08.2006 privind expertiza 
coruptibilităţii proiectelor de acte legislative şi normative [1], Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) 
este abilitat cu sarcina efectuării expertizei anticorupţie asupra proiectului actului legislativ/normativ 
definitivat. Expertiza anticorupţie este procesul de evaluare şi identificare a riscurilor de corupţie în 
conţinutul proiectelor de acte legislative/normative şi elaborarea recomandărilor pentru înlăturarea sau 
diminuarea efectelor acestora. Expertiza anticorupţie este realizată în baza unei metodologii [2], care 
stabileşte obiectivele şi etapele efectuării expertizei anticorupţie, tipologia  riscurilor regulatorii de 
corupţie, structura raportului de expertiză anticorupţie. 

Analiza problemei şi justificarea soluţiei. 
În urma analizei documentelor normative în acest domeniu, resurselor informaţionale şi 

instrumentelor existente de realizare a expertizei proiectelor de acte, au fost identificate o serie de 
impedimente în circulaţia liberă şi sigură a informaţiilor între componentele spaţiului informaţional. 
Interacţiunile între componentele bazei informaţionale şi unităţile care o gestionează nu sunt 
întotdeauna interactive, majoritatea problemelor fiind rezolvate doar prin utilizarea hârtie, ceea ce 
necesită mult timp şi resurse suplimentare. Astfel, este îngreunat procesul de asigurare a 
transparenţei informaţiei, care este realizat prin publicarea rapoartelor de expertiză anticorupţie şi a 
altor documente relevante pe pagina Web a CNA exclusiv în regim manual. La fel, ies în evidenţă 
lacune în comunicarea şi schimbul de informaţii între resursele implicate la realizarea expertizei şi 
factorii de decizie, ceea ce duce la creşterea timpului de definitivare a rapoartelor de expertiză. 

Colaborarea eficientă, atât pe verticală cât şi pe orizontală, a parţilor implicate la 
expertizarea proiectelor de acte legislative/normative este esenţială pentru asigurarea unei calităţi 
mai bune şi în timp oportun a expertizelor. Ţinând cont de acestea, se impune necesitatea 
dezvoltării şi implementării unei soluţii informatice capabile să informatizeze şi automatizeze 
totalitatea proceselor aferente expertizei anticorupţie a actelor legislative/normative. Organizarea 
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etapelor de realizare a rapoartelor de expertiză cu ajutorul unui sistem informatic modern, bazat pe 
tehnologii de ultimă generaţie, ar oferi o serie de avantaje şi beneficii atât pentru stat, cât şi pentru 
societate, prin consultarea activă a calităţii proiectelor de acte legislative/normative.  Transparenţa 
activităţilor şi realizarea corectă a tehnologiilor informaţionale va crea un mediu interactiv de 
comunicare şi schimb de resurse informaţionale atât între părţile implicate la realizarea expertizei 
cât şi între autorităţile publice şi societate. Sistemul trebuie să satisfacă cerinţele de exploatare care 
determină parametrii cantitativi şi calitativi ai platformei în general, de asemenea componentele şi 
funcţiile sale, care asigură cerinţele utilizatorilor. 

Implementarea unei soluţii informatice va permite eficientizare activităţii colaboratorilor 
CNA în cadrul proceselor de expertizare anticorupţie şi va livra un şir de beneficii: 
 acces la informaţia cu caracter public ce vizează activităţile de expertiză anticorupţie 

efectuată de CNA; 
 asigurarea unui mecanism de plasare, de către Autorităţile Publice Centrale ale Republicii 

Moldova, a actelor legislative sau normative pentru expertizarea anticorupţie; 
 asigurarea transparenţei şi trasabilităţii proceselor de examinare şi expertizarea proiectelor 

de acte legislative şi normative supuse expertizei anticorupţie; 
 optimizarea proceselor de lucru şi reducerea costurilor operaţionale; 
 regăsirea rapidă a datelor şi a documentelor relevante proceselor de expertizare anticorupţie; 
 implementarea mecanismelor de lucru în comun a tuturor actorilor implicaţi în procesul de 

expertizare anticorupţie a actelor legislative şi normative; 
 consolidarea unei arhive digitale a dosarelor expertizelor anticorupţie efectuate de CNA; 
 consolidarea unei baze de cunoştinţe care va contribui la ameliorarea calităţii funcţionării CNA; 
 sporirea calităţii actelor legislative şi normative adoptate în Republica Moldova.  

Această lucrare delimitează scopurile, sarcinile şi funcţiile soluţiei informatice, structura 
organizaţională şi constrângerile normative şi legislative, cerinţele funcţionale şi nefuncţionale 
necesare elaborării şi exploatării sistemului informatic „Expertiza anticorupţie a proiectelor de acte 
legislative şi normative” (SI e-Expertiza). Acest sistem informatic reprezintă o soluţie informatică 
din categoria Guvern pentru Guvern (G4G), Guvern pentru Cetăţeni (G4C) şi e îndreptat spre 
asigurarea necesităţilor informatice şi informaţionale ale actorilor implicaţi în procesele de evaluare 
anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative.  

Destinaţia primordială al SI e-Expertiza este asigurarea CNA cu o soluţie informatică 
performantă pentru automatizarea procesului de expertizare anticorupţie a actelor legislative şi 
normative emise de Autorităţile Publice Centrale (APC), monitorizare a procesului de elaborare şi 
aprobare a actelor legislative şi normative pasibile expertizei anticorupţie şi furnizarea cetăţenilor a 
informaţiei de interes public privind rezultatele expertizei anticorupţie. 

Avantajul principal al SI e-Expertiza constă în faptul că, în perspectivă, totalitatea proceselor de 
prezentare a iniţiativelor legislative pentru expertizarea anticorupţie, efectuare a expertizei anticorupţie 
şi diseminare a datelor privind rezultatele expertizei anticorupţie vor fi efectuate aplicând masiv 
mijloacele electronice. Astfel, va fi posibilă implementarea fluxurilor de lucru electronice şi 
interacţiunea cu sisteme informatice externe în vederea diseminării informaţiei relevante. 

Crearea şi implementarea SI e-Expertiza va permite CNA să atingă următoarele obiective: 
 asigurarea tranziţiei activităţii CNA la o altă tehnologie de lucru bazată pe generarea şi evidenţa 

electronică a tuturor documentelor aferente procedurilor de expertizare anticorupţie; 
 implementarea fluxurilor de lucru bazate pe circulaţia electronică a documentelor şi deciziilor; 
 furnizarea publicului interesat din Republica Moldova (cetăţeni, APC, APL, societate civilă) 

a accesului public la documentele primare şi informaţia analitic-statistică privind sistemul de 
expertizare anticorupţie a actelor legislative şi normative; 

 realizarea unui mediu eficient de colaborare între actorii implicaţi în procedurile de 
expertizare anticorupţie (utilizatori autorizaţi ai APC, experţi CNA, decidenţi CNA, entităţi 
externe etc.); 
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 asigurarea informaţională a activităţii de analiză, prognozare şi cercetare ştiinţifică în domeniu. 

Întru asigurarea obiectivelor înaintate soluţiei informatice, la proiectarea, realizarea şi 
implementarea sistemului informatic e-Expertiza trebuie să se ţină cont de următoarele principii de 
realizare: 
 implementarea unei soluţii client-server bazată pe tehnologii Web cu acces autorizat; 
 asigurarea unei securităţi adecvate a sistemului informatic pentru a proteja informaţia şi 

subsistemele componente împotriva utilizării lor neautorizate sau a divulgării informaţiei cu 
caracter personal sau a celei cu accesibilitate limitată; 

 minimizarea numărului diferitor tehnologii şi produse care sunt similare după destinaţie; 
 asigurarea unei viteze performante de procesare a solicitărilor beneficiarilor; 

Respectarea acestor principii la etapele de proiectare şi elaborare a soluţiei Web va contribui 
la  sporirea operativităţii şi prelucrării informaţiilor, asigurarea nivelului înalt de exactitate, 
prezentarea informaţiei într-o formă mai potrivită pentru utilizatorul final, asigurarea unui nivel 
înalt de securitate. La fel de important, în acest sens, este proiectarea şi realizarea sistemul 
informatic într-o manieră accesibilă utilizatorilor cu cunoştinţe de operator la calculator şi utilizare 
elementară a Internetului. 

Arhitectura şi actorii sistemului informatic 
Dezvoltarea arhitecturii generale presupune concretizarea funcţionalităţilor viitorului sistem 

informatice prin definirea componentelor  şi interacţiunilor dintre acestea în concordanţă cu 
cerinţele şi obiectivele stabilite faţă de sistem la etapa proiectării. Analiza activităţii CNA în 
prevenirea actelor de corupţie arată că se operează cu volume mari şi complexe informaţii care au o 
structură multidimensională, cum sunt: proiecte de acte legislative/normative, rapoarte de expertiză 
anticorupţie, factori de risc, riscuri de corupţie, etc. 

 
Figura 1. Arhitectura generală a SI e-Expertiza 
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Din punct de vedere funcţional arhitectura sistemului trebuie să asigure o soluţie fiabilă şi 
scalabilă atât în cazul creşterii numărului de utilizatori concurenţi, cât şi în cazul creşterii volumului 
de informaţie gestionată de acesta. Deoarece SI e-Expertiza nu este o soluţie informatică izolată, ci 
va interacţiona cu alte subsisteme informatice ale CNA sau soluţii informatice externe, soluţia 
informatică dezvoltată va oferi suport pentru integrarea cu alte subsisteme informatice în baza 
arhitecturii orientate pe servicii (SOA). Utilizatorii autorizaţi se vor autentifica prin soluţia M-Pass, 
promovată de Centrul de Guvernare Electronică (CGE), şi vor utiliza serviciul M-Sign pentru 
aplicarea semnăturii digitale pe formularele electronice perfectate şi documentele încărcate. 

În rezultatul analizei componentelor sistemului informatic şi evidenţierii unui şir de 
abordări, a fost elaborată arhitectura generală. Orientarea conceptuală a fost aleasă la realizarea unui 
sistem, flexibil şi transparent, care să asigure o concentrare mare de informaţii şi uşor accesibile. În 
figura 1 este ilustrată arhitectura generală a SI e-Expertiza. 

În cadrul gestionării activităţilor de elaborare a rapoartelor de expertiza anticorupţie a 
proiectelor de acte legislative/normative au fost definite unele fluxuri de lucru pentru optimizarea 
colaborării utilizatorilor sistemului informatic. Utilizarea fluxurilor de lucru este orientată la 
sporirea participării la procese de activitate consistente şi îmbunătăţirea eficienţei şi productivităţii 
organizaţionale. Aceasta permite persoanelor care efectuează aceste activităţi să se concentreze mai 
degrabă asupra realizării lucrului propriu zis, decât să se preocupe de gestionarea fluxului de lucru. 

Pentru SI e-Expertiza au fost definite următoarele categorii primordiale de fluxuri 
informaţionale disponibile diferitor categorii de utilizatori ai sistemului informatic: 
 Depunere proiect act legislativ/normativ - Reprezintă fluxul unde sunt implicaţi totalitatea 

utilizatorilor autorizaţi ai APC iniţiatoare de acte legislative sau normative pasibile 
expertizei anticorupţie pentru depunerea proiectului de act legislativ/normativ pentru 
expertiza anticorupţie. 

 Iniţiere expertiză anticorupţie şi evaluarea riscurilor pe domenii - Reprezintă fluxul unde 
sunt implicaţi totalitatea actorilor CNA pentru iniţierea unei expertize anticorupţie a actelor 
legislative/normative în vigoare. 

 Expertiza anticorupţie a proiectului actului legislativ/normativ - Reprezintă fluxul unde sunt 
implicaţi totalitatea actorilor CNA pentru desfăşurarea unei expertize anticorupţie a unui 
proiect de act legislativ/normativ. 

 Monitorizarea actelor normative/legislative publicate în Monitorul Oficial - Reprezintă 
fluxul unde sunt implicaţi totalitatea actorilor CNA în monitorizarea actelor legislative şi 
normative pasibile expertizei anticorupţie publicate în Monitorul Oficial. 

 Verificare trasabilitate expertiză anticorupţie - Reprezintă fluxul destinat actorilor externi 
CNA prin intermediul căruia vor extrage informaţie privind trasabilitatea proceselor de 
expertizare anticorupţie. 
În figura 2 sunt prezentate resursele umane sau sistemele informatice ce interacţionează cu 

SI e-Expertiza. Toate aceste elemente interacţionează cu sistemul informatic având diverse roluri şi 
sunt numiţi actori ai sistemului informatic. După cum se vede în această figură, în cadrul SI e-
Expertiza vor interacţiona 7 categorii de actori umani şi 4 categorii de actori sisteme informatice. 

Utilizator Internet este actor uman care accesează din extern cu SI e-Expertiza prin 
intermediul paginii Web oficiale a CNA (http://www.cna.md) în scopul explorării informaţiei cu 
caracter public publicate de SI e-Expertiza. Actorii în cauză accesează Pagina Web oficială a CNA 
pentru: 
 accesarea conţinutului public al dosarelor actelor legislative şi normative supuse expertizei 

anticorupţie; 
 verificarea trasabilităţii procesului de expertiză anticorupţie al actelor legislative şi 

normative supuse expertizei anticorupţie în cadrul CNA; 
 vizualizarea statisticilor şi KPI cu caracter public furnizate de SI e-Expertiza. 
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Utilizator APC este actor uman, colaborator al APC iniţiatoare a actului legislativ sau 
normativ supus expertizei anticorupţie care accesează interfaţa specializată destinată perfectării şi 
expedierii dosarului electronic al proiectului de act legislativ sau normativ ce trebuie expus 
expertizei anticorupţie. Actorii în cauză au următoarele roluri distincte: 
 perfectează dosarul electronic al proiectului actului legislativ sau normativ care trebuie 

supus expertizei anticorupţie; 
 recepţionează notificări aferente evenimentelor de business care-l vizează; 

verifică trasabilitatea proceselor de expertizare anticorupţie proiectul actului legislativ sau normativ. 
 

 
Figura 2. Actorilor sistemului informatic 

Expert CNA este actor uman, colaborator al CNA cu atribuţii de efectuare a expertizei 
anticorupţie a actelor legislative şi normative. Este o categorie de utilizatori cheie a SI e-Expertiza 
care vor administra cea mai mare parte a datelor aferente procedurilor de expertiză anticorupţie. 
Actorii în cauză dispun de următoarele roluri distincte: 
 perfectează raportul de expertiză anticorupţie asupra proiectului de act legislativ sau 

normativ; 
 utilizează dashboard-ul personal furnizat de sistemul informatic; 
 generează rapoarte şi statistici aferente proceselor de expertiză anticorupţie a proiectelor de 

acte legislative şi normative. 
Şef secţie CNA, Şef direcţie CNA sunt actori umani, colaboratori al CNA cu atribuţii de 

coordonare a activităţii Experţilor CNA şi care de asemenea pot să efectueze expertize anticorupţie 
de rând cu Experţii CNA. Actorii în cauză dispun de următoarele roluri: 
 atribuie Experţilor CNA dosarele proiectelor actelor legislative şi normative pentru 

efectuarea expertizei anticorupţie; 
 aprobă/respinge rapoartele expertizei anticorupţie expediate spre aprobare de Experţii CNA; 

Administrator de Sistem este actor uman, abilitat cu gestiunea utilizatorilor sistemului, 
monitorizarea funcţionării şi configurarea sistemului. 

Realizarea SI e-Expertiza presupune realizarea interacţiunii unui set vast de actori sisteme 
informatice. După cum se vede în figura 2 e vorba de 3 categorii de asemenea actori: 

Sisteme informaticeActori umani

Expert
CNA

Administrator
de Sistem

Decident CNA Utilizator
Internet

Utilizator APC

e-Expertiză

Șef direcție CNA Șef secție CNA

M-Pass M-Sign

www.cna.md
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 www.cna.md – site-ul Web oficial al CNA care va consuma interfeţele expuse de SI e-
Expertiză în vederea publicării informaţiei cu caracter public aferente proceselor de 
expertiză anticorupţie a actelor legislative şi normative; 

 M-Pass – serviciul guvernamental de platformă utilizat pentru controlul accesului la 
sistemele publice găzduite în MCloud şi asigurarea procedurilor de autentificare prin 
intermediul certificatului digital şi identităţii mobile; 

 M-Sign – serviciul guvernamental de platformă utilizat la aplicarea şi validarea semnăturii 
digitale, inclusiv semnăturii mobile. 
Ca o consecinţă a dezvoltării extraordinare a Internet-ului în ultimii ani, pe piaţă devin din 

ce în ce mai populare instrumentele şi limbajele de programare orientate spre tehnologiile Web. 
Pentru a dezvolta un proiect viabil şi cu o maniabilitate sporită a fost aleasă o tehnologie de 
programare care izolează partea logică de interfaţa grafică a proiectului. SI e-Expertiza 
interacţionează cu alte sisteme informatice printr-un nivel intermediar de comunicare (Middleware) 
bazat pe un set standardizat de protocoale şi principii menţionate în [3]. Cele mai importante 
categorii de tehnologii utilizate la dezvoltarea sistemului informatic sunt: Serverul WEB Apache 
HTTP Server (cel mai folosit server Web gratuit);  Limbajul de programare PHP [4] (unul din cele 
mai populare limbajele de programare Web gratuite şi care rulează pe server); Sistemul de gestiune 
a bazei de date PostgreSQL [5]; Platforma tehnologică de dezvoltare Laravel v.5.2 [6] (permite 
implementarea unui model arhitectural de tip MVC); Platforma de dezvoltare a interfeţei utilizator 
ExtJS versiunea 6.2 [7] (asigură o ergonomie sporită şi portabilitate pe toate platformele 
tehnologice). 

 
CONCLUZII 

În rezultatul analizei spaţiului informaţional, reglementărilor în domeniul expertizării 
proiectelor de acte legislative/normative, şi evidenţierii unui şir de abordări, a fost enunţată 
destinaţia primordială a sistemului şi enumerate principalele obiective. Orientarea conceptuală a 
fost aleasă la realizarea unui sistem flexibil şi transparent, care să asigure o concentrare mare de 
informaţii uşor accesibile tuturor parţilor implicate în fluxurile de lucru. 

Întru asigurarea obiectivelor înaintate soluţiei informatice şi sporirea eficienţii activităţii 
colaboratorilor CNA în cadrul proceselor de expertizare anticorupţie, au fost formulate principiile 
generale de implementare şi exploatare a soluţiei informatice. A fost conceptualizată arhitectura 
viitorului sistem informatic şi modelul de cooperare a resurselor pentru asigurarea funcţionalităţii SI 
e-Expertiza. O atenţie deosebită este acordată serviciilor Web puse la dispoziţia sistemelor 
informatice externe. Integrare cu aceste, utilizând arhitectura SOA, va contribui la creşterea unei 
infrastructură informaţionale integrate. 

Platforma informatică aleasă serveşte drept mediu favorabil pentru dezvoltarea altor 
instrumente necesare care vor îmbina diferite tehnologii, dar vor lucra în armonie ca un sistem unic 
şi dinamic, asigurând o activitate durabila a CNA, iar reţeaua Internet este cheia de legătură a 
subsistemelor informatice pentru a constitui un tot întreg conlucrând în armonie. 
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Abstract 
 
Under the current conditions, e-Government is vital for public administrations to be able to deliver efficient, cost-
effective services that respond to the increasingly complex demands of citizens and businesses. There are, however, 
significant deficiencies in achieving these objectives. Studies indicate that eGovernment projects are largely 
unsuccessful projects. Only a minority of such projects can be considered as successful projects. The adoption within 
the e-Government system of an interoperability model that takes into account, on the one hand, the technological 
achievements of the moment, and, on the other hand, the growing and sophisticated requirements of citizens and 
businesses, is critical to streamline efforts to implement e-Government. The purpose of the research was to analyze 
some considerations for e-Government in the Republic of Moldova in order to develop recommendations for the 
conceptual model of e-Government interoperability. 
 
Key words: e-Government, interoperability, interoperability model 
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1. Introducere 
Guvernarea electronica este o condiţie vitală pentru ca administraţiile publice să poată 

furniza servicii eficiente care să răspundă cerinţelor tot mai complexe şi sofisticate ale cetăţenilor şi 
businessului privind promptitudinea, complexitatea şi calitatea acestora. 

În ciuda numeroaselor eforturi care s-au făcut, în multe ţări, în direcţia informatizării 
activităţilor din sectorul public şi a modernizării bazate pe TIC, soluţiile informatice în sectorul 
public s-au bazat, în mare, pe stilul de guvernare vechi, birocratic, puternic segmentat. Acest stil nu 
serveşte intereselor guvernării deoarece el nu produce o îmbunătăţire a comunicării dintre entităţile 
guvernamentale. El nu serveşte nici nevoilor cetăţenilor, businessului sau altor actori sociali, şi 
conduce la un nivel scăzut de absorbţie şi utilizare a tehnologiei informaţiei şi la o risipă inutilă a 
banilor publici pe proiecte ineficiente [2]. 

Studiile [1, 2, 3, 10, 16] arată că cele mai multe dintre proiectele de e-Guvernare sunt 
proiecte eşuate. Eşecul este fie total, fie parţial. Proiectele de e-Guvernare ori nu sunt implementate 
de loc, fiind abandonate la o anumită etapă , ori  nu îşi ating obiectivele trasate, rezultatele fiind 
neînsemnate sau cu efecte nedorite. Doar o minoritate a proiectelor de e-Guvernare sunt proiecte de 
succes [2, 10] proporţia lor variind de la 40 la 20 şi chiar 15 la sută, în diferite studii. Cauzele sunt 
multiple. Dintre cele mai importante vom evidenţia:  

- Lipsa unor studii privind situaţia reală şi a unei abordări sistemice a proiectelor,  
- Nu este asigurată interoperabilitatea între componentele e-Guvernării, 
- Infrastructura TIC ineficientă, fragmentată şi izolată departamental,  
- Lipsa de coordonare a politicilor, capacităţilor şi a resurselor e-Guvernării. 

2. Interoperabilitatea e-Guvernării 
Provocarea principală în dezvoltarea de servicii publice este exprimată într-un singur cuvânt: 

interoperabilitatea. [6, 7]. Capacitatea privind schimbul şi utilizarea de informaţii în furnizarea de 
servicii este determinantă în asigurarea interoperabilităţii. Modul în care sistemele trebuie să 
funcţioneze pentru a realiza servicii comune reprezintă provocarea majoră în dezvoltarea de soluţii 
de e-Guvernare. Numărul şi complexitatea sistemelor şi a bazelor de date în administraţiile publice 
sunt în creştere. Sisteme eterogene trebuie să coopereze pentru a atinge obiective comune în 

42 
 

http://www.ase.md/


Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. V. 

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 

furnizarea de servicii. Abilitatea privind schimbul şi reutilizarea informaţiilor în diferite servicii 
pentru un scop comun se referă la interoperabilitate. [14]. 

Sistemele informatice din instituţiile publice evoluează şi devin tot mai complexe. Se impun 
operaţiuni interoperabile, schimbul automat de date şi coordonarea infrastructurii la scară largă. 
Interoperabilitatea fiind o provocare de ordin tehnic, organizaţional, semantic şi juridic, cercetările 
se concentrează pe identificarea de modele şi soluţii care să sprijine cooperarea dintre sisteme, 
schimbul de informaţii şi cunoştinţe, cooperarea dintre organizaţii şi oameni [5]. 

Comisia Europeană [11] defineşte interoperabilitatea în sistemele de e-Guvernare drept 
capacitatea organizaţiilor de a interacţiona în scopul realizării unor obiective care aduc beneficii 
reciproce, care implică partajarea de informaţii şi cunoştinţe între organizaţii, prin intermediul 
proceselor operaţionale pe care acestea le sprijină, utilizând schimbul de date între sistemele lor 
TIC. În accepţia Comisiei, interoperabilitatea în guvernarea electronică poate fi considerată pe 4 
nivele, într-un context comun al serviciilor publice (Fig. 2): 

- Interoperabilitatea juridică,  
- Interoperabilitatea tehnică, 
- Interoperabilitatea semantică, şi 
- Interoperabilitatea organizaţională.  

Sistemele informatice construite pe cerinţe specifice privind serviciile publice moderne 
trebuie să asigure un nivel adecvat de interoperabilitate între agenţii, sisteme, procese, aplicaţii, 
depozite de date etc. pentru furnizarea de servicii comune integrate şi de înaltă calitate. 
Interoperabilitatea se prezintă drept factor-cheie în deblocarea unui important potenţial al 
organizaţiilor, proceselor şi sistemelor din sectorul public pentru a produce performanţă. 

Soluţiile moderne de interoperabilitate trebuie să răspundă cerinţelor tot mai sofisticate 
privind coerenţa informaţiilor în interacţiunea dintre componentele guvernării, dintre sectorul 
public, sectorul privat, societatea civilă şi alţi parteneri. Eficienţa şi eficacitatea cooperării trebuie să 
se bazeze pe o fundamentare teoretică şi o abordare care să răspundă cerinţelor tot mai complexe 
privind schimbul şi managementul datelor şi proceselor în condiţii tehnologice avansate [12, 14]. 
Aceasta a condus la necesitatea unor modele conceptuale de interoperabilitate. 

3. Modele de interoperabilitate 
Adoptarea unui model de interoperabilitate care să ţină cont de realizările tehnologice ale 

momentului, de cerinţele tot mai mari şi mai sofisticate ale cetăţenilor şi businessului, este critică 
pentru a eficientiza efortul de implementare a e-Guvernării. Un model de interoperabilitate 
amplifică rolul infrastructurii pentru ca fluxurile de informaţii să nu fie obstrucţionate, să asigure 
funcţionarea soluţiilor sustenabile iar datele şi alte resurse informaţionale să fie gestionate şi 
utilizate într-un mod eficient asigurând interoperabilitatea. 

Cercetarea s-a axat pe identificarea unor cerinţe privind elaborarea unui model de 
interoperabilitate care, în condiţiile administraţiei publice autohtone, să fie un instrumente şi un 
proces de evaluare a nivelului de interoperabilitate în sistemul de e-Guvernare. Elaborarea trebuie 
să se axeze pe definirea şi evaluarea sistemului de e-Guvernare în ansamblu, în raport cu nivelul tot 
mai ridicat de sofisticare a relaţiilor dintre componentele acestui sistem. O condiţie esenţială este ca 
modelul de interoperabilitate să abordeze în mod explicit barierele care stau în calea 
interoperabilităţii, să vizeze structurarea cunoştinţelor privind interoperabilitatea în ceea ce priveşte 
abilitatea de a elimina aceste bariere. Obiectivul definirii modelului de interoperabilitate este a 
facilita identificarea barierelor conceptuale, tehnologice, organizaţionale şi juridice [14]. Modelul 
trebuie să răspundă preocupărilor privind interoperabilitatea sub diferite aspecte: la nivel de date, 
servicii, procese şi la nivelul de business al întregului proces de administrare publică. 

În cadrul cercetării au fost analizate un şir de modele şi cadre de interoperabilitate de referinţă 
precum Levels of Information Systems Interoperability (LISI), Capability Maturity Model Integration 
(CMMI), IT Investment Management Framework (ITIM), Interoperability Maturity Model (EIMM), 
European Interoperability Framework (EIF) ş a. De asemenea, au fost luate în considerare cadrul 
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naţional în care are loc implementarea soluţiilor de guvernare electronică şi au fost analizate unele 
condiţii specifice Republicii Moldova de care trebuie să se ţină cont la conceptualizarea 
interoperabilităţii în cadrul sistemului de guvernare electronică din Republica Moldova. 

Modelul conceptual al interoperabilităţii  în sistemul de e-Guvernare va reprezinta o 
structură logică şi o disciplină pentru îmbunătăţirea treptată a interoperabilităţii componentelor 
guvernării electronice. Aplicarea modelului va urmări consolidarea capacităţii de a gestiona eficient 
sistemele informatice în sectorul public în care trebuie să existe o cooperare largă între sisteme, 
procese, servicii, date, oameni etc. Modelul conceptual va completa alte activităţi care vor ajuta la 
îmbunătăţirea modului de utilizare a tehnologiei informaţiei în activităţile publice, precum 
edificarea infrastructurii de date, schimbul de informaţii, furnizarea de servicii integrate. 

Un model conceptual sau un cadru de interoperabilitate, în special, un cadru Enterprise, 
oferă recomandări şi ghiduri privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea treptată a capabilităţilor de 
organizare şi de activate în condiţii noi, create de tehnologia informaţiei, de Internet şi de noile 
abordări ale serviciilor publice. Sunt definite tipuri specifice de capabilităţi, niveluri de maturitate a 
interoperabilităţii, măsuri de asigurare a condiţiilor pentru atingerea acestor niveluri, ţinând cont de 
specificul activităţilor şi de politicile în domeniu.  

4. e-Guvernare în Republica Moldova 
Republica Moldova e o ţară în curs de dezvoltare. Următoarele caracteristicile definesc 

mediul TIC în sectorul public din astfel de ţări [1, 10]: 
- Proiecte de tehnologia informaţiei în sectorul public finanţate de donatori.  
- Implementarea proiectelor IT nu este precedată de studii privind situaţia reală din ţara; 
- Nu este asigurată sustenabilitatea proiectelor - odată cu încetarea finanţării externe, proiectele 

nu mai au susţinere; 
- Bugetele IT publice nu sunt stabile şi nici adecvate necesităţilor.  
- Nu există o coordonare a politicilor de investiţii în proiecte de IT. Se întâmplă că investiţii 

diferite privesc informatizarea aceloraşi procese.  
- Eforturile se concentrează mai mult pe informatizarea proceselor tradiţionale, nu pe 

transformarea business-proceselor şi eficientizarea guvernării. Serviciile electronice sunt, 
servicii departamentale, tradiţionale nu servicii integrate bazate pe interoperabilitate. 

-  
Figura 3. Cheltuieli de informatizare în administraţia publică, apărare,  

asigurări sociale obligatorii, mii lei 
Sursa: BNS 

 
În Republica Moldova, finanţator principal pentru proiectele de e-Guvernare este, în ultimii 

7 ani, Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) din cadrul Băncii Mondiale. Alocaţiile 
publice pentru informatizare sunt sub nivelul necesar. În anul 2016 cheltuielile pentru informatizare 
în administraţia publică, apărare şi asigurări obligatorii a constituit 260 mil. lei (Fig. 3) sau cca 15 
mil. USD, ceea ce reprezintă 0,22% din PIB. Există o mare discrepanţă între nivelul de utilizare TIC 
în Chişinău, şi restul ţării (Fig. 4.). Grosul investiţiilor pentru informatizare, sunt în Chişinău. 
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Figura 4. Cheltuieli persoane juridice pentru tehnologia informaţiei, mii lei 
 Sursa: BNS 

 
Acest lucru are loc în condiţiile pe fondul unei majorităţi rurale a populaţiei ţării, de peste 

57%, cu venituri mici (Fig. 5), afordabilitatea mijloacelor TIC - redusă, ceea ce face dificilă 
absorbţia serviciilor de e-Guvernare pentru majoritatea cetăţenilor iar, în consecinţă, sporeşte riscul 
ca eficienţa şi eficacitatea investiţiilor în proiecte de e-Guvernare să fie sub aşteptări. Decalajul 
Chişinău – restul ţării (Fig. 5, 6.) amplifică acest fenomen şi pune în faţa e-Guvernării sarcini 
dificile. 

Serviciile electronice în sistemul de e-Guvernare din Moldova sunt, de fapt, servicii 
departamentale ce ţin de modul tradiţional de guvernare . La un nivel de interoperabilitate scăzut, 
acestea reprezintă mai mult servicii de solicitare de servicii. Informatizarea s-a referit mai mult la 
aspectele tehnice şi nu a generat schimbări structurale esenţiale ale guvernării. Un serviciu este 
furnizat, de regulă, prin intermediul site-ului instituţiei de profil, nu însă într-un cadru comun, în 
care mai multe servicii, de la diferite agenţii, să interopereze (Figurile 7, 8). De exemplu, se poate 
aplica online pentru a obţine un cazier judiciar, solicitantul, însă, va lua documentul de la agenţia 
care-l emite şi-l va prezenta personal instituţiei care l-a solicitat. 

 

 
 

Figura 5. Veniturile medii lunare pe o persoana, lei 
 Sursa: BNS 

Figura 6. Cheltuieli medii lunare pentru 
comunicaţii pe o persoana, lei 

Sursa: BNS 
 
Gradul de maturitate al modelelor de servicii se situează încă la un nivel scăzut. Există 

anumite servicii interactive precum şi iniţiative privind serviciile tranzacţionale. Faza de integrare a 
serviciilor urmează să se realizeze la etape ulterioarea prin implementarea unor modele avansate de 
interoperabilitate.  
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Figura 7. Accesare site-ul Guvernului,  

% [17] 
Figura 8. Accesare site-uri guvernamentale, % [17] 

 
Autorităţile locale, în special în zonele rurale, se confruntă cu dificultăţi în implementarea e-

guvernării. Acestea nu dispun, în cea mai mare parte, de capacitatea de a implementa servicii 
electronice independente, de înaltă performanţă [13]. Trebuie să spunem însă că cetăţenii şi 
businessul interacţionează cel mai adesea cu guverarea la nivel local. Prin urmare, identificarea de 
soluţii pentru e-Guvernare la nivel local este o problemă de cea mai mare importanţă, iar pentru ca 
în aceste administraţii să poată fi implementate şi să funcţioneze eficient servicii de e-Guvernare, 
trebuie să existe o interoperabilitate pe multiple planuri între serviciile, datele, procesele din 
administraţia centrală şi toate administraţiile locale astfel încât prin sinergie să se obţină, în rezultat, 
eficienţă.  

 
CONCLUZII 

În cadrul sistemului de guvernare electronică din Republica Moldova este necesară 
elaborarea şi adoptarea unui model conceptual unic al interoperabilităţii. El va stabili niveluri 
concrete de maturitate a interoperabilităii care vor trebui atinse în procesul de implementare a e-
Guvernării, va servi ca instrument de implementare, dar şi de măsurare a nivelului de 
interoperabilitate realizat la fiecare etapă. 

Conceptualizarea modelului de interoperabilitate trebuie să se facă prin aliniere la Strategia 
europeană de interoperabilitate, în contextul armonizării legislaţiei Republicii Moldova la legislaţia 
europeană precum şi în vederea accederii pe piaţa digitală europeană unică; 

Modelul de interoperabilitate trebuie să aibă ca piloni de sprijin reutilizarea şi partajarea 
soluţiilor, a informaţiilor şi a datelor la toate nivelele administraţiei publice astfel încât, pe de o 
pare, să se elimine suprapunerea şi duplicarea, iar, pe de altă parte, să se creeze condiţii pentru 
efecte sinergice de anvergură.; 

Modelul de interoperabilitate al e-Guvernării va avea drept unul din obiectivele de bază 
edificarea unei infrastructuri comune de servicii şi date pe întreg sectorul public. 

Trebuie să fie prevăzută o strategie comună de gestionare a informaţiilor la cel mai înalt 
nivel pentru a evita fragmentarea şi suprapunerea şi să se asigure gestionarea prioritară a 
metadatelor, a datelor primare şi a datelor de referinţă. 

Se va asigura accesul la serviciile şi datele publice precum şi la reutilizarea acestora, 
indiferent de tehnologiile sau produsele lor specifice care le sprijină. 

Modelul de interoperabilitate va specifica necesitatea portabilităţii datelor, capacitatea de a 
transfera cu uşurinţă date între sistemele şi aplicaţii; 

Toate serviciile publice trebuie să fie accesibile tuturor cetăţenilor indiferent de mediul în 
care se află – urban sau rural, de statutul social sau de alt ordin; 

Trebuie să fie stipulată guvernanţa activităţilor de interoperabilitate la toate nivelurile 
administraţiei publice;  

Interoperabilitatea se va sprijini pe standarde şi specificaţii comune. Standardele şi 
specificaţiile deschise trebuie să fie recomandate. 
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Abstract 
 
Techniques to organize surveys designed to improve the quality of information collected 
 
Key words: surveys, sensitive question, anonymity in survey, randomized answer, related question, forced answer 

 
JEL CLASSIFICATION: C-61 
 

Introducere 
Se ştie că rezultatele sondajelor sociologice de multe ori nu reflectă adecvat realitatea într-o 

problemă sau alta. Cauzele rezidă în modul de organizare a lor, dar mai ales în nedorinţa oamenilor 
de a răspunde sincer la întrebări, dacă acestea au un caracter intim, sau dacă ţin de anumite vicii, 
sau, mai ales, dacă se referă la încălcarea unor legi.În articolul dat noi ne vom opri asupra unor 
tehnici de organizare a sondajelor, care au menirea să sporească calitatea informaţiei colectate. 

1. Tehnica clasică a răspunsurilor randomizate 
Tehnica clasică a răspunsurilor randomizate, care mai este numită şi tehnica „întrebării 

legate” (Related Question Tehnique), a fost propusă de către Stenley Warner în 1965[1]. Ea are la 
bază  principiul “întâmplării dirijate “ şi din punct de vedere tehnic este simplă. 

Presupunem că fiecare persoană dintr-o populaţie (statistică) aparţine grupului A sau 
grupului B. De regulă, A este un grup de persoane, afectate de o caracteristică negativă (de exemplu 
sunt consumatori de droguri etc.). Se pune problema estimării proporţiei persoanelor care aparţin 
grupului A. Pentru aceasta din populaţia dată se extrage o selecţie de n personae (respondenţi ) (în 
general, conform schemei cu întoarcere). Fiecare respondent primeşte o fişă cu două afirmaţii: 

1. ”Eu aparţín grupului A” şi 2.”Eu nu aparţin grupului A “ (sau „Eu aparţin grupului B”). 
Cu ajutorul unui dispozitiv de randomizare („randomizator”), de exemplu, cu ajutorul unui 

zar, sau a unei rulete etc., respondentul alege din cele două afirmaţii una: prima afirmaţie este aleasă 
cu probabilitatea p, iar a doua cu probabilitatea 1-p. De exemplu, respondentul aruncă zarul de două 
ori şi dacă cade suma de 7 puncte, atunci  alege afirmaţia 1. Afirmaţia fiind aleasă,  respondentul îşi 
exprimă acordul sau dezacordul cu ea prin „da” sau „nu”. Intervieverul, la rândul  său, înregistrează 
răspunsul, fără a cunoaşte la care dintre afirmaţii se referă respondentul.Cunoscând numărul total de 
răspunsuri “da” ale respondenţílor poate fi determinate proporţia 𝜋𝐴 a persoanelor ce aparţin 
grupului A. Într-adevăr, să introducem evenimentele aleatoare: 

 
C={un respondent ales la întâmplare reacţionează la afirmaţia aleasă cu “da”}; 

𝐻𝑖 ={un respondent ales la întâmplare alege afirmaţia i}, i=1,2. 
 

Conform formulei probabilităţii totale 
 

𝑃(𝐶) = 𝑃(𝐻1)𝑃(𝐶|𝐻1) + 𝑃(𝐻2)𝑃(𝐶|𝐻2)  sau  𝑃(𝐶) = 𝑝𝜋𝐴 + (1 − 𝑝)𝜋𝐵, 
 

unde  𝜋𝐴 şi 𝜋𝐵 sunt proporţiile persoanelor ce aparţin grupelor A şi B, respectiv. Dacă notăm 
prin 𝜃 proporţia respondenţilor care răspund “da”, atunci 
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𝜃 = 𝑝𝜋𝐴 + (1 − 𝑝)𝜋𝐵 .                                             (1) 
 

Prin urmare, 
𝜋𝐴 = 𝜃−(1−𝑝)𝜋𝐵

𝑝
 .                                                           (2) 

Deoareca 𝐵 = 𝐴𝐶 ,   𝜋𝐴 = 𝜃−(1−𝑝)(1−𝜋𝐴)
𝑝

, 
deci 

𝜋𝐴 = 𝜃−(1−𝑝)
2𝑝−1

 , p≠  0,5.                                                   (3) 
 

Relaţia (3) sugerează pentru 𝜋𝐴 următorul estimator: 
 

𝜋�𝐴 =
𝑆𝑛
𝑛 −(1−𝑝)

2𝑝−1
  ,𝑝 ≠ 0,5 ,                                                 (4) 

 
unde 𝑆𝑛 este numărul total de răspunsuri „da”. 
 

Să calculăm dispersia acestui estimator (care este o caracteristică bună a „calităţii”lui). Se 
ştie că 𝑆𝑛urmează legea binomială de repartiţie cu parametrii (n,𝜃). Deci 

 

𝐷(𝜋�𝐴) = 𝐷�
𝑆𝑛
𝑛

2𝑝 − 1
� = 𝐷 �

𝑆𝑛
𝑛(2𝑝 − 1)� =

𝑛𝜃(1 − 𝜃)
𝑛2(2𝑝 − 1)2

=
𝜃(1 − 𝜃)
𝑛(2𝑝 − 1)2

 

 
Înlocuind aici 𝜃 prin expresia  𝜃 = 𝑝𝜋𝐴 + (1 − 𝑝)(1 − 𝜋), care rezultă din (3), 
 

obţinem 
 

𝜃(1−𝜃)
𝑛(2𝑝−1)2

= [𝑝𝜋𝐴+(1−𝑝)(1−𝜋𝐴)][𝑝+𝜋𝐴(1−2𝑝)]
𝑛(2𝑝−1)2

=              −𝜋𝐴
2 (2𝑝−1)2+𝜋𝐴𝑝(2𝑝−1)+𝑝(1−𝑝)−𝜋𝐴(2𝑝−1)(1−𝑝)

𝑛(2𝑝−1)2
= 

=𝜋𝐴(2𝑝−1)(𝑝−1+𝑝)−𝜋𝐴
2 (2𝑝−1)2+𝑝(1−𝑝)

𝑛(2𝑝−1)2
= 𝜋𝐴(1−𝜋𝐴)

𝑛
+ 𝑝(1−𝑝)

𝑛(2𝑝−1)2
. 

Astfel,               D(𝜋�𝐴) = 𝜋𝐴(1−𝜋𝐴)
      𝐷𝑛

+ 𝑝(1−𝑝)
𝑛(2𝑝−1)2

.                                                          (5) 
 

În cazul interviului “direct”, când întrebarea se pune direct, este evident că 
 

𝐷(𝜋�𝐴) = 𝜋𝐴(1−𝜋𝐴)
𝑛

. 
 

Observăm că aici lipseşte al doilea termen din (5), care poate fi interpretat ca penalitate (sau 
plată), cauzată de intervierea indirectă. Este evident, că penalitatea este cu atât mai neimportantă, cu 
cât p erste mai aproape de 0 sau 1. 

Probabilitatea  𝜋𝐴  poate fi estimată şi cu ajutorul unui interval de încredere. În [2] noi 
deducem un interval de încredere pentru probabilitatea 𝜃 şi, ţinând cont de legătura dintre 𝜃 şi 𝜋𝐴, 
pentru 𝜋𝐴  construim intervalul 

 
1

2𝑝−1
�𝑆𝑛
𝑛
− (1 − 𝑝) + 𝑢1−𝛼2

�
𝑆𝑛
𝑛 (1−𝑆𝑛𝑛 )

𝑛
� < 𝜋𝐴 < 1

2𝑝−1
�𝑆𝑛
𝑛
− (1 − 𝑝) − 𝑢1−𝛼2

�
𝑆𝑛
𝑛 (1−𝑆𝑛𝑛 )

𝑛
�                                                                                   
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pentru p<1/2; dacă p>1/2, atunci intervalul este                     

1
2𝑝−1

�𝑆𝑛
𝑛
− (1 − 𝑝) − 𝑢1−𝛼2

�
𝑆𝑛
𝑛 �1−

𝑆𝑛
𝑛 �

𝑛
� < 𝜋𝐴 < 1

2𝑝−1
�𝑆𝑛
𝑛
− (1 − 𝑝) + 𝑢1−𝛼2

�
𝑆𝑛
𝑛 (1−𝑆𝑛𝑛

𝑛
� 

 
Tot în [2] se propun şi alte procedee pentru  calculul valorii aproximative a lui 𝜋𝐴, când se 

cunoaşte numărul total de “da”. Se aduc rezultatele unor aplicaţii. 
Metoda lui Warner are două neajunsuri. În primul rând, creşte dispersia estimatorului, 

deoarece pe lângă dispersia proporţiei de selecţie 𝐷(𝑆𝑛
𝑛

), se adaugă un termen, legat de procedura   
de  randomizare. În al doilea rând, prezenţa a două   afirmaţii va conduce la creşterea erorii 
măsurătorii. 
 

2. Tehnica întrebării libere (Unrelated Question Technique) 
 

Această tehnică [3, 4] propune ca în calitate de afirmaţie/întrebare alternativă să fie 
folosită o afirmaţie /întrebare, ce nu are legătură cu cea “delicată”. De exemplu: 1.”Eu consum 
droguri;”  2.”Eu sunt abonat la ziare”. 

Metoda propusă sporeşte sinceritatea răspunsurilor, comparativ cu “metoda răspunsului 
legat” şi totodată permite să fie diminuată dispersia erorii suplimentare a selecţiei.Există două 
variante ale  metodei: cu proporţie necunoscută şi cu proporţie cunoscută a întrebării neutre.Pentru 
determinarea estimatorului probabilităţii (proporţiei) 𝜋𝐴 selecţia se împarte în două subselecţii şi 
ambele sunt examinate conform tehnicii întrebării libere în raport cu aceeaşi afirmaţie neutră, dar 
randomizarea are probabilităţi diferite, 𝑝1 şi 𝑝2. Ca rezultat pentru proporţiile de “da”obţiem doi 
estimatori: 

 
𝜃�1 = 𝑝1𝜋𝐴 + (1 − 𝑝1)𝜋𝐵 ,                                                         (1) 
𝜃�2 = 𝑝2𝜋𝐴 + (1 − 𝑝2)𝜋𝐵 .                                                          (2) 

 
Înmulţind (1) şi (2) cu (1-𝑝2) şi (1-𝑝1) , respectiv, şi scăzindu-le, pentru 𝜋𝐴 obţinem  

estimatorul 
 

𝜋�𝐴 = 𝜃�1(1−𝑝2)−𝜃�2(1−𝑝1)
𝑝1−𝑝2

,            𝑝1 ≠ 𝑝2. 
 

Dispersia estimatorului  proporţiei 𝜋𝐴 poate fi determinată cu uşurinţă: 
 

𝐷(𝜋�𝐴) = 1
(𝑝1−𝑝2)2 (𝜃

�1�1−𝜃�1�(1−𝑝2)2

𝑛1
+ 𝜃�2�1−𝜃�2�(1−𝑝1)2

𝑛2
). 

 
Observăm că în cazul dat nu este necesar să cunoaştem proporţia 𝜋𝐵. 
Atunci când se cunoaşte proporţia 𝜋𝐵 a afirmaţiei neutre, formulele de mai sus pot fi 

simplificate: cum 𝜃 = 𝑝𝜋𝐴 + (1 − 𝑝)𝜋𝐵�  , deducem: 
 

𝜋�𝐴 =
𝜃� − (1 − 𝑝)𝜋𝐵

𝑝
 ,   𝐷(𝜋�𝐴) =

𝜃�(1 − 𝜃�)
𝑛𝑝2

. 

 
În acest caz modelul poate fi aplicat dacă cunoaştem proporţia 𝜋𝐵 sau dacă aceasta poate fi 

calculată statistic. Pentru întrebări neutre cu proporţie cunoscută a răspunsului poate servi, de 
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exemplu,  luna de naştere: ”Eu m-am născut în luna iunie”, 𝜋𝐵 = 30
365

; sau felul de a fi stângaci: ”Eu 
sunt stângaci”, 𝜋𝐵=0,12. Dificultatea în acest caz constă în faptul că repartiţia răspunsurilor în 
populaţia statistică poate fi diferită de cea din selecţia 𝑋𝑛. Mai mult, să găsim întrebări cu repartiţii 
(proporţii) cunoscute, este o problemă dificilă. 

 
3. Tehnica răspunsului forţat (Forced Response Technique) 
 
Această tehnică constă în aceea că în loc de întrebarea neutră respondentul este “condus” în 

mod“forţat” spre formularea unui răspuns “în direcţia” întrebării delicate. De exemplu, pot fi 
propuse următoarele două afirmaţii: 1.”Eu consum droguri”;  2.”Spuneţi (răspundeţi) „da”. 

Se ia, de exemplu, p=1/2: se aruncă moneda simetrică şi dacă cade stema, atunci se 
răspunde  la prima afirmaţie, dacă cade banul, atunci se răspunde “da”. Astfel, atunci când cade 
banul respondentul trebuie să răspundă “da”(adică în direcţia răspunsului delicat), 
indiferent,consumă sau nu consumă el droguri; dacă însă cade stema, atunci el trebuie să răspundă 
sincer (“da” sau „nu”). 

Este de aşteptat că o jumătate dintre respondenţi vor răspunde la a doua afirmaţie, adică cu 
“da”, deoarece în jumătate de cazuri va cădea “banul”, cealaltă jumătate vor răspunde sincer la 
prima afirmaţie. Prin urmare, dacă, de exemplu, în total 60% de respondenţi vor răspunde afirmativ, 
adică cu “da”, atunci, având în vedere că 50% au răspuns afirmativ din cauza că moneda a căzut cu 
banul, vom putea trage concluzia: 10% este proporţia celor din selecţie care consumă droguri (am 
ţinut cont de subselecţia, determinată de faţa cu “banul”). Această tehnică (a răspunsului forţat) 
permite cercetătorului să estimeze amploarea caracteristicii A, de care este interesat, fiind scutit de 
căutarea unei întrebări neutre. Mai mult, cu ajutorul acestei tehnici pentru estimatorul proporţiei 𝜋𝐴 
putem obţine o dispersie care este doar de două ori mai mare decăt dispersia de selecţie din cazul 
intrebării directe. Este evident, că în cazul acestei tehnici, pentru proporţia răspunsurilor  “da” 
putem aplica formula 

𝜃 = 𝑝𝜋𝐴 + (1 − 𝑝)𝜋𝐵 cu 𝜋𝐵 = 1:  𝜃 = 𝑝𝜋𝐴 + 1 − 𝑝, 
 

de unde   𝜋𝐴 = 𝜃−(1−𝑝)
𝑝

.  Prin urmare, 𝜋�𝐴 =
𝑆𝑛
𝑛 −(1−𝑝)

𝑝
  este un estimator de verosimilitate maxima 

nedeplasat pentru probabilitatea 𝜋𝐴. Dispersia lui este: 𝐷(𝜋�𝐴) = 𝜃(1−𝜃)
𝑛𝑝2

 .Înlocuind aici 𝜃 prin 
expresia respectivă deducem cu uşurinţă: 
 

𝜃(1 − 𝜃) = (𝑝𝜋𝐴 + 1 − 𝑝)(𝑝 − 𝜋𝐴) = 𝑝2𝜋𝐴(1 − 𝜋𝐴) + 𝑝(1 − 𝑝)(1− 𝜋𝐴). 
 

Deci dispersia estimatorului 𝜋�𝐴 poate fi scrisă astfel: 
 

𝐷(𝜋�𝐴) = 𝜋𝐴(1−𝜋𝐴)
𝑛

+ (1−𝑝)(1−𝜋𝐴)
𝑛𝑝

. 
4. Tehnica lui Mangat 
 
În lucrarea [5] fiecare intervievat din selecţia de volum n foloseşte două randomizatoare. 

Randomizatorul 𝑅1 îi permite respondentului să obţină două afirmaţii: 1.”Eu aparţin grupului A” 
(cu probabilitatea T) şi 2.”Utilizaţi randomizatorul 𝑅2”(cu probabilitatea 1-T). Randomizatorul 𝑅2 
este analog cu randomizatorul lui Warner: el îi prezintă respondentului două afirmaţii: 1.”Eu aparţin 
grupului A”(cu probabilitatea p) şi 2.”Eu nu aparţin grupului A”(cu probabilitatea (1-p)). 
Constatăm cu uşurinţă, că pentru probabilitatea 𝜃1 a răspunsului “da”avem formula 

 
𝜃1 = 𝑇𝜋𝐴 + (1 − 𝑇)[𝑝𝜋𝐴 + (1 − 𝑝)(1− 𝜋𝐴)].                                                           (4) 
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De aici     
𝜋𝐴 = 𝜃1−(1−𝑇)(1−𝑝)

2𝑝−1+2𝑇(1−𝑝)
. 

 
Prin urmare, în acest caz pentru probabilitatea 𝜋𝐴 estimatorul de verosimilitate maximă este 

𝜋�𝐴 =
𝑆𝑛
𝑛 −(1−𝑇)(1−𝑝)

2𝑝−1+2𝑇(1−𝑝)
 , 

 
unde 𝑆𝑛 este numărul răspunsurilor “da”. Evident, 

𝐷(𝜋�𝐴) =
𝐷(𝑆𝑛𝑛 )

[2𝑝 − 1 + 𝑇(1 − 𝑝)]2 =
𝜃1(1 − 𝜃2)

𝑛[2𝑝 − 1 + 𝑇(1 − 𝑝)]2. 

 
Înlocuind aici 𝜃1 din (4) deducem 
 

𝐷(𝜋�𝐴) = 𝜋𝐴(1−𝜋𝐴)
𝑛

+ (1−𝑇)(1−𝑝)[1−(1−𝑇)(1−𝑝)]
[2𝑝−1+2𝑇(1−𝑝)]2 . 

 
5. Tehnica întrebărilor încrucişate 
 
În situaţia când proporţia întrebării neutre nu se cunoaşte Moors a propus [6] ca selecţia X 

să fie împărţită în două subselecţii 𝑋𝑛1 şi 𝑋𝑛2 (𝑛1 + 𝑛2 = 𝑛); 𝑋𝑛1 se va examina conform tehnicii 
întrebării libere, iar 𝑋𝑛2 va fi folosită pentru estimarea proporţiei 𝜋𝐵 (a întrebării neutre), conform 
tehnicii întrebării directe. Este de aşteptat ca această tehnică să conducă la diminuarea dispersiei 
estimatorului proprţiei 𝜋𝐴. Examinând 𝑋𝑛1 şi 𝑋𝑛2 obţinem relaţiile 

 
𝜃1 = 𝑝1𝜋𝐴 + (1 − 𝑝1)𝜋𝐵,       𝜃2 = 𝜋𝐵 

 
şi, respectiv, estimatorii de verosimilitate maximă 
 

𝜋�𝐴 = 𝜃�1−(1−𝑝1)𝜋�𝐵
𝑝1

,  𝜋�𝐵 = 𝜃�2. 
 

Cum 𝜃�1 = 𝑆𝑛1
𝑛2

 şi 𝜃�2 = 𝑆𝑛2
𝑛2

  (𝑆𝑛𝑖 este  numărul de “da” în selecţia 𝑋𝑛𝑖), pentru estimatorul 
proporţiei𝜋𝐴 avem: 

 

D(𝜋𝐴) =
𝜃1(1−𝜃1)

𝑛1
+

(1−𝑝1)2(1−𝜋𝐵)𝜋𝐵
𝑛2

𝑝12
. 

Abordarea lui Moors şi-a găsit dezvoltare în 1973 [7], când a fost propusă o tehnică cu două 
alternative neutre 𝑎1 şi 𝑎2: selecţia 𝑋𝑛 se împarte în două subselecţii, 𝑋𝑛1şi 𝑋𝑛2; 𝑋𝑛1  este examinată 
conform tehnicii întrebării libere, adică se examinează întrebarea delicată cu una dintre alternativele 
neutre, de exemplu, cu 𝑎1, dar prin întrebare directă se examinează şi alternativa 𝑎2 pentru a afla 
proporţia ei în 𝑋𝑛1; în 𝑋𝑛2, conform tehnicii întrebării libere, este examinată întrebarea delicată cu 
alternativa neutră 𝑎2 şi , totodată, prin întrebare directă este examinată alternativa neutră 𝑎1 pentru a 
afla proporţia ei în 𝑋𝑛2. Această tehnică poate fi descrisă de relaţiile: 

 
𝜃1 = 𝑝𝜋𝐴 + (1 − 𝑝)𝜋𝐵2 , 𝜃2 = 𝑝𝜋𝐴 + (1 − 𝑝)𝜋𝐵1. 
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De aici deducem estimatorii 
 

𝜋�𝐴
(1) = 𝜃�1−(1−𝑝)𝜋�𝐵2

𝑝
 ,  𝜋�𝐴

(2) = 𝜃�2−(1−𝑝)𝜋�𝐵1
𝑝

. 
 

Aici 𝜃�1 şi 𝜃�2 sunt proporţiile răspunsurilor de “da” în cadrul tehnicii de randomizare pentru 
subselecţiile 𝑋𝑛1şi, respectiv, 𝑋𝑛2; 𝜋�𝐵1 şi 𝜋�𝐵2 sunt probabilităţile de răspunsuri afirmative la 
întrebarea directă în selecţia 𝑋𝑛2 şi, respectiv, la întrebarea directă în selecţia𝑋𝑛1;  p este 
probabilitatea ca respondentul să primească afirmaţia (întrebarea) delicată. Pentru dispersia de 
selecţie, evident, avem: 

𝐷�𝜋�𝐴
(1)� =

𝜃1(1 − 𝜃1)
𝑛1

+
(1 − 𝑝)2𝜋𝐵2(1− 𝜋𝐵2)

𝑛2
𝑝2

, 

𝐷�𝜋�𝐴
(2)� = 

𝜃2(1−𝜃2)
𝑛2

+
(1−𝑝)2𝜋𝐵1(1−𝜋𝐵1)

𝑛2
𝑝2

. 
 

𝜋�𝐴
(1) şi 𝜋�𝐴

(2) sunt estimatori independenţi (şi nedeplasaţi) ai parametrului 𝜋𝐴; pentru 𝜋𝐴 vom 
considera un estimator nou: 

𝜋�𝐴 = 𝑤𝜋�𝐴
(1) + (1 − 𝑤)𝜋�𝐴

(2), unde      w= 𝐷(𝜋�𝐴
(2))

𝐷�𝜋�𝐴
(1)�+𝐷(𝜋�𝐴

(2). 

Deci,                                      𝜋�𝐴 = 𝐷(𝜋�𝐴
(2))𝜋�𝐴

(1)

𝐷�𝜋�𝐴
(1)�+𝐷(𝜋�𝐴

(2))
+ 𝐷(𝜋�𝐴

(1))𝜋�𝐴
(2)

𝐷�𝜋�𝐴
(1)�+𝐷(𝜋�𝐴

(2))
. 

 
Acest estimator este nedeplasat (pentru parametrul 𝜋𝐴) ;şi are dispersia mai mica decât 

fiecare dintre dispersiile estimatorilor 𝜋�𝐴
(1) şi 𝜋�𝐴

(2). Într-adevăr, să calculăm dispersia lui 𝜋�𝐴.          
 Pentru simplitatea scrierii vom nota: 𝐷(𝜋� (𝑖)) prin 𝐷𝑖,i=1,2. 
 

𝐷(𝜋�𝐴) =
𝐷22

(𝐷1 + 𝐷2)2
𝐷1 +

𝐷12

(𝐷1 + 𝐷2)2
𝐷2 =

𝐷1𝐷2(𝐷1 + 𝐷2)
(𝐷1 + 𝐷2)2

=
𝐷1𝐷2
𝐷1 + 𝐷2

 

 
Calculăm diferenţa 

𝐷1𝐷2
𝐷1 + 𝐷2

− 𝐷1 =
𝐷1𝐷2 − 𝐷12 − 𝐷1𝐷2

𝐷1 + 𝐷2
= −

𝐷12

𝐷1 + 𝐷2
< 0. 

 
De aici rezultă că 𝐷(𝜋�𝐴) < 𝐷(𝜋�𝐴

(1)). În mod analog constatăm că 𝐷(𝜋�𝐴) < 𝐷(𝜋�𝐴
(2)). 

Remarcă. În clasa estimatorilor lui 𝜋𝐴 de forma 𝑤𝜋�𝐴
(1) + (1 − 𝑤)𝜋�𝐴

(2) minimul  dispersiei este atins 
pentru 𝑤 = 𝐷2

𝐷1+𝐷2
. Într-adevăr, să examenăm funcţia 𝑓(𝑥) = 𝐷�𝑥𝜋�𝐴

(1) + (1 − 𝑥)𝜋�𝐴
(2)� = 𝑥2𝐷1 +

(1 − 𝑥)2𝐸𝐷2,  𝑓′(𝑥) = 2𝑥𝐷1 − 2(1 − 𝑥)𝐷2 = 2𝑥(𝐷1 + 𝐷2) − 2𝐷2 Punctul 𝑥 = 𝐷2
𝐷1+𝐷2

  este punctul 
de minimum, ceea ce trebuia de demonstrat. 

În [8] se propune să luăm 𝑤 = 1
𝐷1+𝐷2

,  ceea ce nu are o argumentare raţională. 
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CONCLUZII 

Au fost examinate câteva tehnici de organizare a sondajelor, menite să contribuie la 
creşterea veridicităţii rezultatelor. Tehnicile de randomizare evoluează, apar tehnici noi. Sperăm că 
în cercetările sociologice, care se efectuează în Republica Moldova, îşi vor găsi aplicaţie şi 
tehnicile, despre care vorbim în materialul de faţă. 
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Abstract 
 
The process of information security assurance within an enterprise starts from planning the measures and methods 
which support this process. The administrative measures which must be taken by the company's management are found 
in the security policy. The correctness of this policy will ultimately influence the success of the business. The procedural 
measures are found in all the regulations establishing the internal working measures and the internal order of 
information security. These measures are implemented by the company staff.  
Organizational measures, composed of administrative and procedural measures, are analysed in this paper. The 
analysis focuses on methodology development and proper implementation of security policy based on company size and 
level of development of security policy. 
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Asigurarea securităţii informaţiilor nu este o problemă unidimensională, iar protecţia 

informaţiei la o întreprindere poate fi realizată acţionând pe trei dimensiuni – nivelul legislativ, 
nivelul organizatoric şi nivelul tehnic, care împreună pot asigura protecţia informaţiei şi a 
sistemelor informatice împotriva influenţelor dăunătoare ce afectează subiecţii relaţiilor 
informaţionale.  

Măsurile organizatorice reprezintă una dintre pietrele de temelie ale procesului de asigurare 
a nivelului corespunzător de protecţie a informaţiei la o întreprindere. Aceste măsuri constau din 
măsuri administrative şi măsuri procedurale. 

 
1. MĂSURI ADMINISTRATIVE DE PROTECŢIE A INFORMAŢIEI 

Măsurile administrative de securitate a informaţiilor sunt acţiuni generale luate de conducerea 
organizaţiei referitor la securitatea informaţiei în cadrul acestei organizaţii. 

Scopul principal al acestor măsuri este elaborarea unui plan de securitate şi asigurarea punerii 
lui aplicare, alocarea resurselor necesare, precum şi monitorizarea continuă a acestui plan. 
Fundamentul planului de securitate îl reprezintă politica de securitate. 

Politica de securitate este un set de decizii documentate luate de conducerea organizaţiei 
pentru a asigura securitatea informaţiilor. Politica de securitate reflectă abordarea organizaţiei a 
procesului de protecţie a activelor informaţionale ale ei şi poate fi considerată o strategie a 
întreprinderii în domeniul securităţii informaţiilor. Pentru a dezvolta o strategie şi a o pune în 
aplicare sunt necesare, desigur, unele decizii politice luate la nivelul conducerii de vârf a acestei 
întreprinderi.  

Securitatea IT se realizează prin implementarea unui set adecvat de politici, de proceduri, şi 
de măsuri atât la nivel software cât şi la nivel hardware pentru toate structurile organizatorice. Toate 
acestea trebuiesc stabilite, implementate, monitorizate, revizuite şi îmbunătăţite pentru a se asigura 
securitatea la acest nivel precum şi pentru ca obiectivele economice să poată fi atinse. Aşadar 
elaborarea unei bune politici de securitate trebuie văzută ca un proces continuu şi nu ca o acţiune 
(fig. 1). 

55 
 

http://www.ase.md/


Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. V. 

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 

 
Figura 1. Procesul de elaborare a politicii de securitate 

 
Politicile de securitate servesc drept linii directoare (ghiduri) generale pentru utilizarea, 

prelucrarea şi managementul informaţiilor.  
O politică de securitate trebuie să specifice în mod clar următoarele aspecte: 

• obiectivele organizaţiei privind securitatea: asigurarea protecţiei datelor împotriva 
scurgerilor de informaţii către entităţi externe, protejarea datelor faţă de calamităţile 
naturale, asigurarea integrităţii datelor sau asigurarea continuităţii afacerii; 

• personalul răspunzător pentru asigurarea securităţii, care poate fi: un grup de lucru 
restrâns, un grup de conducere sau fiecare angajat; 

• implicarea organizaţiei în ansamblu la asigurarea securităţii: cine va asigura 
instruirea în domeniul securităţii, cum va fi integrată partea de securitate în structura 
organizaţiei. 

Dimensiunea şi forma politicilor de securitate a informaţiilor pot varia foarte mult de la 
companie la companie [1]. Acest lucru poate depinde de numeroşi factori, inclusiv de mărimea 
companiei, de sensibilitatea informaţiilor gestionate referitoare la afacerile ei, precum şi de 
varietatea şi de tipurile sistemelor informatice şi a sistemelor de calcul pe care le utilizează. Pentru 
o întreprindere mare elaborarea unui document unitar al politicii de securitate, care să se adreseze 
tuturor tipurilor de utilizatori din cadrul ei şi care abordează toate problemele necesare de securitate 
a informaţiilor, se poate dovedi imposibilă. Un concept mai eficient este de a dezvolta o suită de 
documente ale politicii care să acopere toate elementele ce asigură securitatea informaţiilor, 
rezultând în final un proces mai eficient pentru întreaga companie. 

Trebuie remarcat faptul că nu există o singură metodă pentru elaborarea unei politici sau a 
politicilor de securitate. Trebuie de luat în considerare mai mulţi factori, inclusiv tipul de audienţă şi 
dimensiunea întreprinderilor. Un alt factor este maturitatea procesului de elaborare a politicilor în 
vigoare - o companie care nu are în prezent o politică de securitate a informaţiilor sau are doar o 
politică de bază generalizată poate să utilizeze iniţial o strategie diferită faţă de o companie care are 
deja un concept substanţial al politicii, dar doreşte să-l consolideze şi să înceapă să folosească 
politica de securitate în scopuri mai complexe, de exemplu pentru a fi în acord cu legislaţia [3]. 

La început, ar fi o idee bună, pornind de la un cadru de bază a politicii, să se aplice o 
abordare pe etape, prin elaborarea politicilor necesare majore şi apoi prin dezvoltarea unui număr 
mai mare de politici, prin revizuirea celor deja existente şi prin adăugarea la ele a unor instrucţiuni 
şi a documentelor Job Aids însoţitoare, care vor contribui în calitate de suport la realizarea politicii. 

O politică de securitate ar trebui să îndeplinească mai multe obiective şi anume: 
• protejarea persoanelor şi a informaţiilor; 
• stabilirea regulilor pentru comportamentul necesar utilizatorilor, administratorilor de 

sistem, managerilor şi a personalului ce se ocupă de securitate; 
• autorizarea personalului de securitate pentru monitorizare, sondare şi investigare; 
• definirea şi aprobarea consecinţelor încălcării cerinţelor politicii de securitate; 
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• definirea poziţiei unanime de bază a companiei privind securitatea; 
• ajutorul la minimizarea riscurilor; 
• asigurarea respectării reglementărilor şi a legislaţiei. 

Politica de securitate ar trebui să fie un instrument util pentru protecţia securităţii 
întreprinderii, ca un ghid şi o sursă de informaţie la care toţi utilizatorii se vor adresa în munca lor 
de zi cu zi. Cu toate acestea, deseori politicile de securitate pot ajunge pur şi simplu nişte apendice 
inutile, puţin citite, utilizate sau chiar cunoscute de utilizatori şi deconectate de restul politicilor şi 
practicilor de securitate ale companiei, iar ca acest lucru să nu se întâmple politicile trebuie să fie 
realizabile. 

Cheia pentru a ne putea asigura că politica de securitate a companiei este una utilă şi 
utilizabilă este ca ea să fie direct conectată la politicile existente ale companiei şi să fie dezvoltată o 
suită de documente de politici care să se potrivească cu publicul respectiv. Politicile trebuie să fie 
folositoare, viabile şi realiste. Pentru a realiza acest lucru, este esenţială implicarea şi suportul 
actorilor majori în dezvoltarea şi susţinerea politicilor (cum ar fi managerii superiori, auditorii şi 
juriştii), precum şi acelor persoane care vor trebui să utilizeze politicile ca parte a muncii de zi cu zi 
(cum ar fi experţii în materie, administratorii de sistem şi utilizatorii finali). 

Pentru a realiza acest lucru, un element important ar fi să se aducă la cunoştinţă despre 
importanţa şi utilitatea politicilor celor care trebuie să urmeze prevederile acestor politici. Adesea 
utilizatorii par să creadă că politica este ceva care va sta în calea muncii lor zilnice. Un element 
important de elaborare a politicilor şi de asigurare a aplicării politicilor (şi nu de respingere a lor) de 
către utilizatori este de a face astfel încât să fie clar că politicile le sunt utile. Pentru aceasta, dar şi 
pentru a fi siguri că utilizatorii se vor conforma cerinţelor legale, este necesar să li se ofere un 
cadru, o recomandare pentru cele mai bune practici, bazându-se pe care cu toţii îşi vor putea 
îndeplini obligaţiunile de serviciu. 

Odată ce utilizatorii îşi vor da seama că politica este ceva care de fapt le poate ajuta în 
munca lor, ei vor fi mult mai receptivi în respectarea acesteia, dar şi în acordarea unui suport în 
scopul dezvoltării politicii. În mod similar, odată ce managerii de rang înalt îşi dau seama că 
politica este un instrument pe care ei îl pot folosi pentru a asigura respectarea cerinţelor legislative 
şi pentru a promova iniţiativele noi atât de mult necesare, ei vor susţine tot mai mult politica cu 
suportul financiar şi cu alte resurse necesare, devenind ei înşii promotorii politicii de securitate.  

Politicile de securitate sunt destinate, desigur, tuturor angajaţilor companiei, însă acest grup 
mare poate fi împărţit în subcategorii ale publicului politicii în conformitate cu cerinţele comune 
impuse de politica de securitate. Principalele grupuri de acest fel sunt: managerii – de toate 
nivelurile; personalul tehnic – administratorii de sisteme, etc.; utilizatorii finali. Fiecare utilizator se 
va regăsi obligatoriu în cel puţin unul dintre aceste grupuri (utilizatorul final fi numai în unul din 
grupuri), iar unii se vor regăsi în două sau chiar în toate trei, iar fiecare document al politicii va fi 
elaborat în funcţie de publicul căruia îi este destinată politica [2].  

Tipuri de politici de securitate. O posibilitate de realizare a politicilor de securitate a 
informaţiei este de a le structura ierarhic, aşa cum este arătat în figura 2 [3]. Ierarhizarea face 
posibilă o abordare eficientă a politicilor pentru toate grupele de angajaţi - utilizatorii politicilor de 
securitate. Acesta este un model de ierarhie a politicilor de securitate a informaţiei care poate fi 
personalizat pentru a corespunde cerinţelor oricărei companii. Pe de altă parte aceasta este o ierarhie 
pentru un proces destul de matur şi bine pus la punct, destinat mai degrabă unei companii mari, 
unde dezvoltarea politicii a fost susţinută pe parcursul mai multor ani. Pentru companiile mai mici 
sau pentru cei care abia încep să elaboreze o politică de securitate, la fel este posibil să se folosească 
modelul dat ca un cadru de bază, însă iniţial ar trebui să conţină un număr mai mic de politici 
tehnice şi, eventual, să nu existe instrucţiuni sau job-aids la începutul procesului de elaborare. În loc 
de încercarea de a dezvolta o ierarhie mare de la început, este mai realist să fie dezvoltată iniţial o 
politică de guvernare şi un număr redus de politici tehnice, apoi pe parcurs, să fie mărit numărul de 
politici şi documente ajutătoare concomitent cu creşterea complexităţii acestor politici.  
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Este evident că în companiile mari publicul, căruia îi este destinată politica de securitate, va 
fi mai divers şi va fi necesar de a acoperi mai multe subiecte diferite la diferite niveluri. Din acest 
motiv, într-un mediu corporativ cel mai probabil va funcţiona mai bine o suită de documente a 
politicii de securitate decât un document unitar voluminos. Structura ierarhică a setului de 
documente a politicii de securitate reflectă structura ierarhică a rolurilor într-o companie mare. 
Schema propusă este destinată tuturor categoriilor de public şi tuturor subiectelor, utilizând două 
tipuri de politici susţinute în caz de necesitate de documente procedurale şi anime: Politica de 
Guvernare, Politica Tehnică, Job-aids/Instrucţiuni. 

 

Figura 2. Structura ierarhică a politicilor de securitate 
 
Politica de Guvernare trebuie să acopere conceptele de securitate a informaţiilor la un nivel 

înalt, să definească aceste concepte, să descrie de ce sunt importante şi să detalieze în ele poziţia 
companiei. Politica de guvernare va fi citită de către managerii şi utilizatorii finali. În mod implicit, 
va fi citită şi de către consilierii tehnici (în special consilierii tehnici pe securitate), deoarece ei sunt 
şi utilizatori finali. Toate aceste grupuri vor folosi politica pentru a înţelege mai bine filosofia 
generală a politicii de securitate a companiei. Acest lucru poate fi folosit pentru a aduce la 
cunoştinţă tuturor despre influenţa reciprocă dintre securitatea informaţiilor şi toate unităţile 
componente ale companiei. 

Politica de guvernare ar trebui să fie strâns aliniată la HR (resursele umane) existente şi 
viitoare, dar şi la alte politici ale companiei, în special acelea în care sunt menţionate aspecte legate 
de securitate, cum ar fi utilizarea e-mailului, mesageriei sau a computerului, etc. Documentul 
privind politica de guvernare va fi de acelaşi nivel cu politicile globale ale companiei. 

Politica de guvernare este susţinută de politicile tehnice care, la rândul lor, acoperă 
subiectele mai detaliat şi le face să fie abordabile pentru fiecare tehnologie relevantă. Includerea 
anumitor subiecte la nivelul politicii de guvernare poate ajuta la evitarea necesităţii unei politici 
tehnice detaliate ce se referă la subiectele respective. De exemplu, aprobarea unei politici de 
gestionare a parolelor companiei ar înseamnă că detaliile unor elemente specifice în administrarea 
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parolelor pentru fiecare sistem de operare sau aplicaţie în parte pot fi specificate în politica tehnică 
relevantă acestor sisteme sau aplicaţii, în loc să fie necesară o politică tehnică comună privind 
administrarea parolelor pentru toate sistemele. Acest lucru însă poate să nu fie valabil şi în cazul 
unei companii mai mici, unde sunt mai puţine sisteme şi aplicaţii şi, prin urmare, poate fi suficientă 
o singură politică tehnică a parolelor. Pentru o companie mai mare însă, versiunea de politică 
expusă mai sus oferă un proces mai eficient pentru utilizatori, deoarece aceştia vor trebui să facă 
referire la mai puţine documente - simplificarea acestui proces măresc probabilitatea ca utilizatorii 
să respecte politica, îmbunătăţind astfel securitatea.  

În ceea ce priveşte nivelul de detaliere, politica de guvernare ar trebui să abordeze aşa 
numitul „ce” din punctul de vedere al politicii de securitate. 

Politicile Tehnice vor fi folosite de consilierii tehnici în timp ce îşi vor îndeplini 
responsabilităţile legate de securitate pentru sistemul cu care lucrează. Acestea vor fi mai detaliate 
decât politica de guvernare şi vor fi specifice sistemului sau problemei concrete, de exemplu, 
Politică Tehnică SC-400 (destinată sistemului SC-400) sau Politică Tehnică de Securitate Fizică. 

Politicile tehnice vor acoperi multe dintre aceleaşi subiecte ca şi politica de guvernare, 
precum şi câteva subiecte specifice subiectului general. Acestea vor fi de fapt un manual care va 
cuprinde modalităţile de asigurare a securităţii unui sistem de operare sau a unui dispozitiv de reţea, 
etc. Aceste politici descriu ce trebuie făcut, dar nu şi cum să procedăm - acest lucru este rezervat 
documentelor procedurale care reprezintă următorul nivel de detaliere după politicile de guvernare 
şi cele tehnice. 

În ceea ce priveşte nivelul de detaliere, politica tehnică ar trebui să abordeze „ce” (în mai 
multe detalii), „cine”, „când” şi „unde” din punctul de vedere al politicii de securitate. 

Documentele de procedură (Job Aids, Instrucţiuni) oferă instrucţiuni detaliate privind modul 
în care se vor realiza cerinţele politicilor. De exemplu, manualul pentru hardering al unui server 
Windows poate consta din unul sau mai multe documente suport pentru o Politică Tehnică Windows. 

Procedurile şi instrucţiunile sunt ca un supliment al politicii de securitate şi trebuie să fie 
scrise la următorul nivel de detaliere, care descrie modul în care trebuie făcut ceva. Acestea furni-
zează informaţii sistematice practice despre modul de implementare a cerinţelor stabilite în docu-
mentele politicii. Ele ar putea fi scrise de diverse grupuri din întreaga companie şi ar putea fi men-
ţionate în politica relevantă, dar ar putea şi să nu fie menţionate, în funcţie de cerinţele concrete. 

Politica le oferă documentelor de procedură un cadru care trebuie de urmat („ce”, „cine”, 
„când” şi „unde” din punctul de vedere al politicii de securitate), iar ei, bazându-se pe acest cadru, 
pur şi simplu trebuie să descrie „cum”. 

Documentele de procedură vor acţiona, de asemenea, ca un instrument de backup pentru 
cazul în care unii membri ai personalului va pleca, asigurându-ne că cunoştinţele lor nu vor fi 
pierdute şi că cerinţele de politică pot fi încă executate. 

Raţionamentul principal al procesului de dezvoltare a politicilor de securitate ale fiecărei 
companii va fi nivelul de maturitate al procesului. Este important ca companiile (mai ales cele mai 
mari) să nu aibă intenţii imediate exagerate şi să încerce să dezvolte rapid un program de politici 
cuprinzător şi complex. Este puţin probabil ca acest lucru să aibă succes din mai multe motive, 
printre care nevoia de un buy-in management, cultura şi resursele nepregătite ale companiei etc. În 
această situaţie, este recomandabil să se înceapă iniţial cu politicile mici, şi cu un cadru-schelet al 
politicii de securitate care să conţină doar politicile esenţiale care vor fi elaborate în primul rând. 

Pe măsură ce procesul creşte în maturitate, companiile vor putea să dezvolte, atunci când 
apare necesitatea, întreaga gamă de politici cu mai multe detalii incluse în fiecare, precum şi 
documentaţia procedurală însoţitoare. Educaţia, conştientizarea şi procesele de comunicare trebuie 
să devină ‘mature’ pentru a face faţă promovării unei game tot mai variate de politici, ceea ce ar 
trebui să coincidă cu sporirea puterii corporative a politicilor în sine. Atunci cultură corporatistă va 
începe să aprecieze că politicile trebuie urmate şi respectate, şi de fapt ar putea să înceapă să le 
utilizate pentru a impulsiona unele modificări necesare în întreaga companie. 
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Apare însă o întrebare foarte importantă: de unde totuşi e mai bine de început procesul de 
elaborare a unei politici de securitate, deoarece există mai multe puncte de pornire: legislaţia nou 
adoptată (sau cea care va fi în curând) poate fi adesea un impuls puternic pentru dezvoltarea 
politicii, la fel ca şi recentele incidente de securitate sau administratorii entuziaşti care s-au întors 
recent de la un nou curs de formare. Toate acestea oferă o mare contribuţie politicii de securitate, 
dar cheia spre elaborarea unei politici funcţionale este să realizăm un echilibru între toate aceste 
aspecte.  

Bazându-ne exclusiv pe abordarea „de sus în jos” prin utilizarea doar a legislaţiei, a 
regulamentelor şi a celor mai bune practici pentru a scrie o politică, rezultatul ar putea fi o politică 
nerealistă şi artificială care nu va fi funcţională în lumea reală. În mod similar, bazându-ne doar pe 
o metodă „de jos în sus”, axată numai pe cunoştinţele administratorului de sistem, am putea elabora 
o politică prea specifică unui anumit mediu (poate doar pentru o parte dintr-o companie mare), 
posibil bazată prea mult pe practicile locale curente sau pe cele mai recente sugestii de la cursurile 
formare, făcând-o prea nerealistă. Cea mai bună politică va proveni dintr-o combinaţie a acestor 
abordări, atât de sus în jos, cât şi de jos în sus [2]. Pentru a realiza acest lucru, această idee trebuie 
să fie luată în considerare încă de la început şi trebuie să fie reflectată în diversitatea domeniilor 
implicate în elaborarea politicilor şi a tipurilor de politică ce vor fi elaborate ulterior. 

Această abordare echilibrată va duce cel mai probabil la un proces mai matur de dezvoltare a 
politicilor şi fa vi funcţională atât pentru companiile mici (în care există un spaţiu redus între „sus” 
şi „jos”), cât şi pentru companiile mari, unde este nevoie de cunoştinţe vaste pentru a asigura o 
politică realistă şi viabilă.  

Dezvoltarea politicilor trebuie să ţină seama şi de măsura în care politica ar trebui să reflecte 
practica curentă în raport cu viitorul preferat. Elaborarea unei politici care să reflecte doar exact ceea 
ce se face astăzi poate fi depăşită deja atunci când este publicată, deoarece o politică, care include 
măsuri ce nu pot fi implementate în mod adecvat, poate fi imposibil de respectat din motive tehnice şi 
poate să fie ignorată ca nerealistă şi inoperabilă. Este important ca acest lucru să fie discutat într-o 
fază incipientă, deoarece altfel am putea ajunge prea departe în dezvoltarea unui model nefuncţional 
al viitorului preferat, iar acest lucru ar putea să fie depistat doar ulterior, la etapa de identificare a 
lacunelor politicii, atunci când va fi deja irosit mult timp şi efort, dezvoltând ceva ce nu are de fapt 
valoare. Cea mai bună politică trebuie să atingă un echilibru între practica actuală şi viitorul preferat şi 
acesta este scopul pe care ar trebui să-l urmărească echipa de dezvoltare a politicilor. 

În cele din urmă, când se analizează ce ar trebui să fie inclus în proiectul iniţial al politicii, 
trebuie să ne asigurăm că am luat în considerare toate tipurile de ameninţări cu care se poate 
confrunta compania. Ameninţările care provin din exterior de la atacatorii rău intenţionaţi sub formă 
de viruşi, viermi etc. trebuie obligatoriu să fie luate în considerare atunci când se elaborează o politică 
de securitate. Însă cel puţin la fel de importante sunt şi dezastrele naturale, foştii sau actualii angajaţi 
nemulţumiţi, dar şi ignoranţa, care conduce la expunerea accidentală a securităţii. Politicile de 
securitate ar trebui să cuprindă măsuri pentru combaterea tuturor acestor tipuri de ameninţări. 

Fiecare politică de securitate ar trebui să includă aşa compartimente ca Politica de 
Guvernare, Politicile tehnice, Documentele de procedură, şi în plus faţă acestea trebuie să mai 
conţină neapărat încă câteva secţiuni: introducerea, scopul, domeniul de aplicare, rolurile şi 
responsabilităţile, sancţiunile şi încălcările, programul de revizuire şi actualizare, informaţiile de 
contact, definiţiile şi acronimele [3]. 

Planul de securitate (sau programul de securitate) este dezvoltat în baza politicii de 
securitate. În cadrul acestui plan sunt alocate resursele, numiţi responsabilii, stabilită ordinea de 
execuţie şi control, etc. În baza planului de securitate sunt elaborate norme specifice, regulamente şi 
recomandări pentru activitatea personalului responsabil de securitatea informaţiilor. Aceste norme 
se referă la măsurile procedurale de protecţie a informaţiei. 

Un plan de securitate împreuna cu politica de securitate din care acesta a rezultat sunt 
proiectate pentru a proteja atât informaţiile cât şi resursele materiale critice de la o gama larga de 
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ameninţări în scopul de a asigura continuitatea activităţii instituţiei (a afacerii în cazul unei companii), 
de a reduce riscul în afaceri, de a maximiza randamentul investiţiilor şi a oportunităţilor de afaceri.  

Scopul planului de securitate este să asigure confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea 
datelor, să definească, să dezvolte, şi să documenteze politicile şi procedurile de informare ce vin în 
sprijinul scopului şi obiectivelor instituţiei precum şi să permită instituţiei să îndeplinească din 
punct de vedere legal şi etic responsabilităţile cu privire la resursele IT. 

Deci după formularea politicii de securitate este deja posibil, dar şi necesar, să se 
pregătească palanul de implementare a acesteia şi, de fapt, să se pună în aplicare acest plan. 

2. MĂSURI PROCEDURALE DE PROTECŢIE A INFORMAŢIEI 
Măsurile procedurale de securitate a informaţiilor reprezintă ansamblul reglementărilor prin 

care se stabilesc măsurile interne de lucru şi de ordine interioară destinate realizării protecţiei 
informaţiilor, acestea fiind măsurile de securitate implementate de oameni. Aceste măsuri, care se 
concretizează în diverse norme specifice, regulamente şi recomandări pentru activitatea 
personalului responsabil de securitatea informaţiilor, sunt elaborate în baza planului de securitate. 

La nivelul procedural de asigurare a securităţii informaţiilor se pot distinge următoarele 
clase de măsuri: managementul personalului; protecţia fizică; menţinerea capacităţii de funcţionate; 
reacţionarea la încălcări ale securităţii; planificarea lucrărilor de recuperare [3]. 

Managementul personalului începe cu admiterea unui nou angajat la serviciu şi chiar mai 
devreme – cu elaborarea fişei postului. Există două principii generale care trebuie luate în 
considerare: divizarea sarcinilor şi minimizarea privilegiilor. 

Principiul separarea atribuţiilor prescrie alocarea de roluri şi responsabilităţi astfel încât o 
persoană să nu poată întrerupe un proces de o importanţă critică pentru întreprindere. De exemplu, 
nu este de dorit ca transferurile mari de bani ale companiei să fie efectuate de o singură persoană. 
Este mai sigur să-i fie încredinţată unui angajat procesarea cererilor pentru astfel de plăţi, iar altuia - 
să certifice aceste cereri.  

Principiul minimizării privilegiilor prevede acordarea utilizatorilor doar a drepturilor de 
acces care sunt necesare pentru ca aceştia să-şi îndeplinească atribuţiile oficiale. Scopul acestui 
principiu este evident - de a reduce prejudiciul cauzat de comportamentul greşit, fie el accidental 
sau intenţionat. 

Elaborarea preliminară a fişei de post permite evaluarea criticităţii acesteia şi planificarea 
procedurii de verificare şi selectare a candidaţilor. Din momentul în care unui nou angajat i se oferă 
accesul la sistemul informatic, este necesar de a realiza administrarea contului său de sistem, de a 
contabiliza şi analiza acţiunile efectuate de acesta în scopul de a identifica situaţiile suspecte. 

Atunci când un angajat este concediat, mai ales în cazul unui conflict între el şi 
administraţie, este necesar ca în regim de urgenţă acesta să fie lipsit de drepturile de acces la 
sistemul informatic al întreprinderii, prin transferul de echipament şi împuterniciri către alt angajat.  

Protecţia fizică. Securitatea sistemului informatic depinde în primul rând de mediul în care 
acest sistem funcţionează. De aceea este necesar să se ia măsuri pentru a proteja clădirile şi 
teritoriile adiacente, infrastructura, calculatoarele, mediile de stocare a datelor, etc. 

Principiul de bază al protecţiei fizice, a cărui respectare ar trebui să fie monitorizată în mod 
continuu, poate fi formulat ca „continuitatea protecţiei în timp şi spaţiu.“  

Putem distinge câteva categorii de protecţie fizică: controlul accesului fizic; măsuri de 
combatere a incendiilor; protecţia infrastructurii de suport; protecţia împotriva interceptării datelor; 
protecţia sistemelor mobile. 

Menţinerea capacităţii de funcţionare a sistemelor informatice este fără îndoială vitală, mai 
ales dacă luăm în considerare faptul că software-ul este unul dintre cele mai importante mijloace de 
asigurare a integrităţii informaţiilor. Mai întâi de toate, trebuie să putem urmări ce software este 
instalat pe calculatoare, deoarece în cazul în care utilizatorii îl vor instala la discreţia sa, aceasta 
poate duce la infectarea sistemului, precum şi la apariţia unor căi de ocolire a instrumentelor şi 
mijloacelor de securitate existente în companie. 
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Alt aspect ţine de suportul continuu în scopul de a asigura lipsa modificărilor neautorizate a 
software-ului şi a drepturilor de acces la acesta. În mod normal controlul funcţionalităţii sistemelor 
poate fi realizat prin combinarea mijloacelor de control al accesului fizic şi logic, precum şi 
utilizarea software-ul utilitar de verificare şi asigurare a integrităţii. 

Reacţia la încălcările regimului de securitate a informaţiilor are următoarele obiective: 
localizarea incidentelor şi reducerea riscurilor; identificarea intruşilor; prevenirea încălcărilor repetate. 

În cazul unei încălcări a regimului de securitate, trebuie imediat luate măsuri, iar  
succesiunea acţiunilor pentru astfel de cazuri este foarte important să fie planificată în avans şi 
reflectată în documente. Toţi angajaţii ar trebui să cunoască cum să acţioneze şi pe cine să 
contacteze în cazul detectării unei încălcări a securităţii, precum şi să ştie ce consecinţe îi aşteaptă 
pe ei înşişi în cazul în care vor încălca regulile de securitate a informaţiilor. 

Planificarea lucrărilor de recuperare ne va permite să fim pregătiţi pentru eventualele 
incidente ca să putem reduce în regim de urgenţă prejudiciile cauzate de acestea şi să ne menţinem 
capacitatea de a funcţiona cel puţin la un nivel minim acceptabil. 

Procesul de planificare a lucrărilor de recuperare poate fi realizat în câteva etape: 
• identificarea funcţiilor de importanţă critică ale întreprinderii şi stabilirea priorităţilor; 
• identificarea resurselor necesare pentru îndeplinirea funcţiilor critice; 
• definirea unei liste de accidente posibile; 
• dezvoltarea unei strategii de recuperare; 
• pregătirea pentru implementarea strategiei alese; 
• verificarea strategiei. 

Un lucru foarte important aici este că atunci când planificăm lucrările de recuperare, trebuie 
să fim conştienţi că nu este întotdeauna posibil să asigurăm imediat o funcţionare completă a 
întreprinderii şi de aceea este necesar să se identifice funcţiile de importanţă critică, fără de care 
întreprinderea îşi pierde identitatea. Chiar mai mult - aceste funcţii la fel trebuiesc organizate în 
conformitate cu astfel de priorităţi, încât să fie posibil ca într-un timp cât mai scurt şi cu costuri 
minime să fie reluată activitatea după fiecare accident petrecut. 
 

CONCLUZII 
Nu cred că ar fi corect să afirmăm că măsurile organizatorice sunt cele mai importante 

măsuri în asigurarea securităţii informaţiei în cadrul unei întreprinderi, însă, cu certitudine, fără 
aplicarea lor celelalte categorii de măsuri nu îşi vor atinge scopul, făcând ac întreprinderea să 
rămână vulnerabilă pe diverse dimensiuni. 

Este important ca conducerea de vârf a întreprinderii să fie conştientă de necesitatea 
implementării măsurilor organizatorice şi să insiste în această direcţie, însă chiar având suportul total al 
conducerii este dificil de realizat instantaneu şi corect toate măsurile administrative şi procedurale de 
protecţie a informaţiei. În primul rând trebuie de elaborat o politică de securitate, la început cu conţinut 
estul de comun, iar pe parcurs în mod continuu de actualizat şi completat cu diverse documente – 
componente ale politicii, astfel încât programul de securitate să fie unul care să poată fi realizat. Aceasta 
este chiar mai important decât a avea un program complet însă nerealizabil. 

Concentrându-ne pe elaborarea politicii de securitate nu trebuie să uităm şi de măsurile 
procedurale, fiindcă normele specifice, regulamente şi recomandările cu aspect de securitate a 
informaţiilor vor contribui esenţial la realizarea programul de securitate. 
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Evoluţia societăţii în ultimele decenii a marcat o schimbare fundamentală într-o societate 

digitală şi şi-a pus amprenta asupra tuturor subsistemelor sale, necesitând crearea de noi tehnologii 
informaţionale pentru diferite domenii socio-economice, în special educaţie. De aceea problema 
proiectării didactice la etapa actuală este marcată de aceste  schimbări. 

Componentele procesului predare-învăţare s-a transformat într-o sintagmă contemporană de 
acumulare a informaţiei prin intermediul surselor clasice şi a celor moderne la care într-un mod 
organic se ataşează subiectul educaţiei – studentul, capabil nu numai să acumuleze dar şi să reflecte 
cele  dobândite prin intermediul mijloacelor tehnice şi ale tehnologiilor performante. 

Piaţa proceselor educative este pătrunsă de o concurenţă acerbă ale celor menţionate axată  
atât pe însuşirea individuală cât şi pe competenţele cadrului didactic în pregătirea şi desfăşurarea 
lecţiei. 

Astfel, obiectivul major al didacticii universitare este de a responsabiliza studentul, de a-l 
ajuta să se dezvolte, să-şi modeleze personalitatea şi de a-şi dezvolta încrederea în sine, prin 
recurgerea la practici pedagogice centrate pe activitatea de învăţare individuală sau colaborativă a 
studentului. 

În efortul actual de modernizare şi optimizare a învăţământului, menit să asigure creşterea 
calitativă a activităţii didactice, proiectarea, organizarea,  pregătirea şi desfăşurarea lecţiei ocupă 
un loc central. 

Scopul lucrării explorează ideea de a arăta predarea informaticii economice în învăţământul 
superior pentru a produce competenţe, rezultate din procesul instructiv. 

Reformele educaţionale actuale sunt, în primul rând şi înainte de toate, reforme ale 
curriculum-ului. Varietatea abordărilor ataşate curriculum-ului reprezintă un semn de dinamism şi 
de vitalitate a domeniului. Evoluţia abordărilor curriculare cuprinde convenţional trei etape: • Etapa 
tradiţională – curriculum-ul are sensul de ,,curs oficial” organizat într-un cadru instituţionalizat 
specializat în educaţie; • Etapa modernă – curriculum are sensul de proiect pedagogic organizat prin 
corelarea obiectelor (disciplinelor) de învăţământ cu experienţele de învăţare directă şi indirectă ale 
studenţilor; • Etapa postmodernă – curriculum are sensul de proiect pedagogic organizat pe baza 
unor principii care evidenţiază importanţa prioritară a obiectivelor asumate, care determină alegerea 
anumitor experienţe de învăţare, strategii de organizare a învăţării, mijloace de evaluare [1]. 

În literatura de specialitate, alături de sintagma “proiectare didactică” circulă expresia 
sinonimă “design al instruirii”, ce valorifică un termen preluat din limba engleză. 

În viziunea profesorului universitar Vl. Guţu proiectarea este ”…un construct curricular care 
presupune un ansamblu unitar de acţiuni şi operaţii de anticipare şi pregătiri a activităţii 
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educaţionale în toate componentele sale: obiective, conţinuturi, strategii didactice, strategii de 
evaluare, mijloace şi procedee de predare – învăţare – evaluare – cercetare”. 

Proiectarea didactică (designul instrucţional) reprezintă un demers complex şi sistemic de 
anticipare a desfăşurării activităţii de instruire.  

Multe cadre didactice probează cunoştinţele ample de specialitate, dar întâmpină serioase 
dificultăţi atunci când este vorba de adoptarea şi utilizarea unor strategii şi tehnologii didactice 
eficiente. De aceea, o îmbunătăţire radicală a calităţii predării nu se poate realiza în absenţa formării 
competenţelor de natură pedagogică şi didactică.  

Proiectarea didactică în cadrul învăţământului superior vine să completeze curriculum-ul 
universitar şi să aducă un suflu nou, modern în ceea ce priveşte predarea, învăţarea, evaluarea, 
cercetarea în învăţământul superior [2]. 

În învăţământul superior există cadre didactice care consideră proiectarea o etapă necesară, 
dar şi altele, care au o vechime impunătoare de muncă şi care pun la îndoială, deseori, utilitatea 
acestui ”act şcolăresc şi de rutină”. Cea de-a doua poziţie este determinată de numărul mare de 
documente care se elaborează obligatoriu de cadrele didactice, uneori nejustificat. 

Proiectarea didactică nu poate să lipsească din preocupările profesorilor, pentru că o lecţie 
bună este întotdeauna rezultatul unei proiectări corespunzătoare. Proiectul didactic trebuie să fie un 
instrument necesar de lucru pentru cadrul didactic. 

Un cadru didactic bine intenţionat trebuie să-şi pună următoarea întrebare: cum aş putea face 
astfel încât întotdeauna activităţile didactice pe care le desfăşor să fie eficiente? 

Soluţia ar fi proiectarea instruirii care implică organizarea şi ordonarea materialului ce 
urmează a fi predat → învăţat →evaluat la nivelul corelaţiei funcţional - structurale dintre profesor 
şi student [5]. 

Profesorul proiectează o acţiune bazată pe: 
definirea obiectivelor pedagogice; stabilirea conţinutului; aplicarea metodologiei; asigurarea 
evaluării activităţii didactice, educative. 

Pe lângă obiectivele operaţionale, lecţia are un obiectiv - cadru (scopul lecţiei). Acesta 
exprimă intenţia cadrului didactic de a obţine modificări în comportamentul studenţilor; indică acele 
capacităţi ce vor fi învăţate în lecţie (însuşirea unui concept, formarea unei deprinderi etc.); 
constituie criteriul de bază pentru stabilirea tipului de lecţie: mixtă, de predare, de formare a 
priceperilor şi deprinderilor, de consolidare şi sistematizare, de verificare şi apreciere, etc. [3]. 

Pentru a fi eficient, un proiect de lecţie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe [4]: 
• adecvarea la situaţiile didactice concrete; 
• operaţionalitate, putând fi uşor de descompus în operaţiuni distincte, pentru a fi aplicat în 

practică; 
• flexibilitate şi adaptabilitate la situaţii noi, care cer modificări „din mers”, pe parcursul 

desfăşurării lecţiei; 
• economicitate, astfel încât, într-un cadru strategic simplu, să se poată realiza cât mai mult 

din punct de vedere practic. 
Cursul universitar reprezintă o formă de organizare a activităţii didactice proiectată şi 

realizată în învăţământul superior. 
Proiectarea cursului universitar angajează o gestiune pedagogică adaptată/adaptabilă la 

resursele existente în plan uman (profesor - studenţi - alţi factori), material (spaţiu - timp - bază 
didactică disponibilă), valorificabile nivel: mono, intra, inter sau/şi trans-disciplinar, în diferite 
forme de organizare a instruirii: prelegeri, lucrări de laborator, activităţi de documentare, activităţi 
practice, lucrul individual, module, credite, etc., finalizate de regulă prin examen sau colocvii 
(semestriale, anuale ) susţinute în scris, oral, prin lucrări aplicative, etc. 

Predarea reprezintă acţiunea cadrului didactic de transmitere a cunoştinţelor la nivelul unui 
model de comunicare unidirecţional, dar aflat în concordanţă cu anumite cerinţe 

metodologice care condiţionează învăţarea. 
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Învăţarea reprezintă, în înţeles pedagogic, activitatea proiectată de cadrul didactic pentru a 
determina schimbări comportamentale la nivelul personalităţii studentului prin valorificarea 
capacităţilor studentului de a obţine cunoştinţe, deprinderi, strategii şi atitudini cognitive. 

 În sens pedagogic, învăţarea reprezintă modalitatea specific umană de achiziţie a 
cunoştinţelor, competenţelor şi aptitudinilor.  

Predarea – învăţarea este un proces cu o complexitate structurată pe acţiunile conjugate ale 
unor componente de o mare diversitate, cu caracteristici variate. Acest proces nu este unul de scurtă 
durată, ci se derulează în timp, prin transmiterea de cunoştinţe, formarea şi dezvoltarea abilităţilor, 
aptitudinilor, capacităţilor, competenţelor. Modificarea pozitivă a acestor variabile, în sensul în care 
cunoştinţele pot fi aplicate în practică, este influenţată favorabil de utilizarea frecventă a metodelor 
interactive în activităţile didactice. 

Lecţia reprezintă o modalitate fundamentală de organizare a activităţii didactice şi de 
instruire. 

Definirea conceptului de lecţie din perspectivă curriculară constă în faptul că profesorul 
lecturează esenţialul iar studentul meditează eficient înaintea lecţiei şi după terminarea lecţiei ca 
efect al prezentării informaţiei. Activitatea studentului este ghidată de către profesor. 

Lecţia poate fi interpretată ca un program didactic, bazat pe un sistem de acţiuni structurate 
în funcţie de obiectivele generale şi specifice ale procesului de învăţământ, acţiuni operaţionalizate 
adecvate la nivelul fiecărui student, într-o atmosferă de lucru congruentă [5].     

În literatura de specialitate sunt prezentate diferite modele de proiecte de lecţii, toate vizând 
aceleaşi aspecte de bază. Cadrul didactic va opta pentru acel model pe care-l consideră mai util şi 
eficient. 

Elaborarea unor lecţii de calitate presupune mulţi ani de activitate didactică. Progresul este 
posibil nu numai datorită spiritului critic şi dorinţei permanente de perfecţionare a profesorului, ci şi 
sprijinului studenţilor cu care se lucrează şi a unei permanente autoevaluări. Ulterior, aceste 
observaţii vor servi ca suport pentru o mai bună organizare a demersului pedagogic de pregătire a 
unei lecţii şi de necesitatea de a folosi tehnologiile informaţionale moderne, deosebit de relevante.  

Cadrul didactic universitar În procesul de proiectare urmează a ţine cont de următoarele 
axiome: 

Ce aud, uit; Ce aud şi văd, îmi amintesc puţin; Ce văd şi întreb sau discut cu cineva, 
încep să înţeleg; Ce aud, văd, discut şi fac, însuşesc şi deprind; Ce redau altcuiva, învăţ 
cu adevărat; Ceea ce pun în practică, mă transformă (După Kees Both, Crezul 
instruirii). 

 
Proiectarea unei lecţii se finalizează cu elaborarea proiectului de lecţie. 
Indiferent de varianta folosită, important este ca demersul anticipativ întreprins de profesor 

să se adecveze situaţiilor concrete de învăţare şi să conducă la rezultate satisfăcătoare. 
Proiectul de lecţie se compune dintr-o parte introductivă, care fixează un număr de elemente 

comune oricărei lecţii: disciplina, data, lectorul, tipul lecţiei, durata, subiectul lecţiei, locul de 
desfăşurare, obiectivul - cadru (scopul), obiective operaţionale,  strategiile didactice (metode şi 
procedee, forme de organizare, dotare didactică, forme de evaluare etc.) - partea a I-a, şi Partea a 
doua a proiectului cuprinde desfăşurarea propriu-zisă a lecţiei, în care se indică momentele 
(evenimentele) lecţiei, se prezintă detaliat secvenţele de conţinut, se descriu acţiunile întreprinse de 
profesor şi studenţi, se precizează metodele, procedeele şi mijloacele şi se stabilesc elementele de 
feed-back care intervin pe parcursul lecţiei [6]. 

Propunem, în continuare, un model orientativ de proiect de lecţie pentru confirmare. 
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CONCLUZII 
1. Proiectul de lecţie este un instrument al activităţii cadrului didactic şi concomitent o condiţie 

necesară, dar nu şi suficientă, pentru realizarea unei lecţii reuşite.  
2. Proiectul are menirea să aşeze pe baze ştiinţifice demersul didactic, fără însă a şabloniza 

activitatea instructiv-educativă şi a încorseta creativitatea cadrului didactic.  
3. Proiectarea didactică a sintezat mai multă rigoare în pregătire şi a asigurat trecerea de la proiect 

la realizare fără ezitări, fără improvizaţii şi deci fără eşec. 
4. Proiectarea lecţiei a asigurat calitate, proces bine dirijat şi gândit, a atins obiectivele trasate şi 

formarea competenţelor preconizate la studenţi, fapt confirmat de evaluare. 
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Abstract 
 
The main purpose of this paper is to contribute with some arguments in favor of the widest possible involvement of 
smart phones in education. The level of development of "smartphones", being in a substantial climb, offers enormous 
potential for raising the level of application development and use in all areas, including education. By presenting a 
concrete application made for such devices, we try to demonstrate the enormous efficiency of their utility and their 
productivity for both the teachers and the students in the study classes as well as the individual study. Such applications 
are particularly useful in the field of accurate science, especially in mathematics. 
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Astăzi este greu de imaginat că există vreun domeniu în activitatea, în care să nu fie 
implicate Tehnologiile Informaţionale şi de Comunicare (TIC). Ascensiunea tot mai pronunţată în 
domeniul dezvoltării echipamentelor HARD, fără ca să ne dăm seama, tot mai consistent ne obligă 
să implicăm în activităţile noastre noile tehnologii, în special, cele ce se referă la telefoanele 
inteligente (Smartphones). Sugestii, argumente in favoarea acestora sunt expuse in articolul [1], în 
care printre altele se subliniază: ”The impact of wireless power, transparent screens and evolving AI 
will profoundly change the way we use our smartphones. I bet you that in 10 years, if you were to 
go into your attic or garage and find some old device that had a power port and required a cord to 
plug in, you would laugh with nostalgic delight that such a device was once a "thing." After all, as 
American philosopher A. B. Johnson once said, "Mighty oaks from little acorns grow."”. 

Pe de altă parte trebuie să luăm în vedere şi faptul că de rând cu termenul eLearnig tot mai 
frecvent este utilizat şi termenul mLearning, astfel, referindu-se la învăţământul asistat de telefoane 
mobile. În lucrarea [2], sunt scoase în evidenţă mai multe aspecte referitoare la mLearning. Astfel, 
se precizează anumite lucruri, în opinia noastră, destul de importante, ”Historically, access for 
teachers and students in some countries to ICT has been limited. This posed a major barrier to the 
advancement of education. Now however, the mobile, cellular or smartphone (depending on where 
you’re from) is changing that reality.”  Totodată, nu trebuie să cădem în extremităţi, considerând 
doar telefoanele mobile în detrimentul calculatoarelor. Tot acolo [2], este expusă opinia care merită 
să fie luată în considerare ”Mobile learning apps are extremely helpful in certain situations, for 
example, when you need to check a fact or consume small amounts of information at a given time. 
About three in four (74%) teens aged 12-17 say they access the internet on cell phones, tablets, and 
other mobile devices.However, if one were to choose between a computer and a mobile phone for 
researching a subject in depth, mobile learning probably wouldn’t be your best option. The 
important thing is, therefore, to use the appropriate means at the right time to optimise the way in 
which you learn.” 

În altă lucrare [3], înainte de a enumera câteva dintre cele mai potrivite modalităţi de 
utilizare a telefoanelor mobile în educaţie, cu titlul ”A revolution in the classroom”, se atrage 
atenţia că ”…it is worth remembering that this does not mean we should suddenly change the way 
in which we teach and allow the use of the smartphones without control. The purpose of this article 
is simply to remove some of the negative connotations around smartphones and to consider new 
possibilities which we have at our disposal. In order for students to use smartphones in school 
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responsibly, it is important that we set limits and rules beforehand.” Printre cele 40 modalităţi, 
figurează şi una referitoare disciplinele, care presupun utilizare unor formule, multele dintre care, de 
altfel, sunt considerate ca dificile pentru memorizare ”Store Formulae: smartphones allows us to 
store mathematical and scientific formulas close to hand. There are applications that 
already contain hundreds of commonly used formulae, all you have to do is look for them”. Pe 
primul loc este situată activitatea ”Check facts: probably the most common use of all. Both students 
and teachers can now find facts within seconds. This can be very useful when explaining and 
debating topics.”  În opinia noastră, implicarea dispozitivelor mobile în procesul de predare, 
explicare, verificare, cercetarea cu prezentarea, analiza a mai multor exemple, în calitate de studii 
de caz, pare a fi extrem de eficientă. Unu lucru este să descriem anumite fenomene doar prin 
prezentarea modelelor, schemelor respective, fără a efectua mai multe situaţii de caz, şi cu totul al 
efect, cu siguranţă va fi, dacă cele expuse vor fi însoţite şi cu rezultatele respective pentru diferite 
situaţii presupuse ca posibile. Astfel, modelele sau şi formulele utilizate vor deveni mult mai 
înţelese şi mai apreciate, fapt care vor contribui efectiv la ridicarea nivelului de învăţare. 

În articolul se atrage atenţia la numărul deosebit da mare al aplicaţiilor disponibile pentru 
utilizare în educaţie :” How many student apps do you think are available right now? Between the 
iTunes App Store, the Google Play Store and the Amazon store, your mobile device will run out of 
space before you can download the really juicy finds to help you improve your productivity and 
learning….. With so many apps out there, how do you know which ones are worth spending time 
getting to know? We’ve done the hard work and sampled the top apps so we can recommend them 
to you. In this article we highlight the crème-de-la-crème of student apps by selecting which tech 
tool you need for all areas of student life. Get your fingers ready to hit download on these best apps 
for college students. Did we mention that they’re all free?!”. Recomandăm cititorilor cointeresaţi în 
domeniul dat să acceseze conţinutul integral al acestui articol [4], pentru a avea la dispoziţie şi alte 
argumente, sugestii, dacă ale dumneavoastră sunt altele. 

Utilitatea şi sporirea substanţială a eficienţei în educaţie ca efect al implementării 
tehnologiilor informaţionale a apărut în atenţia noastră de mulţi ani în urmă. Astfel au fost publicate 
mai multe articole, în care au fost puse în discuţie mai multe modalităţi de implicare a 
componentelor TIC. O atenţie deosebită a fost acordate paginilor WEB interactive, care oferă 
utilizatorului posibilităţi largi la modificarea unor parametri, prin intermediul cărora s-ar putea 
organiza obţinerea soluţiilor concrete pentru anumite variante – seturi de parametri. Dintre acestea 
menţionăm lucrarea [5] în care este prezentată o variantă – exemplu de utilizarea a paginilor WEB. 
Într-o altă lucrare [6] , de rând cu un alt exemplu concret, sunt prezentate mai multe concluzii 
referitoare la viitorul unor asemenea tehnici în domeniul  educaţiei. Printre altele, sunt scoase în 
evidenţă şi anumite dificultăţi la dezvoltarea unor aplicaţii pentru telefoanele inteligente 
”Elaborarea unor aplicaţii eficiente şi capabile să funcţioneze pe dispozitive portative din categoria 
„smartphone” este o problemă destul de complexă, în special pentru matematică, deoarece pentru 
dezvoltator sunt necesare cunoştinţe din mai multe domenii, cum ar fi TIC, matematica , de 
asemenea şi o experienţă semnificativă de predare”. 

În aceeaşi ordine de idei, aplicaţiile interactive pe WEB sau pe ”smartphones” pot fi astfel 
elaborate ca acestea să fie utilizate eficient nu numai în învăţare – studiere ci şi în activităţile de 
evaluare a cunoştinţelor [7] precum şi în procesul de autoevaluare. În acest sens, tot acolo [7] se 
subliniază, că print intermediul utilizării paginilor interactive poate fi rezolvată problema ”copierii” 
răspunsurilor din sistemul de evaluare respectiv, datorită faptului că acestea, soluţiile (răspunsurile) 
sunt calculate (determinate) în regim real run - time, ceea ce poate contribui esenţial la eficienţa 
evaluării echidistante. 

În cadrul acestei lucrări n-am propus să prezentăm un punct de vedere  referitor la utilitatea 
şi eficienţa instrumentelor caracteristici domeniul TIC, în special, a dispozitivelor mobile de 
tip ”smartphones”. Din contextul expus mai sus, foarte uşor şi bine argumentat, se poate ajunge la o 
concluzie evidentă, că acestea, ”smartphones”, sunt în vizorul tuturora, în toate domeniile de 
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activitate. În perspectiva foarte apropiată, unele dintre cele mai răspândite tehnici de procesarea a 
datelor, exploatarea bazelor de date, va fi trecută, în mare parte, pe dispozitive mobile. Iar ceea ce 
se referă la mediul educaţional, va spori simţitor prin utilizarea acestora atât de către elevi, studenţi 
etc., cât şi de profesori. În exemplul, prezentat mai jos, ne vom strădui să punctăm avantajele 
ambelor părţi în procesul de studii. Nici pe departe nu suntem de părerea că efectul utilizării 
componentelor TIC este la fel de semnificativ în toate domeniile, astfel, subliniind, că cel mai 
semnificativ efect poate fi obţinut în domeniul ştiinţelor reale, în special, în care se presupun 
procesări de date în volume mare de date, sau / şi efectuarea unor calcule de natură matematică, 
care sunt necesare la utilizarea, implicarea diverselor modele de analiză şi sinteză pentru 
argumentarea cât mai adecvată a deciziilor. 

Aşa dar, vom prezenta o descriere succintă a unei aplicaţii elaborate pentru telefoane de tip 
Android, din domeniul matematicii, şi anume, la un capitol din matematică, la nivel de 
liceu, ”Funcţii de gradul doi: inecuaţii, sisteme de inecuaţii”. 

În scopul de a fi mai expliciţi, mai înţeleşi, ne-am propus să descriem pe larg modul de 
utilizare pentru utilizatori. Mai apoi vom reveni cu descrierea anumitor situaţii de caz, atât pentru 
elevi, studenţi, cât şi pentru profesori. Este necesar de menţionat, că cel mai important lucru este ca 
utilizatorului să-i fie confortabilă şi utilă exploatarea unei asemenea aplicaţii (în cazul dat, referitor 
la design, presupunem că mai este loc pentru îmbunătăţire, varianta prezentată este orientată mai 
mult pe dimensiune utilităţii şi eficienţei unor asemenea aplicaţii). 

Să trecem la explicaţii – comentarii – instrucţiuni pentru modelul aplicaţiei în cauză. 
La deschiderea aplicaţiei, la ecran apare imaginea din dreapta, Figura 2. Pentru prima dată, 

utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu instrucţiunile afişate. 
Acţionarea (click – ul) pe butonul ”ReadInEq” ne asigură citirea din memoria externă a listei 

câtorva exemple de inecuaţii (utilizatorul poate modifica conţinutul fişierului respectiv). 
Butonul ”InEqns” asigură funcţionalitatea evenimentului de selectarea a inecuaţiilor din listă 

(drop down list). După acţionarea acestor 2 butoane este necesar de pregătit, de definit, sistemul de 
inecuaţii, prin selectare din listă. În Figura 1, colţul stânga jos, este prezentată situaţia, în care a fost 
format,  un sistem din trei inecuaţii de gradul 2.  

Pentru realizarea primei etape de soluţionare, trebuie de apăsat butonul ”Solve”. În această 
etapă sunt pregătite toate datele pentru a afişa în mod grafic soluţia sistemului. Obţinerea imaginii 
din colţul stânga – sus din Figura 2 se realizează prin implicarea meniului (opţiunea ”GraphSol”) 

Remarcă: 
1. Pe ecran, pentru fiecare dintre cele trei inecuaţii sunt utilizate culori diferite, inclusiv şi 

domeniile – soluţii pentru fiecare inecuaţie. Săgeţile orientate de la liniile punctate, semnifică 
faptul că punctele respective nu sunt incluse, celelalte – semnifică includerea lor. 

2. Utilizatorul poate face un pas înapoi pentru a modifica inecuaţiile, apoi , ”Solve”, apoi – 
Opţiunea Graph din meniu. În partea dreaptă, în figura 1, este prezentată situaţia, în care au fost 
modificate doar semnele din ”-” în ”+” şi invers, apoi – ”Solve”, apoi opţiunea ”Graph” din 
meniu. 

3. Astfel, utilizatorul are posibilitatea de a modifica integral sistemul de inecuaţii şi de a obţine 
soluţia în formă grafică cu unele comentarii strict necesare, şi credem că şi suficiente pentru 
analiză şi  înţelegere a soluţiei. În caz particular, se poate obţine şi soluţia unui sistem mixt de 
inecuaţii: liniare şi de gradul doi, ceea ce lărgeşte semnificativ funcţionalitatea acestei aplicaţii 
(atragem atenţia la imagine din stânga, figura 2.) 

4. Studierea temelor respective poate cu studierea, în particular, doar a unei inecuaţii, astfel 
asigurând o înţelegere de detaliu pentru fiecare dintre cele tipuri de inecuaţii, prin evidenţierea 
celor mai semnificative proprietăţi, ca mai apoi, să fie luate în consideraţie în cazul unui 
ansamblu de asemenea expresii. O atenţie deosebită ar trebui să fie acordată studiului funcţiilor 
liniare, precum şi a unei neliniare, a  funcţiei de gradul 2 (parabola), o teme de o importanţă 
majoră la studierea altor teme domeniul matematicii 
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Figura 1. Soluţiile pentru 2 sisteme de inecuaţii,  primul - din stânga, al doilea - din dreapta. 
În continuare să enumerăm câteva teme la predarea - învăţarea cărora aplicaţia descrisă mai 

sus ar putea fi utilă în calitate de asistenţă tehnologică informaţională, în particular, a unor teme din 
matematică, cum ar fi doar câteva dintre multele posibile, de exemplu: 

• Funcţia liniară y=ax+b ( gradul 1) şi de gradul doi y=ax2+bx+c graficul, punctele de 
intersecţie cu axele de coordonate, semnificaţia coeficienţilor – parametrilor a , b şi c 
( studii de caz prin modificarea valorilor parametrilor a şi b şi c apoi şi analiza imediată a 
efectului modificărilor valorilor). 

• Inecuaţii şi sisteme de inecuaţii liniare, de gradul doi, mixte ( de gradul 1 şi 2) prezentarea 
grafică a soluţiilor (studii de caz prin soluţionarea sistemelor de inecuaţii cu una, două sau 
mai multe inecuaţii). 
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Figura 2. Soluţia pentru un sistem mixt, de gradul 2 şi de gradul 1- (imaginea din stânga), 

lista de inecuaţii pentru selectare (drop down list) – imaginea din dreapta. 
 
Dacă analizăm cu atenţie, de pe poziţiile unui profesor de matematică, conţinutul imaginilor, 

din Figura 1 şi Figura 2, atunci  eficienţa şi utilitatea acestora devin evidente, destul de înţelese, şi 
în funcţie de profesionalismul acestuia, astfel se pot găsi soluţii mai reuşite pentru utilitate, şi cu un 
efect sporit, al implementării unor asemenea aplicaţii. 
 
CONCLUZII 

1. Ofertele de pe piaţă a componentelor din domeniul TIC sunt mereu în atenţia noastră a 
tuturora, astfel inconştient contribuind la răspândirea acestora, astfel creând un mediu foarte 
favorabil pentru ridicarea nivelului de procesare a datelor, inclusiv, şi în procesul de învăţare 
– predare în activitatea educaţională. În realitate majoritatea absolută a elevilor, începând cu 
clasa două, dispun de telefoane mobile capabile să asigure exploatarea unor aplicaţii destul de 
complexe, fapt ce deschide larg uşile pentru implicarea tot mai masivă a acestora 
(telefoanelor) în procesul educaţional.    

2. Opiniile referitoare la utilitatea, precum şi eficienţa implicării dispozitivelor mobile, în 
special, a ”smartphons” – urilor în educaţie sunt diferite, unele dintre ele sunt chiar categoric 
negative. În opinia noastră, cauzele aprecierilor negative pornesc de la o analiză superficială a 
potenţialului acestora, precum şi refuzul de a intra în esenţa diverselor modalităţi de utilizare. 
Refuzând ”smartphons ” – urile moderne, de fapt, implicit, refuzăm şi calculatoarele 
obişnuite, dispozitivele mobile devenind foarte rapid, în mare parte, cam aceleaşi ca şi PC – 
urile (cu funcţionalităţi similare). Suntem convinşi că majoritatea absolută a opiniilor 
negative, pot spulberate, dacă se va ”intra”,  în cunoştinţă de cauză, în esenţa funcţionalităţilor 
aplicaţiei descrise în această lucrare.  

3. Referindu-ne la proprietăţile aplicaţiilor orientate spre domeniul educaţional, este cazul să 
facem o paralelă între manuale, calitatea cărora, în realitate, variază de la cele destul de 
nereuşite până la cele foarte bune. Pentru a scrie manuale este mult mai simplu decât 
dezvoltarea unor aplicaţii referitoare la aceeaşi tematică. De rând cu profesionalismul în 
domeniul dezvoltării aplicaţiilor orientate spre ”smartphons” - uri mai este necesar şi un nivel 
considerabil în domeniul pedagogic, precum şi în esenţa conţinutului disciplinei în cauză. 
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Lipsa unui nivel înalt oricărei dintre aceste calităţi conduce spre formarea opiniilor negative în 
ceea ce priveşte eficienţa telefoanelor inteligente în educaţie.   

4. Analizând cu atenţie, de pe poziţia unui pedagog iscusit de domeniu, toate funcţionalităţile 
potenţiale ale exemplului de aplicaţie, descris în această lucrare, şi mai apoi, evaluând 
numărul de pagini necesare pentru prezentarea aceluiaşi conţinut într-un manual de 
matematică, în plus, mai adăugând la acestea şi particularităţile de confort, atunci, foarte uşor 
se poate ajunge la concluzia că, în viitorul apropiat, telefoanele inteligente vor substitui o 
mare parte din utilitatea manualelor clasice.  

5. Pentru aplicaţiile care presupun efectuarea anumitor calcule intermediare, se recomandă de a 
oferi utilizatorului, în cazul dacă se doreşte, şi ghidul – algoritmul de rezolvare a problemelor. 
Astfel, ”smartfones” – urile ar putea fi utilizate şi în calitate de ”manuale electronice”. 
Asemenea aplicaţii vor corespunde unui nivel ridicat de complexitate, în ceea ce priveşte 
dezvoltarea lor, în schimb, se va câştiga substanţial în utilitate, productivitate şi eficienţă. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Hatem Zeine, ”The Future Of Smartphones”, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/05/23/the-
future-of-smartphones/#4d6541ad1885, MAY 23, 2017 

2. Andrea Leyden, Why Mobile Learning Apps Are The Future of Education, 
https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/mobile-learning-apps-future-of-education/, January 28, 2015, 

3. Andrea Leyden, 40 Uses For Smartphones in School, https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/40-uses-for-
smartphones-in-school/,  February 19, 2015 

4. Andrea Leyden, 10 Best Apps for College Students for 2015”, https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/10-
best-apps-for-college-students-2015,  February 25, 2015 

5. Coandă I. Modalităţi de ridicare a eficienţei paginilor WEB în educaţie. Analele Academiei de Studii Economice 
a Moldovei., Nr1 (11), ASEM, Chişinău,-2013, pp. 291-294 

6. Coandă I. Pagini WEB interactive la matematică. Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei., Ediţia 
XII – a, Nr.1 / 2014, pp-366 – 370. 

7. Coandă I. Învăţare şi evaluarea cunoştinţelor: pagini WEB interactive. Conferinţa ştiinţifică internaţională 
„Modelare matematică, optimizare si Tehnologii Informaţionale” V. I, Chişinău, 22-25 martie 2016, ATIC, pp-
88-95 

  

76 
 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/05/23/the-future-of-smartphones/%234d6541ad1885
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/05/23/the-future-of-smartphones/%234d6541ad1885
https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/author/andrea/
https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/mobile-learning-apps-future-of-education/
https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/mobile-learning-apps-future-of-education/
https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/author/andrea/
https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/40-uses-for-smartphones-in-school/
https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/40-uses-for-smartphones-in-school/
https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/40-uses-for-smartphones-in-school/
https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/author/andrea/
https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/10-best-apps-for-college-students-2015
https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/10-best-apps-for-college-students-2015
https://www.goconqr.com/en/examtime/blog/10-best-apps-for-college-students-2015/


Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol.V.  

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 

IMPLEMENTATION OF MODERN RESEARCH TECHNIQUES  
OF MECHANICAL PROPERTIES OF SILICON AND ITS RESULTS 

APPLICATION IN ELECTRONICS 
 

Lector univ., Andrian PRISACARU  
 

Academia de Studii Economice a Moldovei,   
Republica Moldova, Chişinău, Bănulescu Bodoni, 61,  

tel. (+373) 22 41 28, www.ase.md  
Abstract 
 
Although a lot of new materials for micro- and optoelectronics have been elaborated within the last years, silicon 
remains the principal component of most semiconductor devices and has many industrial uses. Along with electrical 
and optical properties, mechanical behavior of Si, especially under local loading, obtained a special interest due to its 
peculiarity for structural phase transformation in nano- or micro-volumes of deformed material. 
Implementation of modern research techniques of mechanical properties of silicon was investigated in this work. 
 
Key words: nanoindentation, mechanical properties, Silicon, hardness. 

 
JEL CLASSIFICATION: L63, L94 

 
Introducere. Utilizarea Si ca material de bază pentru cele mai multe dispozitive electronice 

se datorează faptului că este un material necostisitor deoarece este al doilea element ca răspândire 
pe pământ, dar şi că în ultimii ani au fost găsite aplicaţii noi în sisteme micro-electro-mecanice 
(MEMS) pentru crearea unor mecanisme miniaturale aşa ca accelerometre, senzori de presiune şi 
altele. Datorită faptului că fiabilitatea sistemelor micro-electro-mecanice este în legătură directă cu 
tipul acţiunii mecanice si condiţiile mediului, dar şi din cauza dimensiunilor reduse a acestora  
durata de viaţă a MEMS corespunde cu etapa de iniţiere a unei fisuri deoarece odată apărută fisura 
pe aceste sisteme propagarea ei este  foarte rapidă şi devine cauza principală a ieşirii din funcţiune a 
sistemelor MEMS. Aceste aspecte menţionate, dar şi faptul că funcţionalitatea sistemelor MEMS 
depinde de lucrul mecanic pe care îl efectuează sunt foarte importante pentru dezvoltarea industriei 
şi din aceste considerente reprezintă un mare interes cercetarea proprietăţilor mecanice ale Si. 

 
1. APLICAREA TEHNICII DE NANOINDENTARE DINAMICĂ 

Analiza proprietăţilor mecanice ne indică modul de comportare a diferitor materiale care 
sunt supuse la acţiunea unor forţe exterioare. Cea mai utilizată metodă pentru analiza proprietăţilor 
mecanice ale materialelor este metoda de indentare la micro- şi nano-scară datorită universalităţii 
sale, iar odată cu dezvoltarea tehnologiilor moderne metoda de indentare a devenit şi mai populară. 

Nanoindentarea constă în înregistrarea simultană a deplasării indentorului în funcţie de 
creşterea (încărcarea) şi descreşterea (descărcarea) a sarcinii mecanice (forţei) aplicate la indentor şi 
timpului, care permite de a studia cinetica de deformare a materialului în studiu şi de a determina 
aşa parametri mecanici cum sunt, duritatea, modulul Young, rigiditatea, limita de curgere, energia 
deformaţiei plastice şi elastice, etc. [1]. Indentorul ce  se utilizează la nanoindentare  poate avea 
diferite forme geometrice aşa ca: sferică, conică şi piramidală, cel mai des fiind utilizat cel cu 
piramidă triedrică de diamant Berkovici, deoarece el permite obţinerea unui vârf mai ascuţit. 

Duritatea şi modulul Young se calculează conform metodei lui Oliver-Pharr [2], care este 
prezentată succint mai jos. Duritatea se calculează  conform formulei:  

H = Pmax/A ,                    (1) 
unde  Pmax este sarcina maximala la indentorul Berkovici, A – aria proiecţiei a amprentei. 
La nanoindentare aria proiecţiei a amprentei se calculează din adâncimea amprentei: 

А = 24.56(hc)2,              (2) 
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unde hc este adâncimea de contact, care este determinată din relaţia: 

h = hc + hs + hf  + htd,    (3) 
unde h este adămcimea totală de deplasare a indentorului, hs este încovoierea elastică pe perimentrul 
amprentei şi se determină din relaţia (4), hf este maleabilitatea ramei, pe care este fixat indentorul şi 
htd – driftul termic din contul diferenţei de temperatură a indentorului şi probei. hf şi htd se 
determină din testările şi calculele respective. 

hs = εPmax/S,               (4) 
unde ε = 0.72  este o constantă obţinută din relaţia Sneddon, iar S este rigiditatea de contact S = 
dP/dh, care se  determină din porţiunea de descărcare a curbei de nanoindentare (Fig.1). 
 Pentru a micşora influienţa driftului termic aparatul de NI este incorporat într-un box izolat 
termic, iar testările încep după o ora de stabilizare şi egalare a temperaturii dintre indentor şi probă. 
La descărcarea a 90% din sarcina maximală indentorul se lasă în material pe o perioadă de 30s, in 
timpul căreia se măsoara deplasarea indentorului din contul driftului termic.    
 Luănd în consideraţie, ca orice indentor nu poate fi obţinut ideal ascuţit la vărf şi are 
întotdeauna o rotungire (indentorul utilizat în lucrarea data are o rotungire R ≈ 200nm), care poate 
da o eroare semnificativă la adăncimi mici, se face corecţia ariei proiecţiei conform formulei: 

A = 24.56(hc)2 + C1(hc)1 + ...... + C8(hc)1/128,       (5) 
unde C1 – C8 sunt coeficienţi de corecţie, determinaţi experimental. 

   
                                         a                                                                      b 
Figura 1. (a) Curba tipică de nanoindentare, care prezintă dependenţa deplasării indentorului 

h de sarcina aplicată P; (b) schema penetrării indentorului în material. 
 
Modulul Young (E) se calculeaza conform formulelei (6) :  
                                        
                                                                               ,                  (6)              
Aici  Er este modulul redus de elasticitate, E şi ν - modulul de elasticitate şi coeficientul 

Poisson ai probei. 
 

2. MICROSCOPIA DE FORŢĂ ATOMICĂ (AFM) 
Pentru a obţine informaţii referitoare la aspectul morfologic a suprafeţei Si în urma 

nanoindentării este necesar să se continue cercetarea la Microscopul de Forţă Atomică (AFM), care 
permite obţinerea imaginilor 3D a materialului studiat.  

i

i

r EEE
)1()1(1 22 νν −

+
−

=
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Un mare avantaj al folosirii AFM-ului este că poate fi folosit pentru cercetări în aer, vid şi 
lichide la diferite temperaturi ceea ce  reprezintă un aspect deosebit de important pentru dezvoltarea 
nanotehnologiei. 

Microscopul de forţă atomică (AFM) a fost inventat în anul 1986 şi se bazează pe măsurarea 
forţelor de interacţiunea dintre sonda şi suprafaţa  probei. În linii generale microscopul AFM este 
format din: detector, oglindă, sursă laser, cantilever şi dispozitiv de scanare(Fig.2). Componenta cea 
mai importantă a AFM-ului este cantileverul, care este confecţionat cel mai des din Si şi nitrură de 
Si la capătul căruia este ataşat un vârf foarte ascuţit (Fig.2). Acest vârf interacţionează cu atomii de  
suprafaţă a probei, cel mai des forţele de interacţiune ce apar în urma măsurărilor la AFM sunt forţe 
de tip Van der Waals [3]. Aceste forţe reprezintă forţele de atracţie sau de respingere de putere 
relativ mică dintre molecule.  

 
Figura 2. Schema generală a microscopului de forţă atomică [4] 

 
Informaţia obţinută de la cantilever privind relieful suprafeţei este trimisă mai departe prin 

intermediul fascicolului laser ce se reflectă de pe cantilever pe detector format din fotodiode. O altă 
componentă importantă a microscopului AFM este dispozitivul de scanare, funcţia căruia este de a 
mişca proba în direcţiile X, Y, Z cu o rezoluţie atomică.  

 
2. SPECTROSCOPIA RAMAN 

Spectroscopia Raman este o altă metodă modernă de cercetare a zonelor indentate pe Si ce are la 
bază înregistrarea împrăştierii Raman, devenind în ultimii ani un important instrument de analiză şi 
cercetare. Aplicabilitatea spectroscopiei Raman are loc pe o varietate largă de domenii cum ar fi: 
laboratoare criminalistice, produse farmaceutice, filme subţiri, polimeri, semiconductori etc.  

Spectroscopia Raman este o tehnică non-invazivă, non-distructivă a materialelor analizate, 
ce se bazează pe efectul Raman. În spectroscopie Raman, proba este iluminată cu un fascicul laser 
monocromatic care interacţionează cu moleculele de probă, ca rezultat având loc absorbţia şi 
împrăştierea fotonilor. Lumina împrăştiată având o frecvenţă diferită de cea a luminii incidente 
(împrăştiere inelastică) este utilizată pentru a construi spectrul Raman.  După ce proba a fost 
iluminată, unii dintre fotonii dispersaţi pierd energie iar alţii o câştigă. Diferenţa între energia 
fotonului înainte şi după dispersie este legată de energia de vibraţie a moleculei. Fenomenul de 
schimbare a energiei fotonului este denumit efect Raman după numele savantului care  a descoperit 
această tehnică şi a scris prima lucrare. Spectrele vibraţionale obţinute ce caracterizează probele 
investigate, sunt bazate pe două tipuri fundamentale de radiaţii: radiaţii Stokes care apar ca rezultat 
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al pierderii de energie de către foton şi radiaţii anti Stokes, radiaţii datorate acumulării de energie de 
către foton (Fig.3). 

 
Figura 3. Benzile energetice pentru radiaţiile Stokes şi anti-Stokes 

 
Graficul intensităţii radiaţiei Raman în funcţie de diferenţa frecvenţei radiaţiei incidente şi 

radiaţiei rezultante se  reprezintă pe aşa numitul spectru Raman. Diferenţa acestor frecvenţe este 
cunoscută sub denumirea de deplasare Raman. 
 
CONCLUZII 

Dezvoltarea domeniilor electronicii, comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei au impus 
continuarea cercetării proprietăţilor materialelor care stau la baza construcţiei celor mai multe 
componente electronice. Continuarea acestor cercetări este necesară deoarece odată cu trecerea la 
scară nanometrică apar efecte necunoscute ce pot influenţa proprietăţile electrice, optice şi  nu în 
ultimul rând proprietăţile mecanice ale materialului.  

Determinarea modificărilor proprietăţilor mecanice ale Siliciului la nivel de nanoscară este 
posibilă datorită implementării tehnicilor moderne de cercetare cum ar fi: tehnica de nanoindentare 
dinamică; spectroscopia Raman şi Microscopia de forţă atomică (AFM). Rezultatele obţinute permit 
majorarea duratei de viaţă, îmbunătăţirea parametrilor electrici şi optici, dar şi reducerea 
dimensiunilor componentelor electronice. 
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Abstract 
 
The paper presents a characterization of the main macroeconomic aggregates, which in the analysis can become both 
exogenous and endogenous variables at macroeconomic level. The authors' wish was to investigate the associations 
and correlations of macroeconomic indicators, and whether these causal relationships exist, to what extent econometric 
models are used in macroeconomic policies and strategies. 
 
Key words: GDP, final consumption, accumulation fund, revenues, expenditures. 

 
JEL CLASSIFICATION: E10, E12, E17, E21, E22, E27, E64, C01, C12  
 

Renumitul economist John Maynard Keynes, în anul 1930 în lucrarea ”Economic 
Possibilities for our Grandchildren a statuat următoarea teorie economică: „Legea psihologică 
fundamentală... este aceea că bărbaţii (sau femeile) sunt dispuşi, ca regulă şi în medie, să crească 
consumul atunci când veniturile lor cresc, dar nu în aceeaşi măsură cu creşterea venitului”. 

Într-o manieră econometrică, prezentul studiu analizează relaţia dintre consumul şi veniturile 
economiei naţionale şi sau populaţiei, pe baza unor indicatori macroeconomici utilizând o serie de 
timp de lungime medie cu un evident caracter practic, 15 ani. 

În acest scop, autorii au analizat şi testat relaţia dintre venituri şi cheltuieli din două puncte 
de vedere: o abordare la nivelul economiei în ansamblu (Modelul 1) şi o altă abordare la nivel unei 
persoane (locuitor) (Modelul 2).  

 
Tabelul 1. Sistemul de indicatori utilizaţi în analiză 

Modele de 
corelaţie  

Indicator Notaţia  Unitatea de 
măsură 

Modelul 1 
Economie în 

ansamblu 

Produsul Intern Brut pe locuitor (Xi) PIB Mil Euro 
Consumul final  (Yi) CF Mil Euro 
Formarea brută de capital fix (Yi) FBC Mil Euro 

Modelul 2 
Nivel locuitor 

(persoană) 

Veniturile totale medii lunare pe o persoană (Xi) V/lpers. Euro/lună 
Cheltuielile totale medii lunare pe o persoană 
(Yi) 

Ch/pers. Euro/lună 

 

81 
 

http://www.upit.ro/
http://www.ase.md/
http://www.ase.ro/


Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol.V.  

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 

John Maynard Keynes  a fundamentat în teoria generală a economiei că tendinţa marginală 
de consum (TMC), adică rata de schimbare a consumului pentru 1 u.m. de creştere a venitului este 
cuprinsă între 0 şi 1.  

Din punct de vedere geometric, proprietatea este reprezentată în Figura 1. 
 

 
Figura 1: Funcţia de consum a lui Keynes 

 
Modelul matematic al relaţiei dintre venit şi consum este denumit în teoria economică 

funcţie de consum (a lui Keynes). Tot odată în teoria keynesiană este demonstrată relaţia pozitivă 
între consum şi venit, însă nu este specificată forma relaţiei funcţionale între cele două variabile. 
Să considerăm funcţia de consum a lui Keynes ca fiind liniară, deterministă de forma:  
 

  10 XY ββ +=  (1) 
Coeficientul unghiular al dreptei  măsoară tendinţa marginală de consum (TMC).  
Rezultatele anticipate sunt  şi .  

 
Acest studiu doreşte să determine parametrii funcţiei de consum la nivelul României şi să testeze 
dacă estimatorii obţinuţi sunt în concordanţă cu teoria economică.  
 
Respectând întocmai demersului econometric, autorii au analizat şi testat funcţia de consum în 
România, perioada 2001-2015, prin cele două modele. 
 
• Etapa 1. Specificarea modelului econometric al teoriei economice 
Modelul din ecuaţia (1), presupune o relaţie exactă între venit şi consum. Modelul econometric va 
fi atunci un model de regresie liniară de forma:  

 
10   ,ˆˆˆˆ

110 <<++= βββ uXYxi , (2) 

 
Unde: u - variabila de eroare (sau variabila de perturbaţie sau variabila reziduală), care este o 
variabilă aleatoare (sau variabilă stohastică). 

 xii Yyu ˆˆ −=     (3) 
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• Model 1. Economie în ansamblu. PIB şi Consumul final 
 
Pentru estimarea modelului econometric şi pentru determinarea valorilor numerice ale parametrilor  
şi  au fost preluate date oficiale INS pe o serie de timp de lungime medie- 15 ani. 

 
Tabelul 2. PIB şi Consumul Final în România, în perioada 2001-2015 

Anul PIB 
(mil euro) 

Consum 
Final 

(mil euro) 

Formarea 
bruta de 

capital fix 
(mil euro) 

Ponderea în PIB % 
A consumului 

final 
Formarea bruta 

de capital fix 

2001 45463,4 38626,0 9511 84,96 20,9 
2002 48833,4 40602,9 10620 83,15 21,7 
2003 52924,1 44829,5 11792 84,71 22,3 
2004 61370,5 51952,4 13745 84,65 22,4 
2005 80169,4 69138,5 19479 86,24 24,3 
2006 98454,9 83391,4 25984 84,70 26,4 
2007 125328,2 104045,7 45122 83,02 36,0 
2008 142392,5 113649,1 54685 79,81 38,4 
2009 120483,0 95533,3 31317 79,29 26,0 
2010 126815,6 100570,8 32906 79,30 25,9 
2011 133343,7 103619,5 36102 77,71 27,1 
2012 133610,3 104388,9 36529 78,13 27,3 
2013 144253,5 108497,5 35638 75,21 24,7 
2014 150327,0 113871,2 36542 75,75 24,3 
2015 160367,2 120183,3 39635 74,94 24,7 

Medie 108275,8 86193,3  79,61 27,1 
Sursa: Calcule autori după http://statistici.insse.ro/shop/, capitolul Nivelul de trai, accesat 
septembrie 2017 

 

Figura 2. Indicii de dinamică a PIB şi a Consumului Final 
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Ţinând seama de structura cererii de mărfuri, Keynes ajunge la concluzia că dacă suma consumului 
final global (C) şi a investiţiilor globale (I) este egală cu venitul global (Y), atunci economia este în 
echilibru, situaţie exprimată în ecuaţia fundamentală a modelului său . Deoarece în realitate există 
dificultăţi în desfacerea mărfurilor şi predomină dezechilibrul în economie , încasările sunt mai mici 
decât producţia oferită şi deci, implicit, rezultă şomaj involuntar. 

 
 

Figura 3. Corelaţia dintre Consumul final şi PIB, în perioada 2001-2015 
 
În baza metodelor utilizate în determinarea parametrilor, obţinem următoarea funcţie: 

 
Y = 7908,5 + 0,723X       (4) 

Funcţia de consum în 
România în perioada 2001-2015 

 
Potrivit analizei în corelaţie a PIB şi Consumului Final se observă că în România pentru perioada 
2001 – 2015, tendinţa marginală de consum (TMC), estimată prin coeficientul unghiular al dreptei 
de regresie, a fost de 0,723. Drept urmare, în România în ultimii 15 ani la o creştere a PIB cu 1 euro 
a avut loc o creştere a consumului cu 0,723 euro. 
 
Pentru o analiză comparativă, dorim să precizăm că în lucrarea lui Gujarati (2004) este analizată 
tendinţa marginală de consum, pe baza datelor privind cheltuielile totale de consum (Y) şi produsul 
intern brut – PIB (X) ale SUA în perioada 1982-1996.  
Din ecuaţia de regresie rezultată: 

XY 7064,008,184ˆ +−=           (5) Funcţia de consum în 
SUA în perioada 1982-1996 

 
se observă că pentru perioada 1982 – 1996, tendinţa marginală de consum (TMC), estimată prin 
coeficientul unghiular al dreptei de regresie, a fost de 0,7064 (<1). Aceasta înseamnă că la o 
creştere a venitului cu 1$, a avut loc o creştere a consumului cu 0,70$. 
 
Remarcăm faptul că tendinţa marginală de consum este mai mare în România, faţă de TMC din 
Statele Unite din perioada 1982-1996  (0,723>0,7064), însă în ambele cazuri coeficientul de 
corelaţie este subunitar, ceea ce confirmă modelul economic postulat de Keynes. 
 

y = 0,723x + 7908,5 
R² = 0,9902 
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• Modelul 2. Veniturile şi cheltuielile pe o persoană 
 
Pentru estimarea modelului econometric şi pentru determinarea valorilor numerice ale parametrilor  
şi  au fost preluate tot date oficiale INS pe aceeaşi serie de timp de lungime medie. În acest scop 
vom folosi datele privind Cheltuielile totale medii lunare pe o persoana (Y) şi Veniturile totale 
medii lunare pe o persoană  (X) în România în perioada 2001-2015, exprimate în euro.  (Tabelul 
3).  
 
Tabelul 3. Veniturile totale medii lunare pe o persoană şi Cheltuielile totale medii lunare pe o 

persoană în România, în perioada 2001-2015 
Anul Venituri totale 

(euro/pers) 
(X) 

Cheltuieli totale  
(euro/pers) 

(Y)  

Dinamica faţă de 
2001 % 

Dinamica faţă de anul 
anterior % 

Venituri Cheltuieli Venituri Cheltuieli 
2001 69,49 68,78 - - -  
2002 73,20 72,43 105,3 105,3 105,3 105,3 
2003 75,60 74,30 108,8 108,0 103,3 102,6 
2004 90,80 87,80 130,7 127,7 120,1 118,2 
2005 113,86 107,95 163,9 156,9 125,4 123,0 
2006 134,29 126,38 193,3 183,7 117,9 117,1 
2007 173,11 158,25 249,1 230,1 128,9 125,2 
2008 198,64 178,47 285,9 259,5 114,7 112,8 
2009 188,15 166,33 270,8 241,8 94,7 93,2 
2010 188,91 169,13 271,9 245,9 100,4 101,7 
2011 198,10 178,96 285,1 260,2 104,9 105,8 
2012 193,26 175,25 278,1 254,8 97,6 97,9 
2013 202,73 183,58 291,8 266,9 104,9 104,8 
2014 210,96 191,44 303,6 278,3 104,1 104,3 
2015 227,37 199,00 327,2 289,3 107,8 104,0 

Medie 155,90 142,54 - - 108,8 107,9 
Sursa: Calcule autori după http://statistici.insse.ro/shop/, capitolul Nivelul de trai, accesat 
septembrie 2017 
 
Notaţii: 

xi = Venituri totale (euro/pers) care reprezintă variabila cauza (exogena, independenta ) 
yi = Cheltuieli totale (euro/pers) variabila efect (rezultativa, endogena, dependenta) 
i = 1, 15 = volumul eşantionului (numărul de ani înregistraţi). 

 
Tabelul 4: Analiza economiilor medii lunare pe o persoană în România, 

în perioada 2001-2015 
Anul Economii 

(euro/pers/lună) 
Ponderea % 

Cheltuielilor  Economiilor   
2001 0,70 98,99 1,01 
2002 0,76 98,96 1,04 
2003 1,30 98,28 1,72 
2004 3,00 96,70 3,30 
2005 5,90 94,82 5,18 
2006 7,91 94,11 5,89 
2007 14,86 91,42 8,58 
2008 20,17 89,84 10,16 
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2009 21,83 88,40 11,60 
2010 19,78 89,53 10,47 
2011 19,14 90,34 9,66 
2012 18,00 90,68 9,32 
2013 19,14 90,56 9,44 
2014 19,53 90,74 9,26 
2015 28,37 87,52 12,48 

Sursa: Calcule autori după http://statistici.insse.ro/shop/, capitolul Nivelul de trai, accesat septembrie 2017 
 
•  Etapa 2. Estimarea parametrilor modelului econometric 
Aplicând metoda analizei de regresie, obţinem valorile estimate pentru  şi , adică Funcţia de 
consum: 

101,23  0,8587 ˆ += xY  (6) 
 
Funcţia de consum (dreapta de regresie) este reprezentată în Figura 2. 
Din ecuaţia (3) se observă că pentru perioada 2005-2014, tendinţa marginală de consum (TMC ), 
estimată prin coeficientul unghiular al dreptei de regresie, a fost de 0,8587 (<1). Aceasta înseamnă 
că la o creştere a venitului lunar cu 1  leu, a avut loc o creştere a consumului cu 0,8587 bani.  
 

 
 

Figura 4. Funcţia de consum estimată prin corelaţia veniturilor şi cheltuielilor în România în 
perioada 2001-2015 

 
• Etapa 3. Testarea ipotezelor statistice 
În această etapă ne interesează dacă modelul econometric estimat obţinut este conform cu teoria 
economică analizată, prin urmare testăm dacă estimatorii obţinuţi sunt în concordanţă cu teoria 
economică.  
Teoria consumului a lui Keynes afirmă că tendinţa marginală de consum TMC < 1, iar în exemplul 
analizat am obţinut TMC = 0,8587. Coeficientul unghiular al dreptei de regresie (TMC) este 
subunitar (<1), ceea ce confirmă modelul economic postulat de Keynes. 

y = 0,8419x + 11,287 
R² = 0,9986 
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Este de remarcat faptul că tendinţa marginală de consum este foarte mare în România (valoare 
apropiată de 1), rezultă că inclinaţia marginala spre economisireeste mică. 
 
Gradul de intensitate a legăturii dintre cele două variabile se poate stabili prin raportul de corelaţie 
liniară simplă: 

∑
∑

−

−
−= 2

2

/ )(
)ˆ(

1
yy

Yy
R

i

xi
xy

i

 

sau   
SST
SSRR xy =/         (7) 

În acest sens, determinăm valorile necesare relaţiilor de calcul în tabelul de mai jos. 

 Unde: euro/pers. 537,142
15

05,2138
=== ∑

n
y

y i

99928,0998562,0
073,31937

905,451/ ==−=xyR  

 
Se poate afirma că legătură este strânsă gradul/raportului de determinare obţinut în reprezentarea 
grafică este de, deci 99,86% din variaţia cheltuielilor se poate explica prin variaţia veniturilor, restul 
de 0,14% este influenţa altor factori neînregistraţi.   
 
Testarea raportului de corelaţie (R) 

• Ipoteza Ho: raportul de corelaţie la nivelul colectivităţii totale nu este semnificativ statistic 
Ipoteza H1: raportul de corelaţie la nivelul colectivităţii totale este semnificativ statistic 
 

• Testul statistic calculat 303,9061
3,531181
31891,17

===
MSE
MSRF  

 

Sau  303,9061
12
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0,998563-1
0,998563
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• Regiunea critică: knkcalc FF −−≥ ,1,α  
 9031,303 ≥ F.INV(0,05;1;13) = 0,004087 se respinge ipoteza nulă H0 şi se acceptă ipoteza 
H1 conform căreia modelul este valid. În general valoarea Significance F trebuie sa fie mai 
mica de 5% (0.05). 

Prin faptul că F = 9031,303 este o valoare mare si Significance F = 0,0000, deci o valoare aproape 
nulă, acceptam ca modelul ales ajustează bine datele din eşantion şi devine valid statistic. 
• Etapa 4. Efectuarea de prognoze 
Dacă modelul econometric analizat verifică teoria (ipotezele) stabilite, vom utiliza acest model 
pentru prognoză, respectiv pentru prognoza asupra valorilor viitoare ale variabilei dependente sau 
de prognoză y, pe baza valorilor cunoscute ale variabilei independente sau de predicţie x  (sau 
predictor).  
Pentru exemplificare, să facem, cu ajutorul dreptei de regresie determinate, o prognoză asupra 
consumului mediu pe anul 2017, ştiind că  politica privind creşterea veniturilor în 2017 faţă de 
media anilor 2013-2015 (213,6867 euro/pers) este de 25%, prin urmare nivelul venitului pentru 
2017 va fi de 267,1083 euro/lunar/loc.  
Înlocuind în ecuaţia de regresie obţinem nivelul cheltuielilor pe locuitor: 

loceuroY

xY i

/1686,2361083,26784195,02768,11ˆ
 84195,0 11,2786 ˆ

=⋅+=

+=
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În acest mod, decidenţii economici vor putea modifica variabila de control X pentru a obţine un 
anumit nivel pentru variabila ţintă Y.  
• Etapa 5. Utilizarea modelului econometric pentru decizie 
Modelul econometric estimat poate fi folosit şi pentru anumite decizii economice. 
Să considerăm acum că analiştii economici ai guvernului consideră că un nivel al cheltuielilor medii 
pe locuitor de circa 300 euro/lunar în anul 2017 va menţine rata şomajului sub un nivel de 5%. 
Atunci se pune problema care va fi nivelul venitului care va asigura valoarea de consum stabilită şi 
va asigura încadrarea în ţinta de şomaj sub 5%?  
 
Pentru a rezolva problema, înlocuim valoarea Y = 300 în ecuaţia de regresie, obţinem: 
 

342,9199ˆx0,8419511,2786 300 i =⇔⋅+= X  euro/lunar/loc 
Rezultă că un nivel mediu de venit de 343 euro/lunar, cu tendinţa marginală de consum TMC = 
0,84195, va conduce la un consum total de 300 euro/lunar, respectiv o economisire de 43 euro/loc. 
În acest mod, decidenţii economici vor putea modifica variabila de control X pentru a obţine un 
anumit nivel pentru variabila ţintă Y.  
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Abstract 
 
The paper focuses on several examples of concrete applications of statistics that confirm its quality as a tool of 
intelligent thinking in the knowledge economy. Furthermore, two of the main principles on which this thinking is based 
are emphasized: the principle of statistical regularity and the principle of Maximum Likelihood. 
 
Key words: dispersion analysis, mean value, hypergeometric distribution, Maximum Likelihood, principle of statistical 

regularity. 
 

JEL CLASSIFICATION: C1, C13 
 

Tema lucrarii noastre este inspirată de Richard E. Nisbett prin cartea sa  Mindware: 
Instrumente pentru o gandire inteligentă, Bucureşti, Ed. Litera, 2016. Autorul ei, profesor de 
psihologie la University of Michigan (SUA), este  unul din cei mai respectaţi psihologi la nivel 
mondial. Dat fiind faptul ca Nisbett aduce in calitate de exemplu de instrument de gândire 
inteligenta (pe langa multe altele) si Statistica, noi vom incerca sa ne oprim mai amanuntit anume 
asupra acesteia, deoarece gândirea inteligentă ţine, fără îndoială, de economia cunoaşterii. 

Trăim în mileniul în care previziunea  ce vizează Statistica, previziune făcută de scriitorului 
englez Herbert G. Wells (1866-1946), devenit celebru pentru cărţile sale de ficţiune, s-a adeverit. 
Acesta spunea, citez: ”Modul de gandire statistic va deveni, intr-o zi, la fel de necesar precum 
abilitatea de a citi ori de a scrie”. Nu e de mirare, de exemplu, că în Franţa, Statistica Descriptivă, 
iar în SUA, Elementele de Teorie a Probabilităţilor [2] au fost introduse  în programul de studiu 
gimnazial cu mai mult de jumătate de secol în urmă. Or, in mileniul III, problemele cu care se 
confrunta managerii, oamenii de afaceri in general, nu mai sunt cele referitoare la disponibilitatea 
ori la lipsa informaţiilor ci, mai degrabă, cele legate de modul in care să folosească informaţiile in 
scopul de a lua decizii mai bune. Orice specialist angrenat în economia cunoaşterii, care stăpâneşte 
şi utilizează Statistica în activitatea sa, ne poate confirma că acest instrument de lucru ne ajută în:  

• a descrie si a prezenta in modul cel mai compact şi potrivit datele/informaţiile cu care 
lucrăm; 

• a analiza şi interpreta aceste date/informaţii in vederea validarii/invalidarii unor ipoteze 
sau modele matematice de lucru; 

• a obţine previziuni credibile privind variabilele de interes; 
• a imbunătăţi desfăsurarea activităţilor de care sunteţi răspunzători; 
• a trage concluzii privind colectivităţi numeroase, avand la dispoziţie date obţinute din 

esantioane. Cu alte cuvinte, studiind partea, putem cunoaşte întregul. 
În aceeaşi ordine de idei se inscrie ca o mare provocare pentru ştiinţa Statistică şi problema 

cunoscută sub denumirea BIG DATA. Este vorba despre datele păstrate şi prelucrate în cantităţi 
imense, datorită unor medii de stocare mai ieftine, unor metode de procesare mai rapide şi unor 
algoritmi mai performanţi. BIG DATA a devenit o problemă în afaceri, sau cel puţin o problemă pe 
care oamenii de afaceri incep să o conştientizeze. Presa începe să aloce din ce în ce mai mult spaţiu 
acestui subiect. Plecând de la Wall Street Journal "Companiile sunt inundate cu date" (“Companies 
are being inundated with data"), continuând cu Financial Times "Din ce în ce mai mult în afaceri 
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sunt aplicate analize din mass-media, ca Facebook şi Twitter" ("Increasingly businesses are 
applying analytics to social media such as Facebook and Twitter"), şi terminând cu Forbes "Big 
Data a ajuns la Seton Health Care Family" ("Big Data has arrived at Seton Health Care Family"). 
De ce atâtea articole pe aceasta temă? Deoarece BIG DATA are potenţialul de a afecta profund 
modul in care facem afaceri şi chiar modul nostru de a trăi, dar şi va avea un impact profund în 
Economia Cunoaşterii. 

Nu vom ezita şi vom aduce cateva exemple de aplicaţii eficiente ale gândirii sttaistice atât la 
nivel instituţional, cât si la nivel individiual. Primul exemplu se refera la o adresă venită in anul 
1987 la Institutul de Matematică şi Informatică al AS din Republica Moldova din partea Poliţiei 
arondate la Gara Feroviara din Chişinău. Se cerea ajutor in rezolvarea următoarei probleme. În vara 
acelui an a apărut bănuiala că la casele de bilete s-au comis, mai multi ani la rand, fraude prin 
intermediul vânzării neautorizate de bilete de calatorie la tren de la aparatele de marcat bilete, aflate 
în stare de rezerva pentru cazul ieşirii din funcţiune a aparatelor de marcat bilete bază, banii incasaţi 
fiind,bineîţeles, sustraşi. Poliţia de atunci avea, pentru inceput, la dispozitie doar registrele de 
vanzare a biletelor pentru aceleaşi luni de vara din anii precedenti si din anul în curs. In acele 
registre figurau date privind ziua, luna, anul, casa de marcat bilete, numărul de bilete vândute, dar si 
numele casierilor. În baza dateleor disponibile, problema rezidă  în a depista casierii care puteau fi 
banuiti de fraudare, pentru a nu deranja intreg colectivul de casieri.  Primul lucru care se vede din 
formularea problemei e ca se poate aplica  Analiza Dispersională, cunoscută şi sub numele de 
analiză de varianţă (ANOVA), care a fost introdusă de statisticianul american  R.A. Fisher şi 
permite compararea mediilor a două sau mai multe colectivităţi de date cantitative. Mai exact, s-a 
aplicat  modelul de analiză dispersională unifactorială în care se testează ipoteza nulă: mediile din 
populaţii sunt egale  

H
0
: μ

y1 
= μ

y2 
= ... = μ

yr
, 

cu ipoteza alternativă: cel puţin două medii din populaţie nu sunt egale  
H

1 
: μ

yi 
≠ μ

yi
, (i ≠ j), 

luând în calitate de factor, unul cate unul, fiecare casier, coroborat cu anul si luna in care a emis 
bilete de călătorie, iar in calitate de populaţii, biletele vandute de el in anii precedenti si cel curent. 

 

 
Se testează, cu alte cuvinte, dacă diferenţele dintre mediile de grupă din eşantion sunt prea 

mari pentru a fi atribuite doar întâmplării. Dacă rezultatul testului indică faptul că mediile sunt 
semnificativ diferite, se concluzionează că factorul X (casierul) are un impact asupra variabilei Y 
(numărul de bilete vândute). Testul statistic este dezvoltat în concordanţă cu următorul raţionament. 
Dacă ipoteza nulă este adevărată, mediile celor r populaţii ar trebui să fie, toate, egale. Ne aşteptăm 
atunci ca mediile celor r eşantioane să fie aproximativ egale. Dacă ipoteza alternativă este 
adevărată, există diferenţe mari între unele medii ale eşantioanelor. 
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Finalmente, sub incidenţa banuielilor au cazut 4 casieri. Dupa o jumatate de an de 
investigaţii au fost confirmaţi 3 dintre aceştia, gratie descoperirii unor bilete emise de aparatele de 
marcaj de rezerva in dările de seama ale unor angajaţi de la institutii din Chişinău care si-au 
cumpărat bilete, fiind în delegaţie de serviciu. 

Al doilea exemplu pe care l-am ales vine sa ilustreze faptul că simpla cunoaştere a legităţii 
probabiliste care guvernează fenomenul observat şi a Principiului Verosimilitătii Maxime este 
suficientă pentru a trage unele concluzii doar pe baza unei singure observaţii statistice. Este vorba 
despre contolul asupra respectarii tehnologiilor ce vizează produsele de panificaţie, in particular 
producerea cozonacilor cu stafide. Presupunem ca pentru producerea a 1000 de cozonaci normele 
tehnologice prevăd 10000 de stafide si că procesul de amestec a stafidelor în aluat este respectat 
întocmai. Controlul constă în alegerea la întâmlare a unui cozonac din cei 1000 de cozonaci 
produşi. Admitem că numarul de stafide s-a dovedit a fi egal cu zero! Ce concluzie putem trage din 
această observaţie? Mai intâi şi întâi de toate ne amintim ca, apriori,  numarul X de stafide nimerite 
in cozonacul ales la întâmplare este o variabila aleatoare (caracteristica statistica) distribuită 
binomial cu parametrii n=10000 şi p=1/1000, unde n numărul total al stafidelor iar p este 
probabilitate ca fiecare stafidă concretă din cele 10000 de stafide sa nimerească în cozonacul ales 
[1]. Prin urmare, probabilitatea teoretica că se va produce evenimentul înregistrat în experimental 
nostru este egala cu P(X=0)=(1-1/1000)10000 .  Numeric, raspunsul calculat in Sistemul Matematica, 
online, la adresa  https://www.wolframalpha.com este urmatorul: 

=  

Dealtfel, daca nu avem la dispoziţie un instrument de calcul numeric performant, putem 
apela la Teorema Limită a lui Poisson [1], conform căreia  

P(X=0)=(1-1/1000)10000≈e-10≈
 

Aşadar, s-a produs un eveniment cu o probabilitate foarte mica, cee ce contrazice 
Principiului Verosimilitătii Maxime care proclamă că dacă s-a produs un eveniment aleator, 
aceasta înseamnă, de regulă, că s-a produs evenimentul cu probabilitatea cea mai mare. Concluzia 
ce se impune în acest caz este că, cel mai probabil, tehnologia în cauza nu a fost respectată 
întocmai. 

Or, dupa cum vedem din cele doua exemple aduse de noi, concluziile nu sunt tranşante, ele 
necesitând nişte investigaţii suplimentare, dar ele confirmă afirmaţia remarcabilului mathematician 
român, acad. Solomon Marcus care spunea: “Matematica nu este o ştiinţă exacta, Matematica este 
ştiinţa aproximărilor cele mai exacte”. Îndrăznim să facem precizarea, că este vorba mai mult 
despre Matematica Aplicată, chiar dacă matematicienii stiu ca nu poate fi trasată o graniţă absolut 
distinctă între Matematica Pură şi cea Aplicată.  

Gradul de aproximare a modelului mathematic aplicat in cercetarea statistica si robusteţea 
concluziilor trase din analiza statistică depind, in mare masura, specificul fenomenului cercetat. 
Astfel, putem aduce un exemplu de model (distributie) probabilista care contextual se potriveşte la 
descrierea a două experimente aleatoare diferite, dar concluziile depind de specificul acestora. Este 
vorba de distribuţia Hypergeometrică [3] folosita în controlul calităţii, dar şi in sondajele statistice 
de opinie. În controlul calitaţii se foloseşte cu success aceasta distributie la estimarea statistica a 
numarului M  de piese ce au defecte ascunse dintr-un numar impunător N de piese de acelaşi tip, 
produse la aceeaşi întreprindere. Se extrage, la întâmplare, fără repetare, n piese, care sunt supuse 
controlului, aflându-se, astfel, numărul k de piese defecte, 0≤k≤min{n,M}.  Cunoscând valorile N, n 
şi k metodele statistice ne permit, de exemplu, sa estimăm valoarea necunoscută a lui M, sa 
construim un interval de incredere pentru acest estimator cu probabilitatea de încredere dorită, dar 
sis a verificam ipoteze statistice vizavi de parametrul M. 

Observam că aceeaşi schema de cercetare statistica se aplica si în sondajele de opinie care 
necesita unul din raspunsurile DA sau NU, sondaj in care se stie numarul intregii populaţii N, 
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numărul M a celor care împărtăşesc raspunsul DA fiind necunoscut. In baza unui eşantion 
randomizat  de volum n în care ştim numarul k de raspunsuri DA putem estima statistic valoarea lui 
M, etc.   Or daca comparam aceste doua exemple, oricine ne va spune ca studiul statistic descris mai 
sus va da rezultate mai stabile în cazul controlului calităţii decât cel din sondajul de opinie. De ce? 
Fiindcă în sondajele de opinie, mai ales cele cu caracter electoral, răspunsurile celor intervievaţi 
sunt supuse schimbărilor de moment. Mai mult, respectarea randomizării sondajului este mai 
dificilă. În plus, însăşi procedura de interviu poate influienta, asa cum o arată stiinţa Psihologiei. 
Aceste doua exemple ne sugerează că trebuie sa manifestăm mai mult realism faţa de concluziile 
care le tragem.  

 
CONCLUZII 

Exemplele invocate în lucrarea noastră vin, pe deoparte, să arate eficienţa Statisticii ca 
instrument de gândire inteligentă în economia cunoaşterii si, pe de altă parte, că acest instrument 
trebuie evaluat cu atentie, în functie de specificul fenomenului sau experimentului aleator la care ne 
raportam. Astfel in acele domenii ale Economiei Cunoasterii cum sunt Tehnică, IT, etc., adica acolo 
unde Principiul Regularităţii Statistice [4] este uşor verificabil, Statistica oferă rezultate stabile, 
aceasta spre deosebire de Sociologie, spre exemplu, unde mai trebuie luaţi în calcul şi alţi factori, 
cum ar fi, de exemplu, cei de natura Psihologică.  
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Abstract.  
 
The paper presents a comparison of the Romanian Higher Education System with some systems of the EU member 
states through the perspective of students and graduates of ISCED F-2013. The desire of the authors was to investigate 
the structure of the internal academic offer compared to other states. The analysis and comparisons were made at the 
level of the three higher education cycles: Bachelor, Master and PhD, based on official data issued by EUROSTAT. 
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O parte a acestui material are la bază două prelegeri susţinute de ARACIS la Consiliul 
Naţional al Rectorilor din România care a avut loc la Constanţa1 în data de 15 iunie 2017 şi în 
Craiova2, 7-8 octombrie 2017. De asemenea, analiza au fost supusă dezbaterii în cadrul Seminarului 
Naţional de Statistică “OCTAV ONICESCU din 20 iulie 20173.  

1. Structura sistemelor educaţionale  
În Sistemul European de Învăţământ Superior (SEIS) există o eterogenitate semnificativă a 

formei de organizare a Sistemului de Învăţământ Superior. În dorinţa de a prezenta structura 
sistemului de învăţământ superior din România comparativ cu alte state UE, autorii au plecat de la 
determinarea pistelor pe care le oferă întregul sisteme naţional de educaţie. Din acest punct de 
vedere, conform schemei din Figura 1, rezultă că rutele pentru formarea profesională în sistemul 
românesc sunt limitate, sistemul acordă absolvenţilor de liceu doar două piste, şi anume, şcoală 
postliceală şi studii universitare.  

Pentru analiza comparativă a acestui fenomen, autorii au urmărit structura sistemelor 
naţionale educaţionale din toate ţările Uniunii Europene4, în care rezultând clar că în multe state 
membre UE pistele pe cale le au adolescenţii după 17, 18 ani sunt mult mai multe. Ţări ca 
Germania, Norvegia, Marea Britanie, Franţa şi altele, care oferă cel 6-9 piste spre care pot să 
acceadă atât absolvenţii de gimnaziu cât şi absolvenţii de liceu. (Anexa 1). 
 

1http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Publicatii_Aracis/2017/Consiliul_Rectorilor/17._Prezentare_ARACIS_CNR_1
5_iunie_-_Strategii_2020_Invatamant_Tertiar.pdf 
2http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Publicatii_Aracis/2017/Consiliul_Rectorilor/v2_20._Prezentare_ARACIS_CN
R_7-8_oct.Craiova_corect_-IOSUD.pdf  
3 Tematica „Realități statistice educaționale și evoluții reale în învățământul terțiar românesc, în raport cu țintele 
strategiei europene 2020”- prof. univ. dr. habil. Gheorghe Săvoiu, conf.univ.dr. Emilia Gogu, prof.univ.dr. Mihaela 
Mureșan. 
4 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/0/05/192EN.pdf  
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Sursa: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/0/05/192EN.pdf  

Figura  1. Sistemul naţional de educaţie din România 
 
Comparativ cu Germania, constatăm că suntem la o distanţă foarte mare, în contextul în care 

în această ţară există cel puţin 8 piste.  
 

 
Sursa: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/0/05/192EN.pdf  

 
Figura  2. Sistemul naţional de educaţie din Germania 

 
În acest sens, autorii consideră că, reintroducerea învăţământului dual va crea o pistă 

suplimentară în formarea profesională a adolescenţilor.  
 

2. Oferta universitară  
La nivelul ofertei universitare, cel mai important indicator în analiza îl reprezintă numărul de 

locuri oferite anual pe specializări. Acest indicator ne prezintă orientarea sistemului de 
învăţământ în formarea forţei de muncă.  
Cele mai multe locuri sunt oferite la programele de studii de Drept – 12375 locuri de ambele forme 
de proprietate, de stat şi particulare, urmată de specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune 
– 8530 locuri. 

Programele de studii de Medicina oferă 5891 de locuri, din care 1545 în limba engleză.  
Agricultura are numai 1345 locuri. 

În acest sens, autorii au prezentat o ierarhie a instituţiilor de învăţământ universitar după 
oferta în anul I al anului universitar 2016-2017, pe instituţii şi forme de proprietate stabilindu-se un 
clasament al specializărilor după numărul de locuri ofertat.  (Figura 3) 
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Sursa: Prelucrare ARACIS după: HG nr. 376/2016 şi  HG nr. 654/2016 

Figura  3.  
 

În analiza generală a ofertei universitare pentru studii de licenţă pornim de la capacitatea de 
şcolarizare a sistemul naţional de învăţământ universitar.  În acest sens, semnificativă este analiza 
ofertei pe cele 6 domenii fundamentale. Statistica per total sistem prezintă următoarele ponderi: 
ştiinţele sociale au reprezentat 44%, iar cele inginereşti 26%, ceea ce înseamnă 70% din totalul 
domeniilor fundamentale. În ceea ce priveşte domeniul ştiinţei inginereşti acestea sunt structurate 
pe câteva specializări foarte importante cum ar fi: ingineria mecanică 6%, telecomunicaţii 3%, 
inginerie electronică 3%, inginerie civilă 2%, inginerie transporturilor un procent, iar geologie şi 
gaze doar 1%. Se constată astfel că este destul de contractat nivelul de ştiinţe inginereşti deoarece 
economia naţională în domeniul industriei şi al dezvoltării, cercetării şi celelalte, nu mai are 
anvergura pe care a avut-o cu mulţi ani în urmă. 

Urmate pe locul trei de ştiinţele umaniste şi arte (12%), matematică şi ştiinţele naturii la 
egalitate cu ştiinţele biologice şi biomedicale (8%). Ştiinţa sportului şi educaţia fizică oferă doar 2% 
din totalul ofertei.  
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Sursa: Prelucrare ARACIS după: HG nr. 376/2016 şi  HG nr. 654/2016 

Figura  4.  
 

3. Cererea universitară – numărul de studenţi înmatriculaţi anul I 
Potrivit clasificării internaţionale a educaţiei ISCED F-2013 5, structura cursanţilor români 

pe cele 10 specializări ISCED în totalul celor 102.446 de studenţi înmatriculaţi anul I în anul 
universitar 2015/2016, prezintă următoarele valori: 29,12 % specializarea ”Afaceri, administraţie şi 
drept”, urmată de ”Inginerie, prelucrare şi construcţii” – 20,45%, pe locul 10 ”Educaţie” – 10%. 
  Este interesant să urmărim structura cereri universitare pe specializări în alte state 
reprezentative UE: Germania, Marea Britanie şi Polonia. Tabelul 1. 
 
Tabelul  1. Numărul de cursanţi înscrişi la licenţă pe specializări ISCED F2013 în unele state UE, în 

anul 2015/2016 
Specializări ISCED F2013 Nr. studenţi anul I Structura pe domenii % 

Români
a 

Germa
nia 

Marea 
Britanie 

Polonia Româ
nia 

Germ
ania 

Marea 
Britani

e 

Polon
ia 

Educaţie                                                                                                                                                                                                 3.106 41.379 21.595 23.900 3,03 9,19 4,24 7,42 
Arte şi ştiinţe umaniste                                                                                                                                                                                 10.852 39.404 97.724 33.619 10,59 8,76 19,17 10,44 
Ştiinţe sociale, jurnalism şi 
informaţii                                                                                                                                                                 10.148 32.258 64.579 33.526 9,91 7,17 12,67 10,41 

Afaceri, administraţie şi drept                                                                                                                                                                        29.828 114.358 96.758 60.429 29,12 25,41 18,98 18,77 
din care: drept 7.611 4.445 17.329 4.112 9,9 1,4 4,4 1,2 

Ştiinţe naturale, matematică şi 
statistică                                                                                                                                                               6.265 36.140 92.930 14.609 6,12 8,03 18,23 4,54 

Tehnologiile informaţiei şi 
comunicaţiilor                                                                                                                                                    8.134 32.258 28.997 19.299 7,94 7,17 5,69 5,99 

Inginerie, prelucrare şi 
construcţii                                                                                                                                                                     20.949 114.977 67.878 41.332 20,45 25,55 13,31 12,83 

5 Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED) a fost elaborată de UNESCO pentru a facilita 
compararea statisticilor și indicatorilor naționali privind educația pe baza unor metode și definiții convenite la 
nivel internațional. 
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Specializări ISCED F2013 Nr. studenţi anul I Structura pe domenii % 
Români

a 
Germa

nia 
Marea 

Britanie 
Polonia Româ

nia 
Germ
ania 

Marea 
Britani

e 

Polon
ia 

Agricultura, silvicultura, 
piscicultura şi ştiinţe 
veterinare                                                                                                                                            

4.400 7.582 4.125 4.897 4,29 1,68 0,81 1,52 

Sănătate şi asistenţă socială                                                                                                                                                                            4.071 18.264 57.229 28.801 3,97 4,06 11,23 8,94 
Servicii                                                                                                                                                                                                 4.693 13.252 - 35.031 4,58 2,94 0,00 10,88 
Programe şi calificări 
generice -  -  4.520 -  0,00 0,00 0,89 0,00 

Total studenţi anul I 102.446 450.037 509.788 322.027 100 100,0
0 100,0 100,0 

Sursa: Prelucrare după: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ accesat, septembrie 2017 
 

4. Formarea profesională a pieţei muncii- ponderea forţei de muncă cu studii terţiare 
Este interesant să prezentăm ierarhizarea statelor după ponderea populaţiei cu studii terţiare 

segmentul 25-64 ani, segment ce reprezintă efectiv potenţialul economic (forţa de muncă).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  5 
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Au fost supuse studiului comparativ statele membre ale Uniunii Europene, rezultând în final 
că România este foarte departe. În clasamentul UE, România este situată, în anul 2016,  pe ultimul 
loc, cu o pondere  de  doar 17,4%, surclasată şi de Turcia care a atins un nivel de 17,9%. 
Faţă de media UE, ţara noastră are un decalaj de 13,3 puncte procentuale (UE 30,7%). Nivelul 
maxim a fost atins de Elveţia - 43,4%. (Figura 5) 

O cauză majoră a acestei situaţii  ar fi migraţia în masa a specialiştilor români către vestul 
Europei. Potrivit datelor INS, în  perioada 2000-2015 din segmentul de vârstă 20-39 ani (tineri 
formaţi) au emigrat definitiv din ţară 110 mii persoane (55,4% din total emigrări definitive). 

Este cunoscut faptul că majoritatea investitorilor se orientează după formarea profesională a 
forţei de muncă. Pe termen mediu şi lung România o să se prezinte ca o piaţă a forţei de muncă 
total neatractivă. 

Tabelul  2. Numărul de absolvenţi pe specializări ISCED şi nivele de educaţie (licenţă, master şi 
doctorat), România în anul 2015 

Specializări ISCED F2013 
Licenţa Master Doctorat 

2013 2014 2015 2015 2015 
Educaţie                                                                                                                                                                                                 4.499 2.977 2.948 1.746 36 
Arte şi ştiinţe umaniste                                                                                                                                                                                 8.522 7.364 7.389 4.272 589 
Ştiinţe sociale, jurnalism şi informaţii                                                                                                                                                                 15.002 13.043 7.246 4.533 361 
Afaceri, administraţie şi drept                                                                                                                                                                        30.167 25.149 26.098 13.081 446 

din care: drept 10.330 9.013 7.611 2.799 123 
Ştiinţe naturale, matematică şi statistică                                                                                                                                                               3.923 3.772 4.558 2.870 340 
Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor 
(TIC)                                                                                                                                                         1.543 1.455 4.855 2.184 103 
Inginerie, prelucrare şi construcţii                                                                                                                                                                     23.171 20.107 13.637 8.386 906 
Agricultura, silvicultura, piscicultura şi ştiinţe 
veterinare                                                                                                                                            1.661 1.418 3.234 1.909 328 
Sănătate şi asistenţă socială                                                                                                                                                                            4.977 4.154 3.427 10.516 774 
Servicii                                                                                                                                                                                                 4.196 3.411 3.388 3.209 109 
Total 97.661 82.850 76.780 52.706 3.992 
Sursa: Prelucrare după: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ accesat, septembrie 2017 

 
Tabelul  3. Ponderea absolvenţilor pe specializări  la licenţă, master şi doctorat, în anul 2015 % 

Specializări ISCED F2013 
Pondere absolvenţi  % RANGUL 

Licenţă Master Doctorat Licenţă Master Doctorat 
Educaţie                                                                                                                                                                                                 3,8 3,3 0,9 10 10 10 
Arte şi ştiinţe umaniste                                                                                                                                                                                 9,6 8,1 14,8 3 5 3 
Ştiinţe sociale, jurnalism şi informaţii                                                                                                                                                                 9,4 8,6 9,0 4 4 5 
Afaceri, administraţie şi drept                                                                                                                                                                        34,0 24,8 11,2 1 1 4 

din care: drept 9,9 5,3 3,1 - - - 
Ştiinţe naturale, matematică şi statistică                                                                                                                                                               5,9 5,4 8,5 6 7 6 
Tehnologiile informaţiei şi 
comunicaţiilor                                                                                                                                                      6,3 4,1 2,6 5 8 9 

Inginerie, prelucrare şi construcţii                                                                                                                                                                     17,8 15,9 22,7 2 3 1 
Agricultura, silvicultura, piscicultura şi 
ştiinţe veterinare                                                                                                                                            4,2 3,6 8,2 9 9 7 

Sănătate şi asistenţă socială                                                                                                                                                                            4,5 20,0 19,4 7 2 2 
Servicii                                                                                                                                                                                                 4,4 6,1 2,7 8 6 8 
Total  100.0 100.0 100.0 - - - 
Sursa: Prelucrare după: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ accesat, septembrie 2017 
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CONCLUZII 

Prin natura noastră, dorim întotdeauna să ne comparăm şi să ne aliniem la cei mai buni. 
Statistica, prin instrumentele sale, ne permite să realizăm o analiză comparativă în timp şi spaţiu, 
însă în comparabilitatea internaţională a rezultatelor sistemelor de învăţământ trebuie să ţinem cont 
de anumite aspecte istorice, economice şi politice ale dezvoltării sistemului de învăţământ în statele 
membre UE, prin faptul că: 
 Formarea, organizarea şi dezvoltarea SIS din Vestul Europei are un istoric de peste 400 de 

ani, iar cel din România, din cele 96 de IIS existente, doar 20 au un istoric de peste 100 de 
ani.  

 Finanţarea sistemului de învăţământ este diferită. Ponderea în PIB total cheltuieli 
învăţământ în Finlanda6 la egalitate cu Regatul Marii Britanii7 este de 6,5%, iar în noi doar 
de 2,8%,  

 Discrepanţa taxelor practicate sau alocate per student este mare (ex. 40.000 Euro/an în 
Anglia şi de puţin peste 1.000 euro/an în România, iar la IIS particulare în medie de 500 
euro/an),  

 În multe ţări din Vestul Europei sistemul de învăţământ asigura educaţia adulţilor, 
eLearning şi învăţământ pentru persoane cu cerinţe speciale (cu dizabilităţi, elevi străini, 
copii supradotaţi sau elevi cu cerinţe educative speciale). 

La toate aceasta, efortul instituţiilor de învăţămînt în ultimii 20 de ani, este considerabil prin 
faptul că odată cu posibilitatea recunoaşterii diplomelor pe plan european, sistemul de învăţămînt 
superior romînesc a adoptat bunele practici ale instituţiilor din UE prin: 

 ajustarea/alinierea curriculei universitare la cerinţele pieţei muncii şi standarde UE;  
 mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice în străinătate; 
 dorinţa de a realiza programe de studii în parteneriat;  
 sporirea asigurării calităţii interne.  
Iar în linii mari rezultate acestui efort sunt:  
 succesul studenţilor/cadrelor didactice în programele de mobilitate în străinătate; 
 cererea sporită a absolvenţilor noştri pe piaţa muncii UE; 
 recunoaşterea diplomelor pe piaţa forţei de muncă UE; 
 interesul universităţilor din Anglia, Olanda, Germania, Finlanda şi Danemarca de a 

atrage elevi/studenţi în şcolile lor, ceea ce denotă faptul că apreciază capacitatea şi 
formarea elevilor/studenţilor noştri. 

 
Anexa 1 

Structura sistemelor educaţionale 
 

 

6 Sistemul de învățământ superior este susținut de stat aproape în totalitate – 96% din cheltuielile universităților sunt 
acoperite din fonduri publice, în timp ce media țârilor din OCDE este de 68% 
7 Aproape 3/4 din fondurile alocate învățământului superior din Regatul Marii Britanii provin din sistemul privat, sume 
ce s-au dublat în ultimii zece ani. 
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Abstract 
 
A sustainable pension system must respect the principle of balance between generations and ensure the long-term 
financial stability.  
The unfavorable demographic forecasts for the next few years cast doubt on the possibilities of financing benefits from 
the social insurance system, especially the payments of old-age pensions, and jeopardizing the stability and credibility 
of the whole system: the small number of employed people will not cope with the large number of pensioners, which will 
increase in the coming years. 
This paper aims to analyze the current state of the public pension system in terms of coherent statistical indicators for 
periodically monitoring pension liabilities and assessing the medium and long-term risks that jeopardize the 
sustainability of the pension system in the Republic of Moldova. 
 
Key words: sustainability, public pension system, number of pensioners, social security contributions, average pension, 

retirement pension, employment rate, net reproduction rate, salary replacement rate, population structure. 
 

JEL CLASSIFICATION: H55, J26 
 

Întroducere. Sistemele europene de pensii, finanţate pe principiul clasic de redistribuire, s-
au confruntat cu deficite financiare majore datorita schimbărilor petrecute în plan economic şi 
social în ultimii 30 de ani. Construite pe principiul repartiţiei, sistemele de securitate sociala s-au 
dovedit a fi sensibile la schimbările survenite pe piaţa muncii, la crizele economice prin care au 
traversat statele europene şi îndeosebi la procesul de îmbătrânire a populaţiei care pune serios în 
discuţie nevoia de remodelare şi de modernizare a sistemelor de protecţie sociala. 

Una dintre moştenirile ramase din era socialistă în ţările din centrul şi estul Europei, printre 
care şi Republica Moldova, a fost rolul determinant al statului în acordarea pensiilor. Plata 
pensiilor, indemnizaţiilor şi a altor prestaţii de asigurări sociale a fost răspunderea statului şi 
aproape nu au existat deloc alternative private. Astfel, că necesitatea realizării reformei sistemului 
de pensii, în Europa Centrală şi de Est, a apărut în perioada tranziţiei de la economia planificată la 
economia de piaţă.  

Starea sistemului actual de pensii în Republica Moldova 
Unul din obiectivele esenţiale ale Strategiei naţionale de dezvoltare a Republicii Moldova 

”Moldova 2020” este un ”Sistem de pensii: echitabil şi sustenabil”8. Sistemul de pensii din 
Republica Moldova funcţionează în baza sistemului solidar de pensii (Pay-As-You-Go – PAYG), ce 
se bazează pe plata pensiilor de asigurări sociale din contul contribuţiilor de asigurări sociale de stat 
colectate de la angajatori şi persoanele asigurate.  

Actualul sistem de asigurare socială din Republica Moldova este destul de complex, ca 
rezultat al multiplelor categorii de beneficiari, fiind reformat de mai multe ori. Principalele reforme 
au început în anul 1999, odată cu adoptarea Strategiei de reformare a asigurării cu pensii şi Legii 
privind sistemul public de pensii nr.156-XIV din 14.10.98. Actele menţionate au fost completate o 
serie de legi ale parlamentului inclusiv prin Legea nr. 290 din 16.12.2016 ce stabileşte noi 
reglementări ale sistemului de asigurări sociale intrate în vigoare la 01.01.2017. 

8 Strategia de Dezvoltare: ”Moldova 2020”; http://particip.gov.md/public/files/strategia/Moldova_2020_proiect.pdf , p. 
46.   
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Conform Legii adoptate în Republica Moldova se menţine un sistem de pensionare 
redistributiv şi solidar, de un singur nivel care leagă într-o oarecare măsură suma contribuţiilor 
individuale achitate cu mărimea viitoare a pensiei. Începând cu anul 2009 şi până în prezent, 
mărimea contribuţiilor angajatorului este de 23% din fondul de salarii, iar contribuţia individuală - 
de 6% din salariu, dar nu mai mult de suma de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie 
înmulţită la 12. 
 

Tabelul 1. Evoluţia principalilor indicatori ai Bugetului de Asigurări Sociale de Stat 
din Republica Moldova (mil lei) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01.07. 
2017 

Venituri, total 8.416,0 9.088,9 9.721,5 10.589,9 12.028,8 13.432,5 15.060,6 8.994,1 
Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii 5.985,3 6.562,6 7.150,0 7.756,2 8.362,6 9.273,1 10.036,6 5.528,9 
Transferuri de la bugetul de stat 2.425,7 2.522,8 2.567,3 2.828,1 3.660,1 4.153,0 5.016,0 3.458,9 

transferuri de la bugetul de stat pentru 
acoperirea deficitului BASS 843,6 806,7 1.025,1 1.005,6 1.121,5 862,8 1.340,6 898,6 
Cheltuieli total 8.629,3 9.213,5 9.755,1 10.716,2 12.019,5 13.490,2 14.964,7 8.713,1 
Prestaţii de asigurări sociale 7.081,1 7.532,5 8.250,8 8.935,1 9.527,3 10.255,5 11.059,7 5.903,1 

Pensii de asigurări sociale 5.861,8 6.339,6 6.975,3 7.540,3 8.073,1 8.687,9 9.584,7 5.102,9 
Pensii pentru limită de vârstă 4.544,7 4.944,1 5.477,3 5.956,4 6.405,2 6.925,4 7.681,8  

Deficit (-) / Excedent (+)   -213,3 -124,6 -33,6 -126,3 9,3 -57,7 95,9 280,9 
Soldul mijloacelor băneşti disponibile la 
sfârşitul perioadei  de gestiune 363,5 238,8 205,2 78,8 88,2 30,4 126,3 407,2 

Sursa: www.cnas.md 
 

Potrivit datelor prezentate constatăm o creştere continua a veniturilor, dar şi a cheltuielilor 
Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) cu circa 10% pe an, creşteri datorate în special 
majorării numărului de beneficiari şi indexării anuale a pensiilor, alocaţiilor şi indemnizaţiilor 
sociale. Cheltuielile totale ale Bugetului de Asigurări Sociale de Stat pentru anul 2016 au constituit 
circa 15 mild. lei, (în creştere cu 1,5 mild. lei sau cu 11% faţă de anul anterior) alcătuind 11,2% din 
PIB. Peste 51% din valoarea cheltuielilor erau îndreptate spre plata pensiilor pentru limită de vârstă. 
Încetinirea creşterii veniturilor din contribuţiile sociale obligatorii (circa 9% în mediu pe an) şi 
menţinerii unor cheltuieli semnificative şi inevitabile legate de plata pensiilor (valoarea pensiilor de 
asigurări sociale e de peste 96% din valoarea contribuţiilor sociale, iar pensiile pentru limita de 
vârstă ating o cotă de peste 76%) conduc la obligaţia atragerii fondurilor externe. Astfel BASS este 
alimentat anual cu peste 1 mild lei din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetar. Putem 
constata că BASS îşi pierde caracteristice de buget sustenabil şi independent, devenind din an în an 
dependent de finanţările externe. 

Credibilitatea şi performanţele sistemului actual de pensii poate fi analizate inclusiv pe baza 
capacităţii de plată pe termen lung a pensiilor. Conform datele statistice oficiale soldul mijloacelor 
financiare al bugetului de asigurări sociale la sfârşitul anului 2016 a constituit 126,3 mil. lei sau 
reprezintă valoarea totală a mijloacelor financiare disponibile ale Casei Naţionale de Asigurări 
Sociale (CNAS). Pentru testarea performanţelor sistemului, presupunem situaţia că în următoarele 
perioade se realizează ”zero” venituri la CNAS din contribuţii, adică când încasarea contribuţiilor se 
stopează. Astfel, în condiţiile unor cheltuieli bugetare planificate de 10,4 mild. lei pentru plata 
pensiilor de asigurări sociale pentru anul 2017, CNAS nu ar dispune de resurse financiare suficiente 
pentru achitarea acestor pensii nici pentru cel mult 1 lună calendaristică. Dacă comparăm cu unele 
ţări europene, unde aceste resurse sunt suficiente pentru o perioadă de cel mult 1,5-2 ani (Franţa-
Germania), atunci putem spune că situaţia în Republica Moldova la capitolul credibilitate şi 
performanţă este la limita accesibilă a variabilităţii. 

 

102 
 

http://www.cnas.md/


Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol.V.  

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 

Asigurarea cu pensie a populaţiei 
În Republica Moldova, sustenabilitatea curentă şi viitoare a sistemului de pensii, constituie 

una din cele mai primordiale probleme. Această situaţie continuă să înainteze pe fundalul mai 
multor probleme, printre care cele mai esenţiale sunt de natura demografică şi financiară. La finele 
anului 2016 pensia medie lunară pentru limita de vârstă era de doar 1301 lei cu 9,2% mai mult decât 
la  sfârşitul anului 2015. În ultimii 10 ani valoarea pensiei a crescut în mediu pe an cu circa 9,7% 
(vezi tabelul 2). Cu toate acestea puterea de cumpărare a pensiei rămâne la un nivel foarte scăzut. În 
anul 2016 un pensionar putea procura doar cu 2,6% mai multe produse şi servicii,  iar în 2015 
puterea de cumpărare a pensiei chiar a scăzut cu 2,5 la sută (pensia a crescut cu 6,9%, iar preţurile 
la bunuri şi servicii au crescut cu 9,7%). 

Pentru întreaga perioadă analizată, pensia medie nu a reuşit să atingă cel puţin minimul necesar 
pentru existenţa unui pensionar, menţinându-se în mediu la circa 75% din nivelul minim de existenţă.  

 
Tabelul 2. Evoluţia principalilor indicatori privind pensiile de stat în Republica Moldova 

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
01.07  
2017 

Salariul nominal mediu lunar al unui 
salariat în economie, lei/pers. 2065,0 2529,6 2747,6 2971,7 3193,9 3477,7 3765,1 4172 4610,9 5084 5429,9 
Mărimea medie a pensiei lunare stabilite 
pentru limita de vârstă, lei/pers. 565,8 666,3 800,8 836,6 900,6 987,0 1049,9 1114,7 1191,8 1301,1 1425,8 
Minimul de existenţă pentru pensionari, 
lei/lună 943,4 1167,4 1022,8 1184,3 1305,6 1302,8 1326,9 1343,7 1437,4 1494,8 1566,6 
Ritmul nominal de creştere al pensiei, % 23,7% 17,8% 20,2% 4,5% 7,7% 9,6% 6,4% 6,2% 6,9% 9,2% 9,6% 
Indicele preţurilor de consum, anul 
precedent 100% 112,3% 112,7% 100,0% 107,4% 107,6% 104,6% 104,6% 105,1% 109,7% 106,4% 104,8% 
Ritmul real de creştere al pensiei, % 10,1% 4,5% 20,2% -2,7% 0,0% 4,8% 1,7% 1,0% -2,5% 2,6% 4,6% 
Raportul dintre pensia medie şi minimul 
de existenţă pentru pensionari, % 60,0% 57,1% 78,3% 70,6% 69,0% 75,8% 79,1% 83,0% 82,9% 87,0% 91,0% 
Rata de înlocuire (pensie/salariu), % 27,4% 26,3% 29,1% 28,2% 28,2% 28,4% 27,9% 26,7% 25,8% 25,6% 26,3 

Sursa: www.statistica.md, www.cnas.md 
 
Unul din indicatorii de bază care caracterizează gradul de performanţă al pensiilor, utilizat 

pe larg în comparaţiile internaţionale şi la stabilirea prin norme a nivelului minim al pensiilor, este 
rata de înlocuire (raportul între pensia medie şi salariul mediu). Constatăm un nivel relativ scăzut a 
acestui indicator. Astfel, dacă în anul 1995, acest indicator atingea nivelul de 45% din salariul 
mediu pe republică, atunci în anul 2016 pensia medie acoperea doar 25,6% din salariul mediu lunar 
al unui angajat.  

Situaţia reală este că majoritatea ţărilor din regiune, conştientizând că sistemul redistributiv 
nu poate asigura un venit suficient pensionarilor, au pus în aplicare diferite programe alternative de 
pensii, cu caracter de acumulare. Prin urmare, s-a reuşit obţinerea unei pensii medii de circa 50-70% 
din salariul mediu, astfel conformându-se cu cerinţele impuse de UE, de a atinge cel puţin nivelul 
ratei de înlocuire de 60%. Ţările cu un nivel al indicatorului similar ţării noastre nu au stat prea mult 
pe gânduri şi sau apucat de treabă. Rusia (a.1999) şi România (a.2007) au implementat deja sisteme 
liberale de pensii prin acumulare, care permit populaţiei de vârstă aptă de muncă să se pregătească 
din timp de perioada bătrâneţii, având posibilitatea de a alege diferite alternative speciale de 
acumulare financiară pentru pensie, fiecare persoană beneficiind de resursele proprii acumulate. 

Prin urmare, putem constata că pensia medie în Republica Moldova este cea mai mică din 
Europa, în condiţiile în care sistemul actual de pensii facultative existent în Moldova este destul de 
infantil. 

Dinamica numărului de pensionari 
Creşterea cheltuielilor pentru pensiile de asigurări sociale este determinată de creşterea 

numărului beneficiarilor de pensii. În perioada anilor 2000-2010 numărul de pensionari pentru 
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limita de vârstă creştea doar cu 1,74 mii persoane pe an, în timp ce în perioada anilor 2011-2016 
numărul persoanelor pensionate a crescut în mediu cu 11,9 mii persoane pe an. Îmbătrânirea 
populaţiei din Moldova a condus la  creşterea esenţială a numărului de pensionari. La începutul 
anului 2017 numărul beneficiarilor de pensii pentru limita de vârstă constituia 77 la sută din 
numărul total al pensionarilor şi a crescut în ultimii 10 ani cu 78 mii persoane sau cu 17,2% 
(femeile cu 20,1%, bărbaţii cu 10,7%). 
 

Tabelul 3. Numărului de pensionari aflaţi la evidenţa organelor de asigurare socială şi 
corelaţiile existente cu alte categorii a populaţiei 

 UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01.07. 
2017 

Numărul de 
pensionari la sfârşitul 
anului  

mii p 

621,4 619,4 621,4 624,6 627,1 638,3 649,9 659,6 669,9 679,9 691,2 712,5 
Pensionari pentru 
limită de vârstă 

mii p 
453,8 452,3 455,2 457,9 460,5 473,1 484,6 495,9 507,5 518,9 531,8 533,9 

Populaţia ocupată  mii p 1257,3 1247,2 1251 1184,4 1143,4 1173,5 1146,8 1172,8 1184,9 1203,6 1219,5 1270,3 
Rata de ocupare % 42,9% 42,5% 42,5% 40% 38,5% 39,4% 38,4% 39,3% 39,6% 40,3% 40,8% 42,9% 

Persoane contribuabili mii p 1083,2 1185,2 1347,3 796,5 864,2 859,7 873,2 872,6 877,4 874,7 872,2 … 
Rata poverii de 

pensionare* coef. 2,39 2,62 2,96 1,74 1,88 1,82 1,80 1,76 1,73 1,69 1,64 … 
Pensionari pentru 

limita de vârsta la 100 
persoane in vârsta 

apta de munca % ... … 18,8% 18,9% 19% 19,6% 20,1% 20,8% 21,4% 22,1% 22,8% … 
* raport dintre numărul de contribuabili şi numărul pensionarilor pentru limita de vârstă 

Sursa: www.statistica.md, www.cnas.md 
 

Rata poverii de pensionare care reprezintă raportul dintre numărul plătitorilor de contribuţii 
de asigurări sociale şi numărul beneficiarilor de pensii înregistrează o tendinţă stabilă de 
descreştere. Dacă în anul 2006 la 100 persoane pensionate pentru limita de vârstă reveneau 239 de 
contribuabili, atunci la începutul anul 2017 este de 1,64:1 sau 100 pensionari sunt întreţinuţi de 
circa 164 contribuabili. 

 
Figura. 1. Evoluţia şi modificarea absolută a numărului de pensionari pentru limită de vârstă 

 
Rata de ocupare a populaţiei în R. Moldova, în anul 2000 a constituit 54,4%, în timp ce în 2016 

– 40,8% (-14 p.p), altfel, din total populaţie de vârsta 15 ani şi peste, persoanele care desfăşoară o 
activitate economică sau socială constituie 40,8%. O cifră extrem de mică, dacă comparăm cu media 
europeană (65%), mondială (62%) sau România (55%) sau alte ţări din regiune, ţări în care nivelurile 
înregistrate ale acestui indicator sunt tratate ca un plafon minim admisibil. Astfel, ţara noastră 
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înregistrează una din cele mai mici rate de ocupare din lume şi din regiune, situîndu-se sub nivelul 
înregistrat de jumătate din ţările analizate (rata de ocupare mediană – 62%). 

 
 

Figura 2. Evoluţia ratei de ocupare  
Sursa: http://data.worldbank.org/ 

Reducerea ofertei de contribuabili 
Una din problemele actuale privind asigurarea cu pensie este scăderea continuă a numărului 

contribuabililor la bugetul de asigurări sociale sau a ofertei de forţă de muncă, ca rezultat al 
reducerii numărului populaţiei de vârstă aptă de muncă pe fundalul scăderii numărului populaţiei 
totale. Problema demografică a Republicii Moldova poate fi considerată printre cele mai accentuată 
problemă curentă a RM, iar situaţia demografică – cea mai critică stare actuală a ţării 

Populaţia Republicii Moldova va continua să scadă şi în următorii ani. Potrivit unor 
prognoze demografice numărul populaţiei către anul 2050 se va diminua cu aproape un milion. 
Această tendinţă nefavorabilă se va realiza pe fondul unei rate mai mici a natalităţii, comparativ cu 
cea a mortalităţii, dar şi a procesului de emigrare. În paralel cu scăderea natalităţii, populaţia în 
vârstă aptă de muncă urmează să înregistreze o scădere constantă, iar procesul de îmbătrânire 
demografică a populaţiei se va aprofunda. Astfel ponderea populaţiei vârstnice (60 ani şi peste) va 
creşte,  în timp ce ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) şi adulte (15-59 ani) se va diminua. 

Conform scării G. Bojio-Garnier, dacă numărul populaţiei în vârstă de 60 ani şi peste care 
revine la 100 locuitori este mai mare de 12 persoane, atunci se consideră că are loc fenomenul de 
„îmbătrânire demografică” Astfel, în anul 2017 aproape 17,2% din populaţie avea peste 60 de ani, şi 
potrivit prognozelor  în anul 2020 acest procent va ajunge la 18,2%, iar in 2050 - la circa 32% 

 

 
Figura 3. Structura prognozată a populaţiei Republicii Moldova pe grupe de vârstă 

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ra
ta

 d
e 

oc
up

ar
e 

%
 

MIN MAX MEDIANA MOLDOVA

23
,8

%
 

18
,2

%
 

16
,7

%
 

16
,0

%
 

16
,1

%
 

13
,9

%
 

12
,4

%
 

12
,6

%
 

62
,6

%
 

68
,1

%
 

69
,2

%
 

66
,9

%
 

65
,6

%
 

65
,3

%
 

65
,2

%
 

55
,5

%
 

13
,6

%
 

13
,7

%
 

14
,0

%
 

17
,2

%
 

18
,2

%
 

20
,8

%
 

24
,4

%
 

31
,9

%
 

2000 2007 2010 2017 2020 2030 2040 2050

60 ani și peste 15-59 ani 0-14 ani

105 
 



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol.V.  

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 

Rata şi tendinţele natalităţii determină, în mare măsură, caracterul regimului de reproducere 
a populaţiei şi dinamica numărului acesteia. Un indicator cheie al regimului de reproducere a 
populaţiei îl reprezintă coeficientul net/rata netă (%) de reproducere a populaţiei. Acesta 
caracterizează măsura de înlocuire a generaţiei părinteşti de către generaţia de copii. Dacă valoarea 
acestuia depăşeşte cifra 1 sau 100%, atunci din generaţie în generaţie numărul populaţiei creşte. 
Dacă valoarea este mai mică decât 1 sau 100%, atunci din generaţie în generaţie numărul populaţiei 
descreşte. În anii 2000-2013 valoarea ratei nete de reproducere a populaţiei în Republica Moldova a 
constituit în mediu 60%. Ceea ce înseamnă, că fiecare generaţie nouă după numărul populaţiei este 
cu 40% mai mică decât cea anterioară (sau la fiecare 10 femei revin doar 6 fiice) 

 
CONCLUZII 

Îmbătrânirea populaţiei, migraţia peste hotare a persoanelor apte de muncă şi astfel 
reducerea numărului de contribuabili, precum şi practica „salariului în plic” sunt câţiva dintre 
factorii care pun în pericol actualul sistem de pensionare, cele mai mari provocări fiind: 

• instabilitatea pe termen lung, determinată de tendinţele demografice nefavorabile  
• numărul mic al contribuabililor şi a cotelor de contribuţii sociale la sistemul de pensii 
• creşterea numărului de pensionari şi, prin urmare, creşterea presiunii asupra populaţiei 

economic active şi asupra bugetului de asigurări sociale de stat; 
• cuantumurile mici ale pensiilor în comparaţie cu salariile şi minimul de existenţă; 
• scăderea ratei de înlocuire a salariului 
• economia informală şi munca nedeclarată. 

Ca rezultat, mărimea contribuţiei va continua să fie ridicată, rata de înlocuire va continua să 
fie scăzută, iar statul, în aceste condiţii, va fi impus să subvenţioneze bugetul de asigurări sociale. 
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Abstract 
 
Starting with 2014, Romania becomes the main foreign trade partner of the Republic of Moldova, a plausible event, in 
the direction of diminishing our country's dependence almost entirely on the Russian markets. 
 
Key words: the export and import of goods, the balance of the bilateral trade balance, the volume of foreign trade, the 

structure of the export and import by groups of goods and by partner countries, sections of goods exported 
and imported. 
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Relaţiile dintre Republica Moldova şi România s-au îmbunătăţit semnificativ începând cu 

anul 2009, după venirea la putere a partidelor proeuropene. 
Pe lângă parteneriat strategic cu România, Republica Moldova are cel puţin la fel de mult 

nevoie de investitori strategici din România şi din Uniunea Europeană. Aceştia pot contribui 
substanţial la dezvoltarea mediului de afaceri, activităţii de comerţ exterior şi la înscrierea ţării pe o 
traiectorie europeană. 

În anul 2010 Republica Moldova şi România prin Declaraţia Comună privind Instituirea 
unui Parteneriat Strategic între ţări pentru Integrare Europeană au convenit asupra unui plan de 
acţiuni pe plan economic, ce prevede “Schimbul de experienţă privind aplicarea standardelor şi 
recomandărilor europene în domeniul economic, commercial şi cel al finanţelor publice în procesul 
de consolidare a sectorului economic din Republica Moldova”. 

Tradiţional, România se situează pe primul loc între partenerii comerciali din ţările Uniunii 
Europene ai Republicii Moldova. Din anul 2014 România este principalul partener comercial al 
Republicii Moldova, depăşind schimburile pe care această ţară le are cu Rusia. 

Conform datelor statistice oferite de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova 
schimburile comerciale a ţării noastre cu  România s-au cifrat în 2016 la 1064,5 milioane de dolari, 
înregistrând doar o creştere de 6,3% faţă de anul precedent, iar în 2015 ele constituind                    
1001,5 milioane dolari SUA faţă de anul 2014 au diminuat cu cca 19%. 

În perioada  anilor 2010-2016 exporturile de mărfuri ale Republicii Moldova în România au 
cunoscut o dezvoltare dinammică, înregistrând în 2010 o valoare de 246,4 mil. dolari SUA şi 
ajungând în anul 2016  la valoarea de 513 mil. dolari SUA. Doar o abatere se atestă de la această 
tendinţă - descreşterea în anul 2012 faţă de 2011, unde valoarea exporturilor au diminuat cu               
19,7 mil.USD.  

În anul 2010 ponderea României a constituit 16%, pe când în anul 2016 a atins nivelul de 
25,1 la sută, înregistrând o creştere de 2,4 p.p. faţă de 2015 şi 9,1 p.p. faţă de 2010. 

În clasamentul ţărilor de destinaţie a mărfurilor  moldoveneşti exportate pentru prima dată în 
anul 2014 - România s-a situat pe locul I, urmată de Federaţia Rusă (cu o pondere de 18,1%), Italia 
(10,4%), Germania (5,9%), Belarus (5,8%) şi pe locul VI situându-se Ucraina cu o pondere de 
4,7%. Aceeaşi situaţie cu privire la locurile ocupate de ţările partenere în exporturile de mărfuri ale 
Republicii Moldova se înregistrează şi în anul 2016, cu mici diferenţe faţă de 2014 şi 2015. 

Începând cu anul 2014  Federaţia Rusă ocupă al doilea loc în clasamentul ţărilor partenere  
ai Republicii Moldova în privinţa  exporturilor de mărfuri. Ponderea acestei ţări faţă de anul 2013  
s-a diminuat cu 7,9 p.p., iar în anul 2016 faţă de 2015 a scăzut cu 0,8 p.p. datorită în mare parte 
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introducerii embargoului pentru mărfurile moldoveneşti. Diminuarea ponderii în totalul export de 
mărfuri R.M. în 2016 faţă de 2015 se semnalează pentru Belarus (cu 1,6 p.p.) şi pentru Italia (cu 0,3 
p.p.). Ponderea celorlalte ţări, în 2016 faţă de anul precedent a înregistrat creşteri nesemnificative, 
Germania (cu 0,2 p.p.), Ucraina (cu 0,1 p.p.). 

La analiza structurii exportului al Republicii Moldova cu România pe grupe de mărfuri au fost 
utilizate date oferite de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova în baza Sistemului 
Armonizat de Codificare şi Descriere a mărfurilor. În aşa mod, analizând exportul către Romania pe 
grupe de mărfuri, observam sub aspect structural, că acesta este reprezentat de principalele 8 secţiuni: 
 Produse ale regnului vegetal; 
 Produse alimentare, băuturi alcoolice, făra alcool, oţet, tutun; 
 Produse minerale; 
 Materiale textile şi articole din aceste materiale; 
 Încălţăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele de soare, bastoane, bice, cravaşe si părţi ale 

acestora; perne şi puf prelucrate şi articole din acestea; flori artificiale, articole din păr uman; 
 Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare, produse ceramice; 

sticlă etc; 
 Maşini şi aparate, echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de înregistrat sau de 

reprodus sunetul; 
  Mărfuri şi produse diverse (ex.: mobilă, mobilier medico-chirurgical, aparate de iluminat şi 

articole similare, construcţii prefabricate, jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru 
sport, părţi şi accesorii ale acestora, articole diverse). 

În anul 2015  ponderea celor 8 secţiuni a constituit  94,9% faţă de total export al Republicii 
Moldova în România, ceea ce faţă de anul 2014 s-a majorat cu 1,8  p.p., iar faţă de anul 2010 a 
crescut semnificativ cu 12,3 p.p. (fiind de 82,6%). 

În anul 2015 republica noastră a exportat în România produse ale regnului vegetal în valoare 
de 92,5 mil. dolari SUA, comparativ cu anul precedent a înregistrat o creştere considerabilă de          
36,1 mil. dolari SUA sau de 64 la sută.  În decursul anilor de refrinţă ponderea semnificativă din 
această secţiune o deţineau: fructe comestibile şi nuci, coji de citrice şi de pepeni; cereale; sminţe şi 
fricte oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante industriale şi medicinale, paie şi furaje. 

În ceea ce priveşte secţiunea a IV-a „Produse alimentare; băuturi alcoolice, fără alcool, oţet; 
tutun”, ponderea sa începând cu anul 2013, fiind de 10,2 % diminuează în continuu ajungând în anul 
2015 numai de 6,1 la sută, constituind 27,0  mil.USD. Din această categorie pe pieţele româneşti în 
2015 s-au exportat preparate pe bază de cereale, făinuri, amidonuri sau lapte, produse de patiserie –8,7 
mil.USD,  băuturi alcoolice, fără alcool şi oţeturi – 7 mil.USD şi zahăr şi produse din ele –5,3 mil.USD.  

Ponderea maximală în exportul total al R.M. cu România pe parcursul a mai multor ani o 
deţine secţiunea „Maşini şi aparate, echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de înregistrat 
sau de reprodus sunetul şi imaginile”, care în anul 2015 ea a constituit 52,1%, care faţă de anul 
2014 a dimiuat cu 3,2 p.p., iar faţă de 2010 a crescut cu 9,7 p.p.    

Evoluţii negative în 2015 sunt înregistrate pentru ponderile următoarelor secţiuni: „Produse 
minerale” (ponderea fiind de 1,2%) a diminuat faţă de 2014 cu 0,4 p.p., unde majoritatea din aceste 
produse exportate au fost combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea 
acestora; materiale bituminoase şi ceară minerală, „Încălţăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele 
de soare; bastoane; bice; cravaşe şi părţi ale acstora; perne şi puf prelucrate şi articole din acestea; 
flori artificial; articole din păr uman” (ponderea fiind de 3,1%) a diminuat faţă de 2014 cu 1,6 p.p., 
„Mărfuri şi produse diverse (ex.: mobilă, mobilier medico-chirurgical ; aparate de iluminat, jucării, 
jocuri etc.)” (ponderea fiind de 2,5%) a diminuat faţă de anul precedent cu 0,2 p.p. 

Evoluţii pozitive în 2015 sunt înregistrate pentru ponderile următoarelor secţiuni: „Materiale 
textile şi articole din aceste materiale” (ponderea fiind de 4,5%)  s-a majorat faţă de anul precedent 
cu 0,5 p.p., unde din categoria dată un success pe piaţa României au avut-o covoarele, îmbrăcăminte 
şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate şi „Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, 
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mică sau din materiale similare; produse ceramice; sticlă şi articole din sticlă” (ponderea fiind de 
4,7%)  s-a majorat nesemnificativ faţă de 2014 -  cu 0,3 p.p. 

Importurile de mărfuri ale Republicii Moldova din România în perioada analizată (2010-
2016) au cunoscut o creştere continuă, cu excepţia anului 2015 şi 2016. 

Până în anul 2014 se evidenţiază o tendinţă ascendentă ai volumului valoric al importurilor 
de mărfuri ai Republicii Moldova din România, ajungând la o valoare de 803,1 mil. dolari SUA. În 
anii 2015 şi 2016 importurile ţării noastre din România au consemnat diminuări, unde cea mai 
semnificativă s-a înregistrat în 2015 faţă de 2014 (cu 248 mil. dolar SUA sau cu cca 31 %). În anul 
2016 valoarea importurilor Republicii Moldova, constituind 551,5 mil. dolari SUA, faţă de anul 
2015 au diminuat nesemnificativ cu 3,6 mil. dolari SUA sau cu 0,6%. 

Din anul 2010 până în 2014 ponderea României în importul total de mărfuri a ţării noastre a 
crescut continuu de la 10% până la 15,1%. În 2015 şi 2016 această pondere a constituit de cca 14%. 

În clasamentul ţărilor de origine a mărfurilor  importate în Repbublica Moldova în anul 2014 
- România s-a situat la fel pe primul loc ca şi la export având o pondere  mai mică de 15,1%. În anul 
2016 ponderea României  în totalul import al R.M. a constituit 13,7%, urmată de Federaţia Rusă cu 
o pondere de 13,3%, China cu o pondere de 9,8%, Ucraina situându-se pe locul IV (9,5%), 
Germania (7,9%), Italia (7,0%) şi pe locul VII situându-se Turcia (6,8%).  

În anul 2016 faţă de anul precedent ponderea României, ca de altfel şi a Federaţiei Ruse, a 
Germaniei şi a Turciei a înregistrat diminuări nesemnificative, respectiv de 0,2 p.p., de 0,1 p.p., de 
0,2 p.p. şi de 0,4 p.p. 

În ultimii ani se observă „invadarea” pieţelor autohtone de mărfurile chineze, datorită 
preţurilor sale reduse, accesibile pentru populaţie săracă. Astfel, în 2016 ponderea Chinei în totalul 
import al Republicii Moldova a constituit 9,8%, ceea ce a crescut faţă de 2015 cu 0,6%, iar faţă de 
2010 cu 1,5 la sută. La fel o majorare a ponderii este constatată în 2016 faţă de 2015 pentru Ucraina 
cu 0,2%, fiind de 9,5%. Ponderea mărfurilor italiene în importurile ţării noastre atât în 2016 cât şi în 
2015 a fost de 7%. 

În urma analizei structurii importului al Republicii Moldova din România pe grupe de 
mărfuri se pot evidenţia următoarele 11 secţiuni principale conform Nomenclatorului Mărfurilor, 
care au deţinut în anul 2016 o pondere de 93,7% faţă de total import, ceea ce faţă de anul 2015 a 
scăzut cu 0,9 p.p., iar faţă de 2010 respectiv cu 0,2 p.p.:  
 Produse alimentare, băuturi alcoolice, făra alcool, oţet, tutun; 
 Produse minerale; 
 Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe; 
 Materiale plastice şi articol din aceste; cauciuc şi articole din cauciuc; 
 Lemn, cărbune de lemn şi rticole din lemn; plută şi articole din plută; articole din paie, 

împletituri de fibre vegetale sau de nuiele; 
 Materiale textile şi articole din aceste materiale; 
 Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare, produse ceramice; sticlă etc.; 
 Metale commune şi articole din metale commune; 
 Maşini şi aparate, echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de înregistrat sau de 

reprodus sunetul; 
 Vehicule, aeronave, vase şi echipamente auxiliare de transport; 
 Mărfuri şi produse diverse (ex.: mobilă, mobilier medico-chirurgical, aparate de iluminat şi 

articole similare, construcţii prefabricate, jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru 
sport, părţi şi accesorii ale acestora, articole diverse). 

Republica Moldova fiind o ţară limitată în resurse energetice, ea este nevoită să importe cantităţi 
forte mari de produse minerale. În anul 2015 ţara noastră a importat produse minerale în valoare de 
296,6 mil.USD, ceea ce faţă de anul precedent a diminuat cu 149,5 mil.USD, fiind de 446,1 mil.USD. 
Astfel, ponderea acestor produse în totalul importurilor moldoveneşti este una foarte mare, atingând 
pondere maximă de 55,5% în anul 2014, iar în 2015 de 53,4%, diminuându-se cu 2,1 p.p. Cca 99% din 
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totalul produselor minerale importate din ţara vecină o deţin „combustibilii minerali, uleiuri minerale şi 
produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală”, ce în 2015 au 
înregistrat o valoare de 292703,8 mil. dolari SUA, iar în 2014 de 440912,6 mil. dolari SUA. 

În anul 2015 Republica Moldova a importat din România produse alimentare, băuturi 
alcoolice, fără alcool, oţet şi tutun în valoare de 18,5 mil. USD, ceea ce faţă de anul precedent a 
înregistrat o diminuare de 3 mil. dolari SUA sau de cca 14%. Ponderea sa în totalul import al RM a 
constituit în anul de referinţă 3,3%, iar în anul 2010 această pondere a fost cea mai mare  - 3,9 %. În 
anul 2015 din România s-au importat numai băuturi alcoolice, fără alcool şi oţeturi în valoare de 5,5  
mil.USD, ponderea cărora faţă de total mărfuri din această secţiune a constituit 29,5%, iar în anul 
2010 ponderea lor a atins nivelul maximal de 43,7%. În 2015 ponderi semnificative din această 
secţiune de mărfuri o deţineau preparatele alimentare diverse (17,1%), reziduuri şi deşeuri ale 
industriei alimentare; nutreţuri pentru animale (16,2%), preparate pe bază de cereale, făinuri, 
amidonuri sau lapte etc.  (15,9%). 

Din anul 2010 până în 2012, volumul valoric al produselor industriei chimice sau ale 
industriilor conexe a crescut de la 25,209 mil. dolari SUA până la 55,184 mil. dolari SUA, iar 
începând cu anul 2013 se atestă o continuă diminuare a valorii acestor produse importate la noi în 
ţară, atingând în 2015 suma de 40,5 mil. dolari SUA. În anul 2015 cota parte a produselor industriei 
chimice sau ale industriilor conexe importate din România a constituit 7,3 la sută, ceea ce faţă de 
anul precedent a crescut cu 1,2 p.p. Majoritatea importurilor produselor industriei chimice sau ale 
industriilor conexe româneşti sunt caracterizate prin uleiuri eterice şi rezinoide; produse de 
parfumerie, preparate de toaletă şi preparate cosmetic; produse chimice anorganice; săpunuri; 
preparate pentru spălat; preparate lubrifiante; plastilină, "ceară dentară" şi preparate dentare pe bază 
de ipsos sau ghips, paste de modelat, ponderea cărora faţă de total secţiune constituind peste 60 %. 

În ceea ce priveşte secţiunea a XI „Materiale textile şi articole din aceste materiale” mărfurile 
importate din această categorie în 2015 au atins valoarea de 12,3 mil. dolari SUA, iar în 2014 s-a 
înregistrat valoarea maximă importată de 15,9 mil. dolari SUA. În mediu pe perioada anilor (2010 - 
2015) ponderea acestor mărfuri în totalul import al RM din România a constituit 2,2%.  

Mutaţii variate structurale în perioada de referinţă sunt evidenţiate pentru secţiunea de 
mărfuri a XVI –a „Maşini şi aparate, echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de 
înregistrat etc.”. Importul acestora, inclusiv reactoare nucleare, cazane, maşini, aparate şi 
dispozitive mecanice, părţi ale acestora, în 2015 înregistrând o valoare de 44,4 mil. dolari SUA, 
caracterizându-se cu o pondere de 8,0%, iar în 2010 având o valoare de numai 18,5 mil. dolari 
SUA, cu o pondere de 4,8 la sută. 

 
CONCLUZII 
In final, putem afirma că relaţiile moldo-române au înregistrat un trend ascendant şi se vor 

dezvolta dinamic şi pe viitor, încât Republica Moldova contează pe sprijinul României în realizarea 
agendei sale de reforme şi a celei de integrare europeană. Pentru a asigura durabilitatea relaţiilor 
comerciale şi pentru a ajuta la echilibrarea balanţei comerciale a Republicii Moldova, se simte 
nevoia în investiţii în sectorul producţiei de bunuri din parte UE şi Romîniei.  Astfel, parcursul 
European, afinităţile cultural şi de limbă, proximitatea geografică etc. oferă investitorilor români 
suficiente motive pentru a-şi orienta atenţia către Republica Moldova. 
 
BIBLIOGRAFIE 

1.  GOGU, Emilia. Statistica în afaceri internaţionale. Bucureşti: Ed. Universitara, 2012. 140 p. ISBN 978-606-591-450-6 
2.  KORKA, M., BEGU, Liviu-Stelian, MARIN. E., ALEXANDRU A. Bazele statisticii pentru afaceri internaţionale. Bucureşti: Ed. 

Universitara, 2009. 331 p. ISBN  978-973-749-616-4. 
3.  BEGU,  Liviu-Stelian. Statistica internaţională. Analize comparative. Bucureşti: Ed. Universitara, 2009. 220 p. ISBN 973-743-617-

1. 
4.  BEGU,  Liviu-Stelian. Statistica internaţională. Bucureşti: Ed. ALL BECK, 1999. 167 p. ISBN 973-9435-86-6. 
5.  www.statistica.md 
6.  www.bnm.md 

110 
 

http://www.statistica.md/
http://www.bnm.md/


Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol.V.  

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 

FORMAREA CULTURII STATISTICE ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR 

FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE. STUDIU DE CAZ 
 

1Dr., Prof.univ.dr., Eugenia HARJA  
2Dr., lector univ.dr., Oana-Ancuţa STÂNGACIU  

 
1,2Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, str. Spiru Haret, nr.8,  

România, Bacău, tel. +40234516345, www.fsec.ub.ro   
 

Abstract 
 
In today's society, the speed of information generated is increasing, and basic statistical knowledge is of particular 
importance in analyzing the evolution of different phenomena, of causal links in the economy, and influencing the 
decisions of our actions. There is a great deal of talk about the need to develop a statistical culture among the 
population. The purpose of this analysis is to capture the level of knowledge in statistics that the students from 
economic universities have, starting from the premise that they are absolutely indispensable for future economists work. 
If among them we cannot speak of a statistical culture, then the mass of the population will be much more difficult and 
distant to achieve. The study was conducted by observing and analyzing the grades obtained by all generations of 
students starting with the Bologna cycle type and the last 10 generations respectively. The averages were calculated for 
different disciplines, they were analyzed comparatively by study programs, over time, but also the causal link between 
them. Thus, it is concluded that there is a very poor link between the grade from baccalaureate and the one from  
statistics, and the grade from math determines only 28% of the grade from  statistics and econometrics. Instead, the 
grade from statistics determines 55% the grade in econometrics, and the average of the grades in statistics and 
econometrics determines 55% the overall grade. The good evolution in time leads to the conclusion that the level of 
culture with regards to statistics has evolved among students. 
 
Key words: Statistics, econometrics, regression and correlation, distribution. 
 
JEL CLASSIFICATION: C22, I21 
 

Statistica ca ştiinţă s-a dezvoltat foarte mult în ultimul secol, ajungând ca astăzi să nu mai 
putem practic gestiona multitudinea de informaţii şi viteza cu care acestea se produc, fără a avea 
cunoştinţe minime despre metodele şi tehnicile statistico-econometrice. Utilizarea conştientă a 
acestora, cunoaşterea semnificaţiei unor indicatori economici şi sociali şi în general accesul la 
informaţii ne poate influenţa calitatea deciziilor noastre în toate domeniile de activitate. Fără a face 
o incursiune în istoria statisticii, despre importanţa acesteia s-a vorbit şi s-a scris cu multe ocazii. În 
opinia lui Leonida Colescu “Statistica, fie ca ştiinţă, fie ca metodă, trebuie pusă în prima linie în 
serviciul statului. Menirea ei principală a fost, încă de la obârşie, ca să cerceteze şi să exprime prin 
vocea cifrelor toate faptele care interesează viaţa fizică şi economică a statului” considerând că 
numai “statistica cu metoda sa riguroasă şi cu caracterul său obiectiv, poate să dirigă cercetările şi 
să lumineze “ce este”, pentru ca apoi să se ştie “cum trebuie să fie””[1].   

Dionisie Pop Marţian scria încă din primul număr al “Analelor Statistice”că statistica “ne 
poate da cunoştinţe mai folositoare decât aceea care ne pune înaintea ochilor starea unei ţări în orice 
domeniu şi într-o limbă care nu suferă nici o altă interpretare decât aceea a incontestabilei realităţi. 
Statistica este pentru guvern ceea ce sunt pentru om cele cinci simţuri” [5]. Atât în viaţa particulară 
cât şi în activitatea noastră profesională din orice domeniu, suntem cu toţii utilizatori de date şi 
informaţii statistice, fiind adesea interpreţi sau decidenţi. De o bună cunoaştere şi informare va 
depinde atât calitatea înţelegerii noastre cât şi calitatea deciziilor pe care le luăm. Din aceste 
considerente în ultimii ani, în toate statele Uniunii Europene se pune accent pe formarea unei 
culture statistice în rândul populaţiei. Dacă se va realiza acest deziderat, se va ajunge la afirmaţia lui 
H.G.Wells că “într-o zi gîndirea statistică va fi la fel de necesară, oricărui cetăţean folositor 
societăţii, ca scrisul şi cititul” [4]. Practic statistica învaţă oamenii cum să gândească prin 
intermediul cifrelor, acestea din urmă fiind un limbaj comun tuturor domeniilor de activitate sau 
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ştiinţelor. Putem afirma că astăzi cultura statistică devine din ce în ce mai mult o componentă de 
cultură generală a societăţii contemporane, iar cunoaşterea mediului economic din jurul nostru ne-ar 
putea ajuta să evităm situaţiile neplăcute ale vieţii. 

Vorbim deseori de necesitatea dezvoltării culturii statistice în România, dar îmi pun 
întrebarea la ce nivel am ajuns astăzi şi cum o putem comensura ? Tocmai plecând de la această 
necesitate am dorit ca în primul rând să observ care a fost evoluţia acestui grad de cultură statistică 
în rândul studenţilor facultăţii de stiinţe economice. Nu întâmplător atât statistica cât şi econometria 
fac parte din disciplinele fundamentale pe care le învaţă un viitor economist, indiferent de 
programul de învăţământ pe care-l urmează. Consider că un economist fără cunoştinţe de bază 
statistico-econometrice este similar cu a spune despre un absolvent de patru clase că nu ştie să scrie 
şi să citească. Dacă nu putem vorbi de o cultură statistică în rândul absolvenţilor facultăţilor de 
ştiinţe economice în general, atunci nu putem avea aşteptări de la marea masă a populaţiei. 

Studiul de caz s-a efectuat la propriii studenţi de la învăţământul cu frecvenţă de la cele trei 
programe de studii ale Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău: Contabilitate şi Informatică de gestiune (CIG), Marketing (Mk), iar începând cu promoţia 
2009/2012 şi Administrarea Afacerilor (AA). Dat fiind faptul că cele două discipline se învaţă în 
anul I, respectiv II de studii, iar sistemul de credite transferabile permite ca studentul să ajungă în 
anul III fără să fi promovat la timp cele două discipline, am luat în discuţie doar absolvenţii fiecărei 
generaţii de studenţi. 
 

 
Figura 1. Evoluţia numărului de studenţi înmatriculaţi în anul terminal la începutul anului 

universitar la Facultatea de Ştiinţe Economice, pe programe de studii  
Sursă: prelucrare după datele din cataloagele existente la secretariatul facultăţii 

 
Evoluţia numărului de studenţi a atins un maxim în anul 2009, după care tendinţa a fost şi a 

rămas de scădere, ca peste tot în ţară. 
 

 
Figura 2. Evoluţia numărului de absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice, pe programe de studii 

Sursă: prelucrare după datele existente în evidenţele oficiale ale facultăţii 
 

Evoluţia numărului de absolvenţi a urmat tendinţa efectivului de studenţi înscrişi la 
începutul anului, ajungând ca ultima generaţie să aibă un efectiv de 45% faţă de prima. Această 
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tendinţă a fost urmarea pe de o parte a diminuării efectivelor de elevi de liceu datorită unei natalităţi 
din ce în ce mai mici dupa anii ’90, dar şi a pierderii interesului pentru învăţământul superior în 
condiţiile unei pieţe a forţei de muncă excedentare în regiune pentru această specializare.   

Nivelul de performanţă al studenţilor la cele două discipline fundamentale (statistica şi 
econometria), evaluat în note, a cunoscut în general o evoluţie pozitivă atât pe total facultate cât şi 
pe programe de studii.  
 

 
Figura 3. Evoluţia mediei notelor la Statistică şi Econometrie, pe programe de studii  

Sursă: prelucrare după datele din cataloagele existente la secretariatul facultăţii 
 

Media notelor obţinute de studenţii programului CIG a fost în permanenţă superioară mediei 
pe facultate, aceştia dovedind o mai mare aplecare către aceste discipline matematizate, o mai mare 
seriozitate în studiu, ca şi tiparul viitorului contabil. La polul opus, studenţii de la AA şi Mk sunt în 
general mai creativi, mai libertini, mai apropiaţi de discipline mai puţin matematizate. 
 

 
Figura 4. Evoluţia mediei notelor la Statistică şi Econometrie pe total şi pe discipline   

Sursă: prelucrare după datele din cataloagele existente la secretariatul facultăţii 
 

Comparând evoluţia notelor de la statistică cu a celei de la econometrie, cu excepţia primei 
generaţii rezultatele sunt în favoarea statisticii.  
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Figura 5. Evoluţia mediei notelor la Statistică şi Econometrie, comparativ cu matematica şi cu 

media anilor de studii 
Sursă: prelucrare după datele din cataloagele existente la secretariatul facultăţii 

 
În general studenţilor le creează mai mari probleme econometria, datorită diversităţii 

metodelor şi tehnicilor folosite şi a situaţiilor practice concrete care pot fi formulate sub formă de 
aplicaţii. Decalajul dintre cele două note s-a accentuat mult în timp, după cum se poate observa din 
figura 4, ajungând ca la final sa fie de +37,3% faţă de +4,5% la început. 

Pornind de la premisa că studenţii care au cunoştinţe bune de matematică înţeleg mai rapid 
metodele şi tehnicile statisticii, am introdus în studiu şi nota obţinută în primul an la disciplina 
matematică. Cu excepţia generaţiei 2013/2016 când cele două medii sunt aproape identice, în toţi 
ceilalţi ani media la matematică este inferioară, situându-se între 6 şi 7,3 şi urmărind în general o 
tendinţă asemănătoare mediei de la statistică şi econometrie. Din figura 5 se mai poate observa că 
media anilor de facultate este superioară mediei de la statistică şi econometrie, cu excepţia unui an.  

 

 
Figura 6. Evoluţia mediei notelor de la statistică-econometrie, a mediei de la bacalaureat şi a celor 3 

ani de studii  
Sursă: prelucrare după datele din fişa de înscriere şi din cataloagele existente la secretariatul facultăţii 

 
Aplicarea tehnicilor şi metodelor de calcul statistic nu este posibilă fără cunoştinţe de bază 

matematice care practic se învaţă în timpul anilor din şcoala generală şi liceu. Am considerat că 
media de la examenul de bacalaureat poate fi un factor de influenţă asupra celei de la statistică şi 
econometrie, deoarece sintetizează cunoştinţele generale ale unui absolvent de liceu. Din figura 6 se 
observă cum media de la bacalaureat a fost cu mult superioară mediei din facultate şi a celei de la 
statistică, până la generaţia 2010/2013. Aceste evoluţii s-au datorat pe de o parte introducerii 
camerelor de luat vederi în sălile de examinare la bacalaureat, ceea ce a condus la medii mult mai 
mici şi procent cu mult mai mic de promovabilitate. Pe de altă parte, s-a diminuat nivelul de 
exigenţă al cadrelor didactice în sistemul de notare pe parcursul facultăţii, datorită unui nivel mediu 
general de cunoştinţe mai mic comparativ cu generaţiile anterioare. Rezultă că aparent nivelul de 
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cunoştinţe  statistice s-a îmbunătăţit, dar în realitate nota nu reflectă un nivel de cunoaştere 
comparabil cu generaţiile anterioare.  
 

 
2006                                                                                                2014 

Figura 7. Structura studenţilor după anul de studii în care au promovat examenul de statistică, pe 
programe de studii 

Sursă: prelucrare după datele din cataloagele existente la secretariatul facultăţii 
 

Datorită sistemului de credite transferabile şi a faptului că studentul poate promova în anul 
următor chiar dacă nu a promovat toate examenele, ne confruntăm şi cu aspectul fie a neprezentării 
la examen la timpul său, fie cu restanţe care se repetă până în anul terminal. Din figura 7 se poate 
observa structura studenţilor la cele trei programe, în funcţie de anul în care au promovat examenul 
de statistică care trebuia finalizat în anul I. Cea mai mare parte a studenţilor care au promovat în 
ultimul an examenul de statistică provin de la AA şi MK, în timp ce la CIG marea majoritate 
promovează la timp, sau cel mult în anul următor. 
 

 
Figura 8. Histograma distribuţiei studenţilor după media notelor de la statistică şi econometrie 

pentru prima şi ultima generaţie din perioada analizată 
Sursă: prelucrare după datele din cataloagele existente la secretariatul facultăţii 

 
Distribuţia mediilor la statistică şi econometrie este una asimetrică, la începutul perioadei 

predominând notele mici, ca la sfârşitul perioadei să existe o distribuţie atipică, preponderent fiind 
atât notele mari cât şi cele mai mici. După cum am mai afirmat, creşterea frecvenţei studenţilor cu 
note mai ridicate de la ultima generaţie reflectă şi diminuarea exigenţei cadrelor didactice, datorită 
unui nivel general mai scăzut faţă de generaţiile mai vechi. Analizate separat, la toate cele trei 
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programe de studii se observă astfel de distribuţii, cu grad mare de asimetrie, chiar dacă la CIG 
mediile sunt mai ridicate. 
   

 
Figura 9. Boxplot-ul distribuţiei mediei notelor de la statistică şi econometrie 

Sursă: prelucrare după datele din cataloagele existente la secretariatul facultăţii 
 

Dacă abaterea standard la AA şi Mk este în jurul a 1,4-1,5, la CIG aceasta este mai mare în 
fiecare an, fiind cuprinsă între 1,6-1,97. Din figura 9 se poate observa că la începutul perioadei jumătate 
din studenţi aveau o notă de până la 6,5 în medie, în timp ce la ultima generaţie mediana a fost de 7,5. 
Analizate distinct pe cele două discipline, întotdeauna media generală este influenţată negativ de media 
de la econometrie, semn că această disciplină le creează mult mai multe probleme studenţilor. Astfel 
spre exemplu, la ultima generaţie jumătate din studenţi au obţinut la statistică o notă de până la 9, în 
timp ce la econometrie o jumătate din aceştia au obţinut o notă de 5, minimul de trecere [2].  

Plecând de la ipoteza că între notele de la bacalaureat, de la matematică, statistică, 
econometrie şi media celor trei ani de facultate se creează anumite legături de cauzalitate, am 
aplicat mai departe metoda regresiei şi corelaţiei [3], atât pentru fiecare program de studii în parte 
cât şi pe total facultate. În figura 10 se prezintă corelograma pe total facultate dintre media obţinută 
la bacalaureat şi media notelor de la statistică şi econometrie obţinute de studenţii celor 10 generaţii 
supuse studiului. Prima concluzie ne arată că există o legătură de cauzalitate foarte slabă între aceste 
două note, atât la fiecare program de studii în parte cât şi pe total facultate. 
 

  
Figura 10. Corelograma dintre media la bacalaureat şi media examenului de la disciplinele statistică 

şi econometrie 
Sursă: prelucrare după datele din fişa de înscriere şi din cataloagele existente la secretariatul facultăţii 
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Între nota de la matematică şi media notelor de la statistică şi econometrie există un grad 
mediu de corelaţie, după cum se poate observa în figura 11. Astfel, media de la statistică şi 
econometrie este determinată în proporţie de 28% de nota obţinută la matematică. Între cele trei 
programe de studii nu există diferenţe semnificative în manifestarea legăturii dintre cele două 
variabile, aceasta fiind uşor mai mare la Mk şi mai mică la CIG. 
 

 
Figura 11. Corelograma dintre nota la matematică şi media notelor de la statistică şi econometrie 

Sursă: prelucrare după datele din cataloagele existente la secretariatul facultăţii 
 

Cel mai ridicat grad de corelaţie se constată cum era de aşteptat între nota obţinută la 
statistică şi cea de la econometrie, prima determinând-o pe cea de-a doua în proporţie de 58%. 
Astfel, la creşterea cu un punct a notei de la statistică, nota de la econometrie creşte în medie cu 
peste 0,7 puncte. Cel mai ridicat grad de corelaţie între aceste două note se observă la Mk, dar fără 
diferenţe majore între programele de studii. 

Corelând media de la statistică şi econometrie cu cea a anilor de studii, se observă un nivel 
destul de ridicat de intensitate a corelaţiei. Cu cât un student a reuşit să obţină o notă mai mare la 
cele două discipline, cu atât are o şansă la o medie generală mai mare. Din figura 13 rezultă că la 
creşterea mediei notelor de la statistică şi econometrie cu un punct, creşte şi media generală de 
absolvire a facultăţii în medie cu 0,4 puncte, gradul de determinaţie dintre cele două fiind de 
aproape 55%. 

La fel ca în cazul celorlalte relaţii de cauzalitate, nu există diferenţe semnificative analizate 
distinct, pe programe de studii. 

 
Figura 12. Corelograma dintre nota la statistică şi nota de la econometrie 

Sursă: prelucrare după datele din cataloagele existente la secretariatul facultăţii 
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Figura 13. Corelograma dintre nota medie la statistică şi econometrie şi media celor 3 ani de 

facultate 
Sursă: prelucrare după datele din cataloagele existente la secretariatul facultăţii 

 
Am afirmat anterior că nivelul general de pregătire mai slab al studenţilor este urmarea unui 

grad mai scăzut de cunoştinţe mai ales de matematică, cu care aceştia vin din liceu. Matematica nu 
mai este în general un domeniu atractiv pentru elevi, o mare parte din aceştia ajungând în facultate 
cu goluri în cunoştinţele de bază, ceea ce le creează suficiente dificultăţi la disciplinele cu caracter 
aplicativ, bazate pe calcule. De asemenea, pentru facultatea de ştiinţe economice optează şi 
absolvenţi ai unor licee de alt profil, cum ar fi cel umanist sau de artă, la care matematica nu era o 
prioritate. 
 

 
Figura 14. Distribuţia elevilor de liceu în funcţie de punctajul obţinut la concurs 

Sursă: prelucrare după datele situaţia notelor obţinute la concurs 
Pentru a observa care este nivelul de cultură statistică în rândul elevilor din anul terminal de 

liceu, aceştia au fost invitaţi să participe la un concurs cu premii pe teme statistice. În urma aplicării 
unui test cu 10 întrebări care presupuneau aplicarea unor calcule logice fără un grad mare de 
dificultate, rezultatul obţinut a fost cel din figura 14. Practic 56,4% dintre elevi au obţinut un 
punctaj de sub 5 şi doar doi au obţinut punctajul maxim. Aceasta în condiţiile în care la concurs au 
participat benevol elevi din diferite licee şi presupunem că s-au înscris din cei mai buni. Favoriţii 
primelor locuri au fost cum era de aşteptat elevii colegiilor de top de la clasele de matematică-
informatică. 
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CONCLUZII    

Rezultatele studiului efectuat asupra efectivului celor zece generaţii de studenţi conduc la 
concluzia că în general studenţii care vin din liceu cu goluri în cunoştinţele de matematică, au 
dificultăţi în înţelegerea şi însuşirea metodelor de analiză şi interpretare a datelor. Chiar dacă 
aparent din analiza strict a evoluţiei notelor am trage concluzia că nivelul de cunoştinţe al 
studenţilor în materie de folosire a metodelor statistice a crescut în timp, de fapt, corelând cu 
factorul subiectiv de acordare a notelor, nu am avut de-a face cu o evoluţie pozitivă. De fapt, cu 
siguranţă exigenţa în notarea studenţilor a scăzut nu doar în cazul populaţiei studiate, ci în cazul 
majorităţii facultăţilor din ţară, aceasta şi ca urmare a unui nivel mai scăzut de pregătire cu care 
aceştia vin din liceu, precum şi a unui interes mai scăzut în general pentru şcoală. Vorbim aici de 
marea parte a populaţiei la care se referă studiul şi nu de cazurile de excepţie, şcoala continuând să 
dea şi elevi sau studenţi cu performanţe de excepţie. Nivelul general mai slab de pregătire la 
matematică din liceu, evidenţiat şi în urma concursului, conduce în perspectivă la un nivel mai 
scăzut de înţelegere a statisticii, la dificultăţi în analiza şi interpretarea datelor economice. 

Ca o concluzie generală, avem rezerve în ceea ce priveşte realizarea apropiată a unei aşa zise 
culturi statistice a populaţiei, atât timp cât aceasta nu se observă în rândul absolvenţilor de profil 
economic şi atât timp cât sistemul general de educaţie nu revine la nivelul de atractivitate şi totodată 
de exigenţă existent cu ani în urmă. 
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Abstract 
 
This paper focuses on the problem of  global behavior of  straight lines, or „geodesics”  on a hyperbolic two-manifold, 
or surface. 
 
Key words: behavior of geodesics, hyperbolic pair  pants (meaning  surfaces of signature (0,3)). hyperbolic surface 

with genus g, k puncture  and n   geodesic boundaries. 
 

JEL CLASSIFICATION: 53 C 22; 57 R 42 
 

The paper is a  study of the global  behavior of the geodesics  on arbitrary two-dimensional 
hyperbolic manifolds. In this work for the first time systematically is described  the geometry of 
behavior of geodesics on hyperbolic manifolds. We also study the problem related to the existence, 
number and qualitative properties of geodesics on 2-dimensional hyperbolic manifolds. Even a 
curved surface can have a notion of a “straight ” line segment : it’s simply the shortest path between 
two points. On a hyperbolic surface, some  geodesics are infinitely long, like  straight lines in the 
plane, but others close up into a loop, like the great circle on a sphere. Geodesics on smooth 
surfaces are the straightest and locally shortest curves. The generalize the concept of Euclidean 
straight lines and play a fundamental role in the study of smoothly manifolds. Two basic properties 
are responsible for their importance: first, that from any point of a manifold there starts a unique 
geodesic in any direction. Second, the length minimization property (connecting two given points 
on a manifold with a locally shortest curves). On smooth surfaces geodesics possess both properties. 
My research is to better understand geodesics on a hyperbolic surface M. Much less is known about 
the behavior of geodesics on hyperbolic surfaces. The chaotic behavior of geodesics on surface of 
constant negative curvature and finite volume has been known since Hadamard (1898). The 
problem of understanding the geometry and dynamics of geodesics and rays (i.e. distance-
minimizing half geodesics) on hyperbolic manifolds dates back at least to Artin, who started to 
study the qualitative behavior of geodesics on hyperbolic surfaces.  Emil Artin studied the global 
behavior of geodesics on hyperbolic surfaces by cleverly encoding geodesics using continued 
fractions. 

A major problem we are interested in is to describe of the geodesics trajectories on two-
dimensional hyperbolic manifold. We want to understand (describe their) the global behavior of 
geodesics with a given direction. In particular a) when are geodesics closed ? b) when are the 
dense  in the surface? c) quantitatively, how do they wrap around the surface ? These questions 
admit notably precise answers, as we are going to see. Geodesics on hyperbolic surfaces are briefly 
discussed in (see [1, 2, 3]).  The following terminology will be used regularly throughout this paper.  
A (closed) hyperbolic surface can be defined either by a Riemannian metric of constant negative 
curvature or (thanks to the uniformization theorem) by a quotient of hyperbolic plane by a discrete 
group of isometries, isomorphic to the fundamental group of the initial surface, acting properly 
discontinuously on hyperbolic plane. A standard tool in the study of compact hyperbolic surfaces is 
the decomposition into “pairs of pants” (Y pieces). Given a surface of genus , there are  
simple closed pairwise non-intersecting geodesics which partition the surface into  such 

2≥g 33 −g
1−g
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pieces. A hyperbolic surface of signature  is an oriented, connected surface of genus  with 

 boundary components, called boundary geodesics, which is equipped with a metric of constant 
negative curvature.  A hyperbolic surface of genus  with  punctures and  holes and with no 
boundary is said to be of type  . Such surfaces are said to be of finite type. A geodesic in a 
hyperbolic manifold is a  locally distance - minimising curve, and is said to be simple if it has no 
transverse self-intersections (there-fore it is either an embedded copy of  R or an embedded circle)  
and non simple otherwise. A geodesic on surface  is said to be complete if it is not strictly 
contained in any other geodesic, i.e., it is either closed and smooth, or open and of infinite length in 
both directions. Complete geodesics coincide with those which never intersect . Note that if  
is obtained from a compact surface by removing a finite number of points to form cusps then a 
complete open geodesic on  might tend toward infinity along a cusp. Throughout, we use the 
term geodesic to refer to a complete infinite geodesic; a geodesic ray is a half-infinite ray; finally, a 
geodesic arc is a finite segment lying along some geodesic (which we assume to be closed unless 
otherwise stated). Recall that the geodesics of the Poincare upper half-plane model of the 
hyperbolic plane, are the vertical (half-) lines and the semi-circles centered on the real line. For a 
hyperbolic surface  some of the geodesics  will come back to the point they start and fit in a 
smooth way. These are called closed geodesics. It ends up that there are finitely many closed 
geodesics of a given lenght (if any). 

How do geodesics on the hyperbolic surface behave or how can we determine the behavior 
of a given geodesic on the hyperbolic surface? The qualitative behavior of geodesics on even 
seemingly simple hyperbolic surfaces can be surprisingly complex. We investigate in detail the 
global behavior of geodesics on the simplest hyperbolic surfaces: hyperbolic horn (funnel end), 
hyperbolic cylinder and parabolic horn (cusp, horn end), or parabolic cylinder. The problem of 
behavior of geodesic is solvable for a hyperbolic surface called hyperbolic horn. A hyperbolic horn  is a 
two-dimensional manifold , obtained from the strip between the two parallel straight lines of the 
hyperbolic plane by matching the border lines by shifting (sliding), its axis being parallel to the border 
lines and beyond the strip between them. The hyperbolic horn, i.e. the factor-space H2

+\Г, is an (open) 
half of the hyperbolic cylinder. The border circumference does not belong to that half and there for the 
surface of the hyperbolic horn is incomplete. The funnel is half of the hyperbolic cylinder, bounded by 
their closed geodesic. The full funnel continues to flare out exponentially and has infinite area. There is 
a  

Theorem 1. On the hyperbolic horn the problem of behavior of a geodesic is solvable. 
The theorem is resolved using the affirmations I-IV set out below.  
 
Affirmation I. There are no closed geodesics on the hyperbolic horn. 
 
Affirmation II. If the geodesic l on the  hyperbolic horn  М2=Н2

+/Г is defined so that its 
covering (a lift) lies on a straight line intersecting the line a, then the geodesic l  is infinite without 
self-intersections and any of its points divides it into two rays: one ray of finite length, another ray of 
infinite length. 

 
Affirmation III. If the covering (a lift)  l’ for the geodesic l for the hyperbolic horn  M2 is 

the straight line parallel to the line a, then the geodesic l  is infinite, without self-intersections 
points, and any of its points divides it into two congruent rays. 

 
Affirmation IV. If the covering l’ for the geodesic l is a straight line divergent with the 

axis of shifts, then the geodesic l is infinite and it has only a finite number k of double self-
intersection points. 
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Here in none of the cases the geodesic was not a closed one, as said in the Affirmation I. 
Therefore, in each of the three possible cases the behavior of geodesic is fully described, and since any 
other cases are impossible, it has been demonstrated that the behavior of geodesic on hyperbolic 
horn is fully solvable. So, every geodesic curve  on the  hyperbolic horn is of one of the four 
types: 1) there are no closed geodesics; 2) there is a geodesic of infinite length, without self-
intersections points,  and any of its points divides the geodesic into two rays: one ray of finite length 
and another ray of infinite length; 3) there is an infinite  geodesic, without self-intersections points 
and any of its points divides it into two congruent rays; 4) there is an infinite geodesic and it has a 
finite number k of double self-intersection points and they are all divisible by 2. The number k of self-
intersection points of an examined geodesic is equal to р. The problem of behavior of a geodesic 
on a hyperbolic cylinder  is solvable. One may define the hyperbolic cylinder as a non-compact two-
dimensional manifold obtained from the strip from between the two divergent lines of the hyperbolic  
plane  by identifying the divergent border lines by shift (sliding), its axis being a common perpendicular 
for the said border lines, its shift being equal to the length of such translation. The factor space 
H2\Г is a some kind of cylindrical surface also called hyperbolic cylinder. The hyperbolic 
cylinder is the union of two funnels. 

Theorem 2. On the hyperbolic cylinder С = H2/Г the geodesic’s behavior problem is solvable. 
The proof of theorem comes from the affirmations I and II set out below. 
 
Affirmation I. There are no closed geodesics on the cylinder С (both simple, different from 

the narrow geodesic core of cylinder and non-simple ones). 
 
This results from the fact that the closed geodesics  correspond to the translation . But such 

translation should transform into itself the straight line а, while this is possible only when the line b is 
on the line а, i.e. it is a translation along the line а. This translation along the line а on a hyperbolic 
cylinder will lie on a geodesic core (the narrowest place of cylinder). It is the only simple closed 
geodesic on that surface. 

 
Affirmation II. If the geodesic’s image intersects the straight line а, such a geodesic is a 

geodesic without self-intersection points, infinite in both directions (at both ends). 
 
Let us consider the behavior of geodesic on a parabolic cusp (parabolic cylinder). We shall call a 

parabolic horn (cusp)  the  two-dimensional manifold obtained from the strip from between the two 
parallel lines of the hyperbolic plane  by identifying the border lines by horocyclic rotation 
determined by these lines. The parabolic cylinder is a special case ( its small end is a cusp, while the 
“horn” end carriers the hyperbolic metric). There appears the 

 
Theorem 3. The problem of behavior of a geodesic on a  horn end (cusp) is solvable. 
The study of universal cover of parabolic cusp demonstrates that: 

1. if the arbitrary straight line  с does not cross the obstructing line of the pair 
determining the horocyclic rotation  w and identified upon that rotation, the image 
of the said straight line on this surface(cusp) is isometric to the usual straight line of a 
hyperbolic surface (simple infinite length, without self-intersection); 
 

2. if the image of the geodesic  с  on the hyperbolic plane H2 is a straight line intersecting 
the said geodesic and if it is different from the obstructing straight line, then the geodesic  
с is infinite in both directions (at both ends) and it has only a finite number k 
of double self-intersection points. In the particular case, both ends of the 
geodesic can go to the some point at infinity. 

γ

b~ b
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3. there are no closed geodesics on the parabolic cusp, because no translation in the 
group . 

The study of geodesics on hyperbolic surfaces can be reduced to the study of curves on a 
hyperbolic pair of pants. Compact hyperbolic surfaces can be seen as an elementary pasting of 
geodesic polygons of the hyperbolic plane. Conversely, cutting such a surface along disjoint simple 
closed geodesics (a partition), one obtains a family of pair of pants (surfaces of signature (0,3)), 
which in turn can be readily cut to obtain a pair of isometric right-angled hexagons. Let M  be a 
surface and let  P  be a pair of pants. In this paper, we focus on getting the behavior of geodesics on 
a hyperbolic pair of pants  P. As a direct consequence we get the behavior of geodesics on any 
surface M. We do this as follows. First, there is a unique way to write P as the union of two 
congruent right-angled hexagons. Take this decomposition ( see on Fig.1).We examining different 
types of  behaviors exhibited by geodesics on a given pair of hyperbolic pants and  study infinite 
simple geodesic rays and complete geodesics. We also allow the degenerate case in which one or 
more of the lenths vanish (a generalized pair of pants). We call a generalized pair of pants a 
hyperbolic surface which is a homeomorphic to a sphere with three holes, a hole being either a 
geodesic boundary component or a cusp. Main results of the present work are as follows. In the 
work is given a  constructive method for solving the problem of the behavior of geodesic on a 
arbitrary hyperbolic surfaces of signature , i.e., method allowing to answer the question 
about the structure on the global of examined geodesic at its indefinitely extension  on both 
directions. Such a compressed formulated result can be disclosed as follows. For this purpose, with 
the help of proposed practical approach at first are studied geodesics at the simplest hyperbolic 
manifolds.: 1) it is solved the problem of the behavior of geodesic on the simplest  hyperbolic 
surfaces (hyperbolic horn; hyperbolic cylinder; parabolic cusp); 2) it is investigated and described 
the behavior of geodesic lines on hyperbolic surfaces of signature (0,3) (hyperbolic pants); it is 
found special case: behavior of ortho-boundary geodesics and orthogeodesics  and their general 
structure, i.e., it is obtained classification of geodesics emanating normally from the point of 
geodesic boundary of pants(see on Fig.2). 

 

                                             Figure 1. Universal cover of P in  

w=Γ
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Investigation of behavior of geodesics on the listed above surfaces, allowed finding answer 
of assigned task in the most  general case: 3) it is investigated and found behavior of geodesics on 
compact closed hyperbolic surface without boundaries, (general case).  As specific problems are 
solved the following tasks: 4) there are studied geodesics on hyperbolic surface of genus  g  and  n  
geodesic boundaries; it is given characteristics of all possible types of geodesic launched 
orthogonally from the point of geodesic boundary of the surface, it is described their behavior and 
general structure; are studied intervals  formed by simple - normal geodesics, launched  from the 
selected conical point, cusp or boundary geodesics on hyperbolic surface. Also, are solved the 
following problems: 5) a) there are  given the characteristics and there are studied properties and 
types of geodesics on hyperbolic 1- punctured torus; b) there are studied geodesics on generalized 
hyperbolic pants (a sphere with b  boundary components and  p cusps,  with ) and on 
hyperbolic thrice punctured sphere; c) it is proved that in two dimension the only such manifold not 
containing a  simple closed geodesic is the  hyperbolic thrice punctured sphere. But it has six simple 
complete geodesics.   

 

                                       Figure 2. Pants P with spiraling geodesics 

The results of the preceding paragraphs have allowed solving the problem of the behavior of 
geodesic in general case: 6) there are described geodesics for any (oriented) punctured hyperbolic 
surface M with  genus  g  and  k punctures. The proposed new method of the investigation of  
behavior of geodesics allowed finally finding the answer of assigned task (behavior of geodesic) 
and in the most general case: 7) it is solved the question about the qualitative behavior of geodesics 
for any hyperbolic surface of signature   (with genus g, k punctures and n    geodesic 
boundaries). 

REFERENCES 

 [1] Balcan V., “Behavior of geodesics on some hyperbolic surfaces”, International conference „Mathematics and Information 
Technologies”, Research and education (MITRE-2015) Abstract, Chişinău, 2015, p.4-5. 

 [2] Balcan V., “A question about the behavior of geodesic curves  on hyperbolic manifolds”, International conference 
„Mathematics and Information Technologies”, Research and education (MITRE-2016) Abstract, Chişinău, 2016, p.5-7. 

 [3] Balcan V., “The global behavior of geodesics on hyperbolic manifolds”, Proceedings of the Fourth Conf, of Math. Soc. of 
Moldova, Ch., 2017,p.189-192. 

3=+ pb

( )kng ,,

124 
 



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol.V.  

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 

O ABORDARE HOLISTICĂ A SISTEMELOR INFORMATICE DE 
GESTIUNE - DE LA ECOSISTEMUL DIGITAL AL AFACERILOR  

LA SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 

 
1Dr., prof. univ., Veronica ŞTEFAN 

2Dr., conf. univ., Florin RADU 

3Cercetator stiintific, Liliana CONDRAŢCHI 

 

1,2Universitatea Valahia din Târgovişte, 
România, Târgovişte, str. Aleea Sinaia nr. 13, +4 0245 213920, www.valahia.ro 

3Academia de Studii Economice a Moldovei, 
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 61,  

Tel.: +373 22 22 41 28, www.ase.md 
Abstract 
 
The issue of "Digital Planet" has consequences, due to the evolution of globalization, on every economic organization 
and on any country. Even if there are still doubts and discussions about the effects and the opportunity, the evolution of 
globalization is inevitable and the only viable way to embrace the positive effects of it is the concern to know the most 
advanced technologies and the action to reduce the gaps towards the developed countries in the process of creating the 
Information Society. This paper is part of this paradigm. 
Goal: To identify the themes, legislative provisions, directions of action and technologies needed for Information 
Management Systems to contribute to a beneficial evolution of large-scale digitization, to reduce the gaps between 
different economies and societies on a global scale as a prerequisite for fair and equitable collaboration among 
countries, taking into account the possibilities of reducing the degree of social exclusion and to contributing to the 
provision of an friendly environment, both in the field of business management and in the area of benefits of the 
Information Society for citizens. Starting from the state of the art research and the analysis of some case studies and 
solutions, the interrelation and interoperability between different solutions and systems will be analyzed as well as the 
consequences of a possible implementation gap versus advanced technologies globally. Research methods: Correlation 
of the current state of theoretical research, legislative provisions and level of technologies with the degree of evolution 
and development of digitization in various fields, countries and spheres of application. Results: A hierarchy of 
necessities, opportunities, ways of action and the effects of the transition to the Information Society and the evolution 
towards the Digital Planet. 
 
Key words: Information and Communication Technology, Digital Business Ecosystem, Information Society, 

Interoperability, Digital Evolution Index, Information Management Systems 
 

JEL CLASSIFICATION: O33, O35, O38 
 
1. Dezvoltarea principalelor concepte 
Conceptul DBE - Digital Business Ecosystem, Ecosistem Digital al Afacerilor, s-a răspândit 

în întreaga lume ca o abordare inovatoare pentru a sprijini adoptarea şi dezvoltarea TIC – 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor. Apărut în 2002 în Europa (Natchira et all, 2002), 
noţiunea de ecosistem digital al afacerilor a avut ca scop punerea în aplicare a obiectivelor stabilite 
la Consiliul de la Lisabona: creştere susţinută, locuri de muncă şi o mai mare incluziune socială, 
ţinând cont şi de particularităţile dezvoltării europene bazată în principal pe o reţea răspândită de 
IMM-uri şi sisteme locale de cercetare şi inovare. 

În Uniunea Europeană, începând cu Consiliul European de la Feira din iunie 2000, a devenit 
mai vizibil efortul concertat al statelor membre de a promova dezvoltarea unei societăţi bazate pe 
cunoaştere (knowledge based society), printre altele şi cu scopul declarat de a recupera decalajul 
tehnologic şi economic dintre Europa şi America de Nord. Strategia UE în această privinţă (CE 
2004, CE 2007) a fost formulată într-un document oficial al Comisiei Europene, numit eEurope 
(completat ulterior de eEurope+ , pentru a include în acest efort şi ţările candidate la integrare). 

125 
 

http://www.valahia.ro/
http://www.ase.md/


Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol.V.  

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 
Această strategie, elaborată în anul 2001, a fost ulterior înlocuită de o versiune numită eEurope 
2005, prezentată la Consiliul European de la Sevilla din iunie 2002 (Reding V., 2005). 

Planul de acţiune eEurope este construit pe două direcţii principale de acţiune, care se 
completează reciproc: pe de o parte se urmăreşte stimularea serviciilor electronice, atât la nivel de 
complexitate a aplicaţiilor cât şi de cantitate şi calitate a conţinutului, atât în domeniul public cât şi 
în cel comercial, iar pe de altă parte se doreşte dezvoltarea unei infrastructuri de transport de date de 
mare capacitate şi suficient de securizată pentru a încuraja transferul cât mai multor servicii pe acest 
suport de desfăşurare al tranzacţiilor între cele trei mari grupuri de actori: cetăţenii, administraţiile 
publice şi agenţii economici (Stefan D., 2008).  

Sintetizând printr-o viziune mai simplă, planul eEurope propunea o cyber-Europă în care 
orice european să poată apela la servicii publice online moderne, precum e-Government, e-Learning 
şi e-Health, sau să participe într-un mediu de e-business dinamic şi competitiv, folosind pentru 
acestea o infrastructură de date accesibilă şi sigură. 

1.2. Ecosistemul digital al afacerilor  
Ecosistemul digital al afacerilor rezultă din asocierea ecosistemului digital cu cel al 

afacerilor (http://www.digital-ecosystems.org/). O reţea de ecosisteme digitale va oferi IMM-urilor şi 
regiunilor mai puţin dezvoltate oportunităţi de participare la economia globală. Aceste noi forme de 
interacţiune dinamică a afacerilor şi cooperare globală între organizaţii şi comunităţi de afaceri, 
activate de tehnologiile ecosistemului digital pot stimula creşterea economică locală, vor păstra 
cunoştinţele locale, cultura şi identitatea şi vor contribui la depăşirea decalajului digital     (Stefan 
V., Savic D., 2010; Stefan V., Stefan D., 2010). 

Sprijinul pentru schimbul de cunoştinţe, înfiinţarea de lanţuri de valori la nivel mondial şi 
crearea de reţele de afaceri tranzitorii va promova cooperarea globală şi vor constitui modalităţi 
alternative de dezvoltare a software-ului şi pentru desfăşurarea afacerilor. 

Domeniul de cercetare al ecosistemelor digitale vizează dezvoltarea tehnologiilor şi a 
paradigmelor care permit dezvoltarea şi sustenabilitatea ecosistemelor de afaceri bazate pe 
cunoaştere: zonele geografice (sau virtuale) în care iniţiativele politice specifice vor stimula 
creşterea economică, vor îmbunătăţi inovaţia, productivitatea şi incluziunea socială, prin utilizarea 
optimă a valorilor locale şi prin interacţiunea globală facilitată de tehnologiile informatice. 

Oportunităţile şi beneficiile economice, precum şi impactul economic al schimbărilor 
organizaţionale sunt direct influenţate de gradul de sofisticare şi integrare al tehnologiilor 
informatice şi de comunicare, de modul de integrare şi adoptare a soluţiilor TIC.  

 

 
Fig. 1. Evoluţia adoptării şi implementării ITC 
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Sursa: adaptare după Natchira F. et all, 2002   
Tehnologiile generice esenţiale dezvoltate în cadrul cercetării ecosistemului digital vizează 

furnizarea unei infrastructuri orientate spre cunoaştere şi servicii care să sprijine compoziţia, 
distribuţia, evoluţia şi adaptarea spontană a serviciilor bazate pe TIC. 

 
1.3 Despre holism şi analiza holistică 
Având în vedere abordarea sa holistică, Ecosistemul Digital al Afacerilor (DBE) necesită 

cercetări fundamentale multidisciplinare care să integreze mai multe domenii principale şi 
comunităţi cu care interacţionează: 

o Ştiinţe sociale şi economice (reţea economică, clădiri comunitare, difuzarea de cunoştinţe 
şi practici, aspecte juridice, modele de afaceri şi organizaţionale) 

o Teoria sistemelor, autoorganizarea sistemelor complexe şi epistemologia 
o Informatica (în principal arhitecturi de reţea şi limbaje standard) 
Principala sarcină ştiinţifică este traducerea conceptului dezvoltat pentru interpretarea 

organizaţiilor sociale şi a organismelor vii şi transformarea acestora într-un set de concepte şi 
modele operative adecvate pentru dezvoltarea ecosistemelor software digitale, orientate în special 
către organizaţiile mici. 

Cercetarea trebuie să dezvolte teoriile şi tehnologiile de bază necesare pentru structurarea, 
desfăşurarea spontană bottom-up (de jos în sus) şi evoluţia ecosistemelor digitale. Transpunerea 
comportamentelor şi arhitecturilor de la sistemele naturale la cele digitale şi sistemele economice 
necesită construirea de noi cunoştinţe şi integrarea cercetării şi dezvoltării din mai multe discipline. 

1.4 Abordarea holistică în domeniul SIG 
 Din perspectiva autorilor, viziunea „holistică” în domeniul Sistemelor Informatice de 
Gestiune (SIG) ar presupune o privire globalizatoare asupra unor aspecte operaţionale care se referă 
la o abordare tematică, o abordare a procesului de valorizare a rezultatelor obţinute (cu precădere 
în cercetare, dintr-o perspectivă specifică etapei în care ne găsim şi perioadei în care trăim), în 
concordanţă cu progresele obţinute în tehnologie şi cercetare, având în vedere aspecte legale şi 
norme ce reglementează domeniul IT&C şi al contabilităţii manageriale, Agenda digitală la nivel 
european şi naţional precum şi Ecosistemul digital al afacerilor, legislaţia privind reglementările în 
domeniul Afacerilor electronice.  

Ca structură de bază a acestei abordări sunt necesare luare în considerare a acţiunilor şi a 
rezultatele obţinute în realizarea sistemelor informatice de gestiune şi a eServiciilor având în vedere 
mai multe perspective: 

 al necesităţii şi oportunităţii 
 al tehnologiilor utilizate 
 al ariei de aplicabilitate 
 al cerinţelor pieţei şi beneficiarilor 
 al eficienţei şi replicării 
 al securităţii. 

Ideea unei abordări holistice, ca cercetare integratoare implicată într-o  abordare sistemică,  
vine din translatarea acestei noţiuni, folosită frecvent în cadrul sistemelor integrate complexe, 
asupra activităţilor de realizare şi utilizare a sistemelor informatice de gestiune. Acest domeniu 
poate fi utilizat având în vedere: 

• Tehnologiilor utilizate, urmărind obiectivele, scopul şi utilitatea; 
• Domeniile de aplicabilitate; 
• Soluţii SIG de economisire a resurselor de timp în proiectare, realizare, implementare 

si exploatare; 
• Actorii şi comunitatea celor implicaţi în acest proces, rolul şi viziunile specifice 

acestora; 
• Solicitările pieţei şi ale beneficiarilor de a le utiliza, versus posibilităţile de interfaţare. 
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Abordarea cercetărilor în domeniul SIG şi al rezultatelor obţinute poate fi considerată din punct de 
vedere holistic având în vedere că: 

o Aria de interes este variată; 
o Tehnologiile sunt complexe şi se întrepătrund; 
o Instrumentele utilizate sunt multidisciplinare; 
o Metodele sunt abordate integrativ, în concepţia unor standarde adecvate; 
o Domenii de aplicare sunt diverse, cu soluţii complete pe categorii de probleme. 

 

 
Fig. 2. Procesul holistic de luare a deciziilor într-un sistem operaţional sustenabil  

Sursa: Adaptare după Shaofeng L. et all, 2011 
 

Incercarea de a aborda problematica SIG din perspectivă holistică presupune urmărirea unei 
problematici structurate pe următoarele coordonate: 

a. Ce actori sunt implicaţi ? 
b. Care este provocarea? (sau problema diagnostic); 
c. Care este obiectivul? (unde vrem să ajungem, ce urmărim); 
d. Care este rezolvarea? (definirea mijloacelor, tehnologiilor, costurilor, beneficiilor); 
e. Care sunt domeniile de aplicare, restricţiile, limitele şi consecinţele. 

Prin reunirea acestor problematici cu categoriile de participanţi implicaţi rezultă detalierea şi 
rafinare unor aspecte de interes diverse, precum: 

• Analistul şi Proiectantul de sisteme   
a. Problema: echilibrul între tehnologii şi domenii de aplicare 
b. Obiective: metode de proiectare, analiza ciclului de viată, etc. 
c. Rezolvarea: UML, instrumente CASE 

• Programatorul şi Administratorul BD  
a. Problema: echilibrul între cerinţe şi posibilităţi de Design 
b. Obiectivul: posibilităţi oferite de SGBD şi interfaţa aplicaţiilor 
c. Rezolvarea: Bazele de date, SGBD 

• Utilizatorul şi beneficiarul aplicaţiilor 
a. Domeniile de aplicare  
b. Obiectivul: echilibrul între domenii şi cerinţe 
c. Rezolvarea: BI, SSD, .net, platforme Internet, VR, Fuzzy, tehnologia mobilă.  
 

Alte aspecte ale viziunii holistice aspra domeniului Sistemelor Informatice de Gestiune:  
• Nevoile de Individualizare în paralel cu necesitatea de Standardizare 
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• Cerinţele sociale, politice, economice şi de securitate 
• Domeniile de aplicare, în principal în economie, administraţie, educaţie, industrie; 
• Obiectivele de dezvoltare sustenabilă, prin includerea criteriului de mediu ecologic pe lângă 

cel economic, social sau tehnic. 
 

 
Fig. 3. Abordarea integrată şi impactul Ecosistemului Digital al Afacerilor 

Sursa: Adaptare după Natchira F. et all, 2002 
 

2. Stadiul actual al digitalizării 
Sunt aproape 20 de ani de când Sergey Brin şi Larry Page au înregistrat numele de domeniu 

google.com şi doar 10 ani de când Steve Jobs a intrat pe o scenă din San Francisco şi a introdus 
iPhone-ul. În această scurtă perioadă tehnologiile digitale s-au dezvoltat fără precedent în lumea 
noastră. În 2015 revista Harvard Business Review a introdus indicatorul Indexul Evoluţiei Digitale 
(Chaturvedi R. et all, 2017) pentru a urmări apariţia şi evoluţia unei "planete digitale", modul cum 
interacţiunile fizice - în comunicaţii, schimburi sociale şi politice, comerţ, mass-media şi 
divertisment - sunt deplasate prin intermediul celor mediate digital. Au fost identificate multe 
puncte din întreaga lume în care aceste schimbări se întâmplă rapid (adevărate hotspot-uri) şi alte 
locuri în care ritmul a încetinit. În ultimii doi ani, în funcţie de locul în care trăim, continuăm să ne 
mişcăm cu viteze diferite spre această aşa numită planetă digitală. 

Cu ajutorul Indexului evoluţiei digitale s-a analizat starea şi rata evoluţiei digitale în 60 de 
ţări, ca rezultat al unei interacţiuni între patru planuri (domenii) pentru aproximativ 170 de 
indicatori. Rezultatul măsurării evoluţiei digitale a fiecărei ţări şi a evoluţiei sale digitale în timp 
este ilustrat de următoarea diagramă, o hartă a planetei digitale (figura 4). 
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Fig. 4. Rata schimbării în evoluţia digitală, 2008- 2015 

Sursa: Chaturvedi R. et all, 2017 
 

Ţările din această diagramă sunt încadrate în patru zone: Stand Out (care ies în evidenţă, se 
disting în cadrul celorlalte); Stall Out (în trend, în medie); Break Out (care uimesc, rup rândurile); 
Watch Out (în zona de atenţie). Unele ţări se află la graniţa mai multor zone. Analiza asupra 
evoluţiilor digitale oferă mai multe implicaţii atât pentru liderii din sectorul public cât şi pentru cei 
din sectorul privat, deoarece explorează modalităţi de îmbunătăţire a stării economiilor digitale 
din întreaga lume. 
 

3. România pe harta planetei digitale 
Pornind de la un set de indicatori stabiliţi în anul 2001, determinaţi prin nominalizarea 

principalelor servicii electronice pentru cetăţeni, Comisia Europeană a hotărât realizarea unor studii 
de monitorizare a nivelului atins de fiecare ţară în furnizarea acestor servicii electronice. Studiul de 
monitorizare dat publicităţii de firma Cap Gemini Ernst & Young, la comanda Comisiei Europene, 
analizează gradul de interactivitate atins de serviciile publice electronice furnizate în ţările membre 
plus Islanda, Norvegia şi Elveţia. Studiile de monitorizare permit să observăm: 

• Eterogenitatea statelor UE din perspectiva complexităţii tehnologice;  
• Dimensiunea decalajului dintre cele mai avansate şi cele din urmă ţâri; 
• Poziţia bună a unor ţări ca Irlanda, Spania şi Portugalia, în contrast cu prestaţia   slabă a 

unor puteri economice ca Marea Britanie, Franţa şi Germania. 
Această ultimă observaţie contrazice prejudecata că situaţia economică a unei ţări 

condiţionează în mod obligatoriu şi capacitatea acestei de a-şi dezvolta o administraţie publică 
modernă şi deschisă tehnologiilor Internetului, pentru o societate digitală. Eforturile concertate, 
bazate pe o strategie coerentă pot compensa cu succes o bază economică mai puţin dezvoltată.  

Serviciile electronice prin natura lor reprezintă front-office-ul serviciilor oferite de 
administraţia publică. În mod normal acestea sunt rezultatul unor procesări de tip back-office care 
în limbajul curent sunt cunoscute sub denumirea de Sisteme Informatice. 

Un sistem informatic poate fi definit ca fiind “un  set automat de elemente interconectate,  
oameni, maşini, metode de organizare şi control, care să colecteze, proceseze, transmită şi distribuie 
date, reprezentând informaţia procesată a utilizatorilor”. Exemple: sistemul informatic de întocmire 
a balanţei contabile, sistemul informatic de întocmire a situaţiilor de plată, sistemul informatic de 
întocmire a bugetului, etc. Dacă regândim toaste aceste sisteme pe baza sistemului informaţional al 
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instituţiei concluzionăm că acestea nu sunt independente, folosesc aceleaşi informaţii şi stau la baza 
aceluiaşi suport decizional. În acest sens exemplele de mai sus pot fi integrate într-un singur sistem, 
respectiv Sistemul Informatic integrat de Gestiune financiar-contabilă. 

Un sistem informatic integrat pentru prelucrarea automată a datelor este grefat pe o structură 
complexă de activitate cu scopul de a obţine date de tipuri simple şi complexe, în timpul sau după 
desfăşurarea evenimentelor şi proceselor, cu scopul de a oferi suport decizional. El combină resurse, 
procese şi activităţi esenţiale; echipe multidisciplinare de proiect; sisteme, subsisteme, aplicaţii şi 
module; platforme şi echipamente de calcul; comunicaţii,  fluxuri şi tranzacţii, cu scopul optimizării 
proceselor, realizării obiectivelor de business şi creşterii eficienţei. 

Asemănător sistemelor informatice pentru afaceri se pot distinge mai multe sisteme 
informatice integrate destinate altor activităţi complexe: gestiunea fondurilor publice, gestiunea 
teritoriului, gestiunea resurselor umane, gestiunea populaţiei, etc. Toate aceste sisteme formează în 
ansamblul lor Sistemul Informatic Integrat al unei autorităţi sau instituţii publice, definit ca un 
sistem informatic unitar la nivel întregii instituţii, utilizând baze de date comune tuturor 
compartimentelor astfel încât orice informaţie introdusă şi valabilă în sistem să fie accesibilă tuturor 
utilizatorilor cu drepturi de acces la informaţie. 
Gradul de interactivitate al serviciilor publice electronice a fost stabilit prin aplicarea următoarelor 
nivele de referinţă:  

• Nivelul 1 - Furnizarea de informaţii: Toate informaţiile necesare pentru a începe 
procedura de obţinere a serviciului public în cauză sunt disponibile online (de tipul 
documente necesare pentru diferite acţiuni, programul de funcţionare, serviciul care se 
ocupă cu probleme de un anumit tip, etc.). 
• Nivelul 2 – Interacţiune unidirecţională: site-ul accesibil publicului permite obţinerea 
unor formulare ne-electronice (prin download şi tipărire) prin care se începe procedura de 
obţinere a serviciului. Completarea unor formulare online pentru a comanda formularele ne-
electronice este inclusă tot la acest nivel. 
• Nivelul 3 – Interacţiune bidirecţională: site-ul accesibil publicului permite preluarea pe 
cale electronică a unui formular electronic oficial  pe baza căruia se declanşează procedura 
de furnizare a serviciului. Acest lucru implică existenţa unui sistem de autentificare (atât 
pentru persoanele fizice cât şi pentru cele juridice) prin care trebuie să treci înainte de a 
beneficia de servicii corespunzătoare nivelului 3. 
• Nivelul 4 - Procesarea integrală în mediu electronic: web-site-ul accesibil publicului 
permite furnizarea integrală a serviciului public pe suportul Internetului, inclusiv a etapelor 
de decizie şi livrare. Cel care apelează la aceste servicii nu are nevoie de nici un fel de 
“hârtii” în acest proces. 
 
În România, direcţiile principale de acţiune stabilite pe termen scurt şi mediu în Strategia pentru 

e-Administraţie este axată pe câteva  direcţii majore de dezvoltare (Stefan V., Stefan A., 2008):   
• Interconectarea la nivel de comunicaţii de date a tuturor instituţiilor administraţiei 

publice, centrale sau locale; 
• Dezvoltarea unui portal unic de acces la serviciile publice electronice; 
• Integrarea registrelor naţionale de evidenţă (stare civilă, documente personale, etc.) şi 

administrarea lor în mod centralizat; 
• Implementarea tuturor componentelor instituţionale şi legale care să permită utilizarea 

semnăturii digitale; 
• Comasarea tuturor actelor de identitate prin intermediul unei cărţi de identitate digitale, 

pe baza căreia să se facă şi autentificarea la intrarea în portalul serviciilor publice electronice; 
• Standardizarea sistemelor informatice (în primul rând a bazelor de date) deja implementate 

în diferitele instituţii ale administraţiei locale, pentru a asigura interoperabilitatea lor; 
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• Instruirea întregului personal din administraţia publică în utilizarea tehnologiei 
informaţiei. 
 

CONCLUZII 
Economia digitală mondială se situează la un prag în care oportunitatea şi riscul stau în 

echilibru. De la prima ediţia a Indexului Evoluţiei Digitale s-au schimbat multe în definirea planetei 
digitale, o mare parte a acestor schimbări având legătură cu ritmul digital înregistrat în ţările din 
întreaga lume, precum şi cu natura sistemică a forţelor care guvernează evoluţia digitală. Ţările cele 
mai avansate beneficiază de o combinaţie între ritmurile puternice de digitalizare şi implicarea 
guvernelor în organizarea acestor sisteme de economii  digitale. 

Tehnologiile cu mare impact de transformare, cum ar fi inteligenţa artificială, provoacă 
schimbări care se propagă cu consecinţe inclusiv politice şi de reglementare asupra Internetului şi 
adaugă inegalităţi pentru piaţa digitală, având ca urmare evoluţii neaşteptate sau surprinzătoare ale 
Indexului Evoluţiei Digitale. Influenţa tehnologiilor TIC şi a soluţiilor software este atât de mare 
încât ordinea mondială, aşa cum rezultă din analiza prezentată, va evolua în funcţie de evoluţia 
acestor indicatori. 
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Abstract 
 
The evolution of information and communication technologies has paved the way for unprecedented changes in 
education and learning. The possibilities of improving teaching, knowledge representation, experimentation, evaluation 
and management of the learning process enable the quality of this process to be improved provided that the most 
efficient tools and solutions are known and applied in an adaptable manner to each curricular area and of each field of 
knowledge, by age and educational levels, taking into account the combination of traditional methods with the most 
advanced technologies, giving the teacher the most important role as the one who must strike a balance between all 
these elements and having as a priority objective the student interest. In this paper we will address some of these 
highlights. 
Purpose: Starting from the national and European legislative provisions and analyzing the opportunities for improving 
the learning methods by applying the most advanced ITC technologies, the results and the positive effects of the 
implementation of the Web technology learning platforms will be presented, discussing the virtual companies method in 
economic field of higher education. Research Methods: Based on classifications of online tools and Web technology 
solutions applied through advanced learning methods, the conditions for their application and use will be analyzed, 
looking at the effects that have been recorded so far and further refinements.Results: A set of recommendations 
resulting from the experience gained through the use of such methods and proposals to improve the applied 
methodology. 
 
Key words: Virtual Reality, Virtual companies, Web Platforms, Information and Communication Technology, 

eLearning, Management Information Systems, Business Strategy Games 
 

JEL CLASSIFICATION: O2, O32 
 
1. Sisteme informatice pentru eLearning 
Tehnologia progresează continuu iar ştiinţa propune permanent noi dezvoltări. A fi profesor 

în secolul XXI înseamnă în primul rând a învăţa schimbarea, cum să schimbi procedeele de predare 
şi cum să înveţi pe alţii să gestioneze această schimbare. Având la îndemână atât de multe resurse 
tehnologice şi informatice şi facilităţi avansate de învăţare, există în acelaşi timp obligaţia de a 
aborda un model vizionar al profesorului, mai flexibil, adaptabil, bun comunicator şi colaborator, 
concomitent cu adaptarea permanentă a conţinutului curriculei la noile paradigme ale specializării. 
Modul în care se predau cunoştinţele trebuie să inspire studenţilor modul în care ei trebuie să înveţe, 
într-o lume care se schimbă foarte rapid, conectată, adaptată şi în continuă evoluţie. 

Noi locuri de muncă apar zilnic pe piaţa muncii şi mulţi dintre studenţii de astăzi vor face 
aceste slujbe. Probabil că nu vor fi instruiţi pentru aceste locuri de muncă dar cu toate acestea ei vor 
trebui să găsească cumva calea de a învăţa. "Mintea omului nu este un vas care trebuie umplut ci un 
foc ce trebuie aprins" spunea Plutarch, iar ideea că "Nimic nu este mai important în secolul 
douăzeci şi unu decât învăţarea de a gestiona schimbarea" (Fullan M., 2008) va fi mereu de 
actualitate. 
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Rolul profesorilor se schimbă de la păstorii cunoaşterii la facilitatori ai învăţării. Pentru ca acest 
lucru să se întâmple, gândirea şi cunoştinţele trebuie să fie mereu adaptabile iar abilităţile dobândite 
în şcoală să permită ancorarea în lumea reală.  

2. Realitatea Virtuală şi noile instrumente de învăţare 
Cunoştinţele şi conţinutul învăţării trebuie să fie puse în contextul unor sarcini de lucru sau 

activităţi concrete, proiecte pe care studenţii să le îndeplinească. Studenţii răspund mult mai bine 
problemelor lumii reale atunci când cunoştinţele predate formează o bază solidă pentru activităţi 
concrete (EC 2009). Studenţii secolului 21 nu doresc exemple abstracte ci se concentrează asupra 
problemelor din lumea reală, stabilite ferm pe baza înţelegerii oportunităţilor şi necesităţii. Ei 
doresc ca ceea ce învaţă într-un domeniu să fie relevant şi aplicabil şi în alt domeniu curricular. 
Profesorii trebuie să-şi extindă aria de expertiză, colaborând pentru a lega învăţarea dintr-o zonă cu 
alta, într-un efort multidisciplinar. Cunoaşterea ştiinţifică unificată, multidisciplinara, este o garanţie 
a interpretărilor corecte ale diferitelor procese, fenomene sau legi utilizate în procesul de predare a 
conceptelor interconectate. Conţinutul academic prezentat de disciplinele predate trebuie să permită 
studenţilor formarea unei viziuni unificate asupra conceptelor, facilitând astfel dezvoltarea integrării 
studenţilor pe piaţa muncii, în lumea reală. Învăţarea bazată pe proiecte, într-un demers 
interdisciplinar bazat pe realităţile de pe piaţa muncii şi utilizând cele mai moderne tehnologii 
informaţionale se dovedeşte a fi cea mai eficientă. 

Învăţarea pe bază de proiecte ar trebui să cuprindă, să reunească şi să consolideze învăţarea 
pe discipline, astfel suma învăţării va fi mai mare decât aspectele individuale predate în mod izolat. 
Aceasta este o imagine de ansamblu holistică a procesului educaţional, construirea şi evaluarea 
fiecărui aspect al educaţiei elevilor din secolul XXI (Crespo B., et all, 2017). 

În pedagogia secolului 21 procesul de învăţare trebuie să se centreze pe student, elementul 
cheie în procesul de evaluare, de la stabilirea scopurilor şi a criteriilor de evaluare şi moderare. 
Curricula şi evaluările trebuie să fie incluzive, interdisciplinare şi contextuale, bazate pe exemple 
din lumea reală. Folosind învăţarea bazată pe colaborare şi proiecte, folosind instrumente şi 
tehnologii care să faciliteze acest lucru, reuşim să stabilim un mediu sigur pentru studenţi, în care să 
colaboreze, să discute, să reflecteze şi să reacţioneze, dezvoltând fluenţa principală şi folosind 
abilităţile de gândire de ordin superior. Sarcinile de lucru, curricula, evaluările şi activităţile de 
învăţare sunt concepute pentru a se baza pe abilităţile de gândire a ordinii inferioare şi pentru a 
dezvolta abilităţi de gândire mai înalte, trebuind să includă diferitele stiluri de învăţare pe care le au 
studenţii. 

Piramida învăţării reprezintă sugestiv eficienţa procesului de învăţare şi de reţinere a noilor 
cunoştinţe în funcţie de gradul de implicare a noţiunilor de teorie de activităţi cu caracter practic şi 
de experimentare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Piramida învăţării 

 



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii”,   
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol.V.  

E-ISBN 978-9975-75-901-4 
 

3. Firmele virtuale de antreprenoriat şi simulare a afacerilor 
Întreprinderea simulată este o metodă de învăţare modernă, care are ca scop dezvoltarea 

competenţelor antreprenoriale ale studenţilor prin simularea proceselor interne desfăşurate într-o 
firmă reală şi a relaţiilor sale cu alte firme şi instituţii, conform procedurilor organizaţiei 
internaţionale EUROPEN (Europen Practice Enterprises Network). Pentru asigurarea premiselor 
integrării profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii, cât şi pentru formarea profesională continuă, 
este nevoie de crearea unui sistem flexibil şi adaptabil la tipurile de competenţe specifice 
standardelor ocupaţionale necesare economiei de piaţă (Stefan V., Granic A., 2010; Stefan V., et all, 
2010). Acest învăţământ este dirijat spre individ şi dezvoltarea personalităţii lui. În firmele de 
exerciţiu se creează, pe cât posibil , interconexiunile cele mai apropiate de realitate, care se stabilesc 
între oameni, în cursul desfăşurării diferitelor tipuri de activităţi, specifice procesului de producţie 
dintr-o companie. Modelul creează posibilităţi nelimitate pentru realizarea proceselor active şi de 
dezvoltare, de creare de legături reciproce, atât între membrii colectivului cât şi între diferitele firme 
din tară şi din străinătate. În timpul activităţii în firma de exerciţiu se definitivează şi se dezvoltă 
competenţele fundamentale necesare pentru a lucra într-o  companie. Organizarea învăţământului 
sub forma unei companii care îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă determinată şi subordonată 
legislaţiei în vigoare în ţară şi străinătate, stabileşte în ce măsură, cum, unde şi când se aplică 
cunoştinţele dobândite pe parcursul procesului de învăţare. Scopul Firmei Virtuale este ca studenţii 
să dobândească competenţe cheie, care să le permită integrarea cu succes pe piaţa muncii, în lumea 
reală. 

 
 
 
 
 

Fig. 2. Competenţe cheie formate într-o firmă virtuală 
 
Competenţele generale dobândite permit ca la finalul unei secvenţe de pregătire prin 

intermediul unei firme virtuale studenţii să obţină competenţele necesare pentru: 
 Organizarea şi conducerea activităţi în cadrul unei companii; 
 Elaborarea ofertei  de produse şi servicii ale companiei; 
 Realizarea evidenţei contabile a companiei;  
 Efectuarea analizei eficienţei economico-financiare a companiei. 

 
4. Utilizarea noilor tehnologii în activitatea firmelor virtuale 
 

In ultimul timp, Tehnologiile Informaţionale şi de Comunicare (TI&C) au produs schimbări în 
toate domeniile de activitate ale societăţii, inclusiv în procesul de învăţământ, implementarea lor 
nelipsind nici din activitatea firmelor virtuale. Încă de la înfiinţare sau preluarea unei firme, participanţii 
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accesează pagina Web a ROCT la adresa http://www.roct.ro/.  De aici descarcă informaţii, proceduri, 
formulare de înregistrare/ reînregistrare (constituire, preluare firme, continuarea activităţilor  firmei, alte 
operaţiuni juridice, decontări virtuale) şi organizarea de evenimente pe care le completează şi le transmit 
Centralei Firmelor de Exerciţiu. Pentru relaţionarea cu alte firme virtuale din România şi din alte ţări, 
participanţii  utilizează comunicarea electronică.  

În era informaţională, publicitatea convenţională nu mai este o modalitate eficientă de 
promovare. Aplicaţiile şi prezentările multimedia sunt un mijloc de comunicare eficient, cu un mare 
impact şi pot constitui un instrument de marketing valoros. În acest scop, elevii utilizează: 

• Aplicaţii multimedia pentru prezentări:  PowerPoint, IrfanView 
• Tehnologii de creare a paginilor Web dinamice 
• Aplicaţii pentru crearea cataloagelor de produse, pliantelor promoţionale, fluturaşilor 

publicitari, panourilor publicitare: Microsoft Office Word, Publisher, Adobe Photoshop 
Odată cu Internetul şi noul tip de tranzacţii care s-au dezvoltat din ce în ce mai pronunţat pe 

plan internaţional, prin aplicaţii  de comerţ electronic sau online. Avantajul construirii unei astfel de 
aplicaţii este evidentă şi în cazul firmelor de exerciţiu, magazinul virtual fiind permanent activ şi 
interactiv, dând posibilitatea exersării fără limită de timp şi spaţiu a procedurilor comerciale şi de 
drept comercial, atât în ceea ce priveşte comerciantul dar şi consumatorul, clientul, cu toate 
drepturile şi obligaţiile ce decurg din tranzacţiile efectuate. 

Pentru crearea magazinului virtual se utilizează software specializat precum Fshop4, Eshop-
Rapid, tehnologii Web precum HTML, PHP dar şi aplicaţii dedicate precum Microsoft FrontPage.   

  O altă categorie de aplicaţii software utilizate de firmele de exerciţiu o reprezintă aplicaţiile 
de contabilitate şi gestiune economică în scopul automatizării gestionării firmei, pentru 
managementul resurselor umane şi obţinerea raportărilor necesare în cadrul companiei. În acest 
scop se utilizează pachete de soluţii standard sau generalizate cum ar fi CIEL, care sigură 
gestionarea activităţii tuturor departamentelor firmei: financiar - contabilitate, salarii, gestiune 
comercială (facturare, comenzi, inventariere, statistici şi multe altele), mijloace fixe / imobilizări, 
registru de casă, bancă, evidenţa contractelor, a clienţilor şi a furnizorilor  etc.  

În firmele virtuale, managementul informaţiilor de poate realiza prin intermediul Intranet-
ului, la care au acces numai angajaţii autorizaţi. Derularea tranzacţiilor cu alte firme virtuale se 
realizează utilizând tehnologii sau soluţii software de e-learning.  

Continuitatea lucrărilor în cadrul firmelor de practică susţin spiritul antreprenorial şi 
încurajează iniţierea unor afaceri private de tip start-up, reducând în acelaşi timp riscul de afaceri. 
Un antreprenor educat, inovativ şi creativ va fi capabil să opereze si sa concureze cu succes prin 
afacerile lui într-o economie de piaţă caracterizata de schimbări foarte rapide aduse de mediul 
tehnologic şi social. 
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Fig. 3. Pagina jocului strategic pentru întreprinderea simulată 

 
4. Sisteme Informatice bazate pe tehnologia mobilă pentru eLearning 

 
Tehnologia mobilă este o nouă cale de eficientizare a activităţilor, de integrare, colaborare şi 

dezvoltare, care poate sprijini procesul de învăţare. (Stefan V., 2007, 2013; Stefan V., et all, 2009). 
Lumea mobilă încearcă să preia şi să ducă mai departe performanţele mediului desktop. Această 
abordare a dus la efortul de a transfera conţinutul aplicaţiilor desktop într-un mediu de setări 
adecvate dispozitivelor mobile. Mesajul WEB 2.0 şi conţinutul generat de utilizatori (UGC – User 
Generated Content), combinat cu perspectivele extrem de atractive ale conţinutului bazat pe video, 
au însemnat oportunităţi pentru dezvoltarea unor noi şi interesante platforme de conţinut mobil. 
Peisajul mobil evoluează rapid, cu o varietate de posibile experienţe portabile pentru publicul larg, 
experienţe în divertisment, marketing, cartografiere, finanţe, arte, instruire, sănătate, agricultură şi 
desigur pentru învăţare. Web-ul  mobil introduce noi componente în ecosistemul Web, pe baza 
particularităţilor sale, cuprinzând: 

- Limbaje de marcare şi stiluri optimizate pentru dispozitivele mobile 
- Tipuri MIME care diferenţiază limbajele mobile faţă de HTML pentru desktop 
- Clienţi de browser cu o mare varietate de capabilităţi 
- Proxy-uri de reţea care adaptează în continuare conţinutul pentru aceşti clienţi. 

Aplicaţiile Web pentru Desktop, cu o experienţă de aproape 20 de ani, reprezintă un mediu de 
dezvoltare sigur şi condus de tehnologiile client bazate pe standarde stabilite. Clienţii de browser de 
pe desktop sunt instrumente publice, gratuite, disponibile gratuit şi actualizate frecvent.  

Experienţa mobilă este semnificativ diferită. Dezvoltarea de aplicaţii web mobile se califică 
drept o nouă disciplină pe baza următoarelor considerente: 

- Ecosistemul Mobile Web este complet nou. Web-ul mobil utilizează structura desktopului 
Web, dar are cele mai bune practici noi derivate din atributele unice ale dispozitivelor 
mobile. Caracteristicile diverse ale Web 2.0, cum ar fi cadrele Java Script, Asynchronous 
Java Script şi XML (AJAX), trebuie să fie utilizate în mod judicios, sau utilizatorul riscă să 
scadă puterea bateriei. 
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- Utilizatorul Web-ului mobil este complet nou. Utilizatorii de Web mobil au modele de 
utilizare unice şi metode de navigare. Roaming-ul în zonele de acoperire şi din afara acestor 
zone, problemele de acces la reţea se numără printre factorii de vârf pe care utilizatorii 
mobili îi iau în considerare şi care afectează experienţa de navigare pe Web-ul mobil.  

- Browser-ul Web mobil este complet nou. Are avantaje unice dar şi dezavantaje.  Paginile 
Web incorect formatate pot avea efecte drastice pe dispozitivele mobile, incluzând 
prăbuşirea browser-ului sau resetarea dispozitivului. Funcţiile avansate ale Web-ului, cum ar 
fi Java Script şi AJAX, sunt utile dar limitează durata de viaţă a bateriei. Pentru a profita de 
oportunităţile oferite de conţinutul mobil, dezvoltatorii şi designerii trebuie să fie conştienţi 
de modalităţile în care practicile de conţinut mobil diferă dramatic de cele din lumea de 
Internet de pe desktop (Frederick G., Lal R,. 2010).  
 

CONCLUZII  
Prin folosirea în procesul educativ şi de învăţare a metodei firmelor virtuale precum şi a 

întreprinderii simulate se acordă o şansă în plus pregătirii aplicate şi concrete pentru viaţa 
profesională şi are loc o interacţiune importantă între şcoală şi industrie, benefică în ambele sensuri.  

      Prin acest exerciţiu de imaginaţie şi acţiune, firmele şi şcolile sunt supuse unui proces de 
simbioză. Studenţii care lucrează în aceste companii virtuale, realizate pe platforme Web şi uneori 
utilizând tehnologia mobilă, învaţă să interacţioneze cu partenerii de afaceri, pot ocupa diverse poziţii de 
conducere care să creeze o ierarhie între colegi şi pot acumula experienţa unor reuşite sau insuccese ale 
vieţii comerciale. Multe companii oferă sprijin firmelor de practică, oferind expertiză şi mentoring în 
cadrul unor acorduri de parteneriat. Aceşti absolvenţi pot începe să lucreze imediat după absolvire, 
integrându-se foarte repede şi pe piaţa muncii. Continuitatea lucrărilor în cadrul firmelor de practică 
susţin spiritul antreprenorial şi încurajează iniţierea unor afaceri private de tip start-up, reducând în 
acelaşi timp riscul de afaceri. Posibilitatea experimentării celor mai moderne instrumente de învăţare 
prin utilizarea lor în aceste firme virtuale contribuie la creşterea eficienţei învăţării. 
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Higher education institutions in Moldova go through a difficult transition period requested by implementing the 
principles of the Bologna Process, which lead to the restructuring of the national university education. The work 
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În prezent, asistăm la un proces de dezvoltare rapid a tehnologiilor informaţionale şi de 
comunicare, care determină apariţia noii economii - digitale, care tinde să se globalizeze la nivel 
mondial. În cadrul acestei economii, micile întreprinderi, alături de marile companii, au mai multe 
oportunităţi de a juca un rol important în societate. Economia digitală este caracterizată de mutaţii 
radicale în natura muncii şi a relaţiilor de muncă, cu implicaţii profunde asupra stilurilor de muncă 
şi viaţă ale oamenilor. Ca urmare, apar noi pieţi, industrii, întreprinderi şi practici de lucru, care 
formează o economie digitală. Acest nou model al economiei este caracterizat de digitalizare şi 
utilizarea intensivă a tehnologiilor de informaţii şi comunicare (TIC), de codificare a cunoştinţelor, 
schimburi de informaţii şi noi moduri de organizare a muncii şi a producţiei. 

Rolul educaţiei în lumea modernă este complex şi contradictoriu. Pe de o parte, educaţia în 
secolul XX a fost una dintre cele mai importante domenii ale activităţii umane. Marile realizări în 
acest domeniu au stat la baza transformărilor sociale, ştiinţifice şi tehnologice caracteristice pentru 
începutul secolului XXI. Pe de altă parte, extinderea domeniului educaţie şi modificarea statutului 
său sunt însoţite de exacerbări ale problemelor în acest domeniu, care mărturisesc despre criza din 
educaţie. Şi, în sfârşit, în căutarea modalităţilor de depăşire a acestei crize se produc schimbări 
radicale şi apare necesitatea formării unui nou sistem de învăţământ. Locul educaţiei în societate 
este în mare măsură determinat de rolul jucat în dezvoltarea socială a  cunoştinţelor oamenilor, 
experienţa lor, aptitudinile, posibilităţile de dezvoltare a calităţii profesionale şi personale [1]. 
Revoluţia informaţională şi formarea unui nou tip de organizare socială - Societatea Informaţională 
– nominalizează informaţiile şi cunoştinţele pe prim-plan în dezvoltare socială şi economică. 
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Schimbările în educaţie sunt indisolubil legate de procesele care au loc în viaţa social-politică şi 
economică a comunităţii mondiale. Noua economie specifică mileniului trei - caracterizat de 
numeroase e-activităţi, cum ar fi e-educaţia, e-medicina, e-afacerile, e-guvernul, e-comerţul etc [2]. 

Procesul de dezvoltare socială şi a domeniului tehnologiilor informaţionale au modificat 
natura muncii şi tipul de deprinderi. Au fost create noi tipuri de locuri de muncă care nu au existat 
mai înainte, iar altele au dispărut sau au fost modificate esenţial.  

Învăţământul superior joacă un rol important în dezvoltarea socială. Cererea de persoane înalt 
calificate şi implicate din punct de vedere social este în creştere şi în continuă schimbare. Până în anul 
2025, se preconizează că jumătate din toate locurile de muncă vor necesita calificări de nivel înalt. Deja 
există o lipsă de personal înalt calificat. Determinate de tehnologia digitală, locurile de muncă devin din 
ce în ce mai flexibile şi mai complexe. Sunt mai importante ca niciodată capacităţile persoanelor de a 
avea spirit antreprenorial, de a gestiona informaţii complexe, de a gândi în mod autonom şi creativ, de a 
utiliza resursele, inclusiv pe cele digitale, în mod inteligent, de a comunica eficient şi de a fi rezistente. 
Este  nevoie, de asemenea, de mai multe persoane performante care pot dezvolta tehnologii de vârf şi 
soluţii de care depinde prosperitatea noastră viitoare.  

Conform unui raport al UNESCO [Global Education Digest, 2005], 60% din numărul total 
de locuri de muncă create în lume, necesitau un „nivel al abilităţilor destul de ridicat” [3]. 
Cercetările realizate pentru ţările Europei demonstrează că angajarea în câmpul muncii, analizată 
din punct de vedere al nivelului de studii, este cea mai înaltă la cei cu studii universitare, după care 
la cei cu studii secundar profesionale şi post-secundar profesionale şi, în cele din urmă, la cei cu 
studii primare [4]. Deci, cu cât mai înalt este nivelul de studii, cu atât mai mari sunt şansele de 
angajare, chiar şi în perioadele de criză. Acest lucru este confirmat în baza datelor statistice din 
Tabelul 1. 

 
Tabelul 1: Angajarea în câmpul muncii în funcţie de nivelul de studii, în Europa (Clasificarea 

Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED)) 
Populaţia (15-64 ani) în 
funcţie de nivelul de 
instruire 

Nivel ISCED 2004 2008 2010 
Nivel primar de studii – ISCED 0-2 37 32 31 
Nivel liceal şi post liceal – ISCED 3-
4 

41 46 46 

Nivel universitar - ISCED 5-5 20 21 23 
     
Ocupare în muncă – 
nivelul de educaţie 

Nivel primar de studii – ISCED 0-2 51 48 45 
Nivel liceal şi post liceal – ISCED 3-
4 

70 71 68 

Nivel universitar – ISCED 5-5 83 84 82 
Sursa: Statistica Eurostat, [5] 

 
În opinia savantului A. Toffler, economia bazată pe cunoaştere, specifică societăţii 

postcapitaliste, este definită prin următoarele trăsături [6]:  
1. Supremaţia valorilor necorporale. Valoarea unei firme din economia industrială este dată, 

în primul rând, de elementele materiale, corporale din patrimoniu. În schimb, 
competitivitatea şi, implicit, valoarea unei firme din economia cunoaşterii este determinată 
de capacitatea de a dobândi, disemina şi valorifica cunoaşterea şi informaţiile.  

2. Demasificarea pieţelor. Produsele şi serviciile devin tot mai adaptate nevoilor specifice ale 
unor nişe sau chiar „particule” ale pieţei. Demasificarea pieţelor atrage demasificarea 
marketingului, proces care deplasează economia dinspre omogenitate şi nediferenţiere către 
eterogenitate extremă.  
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3. Modificarea naturii muncii. Noninterşanjabilitatea muncii şi nevoia crescândă de expertize 
specializate complexe se generalizează. Munca de rutină, repetitivă şi programabilă cedează 
teren în faţa muncii creative, nonrepetitive, abordând sarcini inedite. 

4. Inovaţia este cheia succesului. Supravieţuirea firmelor nu mai este posibilă fără asigurarea 
unor fluxuri constante de inovaţii care să vizeze toate aspectele funcţionării lor. Or, inovaţia 
continuă, asimilarea permanentă a noului, înseamnă schimbări. Orientarea spre schimbare 
devine o lege.  

5. Revenirea la „scara redusă”. Diferenţierea produselor implică diferenţierea proceselor, iar 
aceasta exclude economiile de scară atât de râvnite în producţia industrială. „Scara redusă” 
furnizează, în schimb, o valoare economică ridicată. Mare nu înseamnă neapărat şi bun, iar 
mic nu mai este sinonim cu slab şi necompetitiv.  

6. „Dereglementarea” organizării. Orientarea spre schimbare şi inovaţie nu mai face posibilă 
menţinerea unor angrenaje organizatorice fixe pe durate mari de timp. Descentralizarea 
decizională, destandardizarea procedurilor de muncă, deformalizarea relaţiilor 
organizaţionale, creşterea ponderii comunicării informale vor constitui cadrul organizatoric 
în măsură să asigure creativitatea, reactivitatea şi flexibilitatea organizaţiilor de afaceri.  

7. Integrarea sistemelor economice. Interdependenţa crescândă a elementelor ce alcătuiesc 
sistemele economice duce la o mai pronunţată integrare a acestora. Coordonarea eficace a 
sistemelor de afaceri integrate pretinde, în schimb, volume tot mai mari de informaţii şi o 
redutabilă capacitate de procesare a informaţiilor.  

8. Informatizarea infrastructurii de afaceri. Sistemele informatice reprezintă baza unor vaste şi 
ramificate reţete parteneriale, multe dintre ele extinse la scară globală.  

9. Accelerarea ritmului tranzacţiilor şi operaţiunilor economice [2].  
Trăsăturile enumerate mai sus, dictează noi cerinţe în plan profesional şi pun accent pe 

calitatea serviciilor propuse de instituţiile de învăţământ superior din ţară şi cerinţele pieţei forţei de 
muncă. Capitalul uman, care ar permite crearea premizelor de ieşire din perioada de criză, rezultă 
dintr-un proces permanent şi eficient de educaţie şi pregătire profesională. Din acest considerent, 
Guvernul Moldovei a recunoscut sectorul educaţiei drept un domeniu prioritar pentru viitorul ţării, 
catalizator pentru dezvoltarea economică şi socială. În anul 2014 s-a adoptat Strategia de dezvoltare 
a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, care aproprie sistemul universitar de 
standardele europene stabilite în procesul de la Bolgna. Pune la baza dezvoltării creşterea 
economică calitativă ca mijloc de reducere a sărăciei şi contribuie la edificarea unui stat prosper cu 
nivel înalt de viaţă al cetăţenilor. 

Implementarea eficientă a priorităţilor stabilite în Strategia Moldova 2020 poate fi realizată 
cu succes doar prin utilizarea inteligentă a tehnologiei informaţiei. 

Pentru a putea beneficia de posibilităţile pe care le oferă TIC în îmbunătăţirea calităţii 
procesului de studii urmează a fi respectate următoarele condiţii:  

• Profesorii şi studenţii trebuie să aibă acces la tehnologiile informaţionale  şi la internet în 
sălile de curs sau de clasă, în şcoli şi instituţii de învăţământ superior.  

• Resursele digitale de conţinut trebuie să fie disponibile atât pentru profesori, cât şi pentru 
studenţi.  

• Profesorii trebuie să posede competenţe şi deprinderi adecvate pentru utilizarea 
instrumentelor şi conţinutului digital.  
Implicarea tehnologiilor informaţionale în învăţământ, care au devenit elemente centrale ale 

noilor metode de desfăşurare a studiilor pe suport electronic, a influienţat apariţia modelelor noi de 
studii la distanţă, care pot fi clasificate şi adoptate în funcţie de scopul urmărit, cererea de educaţie 
şi resursele disponibile [1]:  

a. Model de sine statator, care reprezintă o instituţie exclusiv virtuală ce asigură urmatoarele 
funcţii principale: 
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1. Dezvoltarea programelor educaţionale (inclusiv proiectarea materialelor pentru învăţare); 
2. Tutoriat şi îndrumare;  
3. Elaborarea, stocarea şi distribuirea materialelor pentru învăţare;  
4. Administrare şi probleme financiare;  
5. Marketing;  
6. Evaluare şi acreditare.  

Exemplu: Intuit.ru, learning.md, business-academy.ro 
 
b. Departament de educaţie la distanţă în cadrul unei instituţii de învatamânt existente. 

Argumentele pentru un asemenea sistem bimodal sunt: 
1. Materialele suport, pregătite de cadrele didactice pot servi în egală masură studenţii interni şi 
externi de campus.  
2. Materialele de autoinstruire încurajeaza învăţarea independentă a ambelor categorii de studenţi.  
3. Studenţii pot opta pentru unul sau altul dintre sisteme.  
4. Studenţii la distanţă beneficiază de tradiţia şi renumele instituţiei şi se supun standardelor 
acesteia.  
5. Cadrele didactice sunt încurajate pentru practicarea unui învăţământ mai interactiv.  

Proiectul Tempus, care a derulat din octombrie 2011 pînă în octombrie 2014 cu scopul de a 
ajuta la crearea unei reţele digitale interuniversitare în Moldova. A întrunit mai multe universităţi 
europene (din Belgia, Spania, Franţa, Italia şi România, etc.), recunoscute prin experienţa lor în 
domeniul creării învăţămîntului online, şi  universităţi din Moldova (USM, ASEM, ULIM, UTM, 
UAM, USARB, etc.) ce prezintă esenţa învăţămîntului superior din ţară pentru a dezvolta o 
platformă interuniversitară de învăţămînt online în întreaga ţară. 

De curând, Ministerul Educaţiei a elaborat o concepţie privind învăţământului la distanţă, 
care a fost prezentată pentru dezbateri publice şi urmează a fi implementat în IÎS din RM. 
 

c. Structuri cooperative. Diverse instituţii lucrează în comun, atât în activitatea de educaţie cât 
şi în îndeplinirea celorlalte funcţii ce le revin (elaborarea şi distribuirea suportului pentru 
învăţare, administrare etc.). Aceste instituţii nu înscriu studenţi în mod direct, ci oferă 
servicii pentru instituţiile de învăţământ propriu-zise. 

Astfel de modele sunt programele educaţionale corporative, care propun scheme educaţionale 
elaborate de vendorii internaţionali, care sunt periodic actualizate şi utilizate în întreaga lume: 

• MS IT ACADEMY cu nivele: Microsoft Essentials and Advanced (care poate fi utilizat în 
şcoli şi universităţi) [12]. 

• Iniţiativa educaţională Intel. 
• Academia Cisco Network. 
• Oracle. 
• etc 

Studenţii pot obţine certificarea la nivel Internaţional online – de exemplu PROMETRIC şi 
PEARSON VUE, care sunt în cadrul Centrului CDEAP, ASEM, care deja dispune de o experienţă 
de 6 ani având statutul de MS IT Academy. 
 

d. Structuri hibride. Ca rezultat al îmbinării diverselor structuri din modelele descrise anterior. 
Putem să identificăm factorii care influenţează alegerea unei structuri: 

1. Scopul educaţiei. Dacă se urmăreşte pefecţionarea cadrelor didactice în sensul familiarizării 
cu prevederile reformei învăţământului, atunci opţiunea ar putea fi pentru un model de sine 
statator sau dual, unisecţional.  

2. Necesităţile pentru educaţie. O universitate deschisă este cea mai bună soluţie pentru cerinţe 
mari.  

3. Resurse disponibile - umane, fizice şi financiare.  
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4. Gradul autonomiei şi controlului - dependenţe de orientarea şi susţinerea  politicilor 
educaţionale.  
Faţă de sistemul tradiţional de învăţământ, e-learning-ul prezintă numeroase avantaje: 

• Tehnologia a revoluţionat afacerile, acum trebuie să revoluţioneze şi învăţământul; 
• Oriunde, oricand, oricine; 
• Scăderea costurilor datorită eliminării cheltuielilor de transport; 
• Posibilitatea de modificare a informaţiei difuzate; 
• Creşterea gradului de colaborare şi interactivitate între cursanţi; 
• Învăţământul electronic este mai puţin stresant decât cel traditional; 
• Învăţarea controlată; 
• Prezentarea pe module;  
• Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului; 
• Capacitatea mare de stocare a informaţiei. 

În prezent, sunt utilizate o varietate mare de platforme ce susţin studiile la distanţă, dintre 
care merită menţionate: MOODLE, ILIAS, aTutor, AeL, Claroline, HyperEdu, NetSuport School 
Pro, Logicampus, TYPO3, SAKAI etc. 

1. În Republica Moldova cu succes sunt utilizate platformele MOODLE, ILIAS, Claroline (în 
colegii, universităţi), AeL Siveco (în şcoli, licee, colegii) [10]. 

2. În septembrie 2014 platforma e-Learning MOODLE este implementată în următoarele 
universităţi din ţară: USM, UTM, ASEM,USB, UASM, USMF, USCH, USComrat, UCCM, 
etc [7]. În Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) este implementată platformă de e-
Learning Claroline [8]. În Universitatea Liberă Internaţionala din Moldova (ULIM) şi 
Institutul Militar din Moldova este implementată platforma educaţională ILIAS [11].  

3. Platforma Modular Object-Oriented Learning Environment (MOODLE) [13], reprezintă un 
pachet software pentru producerea de cursuri bazate pe Internet şi site-uri web. Este un 
proiect de dezvoltare la nivel mondial conceput pentru a sprijini un cadru construcţionist 
social al educaţiei. 
Din momentul lansării (prima versiune oficială apărută în 2002) platforma e-Learning 

MOODLE evoluează continuu, ajungând în septembrie 2014 la versiunea 2.7.2. Interfaţa platformei 
este tradusă în 82 de limbi (http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle).   

Reforma învăţământului în Republica Moldova a început în anul 1995 odată cu aprobarea 
Legii învăţământului. După o perioadă de 19 ani este aprobat Codul Educaţiei al Republicii 
Moldova (publicat pe 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324  art Nr.: 634. Data intrării in 
vigoare: 23.11.2014 [11]), unde sunt trasate noi sarcini care ar impulsiona dezvoltarea 
învăţământului autohton în armonie cu sistemele de învăţământ din ţările Europene pentru a putea 
răspunde la noile provocări ale timpului.  

Platformele ce susţin studiile la distanţă reprezintă cel mai modern mod de pregătire 
profesională, fiind, în acelaşi timp, mult mai deschis şi mai accesibil decât toate modalităţile clasice 
de prezentare a cursurilor. Cursurile e-learning se disting prin interactivitate şi dinamism, 
combinând animaţia, sunetul şi filmul video, astfel încât atenţia cursanţilor se menţine vie pe toată 
durata cursului.  
 
CONCLUZII 

1. Odată cu evoluţia societăţii, educaţia se transformă într-un sector distinct şi important al 
Economiei. Pentru acest sector sunt specifice activităţile bazate pe cunoaştere, care în mod 
tipic includ servicii cum ar fi serviciile bazate pe inovare: tehnologiile informaţionale, 
generarea şi diseminarea informaţiei, cercetare şi dezvoltare. 

2. Educaţia, pregătind forţă de muncă calificată şi inteligentă, are o influenţă directă asupra 
tuturor sectoarelor economiei. Pe măsura dezvoltării societăţii apare necesitatea dezvoltării 
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competenţelor sociale (cheie), competenţelor profesionale generale şi specifice, în 
conformitate cu specificările Cadrului Calificărilor. 

3. Învăţămîntul la Distanţă devine o oportunitate pentru dezvoltarea continuă prin întocmirea 
unui plan individuale de formare. 

4. La etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova Învăţămîntul la Distanţă se află într-o 
fază incipientă de dezvoltare.  

5. În Republica Moldova există premisele necesare pentru implementarea Învăţămîntul la 
Distanţă, inclusiv infrastructura informatică şi de comunicaţie. Multe instituţii de învăţămînt 
superior au o anumită experienţă în proiectarea şi realizarea Învăţămîntului la Distanţă, 
dispun de personal, care a beneficiat de o formare iniţială în domeniul învăţămîntului 
electronic şi posedă o infrastructură minimală pentru realizarea Învăţămîntul la Distanţă. 

6. Totodată, implementarea şi dezvoltarea Învăţămîntului la Distanţă în Republica Moldova 
este stopată de deficienţele cadrului normativ, motivaţia insuficientă a cadrelor didactice de 
a elabora cursuri electronice, numărul relativ mic de calculatoare şi alte dispozitive 
electronice, competenţe digitale insuficiente. 

7. Platforma MOODLE permite crearea şi punerea în aplicare a cursurilor de instruire 
interactivă, care prezintă avantaje semnificative comparativ cu formele tradiţionale de 
învăţare, iar dezvoltarea acestui tip de învăţământ a dobândit o importanţă deosebită pentru 
sistemul de învăţământ din Moldova, sub impactul următoarelor procese: 

- continuarea reformelor economice, care înaintează  cerinţe faţă de educaţie; 
- formarea  noilor necesităţi ale populaţiei pentru un conţinut nou şi tehnologii de 

învăţământ; 
- modificări politice care să promoveze creşterea relaţiilor internaţionale, inclusiv în 

domeniul educaţiei; 
- apariţia, dezvoltarea rapidă şi calitativă a mijloacelor noi de schimb a informaţiilor între 

participanţii la procesul educaţional; 
- creşterea de integrare internaţională în domeniul educaţiei, cu intensificarea concurenţei pe 

pieţele mondiale de servicii educaţionale; 
- o reacţie flexibilă şi adecvată la nevoile societăţii; 
- punerea în aplicare a dreptului constituţional la educaţie al fiecărui cetăţean. 

8. Utilizarea calculatorului, Internetului şi Web-ului, de către cursanţi, în procesele de 
autoinstruire creează condiţiile necesare pentru a obţine abilităţi şi competenţe cerute pe 
piaţa muncii. 

9. Analiza celor mai populare platforme de e-Learning la nivel global şi naţional ne permit să 
menţionăm că platforma MOODLE este o platformă care se bucură de succes şi a căpătat o 
implementare vastă în mai multe instituţii din ţară.  

10. Sistemul MOODLE, reprezintă medii de prezentare, dezvoltare şi dirijare a cursurilor 
electronice. Acest sistem permite sporirea calităţii învăţământului prin:  

- crearea cursurilor on-line; 
- administrarea procesului de instruire; 
- concordanţa cu exigenţele învăţământului european;  
- formarea unor specialişti mult mai competenţi şi competitivi pe piaţa muncii;  
- extinderea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice;  
- promovarea imaginii universităţii. 

11. Urmează de menţionat că instituţiile de învăţământ superior încearcă  să-şi creeze propriile 
sisteme informatice, care, în mod firesc, preiau date şi produc rapoarte de diferite formate. 
Automatizarea parţială, neuniformitatea rezultatelor şi insuficienţa resurselor (tehnice, 
tehnologice şi financiare) pentru mentenanţa şi dezvoltarea acestor sisteme cauzează un şir 
de deficienţe în activitatea instituţiilor universitare şi în colaborarea cu Ministerul 
Educaţiei al Republicii Moldova, cele mai importante fiind următoarele:  
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-  lipsa unui sistem unificat de admitere la studii;  
-  imposibilitatea estimării calitative şi cantitative a datelor referitoare la studii;  
-  lipsa unor mijloace eficiente de analiză calitativă şi cantitativă a datelor referitoare 

la studii;  
-  operativitatea scăzută în transmiterea rapoartelor de către universităţi spre Ministerul 

Educaţiei lipsa evidenţei stricte a mijloacelor fixe ale universităţilor;  
-  inexactitatea pronosticurilor şi planificărilor strategice pe plan naţional şi chiar cel 

instituţional;  
-  riscul subiectivităţii şi incompletitudinii datelor colectate;  
-  subiectivitatea şi incompletitudinea datelor colectate;  
-  etc.  
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Abstract 
 
Process automation approach is changing during the last years. The task of traditional process automation systems 
suppose the business processes modeling of an enterprise. Currently, the required systems must provide direct 
execution of business processes in the computer environment medium in real time. Such systems development and 
implementation became problematic, traditional theory does not give solutions to the process approach. This article 
represents the concept and examples of so kind of solutions. 
 
Key words: automation, business processes 
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Business process management systems and administrative regulations (later BPMS) 
generates tasks for executors and control their execution. These allows to exclude routine operations 
from employee’s actions, inefficient procedures, related to the search and delivery of information, 
significantly increase the speed of interaction between employees. Using BPMS employees can 
execute the tasks they have received, without distracting themselves from receiving information 
from other employees related for the current task, transferring the results of their work to other 
employees, studying job descriptions. All the necessary information appears in front of the 
employee on the computer screen. 

BPMS approach allows a quick rebuild of business processes and administrative regulations 
of the organization. In many cases, task executors cannot be informed about the change in the 
business process, since this will not affect the nature of their work. This way it makes it easier and 
faster to change the execution of processes. Thus, the enterprise can respond more effectively to 
changes in internal or external conditions. 

The concept of the solution is based on building a tool that includes a comprehensive model 
of business processes, on the bases we build a management tool that is consisting of: 

• Chains of information flow, documents, finance, commodities and materials, etc. 
• Regulations and instructions for the implementation of processes. 
• Check points. 
• Applied accounting and analytical information systems. 
• Technological equipment and tools. 

Schematically, the concept of the solution is presented in Fig.1 
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Figure 1. The concept of the suggested solution. 

Source: elaborated by author 
 
 Management of business processes is built on the following principle (Figure 2): 

1. All the rules for the execution of processes and the information flows that serve them are 
regulated and controlled on the business process management level. At this level, functions 
initiation takes place, and implementation information is collected. The system 
automatically monitors the execution of business rules and does not allow the transition to 
the next steps until the execution of the previous ones are done. The actual execution of the 
functions descends to the next, applied level. 

2. The application layer provides the execution of a specific function in the business process. 
For example, accounting transaction, task generation for shipping goods or working hours’ 
time tracking, etc. The execution of the function at this level returns the result to the level 
of business process management. 

3. If in the business-process exists a technological process (for example, automatic packing 
line, dispenser, truck scales etc.), then the work assignments are descended from the 
application level in the form of a plan, or routine task to the automated control systems 
(ACS), and then returns as systems state or as operational result. 

 
Figure 2. Information flows 

Source: elaborated by author 
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CONCLUSION 

The difficulties in implementing such an approach are that at the levels of business process 
management the automated management model must be processed very detailed, which in turn 
requires the involvement of highly qualified specialists. The model should include and consider the 
movement of commodity-material values, transport, packaging, documents, money, information, 
the operation of instruments and tools, the activity of performers at each site, necessary and 
sufficient conditions for guaranteed process flow, control points and control values. In other words, 
it is necessary to describe the entire system fully with all objects, the external environment and the 
subjects of management, and all communications in such a way that, by goings through the 
checkpoint everything, and the inventory and documents, and information about it meant the same 
thing. As soon as the streams of objects move will be unsynchronized - this automatically means the 
opportunity to change the course of the process from the established order, which in turn can lead to 
errors in accounting, as well as abuse and corruption schemes. 

The advantage of introducing such systems in the enterprise is the guaranteed performance 
of all regulated actions, the receipt of data in accounting and analytical systems in real time, and the 
guaranteed exclusion of the notorious «human factor». 
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Abstract 
 
The article describes the optimal solution of the problem of institutional and personnel capacity to ensure the 
implementation of regional policy and regional development management, taking into account the project approach. 
The key prerequisites for the problems of institutional support of innovative and investment development in Ukraine (in 
general and in regions in particular) are considered. The main rating indicators of Ukraine's competitiveness and some 
static data on grants and other resource revenues in Ukraine and Ivano-Frankivsk region are presented. The solution of 
the research problem in each region is proposed through the creation of a Project-Educational Center for the 
development of innovations and investments in science parks and universities. The main activities, target groups, 
specific products of the institution's activities and expected results are described. The strategic goal of creating such 
Center is defined, which is the raising of the level of innovation and competitiveness of the region's economy. 
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Starting from 2014-2015, Ukraine's state regional policy was changed in the context of 
decentralization reforms, taking into account the approaches and practices of the European Union. 
As a basis, the project approach was taken as the most effective mechanism for the introduction of 
multilevel regional development management in the state.  

Several fundamental positive developments have contributed to a paradigm shift in 
Ukraine's regional policy and its approach to the principles inherent in EU member states and to 
change approaches to implementing, monitoring and evaluating the effectiveness of effective public 
administration in the field of regional development. The new paradigm envisages the transition 
from an overly centralized model, which has dominated until recently, from a sectoral (top-down) 
approach to a balanced partnership between central executive authorities and local authorities in the 
context of the introduction of multilevel regional development management. The focus on 
enhancing the existing potential for development of state regional policy objects (regions and other 
territories) involves integrated "hard" and "soft" development projects, "top-down" and "bottom-up" 
development, and state investments in tangible and intangible assets . The main focus of change is 
to build a competitive region by involving all development actors in this process and exploit the 
potential of all assets in the region.  

As a result, at this stage, most regions of Ukraine faced the problem of the lack or lack of 
permanent institutional and skilled staffing for implementing regional policy and managing regional 
development, taking into account the project approach. 

It should be noted that Ukraine lost six positions in the global competitiveness index (Global 
Competitiveness Index 2016-20171) and dropped from the 79th place among 140 countries, to the 
85th among the 138 states. The competitiveness index of Ukraine is 4 on a seven-point scale - this 
is the worst result in four years (last time this mark was achieved in the GCI rating 2011-2012). 

The level of development of institutions in the regions of Ukraine is traditionally a deterrent 
to the growth of competitiveness. The average score of the regions of Ukraine as an integral part of 
the institution (3.83 points) is lower than the world average (3.98 points)1. According to the 
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"Institutions" indicator in the Global Competitiveness Index 2016-2017, Ukraine ranks 129th out of 
138 countries, with 94th place in the "Staffing level"2. 

However, taking into account that with the introduction of multi-level management of 
regional development with the project approach, significant grant, budget and other funds for the 
implementation of various types of projects (soft / social, hard / investment, research / research, 
individual mobility / partnership projects, etc.) became available for Ukraine, including Ivano-
Frankivsk region. One of the possible solutions of the problem, mentioned above, is the creation of 
Project-educational Center for the Development of Innovations and Investments at the scientific 
parks and universities in each region (hereinafter referred to as the Center). For example: 62 
projects in Ivano-Frankivsk oblast are funded by international technical assistance for a total of $ 
455,114,552, more detailed in terms of funding sources and budgets can be found on the Open Aid 
Ukraine website3; At the expense of the State Fund for Regional Development in 2015, 35 projects 
were submitted for the amount of 127.0 million UAH, the percentage of funds utilization - 98.7%; 
the percentage of implementation of projects - 68.6%, 9 of which continued in 20164). 

On the other hand, the need to create such a Center is also caused by: 
- absence of the specialty for training specialists in the region; 
- the lack of permanent centers of integrated training for specialists in the PM in terms of their 

possible types and sources of financing, as well as institutions that provide on a permanent basis 
information and advisory support at all PM stages; 

- a partial lack of developed long-term strategies for the development of institutions, business 
entities, etc. based on the project approach; 

- lack of a single and affordable for all stakeholders the platform of information and education 
provision in PM; 

- Inappropriate and inaccessible to a wide range of stakeholders logistical and software support in 
PM, etc. 

The strategic goal of creating such a center is to increase the level of innovation and 
competitiveness of the region's economy by strengthening its institutional capacity and improving 
information and education provision on project management issues. 

The main activities should be provided at the Center: 
- formation of a team of PM specialists and providing of the internship; 
- development of software and methodical materials; 
- conducting trainings (workshops, webinars, online consultations); 
- development of strategic documents for strategic development; 
- organization of student practice; 
- development of various types of project forms by users of the Center's services; 
- the launch and support of a website and platform for information and consulting, project and 

educational activities, etc. 
The target groups to which the Center's activities will be directed include: 

• entrepreneurs in the region (in particular, SMEs); civil society institutions; establishments in 
educational, social, cultural and artistic spheres, health care; representatives of territorial 
communities (OTG) and other interested persons, etc., who will receive the improvement of 
knowledge and skills in PM, constant informational and consultative support; 

• university management, which will receive assistance in developing strategies for the university 
development, continuous information and advisory support for the units of the Center, ensuring the 
internship for students, joint preparation and implementation of high quality projects; 

• students, postgraduate students, academics, teachers, other interested university staff, who will 
receive advanced knowledge and practical skills in PM, in terms of their types and sources of funding; 

• bodies of state authority, local self-government, the benefits of which will be the improvement 
of knowledge and skills of employees in PM, in terms of their types and sources of funding; 
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creation of balanced partnership between central executive authorities, local authorities, science, 
business, community; preparation and implementation of integrated development projects. 

The specific benefits and expectations of the Center's activities will be: 
- improvement of institutional conditions for the development of innovation infrastructure, in 

particular consulting and educational orientation; 
- development of personnel potential of innovation activity; 
- Improvement of software and methodological support in PM; 
- Improvement of professional knowledge and skills in PM by representatives of target groups; 
- improvement of the structure of the project activity of the universities and the methodology of 

strategic planning of its development. 
According to the authors, the specific products of the Center's activities will be: 

- created project-educational institution for the development of innovation and investment 
activities in the region; 

- formed team of experts (expert trainers) in PM; 
- website and online platform for improving the information base on PM issues; 
- training sessions, webinars, online consultation on PM issues; 
- provision of internship for students; 
- developed strategies for the development of universities and their key units based on the project 

approach. 
 

CONCLUSIONS 
Consequently, the creation of the Project-Educational Center for the Development of 

Innovations and Investments will contribute to solving the problem of inadequate institutional and 
insufficiently skilled staffing in project management in the following issues: 
- support projects at each stage of their implementation; 
- providing effective communications; 
- development and improvement of the PM system; 
- accumulation of experience in the field of management, implementation and reporting; 
- Projects portfolio management for university, subdivisions, etc. institution, business entity, etc.; 
- resource management for projects, budgeting, etc. 

Failure to resolve these problematic issues can lead to: 
- reduction of the volume of attracted grant, budget, etc. development funds for universities and 

for stakeholders in the region; 
- unsystematic implementation of projects that will not ensure the implementation of the overall 

strategy for the development of the institution; 
- reduction of chances of successful participation in grant competitions on EU funds, budget 

support or other development resources; 
- slower pace of technology transfer; 
- restriction of the development of scientific and innovative cooperation of the state sector of 

science, higher education institutions with the real sector of the economy;  
- reducing the level of innovation and investment capacity of the region. 
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Abstract 
 
This article presents the peculiarities of elaborating and substantiating the strategy of developing the marketing activity 
within the grain producing households. The goal of the marketing strategy for grain-producing households is to 
increase the competitiveness of these entities through profound restructuring and modernization and to improve the 
quality of life and work in rural areas by achieving synergies between agri-food activities and those of the natural 
environment. The general objectives of the strategy for the development of the marketing activity within the grain-
producing households are: conducting marketing researches, highlighting the positive and negative tendencies of the 
cereal market development, the development measures based on the use of the marketing-mix tools. 
 
Key words: development strategy, marketing activity, supply and demand for grain, grain-producing, marketing-mix 

 
JEL CLASSIFICATION: M31 
 

Conceptul de marketing trebuie corelat în mod sistemic cu organizarea şi funcţionarea 
întregului sistem al pieţei agroalimentare. Acest sistem, la rândul său, este compus din trei 
subsisteme: intrările reprezentate de producţia autohtonă, importurile, rezervele naţionale şi 
ajutoarele externe; piaţa propriu-zisă reprezentată de confruntarea cererii de consum şi a ofertei; 
ieşirile reprezentate de consumul populaţiei autohtone, materia primă pentru ramurile industriei 
prelucrătoare, disponibilităţile pentru export, rezervele naţionale şi obligaţiunile internaţionale. 

Factorii-cheie în lanţul de activităţi care formează sistemul pieţei agroalimentare înglobează: 
toate categoriile de gospodării agricole, procesatorii, intermediarii şi consumatorii. În practică 
fiecare dintre aceştia au o viziune specifică asupra sistemului de marketing care este determinată de 
interesele proprii. 

Piaţa de cereale se aseamănă cu orice altă piaţă în care producţia de cereale apare sub formă 
de ofertă, iar nevoile de consum ale cerealelor – sub forma cererii de produse respective. Astfel, 
piaţa cerealelor este caracterizată de următoarele elemente: intrările pe această piaţă formate din 
producţia autohtonă de cereale, importurile, rezervele naţionale şi ajutoarele externe; piaţa propriu-
zisă reprezentată de confruntarea ofertei cu cererea de consum a cerealelor; ieşirile reprezentate de 
consumul cerealelor de către populaţia autohtonă, materia primă utilizată de industria de panificaţie, 
furajele folosite pentru nutriţia animalelor, disponibilităţile de cereale pentru export, rezervele 
naţionale de cereale şi obligaţiunile internaţionale. 

Piaţa de cereale poate fi prezentată sub forma unei balanţe, ale cărei elemente sunt oferta 
totală (resurse) şi cererea totală (utilizări) pe piaţă. Această balanţă este prezentată în tabelul 1.  

 
Tabelul 1. Balanţa cerealelor în Republica Moldova, mii tone 

Indicatorul Anul 2016 în % 
faţăde 2006 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Resurse 
Producţie 2290 2178 2422 2498 1206 2681 2922 2183,3 2993,2 130,7 
Import 93 140 132 155 154 141,3 115 109 113 121,5 
Variaţia stocurilor 278 320 -144 -208 755 -443,8 -344 204,4 -248,6 - 
Total resurse 2593 2609 2374 2413 2099 2355,2 2693 2496,7 2797,4 107,9 
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Utilizări 
Export 352 562 349 280 141 586,7 998 677,5 977,4 de 2,8 ori 
Seminţe 150 142 136 121 111 116,4 116 107,7 106,3 70,8 
Furaje 1358 1164 1180 1312 1292 1100,3 1015 1204,7 1186,5 87,4 
Prelucrarea în scopuri ne 
alimentare 30 59 47 48 32 33,5 22 18,3 26,4 88,0 

Pierderi 82 139 119 123 21 29,2 29 21,6 45,1 55,0 
Consumul personal al 
populaţiei 621 543 543 529 502 489,1 513 466,8 455,7 73,4 

Total utilizări 2593 2609 2374 2413 2099 2355,2 2693 2496,7 2797,4 107,9 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS [1] 
 
Din datele tabelului 2.9 rezultă că în compartimentul „Resurse” cel mai important element 

este producţia internă de cereale care pe parcursul perioadei analizate variază de la 2290 mii tone în 
anul 2006 la 2993,2 mii tone în anul 2016. La rândul său, în compartimentul „Utilizări” cel mai 
important element reprezintă consumul în calitate de furaje care s-a redus de la 1358 mii tone în 
anul 2006 la 1186,5 mii tone în anul 2016 sau cu 12,6 %.  

Dezvoltarea activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor agricole reprezintă un concept 
care indică modul de realizare a scopului final al funcţionării entităţii (se are în vedere maximizarea 
profitului) şi cum se vor soluţiona problemele care apar la accesarea pieţei în baza utilizării 
instrumentelor de marketing. Strategia de dezvoltare a activităţii de marketing în gospodăriile 
producătoare de cereale înglobează un set de decizii orientate spre realizarea misiunii acesteia. 
Aceste decizii trebuie să fie axate pe o viziune clară privind modul în care gospodăria cerealieră se 
va dezvolta în perspectivă în baza valorificării potenţialului de marketing şi a activităţii pe piaţă 
pentru extinderea avantajelor concurenţiale.  

În procesul elaborării strategiei de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul 
gospodăriilor producătoare de cereale apar situaţii neordinare care trebuie luate în consideraţie 
(inclusiv la ce se poate aştepta în viitor de la sectorul cerealier). Evoluţia pieţei cerealelor din 
Republica Moldova determină unele schimbări care vor modifica piaţa actuală cu scopul de a-i 
atribui următoarele particularităţi: 

• piaţă activă care funcţionează conform prevederilor internaţionale (piaţă spot şi forward), 
iar multitudinea de exportatori şi comercianţi (inclusiv companiile interstatale de comercializare a 
cerealelor) concurează într-un mediu competiţional omogen, cu utilizarea preţurilor racordate la 
cele internaţionale; 

• transparenţă sporită a tranzacţiilor de piaţă când producătorii şi cumpărătorii au 
posibilitatea de a-şi alege partenerii de afaceri dintr-un cerc larg de comercianţi activi, de a negocia 
nişte preţuri transparente prin intermediul mai multor mecanisme de contractare care se 
caracterizează printr-un nivel înalt de concurenţă; 

• piaţa dezvoltată a diferitor tipuri de resurse care să permită gospodăriilor agricole 
autohtone să rămână competitive pe piaţa cerealieră internaţională, fapt care va conduce la 
majorarea veniturilor acestor entităţi; 

• un sistem intern de standardizare pentru produsele cerealiere, care ar corespunde 
exigenţelor externe (adică ale pieţei mondiale) şi ar contribui la creşterea valorii adăugate la toţi 
participanţii de pe piaţa cerealelor;  

• piaţă dezvoltată în aspect informaţional, cu un set de informaţii utile, oportune şi 
accesibile tuturor participanţilor la relaţiile de piaţă, în stare să anticipeze tendinţele viitoare ale 
pieţei cerealiere din Republica Moldova. 

Bineînţeles, gospodăriile autohtone din sectorul agrar sunt conştiente de necesitatea 
desfăşurării activităţilor de marketing, însă în acest plan nu se întreprind nici un fel de măsuri. 
Aceasta ne confirmă şi datele unui studiu recent efectuat. Astfel, s-a stabilit că din totalitatea 
gospodăriilor cercetate au subdiviziune sau specialist de marketing numai 2 %. În urma studiului 
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efectuat putem face următoarele constatări referitor la starea activităţii de marketing în cadrul 
gospodăriilor producătoare de cereale din ţară: 

În primul rând, în majoritatea gospodăriilor în cauză nu există vreo secţie (serviciu, 
subdiviziune) sau vreun specialist de marketing, dar în pofida acestui fapt gospodăriile folosesc 
anumite elemente ale activităţii de marketing. Principalele elemente ale activităţii de marketing 
utilizate de gospodăriile agricole sunt: realizarea mixului de marketing (locul 1); studierea cererii 
consumatorilor (locul 2); analiza activităţii concurenţilor (locul 3); segmentarea şi poziţionarea 
pieţei (locul 4); prognozarea cererii (locul 5); utilizarea tehnologiei marketingului (locul 6); 
integrarea sistemelor computerizate în realizarea deciziilor de marketing (locul 7); asigurarea 
funcţionării mecanismului organizatoric al sistemului de marketing (locul 8). 

Această ierarhie a fost stabilită în baza răspunsurilor intervievaţilor care au fost solicitaţi să 
indice principalele tipuri (sau elemente) ale activităţii de marketing folosite în cadrul gospodăriei. 
Însă, cu părere de rău o mare parte din activităţile nominalizate nu sunt utilizate de gospodăriile 
agricole. Astfel, 91,9 % din intervievaţi abandonează elementul „Asigurarea funcţionării 
mecanismului organizatoric al sistemului de marketing”, 90,0 % – elementul „Integrarea sistemelor 
computerizate în realizarea deciziilor de marketing”, iar 79,0 % – elementul „Utilizarea tehnologiei 
marketingului”. 

În al doilea rând, în opinia conducătorilor de gospodării, tergiversarea dezvoltării activităţii 
de marketing la entităţile producătoare de cereale confirmă: nivelul insuficient de pregătire a 
specialiştilor în domeniul agromarketingului (locul 1); lipsa concordanţei dintre actele normative 
aprobate de Guvern şi sistemul de pârghii economice aplicate (locul 2); inexistenţa unor 
recomandări argumentate cu privire la realizarea tehnologiei şi funcţiilor marketingului (locul 3); 
imposibilitatea de a efectua o segmentare clară a consumatorilor după diverse criterii ce ţin de 
distribuţia produselor cerealiere (locul 4); lipsa informaţiei obiective şi oportune despre situaţia 
conjuncturii pe piaţa cerealelor în republică (locul 5); complexitatea folosirii mijloacelor de 
comunicare şi de publicitate de către gospodăriile agricole din localităţile rurale (locul 6); prezenţa 
concurenţilor neloiali din străinătate, care provoacă dezordine în afacerile cu produse cerealiere pe 
piaţă (locul 7). 

De asemenea conducătorii de gospodării urmau să indice cum s-ar putea de înlăturat 
obstacolele în dezvoltarea activităţii de marketing. După pondere răspunsurile acestora s-au 
repartizat în modul următor: trecerea la relaţiile marketingului direct, cu abandonarea 
intermediarilor dezavantajoşi (locul 1); perfecţionarea sistemului de asigurare cu informaţii despre 
conjunctura pieţei cerealelor (locul 2); îmbunătăţirea asigurării cu informaţii despre concurenţii 
existenţi pe piaţa cerealelor (locul 3); 

– înzestrarea cu mijloace de comunicare şi promovare (locul 4); asigurarea cu tehnologii de 
marketing moderne şi calculatoare (locul 5); optimizarea mecanismului de motivare a specialiştilor 
din domeniul marketingului şi logisticii (locul 6). 

În al treilea rând, în baza analizei politicii de marketing (produsul, preţul, distribuţia şi 
promovarea) a gospodăriilor producătoare de cereale, s-a stabilit că la luarea deciziilor privind 
selectarea culturilor cerealiere se ţine cont de nivelul tehnologiilor agrotehnice şi necesitatea 
respectării cerinţelor asolamentului. Preţul la cereale este stabilit de gospodăriile agricole în 
dependenţă de cerere, dar totodată se aşteaptă momentul când va apărea deficit la această producţie. 
Costurile gospodăriilor în cauză legate de producerea cerealelor depind de productivitatea culturilor 
respective. Productivitatea în cauză influenţează şi preţul de realizare care în anii cu o productivitate 
înaltă conduc la micşorarea preţului, iar în anii cu o productivitate scăzută condiţionează majorarea 
preţului. Deşi majoritatea gospodăriilor folosesc metoda de stabilire a preţului în dependenţă de 
cerere, în realitate cererea dată este gestionată de intermediari care achiziţionează cerealele de la 98 
% din entităţile intervievate. Gospodăriile, de regulă, dispun de depozite pentru păstrarea cerealelor, 
dar aceste încăperi nu sunt suficiente, deoarece din luna septembrie începe recoltarea florii-soarelui 
şi a porumbului pentru grăunţe, iar produsele în cauză de asemenea necesită depozitare. Astfel, până 
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în luna menţionată gospodăriile sunt nevoite să realizeze cerealele recent recoltate la un preţ care 
deloc nu le este convenabil. Fireşte, gospodăriile agricole ar obţine un preţ mai mare la cereale, 
dacă ar avea utilaje de procesare a acestora. Dar, cu părere de rău, doar circa 2 % din numărul total 
de gospodării dispun de asemenea utilaje. Referitor la promovarea cerealelor gospodăriile 
chestionate au relatat că folosesc acest element al activităţii de marketing în proporţie de 61 %, iar 
cele mai populare activităţi promoţionale sunt promovarea vânzărilor după care urmează 
publicitatea în ziarele şi emisiunile televiziunii locale şi republicane; 

În al patrulea rând, gospodăriilor agricole li s-a adresat o întrebare privind dezvoltarea 
ulterioară a agriculturii în ansamblu. Astfel, a fost obţinută următoarea ierarhizare a măsurilor 
strategice legate de această dezvoltare: perfecţionarea politicii fiscale (locul 1); majorarea 
subvenţiilor în agricultură (locul 2); implicarea activă a statului în reglementarea agriculturii şi 
dezvoltării rurale (locul 3); atragerea granturilor de peste hotare (locul 4); optimizarea asigurării 
sociale (locul 5); garantarea siguranţei alimentare (locul 6). 

Din cele relatate mai sus rezultă că ipotezele formulate la începutul studiului s-au adeverit. 
Actualmente posibilităţi vaste în domeniul intensificării activităţii de marketing prin 

utilizarea instrumentelor tehnologiei marketingului-mix, a segmentării şi poziţionării produselor pe 
piaţă se bucură gospodăriile agricole mari care dispun de secţii proprii pentru procesarea materiei 
prime de cereale şi realizarea derivatelor obţinute prin reţeaua comercială proprie.  

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul 
gospodăriilor producătoare de cereale include patru etape (figura 1). 

 
 

Fig. 1. Etapele elaborării strategiei de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul 
gospodăriilor producătoare de cereale 

Sursa: elaborată de autor 
 

Scopul principal al strategiei de dezvoltare a activităţii de marketing constă în sporirea 
competitivităţii gospodăriilor producătoare de cereale. Din scopul principal al strategiei menţionate 
rezultă un şir de scopuri particulare sau specifice (tabelul 2). 

 
Tabelul 2. Scopurile specifice ale activităţii de marketing în gospodăriile 

producătoare de cereale 
Direcţia de stabilire a scopurilor Indicatorii 
Satisfacerea nevoilor de consum ale 
populaţiei, în funcţie de tradiţia 
alimentară şi gusturile consumatorilor 

Gospodăria trebuie să elaboreze metode şi tehnici de 
identificare a pretenţiilor şi posibilităţilor de satisfacere la 
nivelul cererii acestora 

Direcţionarea fluxului de cereale de-a 
lungul canalelor de distribuţie 

Distribuţia cuprinde nu numai manipularea fizică şi 
distribuţia cerealelor, dar este legată de asemenea de 
transmiterea proprietăţii şi capacităţile de negociere dintre 
producători, intermediari şi consumatori 

 

•preliminară, 
conceptuală 

I 
•proiectarea 

II •selectarea 

III 
•estimarea 

IV 
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Stabilirea momentului conjunctural 
optim de contractare a cerealelor  

 

Informările corecte şi eficiente ale gospodăriei agricole 
referitor la nivelul preţului (orientativ), a cotaţiilor de pe 
piaţa internă şi internaţională 

Aprecierea şi reducerea riscurilor 
legate de tranzacţionarea produselor 
agricole 

Informaţiile de marketing în comerţul cu cereale au un 
statut deosebit, deoarece depind în mare măsură de factori 
externi care nu pot fi monitorizaţi de autorităţile 
autohtone 

Modernizarea lanţului cerealier Procesarea cerealelor în cadrul gospodăriei agricole 
pentru a obţine un venit suplimentar din comercializarea 
produselor de panificaţie, lactate, de carne, cu utilizarea 
tehnologiilor moderne 

Sursa: elaborat de autor 
 

Pentru realizarea scopurilor specifice ale strategiei de dezvoltare a activităţii de marketing 
este necesar de elaborat un set de măsuri privind strategiile marketingului-mix (produs, preţ, 
plasament şi promovare) care în ansamblu vor alcătui strategia de dezvoltare a activităţii de 
marketing în cadrul gospodăriei agricole.  

Scopul strategiei de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor 
producătoare de cereale este de a spori competitivitatea acestor entităţi prin intermediul unei 
restructurări şi modernizări profunde şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi a muncii în mediul rural 
prin realizarea de sinergii între activităţile agroalimentare şi cele ale mediului natural. 

Obiectivele generale ale strategiei de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul 
gospodăriilor producătoare de cereale sunt următoarele: 

• primul – efectuarea cercetărilor de marketing; 
• al doilea – evidenţierea tendinţelor pozitive şi negative de dezvoltare a pieţei cerealelor; 
• al treilea – realizarea măsurilor de dezvoltare în baza utilizării instrumentelor 

marketingului-mix. 
La rândul său, cel de-al  treilea obiectiv general include următoarele obiective specifice: 
• primul (legat de strategia de produs). Acesta prevede ca gospodăriile mici (cu o suprafaţă 

de până la 100 hectare) să se specializeze în producerea şi realizarea acelor cereale care garantează 
venituri mai mari. Gospodăriile medii (cu o suprafaţă de până la 500 hectare), pe lângă producerea 
şi realizarea cerealelor, urmează să deschidă nişte linii de prelucrare primară, cum ar fi cele de 
obţinere a făinii sau crupelor de cereale. În sfârşit, gospodăriile mari (cu o suprafaţă de până la 1000 
hectare), pe lângă producerea, realizarea cerealelor şi deschidea unor linii de prelucrare primară, 
urmează să instaleze nişte linii de prelucrare secundară, să organizeze fabricarea şi realizarea 
produselor de panificaţie; 

• al doilea (legat de strategie de preţ). Acesta prevede: reducerea costului de producţie, 
precum şi a cheltuielilor în procesul de păstrare şi transportare a produselor cerealiere; formarea 
preţurilor la cereale preponderent în dependenţă de costuri; contractarea cerealelor în acele perioade 
ale anului când preţul este mai mare; 

• al treilea (legat de strategia de distribuţie). Acesta prevede implicarea mai activă a 
gospodăriilor agricole în lanţul de distribuţie şi preluarea controlului asupra canalului de distribuţie 
pe măsura posibilităţilor; 

• al patrulea (legat de strategia de promovare). Acesta presupune că pentru gospodăriile 
mici se va opta pentru păstrarea clienţilor principali. Pentru gospodăriile medii se va pleda pentru 
căutarea clienţilor prin contact direct, iar pentru producţia prelucrată în mod primar se va efectua 
promovarea acesteia la nivel local. În sfârşit, pentru gospodăriile mari se vor organiza nişte 
campanii promoţionale de amploare la nivel regional, naţional şi internaţional pentru cerealele 
neprelucrate sau cele prelucrate în mod primar şi secundar. 
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CONCLUZII 

Cota-parte preponderentă a strategiei de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul 
gospodăriilor producătoare de cereale urmează să fie consacrată măsurilor ce ţin de instrumentele 
de marketing. Chestionarea producătorilor de cereale atestă că aceştia nu iau în consideraţie 
necesităţile de consum ale consumatorilor de cereale. Pe când strategia de dezvoltare a activităţii de 
marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale îşi propune ca fiecare producător să 
cunoască volumul de producere pentru anul viitor care rezultă din necesarul de cereale. Cercetările 
de marketing efectuate în mediul producătorilor de cereale de asemenea au evidenţiat că 98 % din 
clienţii acestor producători sunt intermediarii,iar circa 81 % din numărul total de producători ar dori 
să realizeze producţia de cereale fără intermediari. Astfel, strategia de dezvoltare a activităţii de 
marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale ridica problema de a elimina 
intermediarii din lanţul valoric al cerealelor în proporţie de 90 % şi de a asigura cunoaşterea 
consumatorilor finali de către producătorii de cereale în cuantum de 80 %. De asemenea 
chestionarea producătorilor de cereale a evidenţiat faptul că 61 % din producătorii agricoli 
desfăşoară activităţi de promovare şi comunicare. Întrucât producţia de cereale are multe 
particularităţi, se propune de a crea un centru de consultanţă în domeniul marketingului şi logisticii. 
Acesta urmează să fie finisat până în anul 2020, cu conectare la reţeaua Internet a tuturor 
gospodăriilor agricole, indiferent de specializare şi mărime. Pentru implementarea acestei măsuri 
este necesar să se implice atât autorităţile publice centrale în persoana Guvernului Republicii 
Moldova şi a ministerelor de resort, cât şi nemijlocit gospodăriile agricole. 
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Abstract 
 
Taking into account integration of Ukraine into the economic system of the European Union, implementation of 
benchmarking is an important component of effective strategic management in agricultural enterprises. In practice, its 
implementation is complicated by a number of obstacles, in particular the problem of selecting a partner enterprise. 
The purpose of the article is to determine the use of innovative technologies in strategic management of agricultural 
enterprises, e.g. the methods of selecting partners for the implementation of benchmarking using DEA-analysis in the 
DIAP computer program. In the process of research the following scientific methods have been used: abstract-logical 
(formation of findings and proposals based on research results); analysis and synthesis (to identify causal relationships 
and patterns reflecting the connection between the input and output of DEA-model); comparative analysis (for 
comparing the efficiency of agricultural enterprises); economic-mathematical modeling (to determine the influence of 
paticular factors on the efficiency of agricultural enterprises development); Data Envelopment Analysis (DEA) (for 
comparative assessment of agricultural enterprises’ efficiency, for identifying leading enterprises and the degree of 
backlog of other enterprises) etc. 
 
Key words: innovations, technology, agricultural enterprises, strategy, benchmarking, DEA-analysis. 
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Использование бенчмаркинга на предприятии обусловлено развитием рыночной 
среды в Украине и выходом отечественных товаров на мировой рынок, что предполагает 
постоянное усовершенствование продукции, бизнес-процессов и стратегии для укрепления 
конкурентоспособности. Бенчмаркинг как процесс систематической и непрерывной оценки 
бизнес-процессов предприятия, их сравнение с аналогичными показателями предприятий-
лидеров с целью получения информации, которая может быть использована для улучшения 
своих свойств, является действенным инструментом в процессе разработки стратегии 
предприятия. 

Основное содержание и цель бенчмаркинга заключается в идентификации различий с 
сопоставимым эталоном, определение причин этих различий и выявления возможностей по 
совершенствованию объектов бенчмаркинга. Некоторые исследователи объединяют 
бенчмаркинг с циклом Деминга, включающего в себя четыре элемента: планируй, исполняй, 
проверяй, действуй (PDCA). 

Понятие «бенчмаркинг» впервые появилось в 1972 году в Институте стратегического 
планирования Кембриджа во время исследовательской деятельности консалтинговой группы 
PIMS. Основной принцип, на котором базируется бенчмаркинг, заключается в следующем: 
«для того чтобы найти эффективное решение в области конкуренции, необходимо знать 
лучший опыт других компаний, которые достигли успеха в подобных условиях» [1]. Фирма 
Xerox первой использовала бенчмаркинг для сравнения качества производимой ею 
продукции с успешными в то время японскими аналогами [2]. 

Бенчмаркинг базируется на использовании принципа «от лучшего лучшее». Для 
поиска объекта бенчмаркинга могут исследоваться следующие вопросы: 

– какое предприятие в сельском хозяйстве области является наиболее успешным; 
– почему наше предприятие не является лучшим, что стоит улучшить в деятельности; 
– какую стратегию выбрать, чтобы наше предприятие стало лучшим в области. 
Применение бенчмаркинга включает два взаимосвязанных процесса: сравнение 
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результатов деятельности нашего предприятия с конкурентами и внедрение их опыта в нашу 
деятельность. На практике применение бенчмаркинга осложняется рядом препятствий. 
Среди них типичными являются проблемы поиска партнера по бенчмаркингу; отсутствие на 
предприятии компетентных работников; сопротивление и страх перемен в коллективе; 
невозможность адаптации обнаруженного положительного опыта партнеров по 
бенчмаркингу. 

Для определения партнера по бенчмаркингу предлагаем использовать DEA-анализ. С 
помощью этого метода можно построить границу производственных возможностей 
предприятия, на основании которой осуществляется сравнение и определение наиболее 
эффективных предприятий, а также меры удаленности от них других предприятий. DEA-
анализ делается с применением различных видов эффективности - технической, 
аллокативной и общей [3; 4; 5]. 

Техническая эффективность при заданных условиях измеряется как соотношение 
взвешенных результатов деятельности предприятия к сумме взвешенных использованных им 
ресурсов. М. Фаррелл определяет техническую эффективность как способность аграрного 
предприятия достичь указанного количества факторов максимального объема производства 
продукции определяющегося предельной функцией производства [6]. DEA-модель можно 
представить решением задачи оптимизации [7, с. 83]: 
 

1 21 2

1 21 2

... max
...k

sk k sk

mk k mk

u y u y u y
v x v x v x

θ + + +
= →

+ + +
……………………….(1) 

 
при условии 

 
1 1 2 2

1 1 2 2

...
1 ( 1, ..., )

...
s sjj j

m mjj j

u y u y u y
j n

v x v x v x
+ + +

≤ =
+ + +

 

1 2, , ..., 0mv v v ≥ ………….…………………... 

1 2, , ..., 0su u u ≥ ……………………………… 
 

где Ɵk – эффективность исследуемого предприятия; 
n – количество единиц, сравниваются; 
m – количество входящих факторов; 
s – количество исходных параметров; 
хmk – значение m-го входящего фактора исследуемого предприятия; 
ysk – значение s-го  исходного параметра исследуемого предприятия; 
хmj – значение m-го входящего фактора j-предприятия с i = 1, ..., r и j = 1 ,, n; 
ysj – значение s-го входящего параметра для j-предприятия с i = 1, ..., r и j = 1, ..., n; 
vm – взвешенная величина входящего фактора m = 1, ..., m; 
us – взвешенная величина исходного параметра s с s = 1, ..., s. 

 
В результате получаем весовые коэффициенты входящего и исходного параметров, на 

основе которых рассчитываем показатели эффективности в интервале от 0 до 1. 
С целью практической применения данного метода был осуществлен расчет 

технической эффективности крупных и средних сельскохозяйственных предприятий Ивано-
Франковской области. Входящие параметры модели: среднесписочная численность 
работников предприятия, стоимость материальных затрат, площадь используемых 
сельскохозяйственных угодий, амортизация. Исходными параметрами модели выбрана 
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выручка от реализации. Каждое изучаемое предприятие рассматривается как отдельная 
единица принятия решений (DMU - decision making unit). 

Оптимизацию осуществлено с помощью компьютерной программы DIAP Версия 2.1 
на примере 70 сельскохозяйственных предприятий Ивано-Франковской области за 2016 год. 
Получено техническую эффективность для каждого предприятия указанной совокупности. 

Установлено, что для сельскохозяйственных предприятий Ивано-Франковской 
области показатель технической эффективности по іnрut-ориентированной модели 
существенно колеблется. По CRS DEA-модели (модель, применяемая в условиях 
постоянного эффекта масштаба) эффективными в Ивано-Франковской области есть 4 
предприятия – № 26, 96, 113, 126 (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Сельскохозяйственные предприятия Ивано-Франковской области, 

которые могут стать партнерами по бенчмаркингу (рассчитано в программе DIAP 
Версия 2.1)* 

Предприятия, технически 
неэффективные 
за СRS DEA-моделью 

Порядочные номера предприятий, которые могут быть 
использованы в качестве партнеров по бенчмаркингу 

1 126 
2 113, 126, 96 
5 26, 96, 113, 126 
6 113, 126, 96 
7 26, 96, 113, 126 
9 113, 126, 96 

*Фрагмент. 
 
Также результаты DEA-анализа позволяют определить рекомендуемые входящие 

параметры для каждого предприятия. Проведенные расчеты свидетельствуют о 
значительных резервах для повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных 
предприятий Ивано-Франковской области. 

При выборе партнера по бенчмаркингу результаты измерения эффективности 
сравниваются с аналогичными предприятиями. Т. Коелли определял техническую 
эффективность как способность фирмы получать максимальный выпуск из заданного набора 
ресурсов [4]. С помощью программы DIAP определены для каждого исследуемого 
предприятия те, которые есть ближе всего по размерам и одновременно находятся на кривой 
производственных возможностей. Такие эффективные сельскохозяйственные предприятия 
могут быть выбраны партнерами по бенчмаркингу для технически неэффективных 
предприятий. 
 
ВЫВОДЫ 

С целью проведения бенчмаркинга на сельскохозяйственных предприятиях выбрана 
модель, апробация которой на практике является одним из этапов разработки стратегии 
развития предприятия. Установлено, что на этапе выбора предприятия-партнера по 
бенчмаркингу, целесообразно использовать DEA-анализ. Осуществлённая оценка 
сельскохозяйственных предприятий на основе DEA-модели позволила выявить среди них 
наиболее эффективные, а также степень удаленности от них других исследуемых 
предприятий. 
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