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InvestIţIIle străIne dIrecte şI comerţul exterIor – 
prIncIpalele Instrumente ale respecIalIzărII 

InternaţIonale a economIeI moldoveneştI

Prof. univ.dr. hab. Dumitru MolDovan,
membru-corespondent al aŞM

The article analyzes the necessity and methods of employing Foreign Direct Investments and 
foreign trade by economies in transition as instruments of advancing to a superior level of interna-
tional labor division. It also proposes concrete instruments of economic policy that could help the 
Republic of Moldova reach this strategic goal.

Nivelul actual al specializării economiei mol-
doveneşti

Cele trei mari probleme cu care se confruntă în 
prezent economia Republicii Moldova sunt:

1. Continuarea exodului masiv al populaţiei 
peste hotare. În pofida faptului că în anii 
2000-2006 PIB-ul şi nivelul salariilor au cres-
cut an de an, numărul locurilor de lucru pe 
economie a continuat să scadă.

2. Creşterea, începând cu anul 1994, a deficitu-
lui balanţei comerciale, care, în 2006, a con-
stituit circa 1.700 milioane $.

3. Nivelul insuficient al investiţiilor, inclusiv al 

investiţiilor străine directe, în sectorul real al 
economiei.

Epicentrul acestor probleme este nivelul ru-
dimentar al specializării economiei moldoveneşti, 
dezindustrializarea acesteia, care imprimă dezvoltării 
economice un caracter instabil, fluctuant şi generează 
venituri foarte mici.

Analiza evoluţiei structurii comerţului exterior al 
R.Moldova din ultimul deceniu ne demonstrează faptul 
că economia naţională se află la un nivel inferior al spe-
cializării internaţionale, nivel ce corespunde, în temei, 
primelor două trepte de specializare internaţională (din 
cele şase identificate de ştiinţa economică).

 1

INVESTI IILE STR INE DIRECTE I COMER UL EXTERIOR – PRINCIPALELE 
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Figura 1. Evolu ia formelor specializ rii interna ionale a rilor lumii 

 

Figura 1. Evoluţia formelor specializării internaţionale a ţărilor lumii

Este adevărat, alături de mărfurile de provenienţă 
agricolă, ţara noastră mai exportă şi unele produse 
manufacturiere, dar ponderea acestora în structura 
exporturilor moldoveneşti în anii 2000-2006 este ne-
însemnată. În această perioadă, circa 30-35% din to-
talul exporturilor autohtone au constituit-o produsele 
alimentare, băuturile şi tutunul; peste 18% – textilele; 
12% – produsele vegetale; 4-6% – pieile brute, pieile 
tăbăcite şi blănurile. În aşa mod, circă 60% din mărfu-
rile exportate sunt produse alimentare, o bună parte 
din care au fost comercializate sub formă de materie 
primă – vin în butoaie, tutun nefermentat, legume şi 
fructe neprelucrate etc. Reamintim aici că la începutul 
sec. XXI, produsele manufacturate constituiau deja mai 
bine de ¾ din volumul total al comerţului mondial, 
iar materia primă şi produsele alimentare alcătuiesc, 
respectiv, 4% şi 6% din acest volum. 

Tabelul 1
Structura exporturilor de bunuri corporale în 

anii 2000-2005
(în % din total)

Exporturile 
mondiale

Exportul 
R.Moldova

Produse manufactu-
rate

80 34

Produse alimentare, 
materie primă, produse 
minerale

20 66

Sursa: Calculele autorului

Datele tabelului 1 ne vorbesc despre faptul că, 
în prezent, economia moldovenească rămâne a fi 
preponderent agrară şi exploatează, în temei, avan-
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tajele comparative generate de astfel de condiţii 
naturale favorabile, cum ar fi solurile fertile şi clima 
blândă. Exporturile de textile şi confecţii au la temelie 
folosirea intensivă a forţei de muncă ieftine şi relativ 
calificată. În această ramură productivitatea muncii 
este aceeaşi ca în Italia şi Franţa, salariile însă sunt de 
10-12 ori mai mici.

Necesitatea trecerii la un tip superior al specia-
lizării internaţionale

Căutând avantaje şi profituri cât mai înalte, cele 
mai avansate ţări ale lumii s-au specializat şi se respe-
cializează fără încetare de peste două secole, trecând, 
treptat, de la tipurile simple de specializare internaţio-
nală la forme mai noi, mai sofisticate, aducătoare de 
venituri mai mari. 

În economia mondială contemporană, rata renta-
bilităţii în ramurile industriei tradiţionale (metalurgică, 
textilă, chimică şi chiar constructoare de maşini) este 
mult mai joasă decât în aşa domenii de activitate, ca 
serviciile şi, mai ales, „producerea” de cunoştinţe ştiin-
ţifice noi: patente, invenţii, tehnologii avansate. De 
aceea, ţările dezvoltate deplasează, treptat, capacităţile 
industriei tradiţionale (metalurgie, chimice, textile) în 
ţările în dezvoltare. 

 Pentru a deveni mai eficientă şi a genera mai multe 
venituri, economia moldovenească este obligată să se 
ridice la o treaptă mai înaltă a specializării internaţio-
nale, în opinia noastră, la cea organologică, care constă 
în specializarea ţărilor lumii nu atât în producerea bu-
nurilor finite, cât mai ales a unor părţi componente ale 
acestora, a detaliilor, semifabricatelor, agregatelor. 

Pe parcursul unui deceniu şi jumătate de reforme 
şi transformări, în Republica Moldova n-a fost încă 
elaborată o strategie oficială de respecializare a eco-
nomiei naţionale, în conformitate cu noile avantaje 
ce le-a obţinut ţara noastră odată cu proclamarea 
independenţei, or acest lucru a devenit o necesitate 
stringentă.

Avantajele comparative şi competitive ale eco-
nomiei moldoveneşti

Primul pas în elaborarea strategiei de respeciali-
zare a economiei RM este identificarea noilor avantaje 
comparative, dar şi competitive, pe care le-a căpătat 
economia naţională după prăbuşirea URSS, deschi-
derea spre exterior şi creşterea bruscă a preţurilor la 
produsele energetice şi materia primă. 

Avantajele comparative pe care le posedă în 
prezent ţara noastră par să fie mai puţine decât în 
perioada sovietică, dar acestea ar putea fi exploatate 
mai eficient. Aceste avantaje sunt:

1) Forţa de muncă calificată şi ieftină, ce-ar fi 
motivată să revină din străinătate. Anume ea ar putea 
deveni principalul factor al atragerii investiţiilor străi-
ne directe şi al producerii unor mărfuri competitive 
(produse ale tehnologiilor informaţionale, textile, părţi 
componente şi detalii pentru industria constructoare 

de maşini şi industria electronică etc.). Deşi după 
mărimea PIB-ului pe locuitor Moldova ocupă unul din 
ultimele locuri în Europa, după nivelul de dezvoltare 
a sistemului de instruire a populaţiei, ea se apropie de 
media europeană. În general, după criteriul instruirii şi 
calificării populaţiei, RM ocupă, în ultimul deceniu, lo-
curile 45-55 în lume, aflându-se la acest indicator mult 
mai bine plasată decât multe din ţările europene. 

Este bine cunoscut faptul că fiecare popor este 
mai capabil într-un domeniu sau altul de activitate. 
Astfel, se consideră că englezii sunt cei mai puternici 
în efectuarea afacerilor financiare (inginerie financiară), 
nemţii – în organizarea producerii, popoarele slave – în 
lansarea unor concepte fundamentale, popoarele lati-
ne – în elaborarea formelor, a designului. Moldovenii 
par să fie talentaţi atât în găsirea formelor, dar mai ales 
în studierea matematicii şi informaticii şi producerea 
programelor pentru calculatoare, a softurilor. 

2) Solurile fertile şi clima blândă permit dezvolta-
rea unei agriculturi eficiente, producătoare de bunuri 
ecologic pure, a vinurilor de înaltă calitate, precum şi a 
plantelor, care servesc drept materie primă pentru pro-
ducerea resurselor energetice (rapiţă, porumb, zahăr). 
Acesta este un avantaj, dar un avantaj care ne permite 
până în prezent doar să supravieţuim. Ţările care au 
mizat numai pe acest avantaj au rămas sărace. 

3) Existenţa condiţiilor favorabile pentru dezvolta-
rea industriei de producere a materialelor de construc-
ţie (zăcăminte importante de argilă, calcar, nisip, pietriş 
etc.) şi a surselor alternative de energie.

4) Aşezarea geografică ca „pod” de legătură între 
Est şi Vest, amplificată în această privinţă de cunoaşte-
rea de către majoritatea populaţiei a limbilor străine, în 
special a rusei, apoi a englezei şi francezei, precum şi a 
unor tradiţii şi aptitudini înnăscute în studierea ştiinţe-
lor reale, în special a informaticii şi a matematicii.

Deci posedăm un şir de avantaje, comparativ cu 
alte ţări, dar trebuie să ţinem cont de faptul că toate 
acestea sunt în mare măsură trecătoare şi nevalorifi-
carea lor la timp duce la dispariţia sau la diminuarea 
însemnătăţii lor. Astfel, a fost parţial pierdut avantajul 
ce l-a avut economia moldovenească în primii ani ai 
tranziţiei – forţa de muncă ieftină şi înalt calificată în 
domeniul electronicii, tehnologiilor informaţionale 
etc. Dacă va continua să-şi diminueze acest avantaj, 
economia naţională nu va reuşi să-şi exploateze cele-
lalte avantaje. 

Precondiţiile respecializării economiei moldo-
veneşti

Respecializarea presupune, în primul rând, dez-
voltarea acelor ramuri ale industriei în care mai avem 
anumite avantaje, şi anume: industria alimentară, a 
materialelor de construcţie şi industriile puternic in-
tensive în forţă de muncă – textilă, electronică. Deoa-
rece în prezent specializarea unei economii se face în 
funcţie de potenţialul pieţei de desfacere, principala 
precondiţie a specializării economiei moldoveneşti 
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este aderarea la o organizaţie economică regională, cu 
o piaţă de desfacere stabilă şi vastă, care, în cazul ţării 
noastre, poate fi doar Uniunea Europeană. Republica 
Moldova are unele avantaje şi pe piaţa CSI, dar acestea 
sunt diferite de cele pe care le are pe piaţa ţărilor din 
UE. Astfel, orientându-ne spre CSI, noi pierdem prin-
cipalul nostru avantaj comparativ – forţa de muncă 
ieftină şi calificată, deoarece acesta este un avantaj şi 
al altor ţări din fostul spaţiu sovietic.

Cea de a doua precondiţie a respecializării economiei 
moldoveneşti este stoparea exodului masiv al forţei de 
muncă peste hotare. O creştere însemnată a salariilor 
nominale concomitent cu creşterea preţurilor ar diminua 
numărul celor care pleacă la muncă peste hotare.

Instrumentele respecializării ţărilor lumii
Mecanismele trecerii de la un tip de specializare 

la altul, mai superior, s-au modificat de-a lungul se-
colelor. Astfel, dacă cu două secole în urmă trecerea 
de la agricultură la industrie s-a efectuat, în temei, în 
mod stihiinic, prin forţele invizibile ale pieţei, apoi în 
secolul XX specializarea internaţională a fost produsul 
unei politici economice conştiente, promovate de 
guvernele multor state sau de marile firme private, 
care, în scopul maximizării profitului, se adaptau mai 
repede la cerinţele pieţei mondiale. Schimbarea tipului 
de specializare a unei ţări ca rezultat al realizării unei 
strategii speciale este cazul ţărilor socialiste, care au 
utilizat în acest scop un asemenea mecanism eficient 
cum a fost planificarea. În urma unei politici economice 
consistente, cu folosirea subvenţiilor din partea statu-
lui, au trecut la un alt tip de specializare asemenea ţări, 
ca Japonia şi Germania, Coreea de Sud şi Hong-Kong, 
parţial China şi Turcia, alte ţări. 

Investiţiile străine directe – instrument al re-
specializării economiei moldoveneşti

Autorul propune în calitate de instrument de 
specializare a ţărilor lumii investiţiile străine directe şi 
politicile comerciale. Este un concept care ţine cont 
de tendinţele dezvoltării economiei mondiale, con-
cept ce poate fi formulat în felul următor: în condiţiile 
globalizării, economiile naţionale au posibilitatea tre-
cerii mai rapide şi mai uşoare la o treaptă superioară 
a specializării internaţionale, folosind ca instrumente 
ale respecializării o politică diferenţiată în atragerea 
investiţiilor străine directe, îmbinată cu protejarea tem-
porară a domeniilor de activitate în care ţara urmează 
să se specializeze.

Schimbările survenite în comportamentul 
societăţilor transnaţionale, care deplasează capaci-
tăţi importante de producţie în alte ţări în cea mai 
mare măsură pentru a produce bunuri destinate 
propriei pieţe interne, adică a pieţei de origine a 
capitalului, modifică substanţial posibilităţile şi 
domeniile specializării ţărilor lumii, acestea fiind 
deja respecializate în funcţie de interesele specifice 
ale capitalului transnaţional. Aceste interese pot 
coincide cu interesele naţionale ale ţării respective, 
dacă guvernul acesteia este destul de abil şi reuşeşte 
să atragă investiţii străine anume în acele ramuri şi 
domenii de activitate în care ţara dată doreşte şi 
poate să se specializeze. 

Până în prezent ISD nu joacă încă un rol în-
semnat în economia ţării noastre, ele constituind 
în anii 2000-2006 doar circa 11-15% din volumul 
total al investiţiilor în capitalul fix, deşi pe parcursul 
a unui deceniu şi jumătate stocul ISD a fost mereu 
în creştere.

Tabelul 2
Evoluţia stocului ISD în economia R.M.

(la sfârşitul anului, în mil. $)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

7 19 21 25 47 113 146 193 310 440 536 675 755 902 1000 1130

Din tabelul 2 se observă că fluxul anual al ISD a 
fost în creştere, de la 5-7 milioane $ anual în anii 1991-
1994 până la 225 mil. în 2005 şi 280 mil. în 2006. Totuşi, 
stocul ISD în economia moldovenească rămâne a fi 
destul de modest.

Volumul ISD pe cap de locuitor în Moldova este 
unul din cele mai mici în Europa. Astfel, la sfârşitul 
anului 2005 volumul ISD pe cap de locuitor era doar 
de 333$, pe când în Cehia – 4080$, în Ungaria – 3693$, 
în Estonia – 2995$, în Polonia – 1502$, în România 
– 747$. Totodată, la întreprinderile cu capital străin 
din Republica Moldova activează în prezent doar 5% 
din numărul total al salariaţilor. Aceste întreprinderi 
realizează doar circa 15% din totalul de vânzări. Deci, 
în Moldova au venit ISD, care exploatează într-o mă-

sură foarte mică avantajele principale ale economiei 
moldoveneşti – forţa de munca ieftină şi calificată 
şi condiţiile favorabile pentru dezvoltarea industriei 
agroalimentare.

Investiţiile străine din R.Moldova au exploatat 
până în prezent nişte situaţii de monopol, care le-a 
permis să obţină profituri înalte datorită preţurilor 
şi tarifelor ridicate la serviciile prestate. Aceasta 
se referă la asemenea investitori importanţi din 
economia ţării, cum sunt „Gazprom” (pachetul de 
control în Moldova-Gaz), Union Fenosa, Voxtel, 
Moldcell, Lafarge, supermarketurile din comerţul 
angro etc. Excepţie constituie doar câteva în-
treprinderi din industria textilă şi de prelucrare a 
producţiei agricole. 
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Tabelul 3
Structura pe grupe de mărfuri a ISD în economia R.M. 

(în % din volumul total)

№  d/o grupe de mărfuri 1.01.1997 1.01.2004 1.01.2005 1.01.2006

1 Energie electrică, gaze şi apă 3 33 32,4 35

2 Industria prelucrătoare 25 24 25,4 27

3 Comerţ cu ridicata şi amănuntul 30 18 16,7 16

4 Activităţi financiare 14 10 8 6

5 Transport şi comunicaţii 3 3 5,3 7

6 Agricultură 1,7 3 9,9 7

7 Hoteluri, restaurante 5 9 5,3 12

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Din tabelul 3 se vede că problema principală 
a ISD în Moldova nu este atât volumul modest al 
acestora, cât structura lor ramurală, structură care 
contribuie într-o măsură foarte mică atât la dez-
voltarea economiei moldoveneşti, dar mai ales la 
schimbarea tipului specializării internaţionale a 
ţării noastre.

Analiza condiţiilor de activitate a ISD şi a 
structurii ramurale a acestora demonstrează că 
statul nostru n-a determinat nişte priorităţi în 
această privinţă. Din păcate, aceste priorităţi n-au 
fost identificate nici în „Strategia de atragere a in-
vestiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 
2006-2015”, aprobată prin Hotărârea Guvernului 
din 9 noiembrie 2006.

În opinia noastră, este necesar ca întreprinderile 
străine, care investesc în domeniile în care RM urmează 
să se specializeze (industria electronică, agroalimenta-
ră, textilă, a materialelor de construcţie, în activităţile 
de elaborare a softurilor, de asamblare a automobile-
lor, în dezvoltarea infrastructurii şi a agriculturii etc.), 
precum şi în sectoarele care ar permite substituirea 
exporturilor (în primul rând, surse alternative de ener-
gie,) să beneficieze de cele mai mari înlesniri fiscale, 
administrative şi de altă natură. Acestor întreprinderi 
urmează să li se acorde facilităţi fiscale la import, de 
exemplu, posibilitatea achitării TVA şi a altor plăţi 
vamale peste o perioadă de timp, când acestea vor 
obţine profituri stabile. Totodată, statul ar putea să 
le acorde acestora anumite subvenţii, premii băneşti, 
credite cu o dobândă joasă sau asigurarea unor achiziţii 
de către stat.

De cele mai multe ori, investiţiile străine în comer-
ţul cu ridicata şi cu amănuntul sau în construcţia de 
locuinţe surpă temelia dezvoltării micului business în 
Moldova şi contribuie la creşterea ratei şomajului. Mai 
mult, supermarketurile străine promovează pe piaţa 
internă produsele de import, inclusiv cele alimentare. 
Aceste întreprinderi, precum şi cele din alte domenii, 
inclusiv din construcţii şi chiar telecomunicaţii, nu 
valorifică avantajele competitive şi comparative ale 
economiei moldoveneşti, ci adună banii câştigaţi de 
concetăţenii noştri în străinătate, ca apoi aceşti bani, 

sub forma unor profituri „grase”, să plece înapoi peste 
hotare. Ce rămâne atunci în urma unor asemenea in-
vestiţii străine? 

Politica comercială
Un alt instrument eficient de respecializare a 

economiei noastre naţionale poate fi politica co-
mercială. În cadrul unor medii ştiinţifice şi politice 
mai persistă o convingere eronată că economiile 
mici trebuie să promoveze o politică de deschi-
dere categorică spre exterior, să aibă un regim 
comercial liberal, această politică fiind considerată 
drept chezăşia unei creşteri economice durabile. 
Aşa este, dar acesta este un adevăr care se referă 
doar la economiile ce stau bine pe picioare şi nu la 
economiile în tranziţie, care abia îşi caută un loc sub 
soare şi doresc să-şi schimbe tipul de specializare. 
Un regim comercial supraliberal, deşi are şi unele 
consecinţe pozitive asupra creării unui mediu de 
afaceri concurenţial, s-a dovedit a fi puţin eficient 
şi chiar periculos pentru economiile în dezvoltare, 
cum este cazul Republicii Moldova. 

Evident, liberalizarea comerţului exterior a fost 
o reformă necesară, care a contribuit la crearea unei 
economii bazate pe concurenţă şi la integrarea ţării 
noastre în economia mondială. Dar considerăm că 
s-a mers prea departe. În prezent, potrivit clasificării 
efectuate de Fondul Monetar Internaţional, regimul 
comercial al R.Moldova este „primul” (cel mai liberal). O 
ţară ca Franţa n-a liberalizat toate ramurile economiei, 
protejându-şi şi azi, prin taxe vamale înalte, agricultura 
şi industria textilă. Moldova, însă, a procedat altfel. 
În consecinţă, aplicând pe parcursul a mai bine de 
un deceniu şi jumătate de independenţă un regim 
comercial „cel mai liberal posibil”, ţara noastră nu şi-a 
găsit propria specializare internaţională şi, comparativ 
cu alte ţări din Europa, a devenit mai săracă şi mai puţin 
dezvoltată. 

Efectele negative ale liberalizării excesive a impor-
turilor sunt:

a) Stabilirea tendinţei de creştere a volumului 
deficitului comerţului exterior, începând cu 
anul 1994. În ultimii ani această tendinţă a 
devenit şi mai pronunţată.
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b) În anii 1991-2000, RM a ocupat primul loc în 
lume la un asemenea indicator ca “reducerea 
PIB-ului pe parcursul unui deceniu”. În aceas-
tă perioadă PIB-ul moldovenesc a scăzut cu 
8,5% anual. Pe locul doi s-a plasat Georgia 
– 8,2%, urmată de Tadjikistan – 7,6%, Ucraina 
– 6,6%, Congo – 5,4%, Sierra Leone – 3,7%. 
În 2000, PIB-ul naţional a constituit doar circa 
35% din nivelul anului 1990.

În aşa mod, pe parcursul unui deceniu regimul 
comercial liberal al RM n-a asigurat nici creşterea 
economică şi n-a contribuit în mod substanţial la 
trecerea la un tip de specializare mai superior. Ca 
rezultat, competitivitatea mărfurilor moldoveneşti 
tradiţionale continue să scadă, lucru despre care 
ne vorbeşte şi reducerea gradului de diversificare a 
exporturilor. Astfel, dacă în 1998 au fost exportate 
mărfuri din cadrul a peste 1000 de grupe tarifare, 
apoi în 2006, acest indice s-a redus până la circă 700 
grupe de mărfuri. Mai mult, în aceşti ani circa 95% din 
exporturi erau asigurate doar de 15 grupe de măr-
furi. Chiar şi în 2006, PIB-ul moldovenesc constituia 
doar circa 48% din nivelul acestuia în 1991. Având o 
economie competitivă, ţara noastră ar fi avut doar de 
câştigat de la un regim comercial liberal. Atunci, însă, 
când din cele 117 state monitorizate la indicatorul 
„competitivitatea globală”, Republica Moldova ocupă 
poziţiile 82-86, liberalizarea excesivă nu este tocmai 
adecvată situaţiei.

Actualul regim comercial, care convine mai mult 
intereselor economice ale altor ţări decât Moldovei şi 
unor importatori suprainfluenţi, impune autorităţilor 
de stat un comportament pasiv şi puţin creativ. În 
plus, el nu permite dezvoltarea ramurilor în care avem 
anumite avantaje comparative, şi sporeşte exodul 
braţelor de muncă peste hotare. Iar odată cu braţele 
de muncă pleacă şi „posibilităţile” de trecere la un tip 
mai înalt de specializare. 8
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Figura 2. Tendin ele comer ului exterior al Republicii Moldova 

(2000-2006, mil. dolari SUA) 
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Figura 2. Tendinţele comerţului exterior al Republicii Moldova
(2000-2006, mil. dolari SUA)

Încă la începutul anilor 90, importurile lăsate 
în voia sorţii au fost una din cauzele principale ale 
prăbuşirii industriei moldoveneşti. Această politică 
a transformat R.Moldova într-o piaţă de desfacere a 
mărfurilor de larg consum de o calitate adeseori foar-
te suspectă şi a orientat pe un făgaş greşit folosirea 
veniturilor populaţiei.

În opinia noastră, importul trebuie să fie nu numai 
o sursă de obţinere a unor profituri mari şi să asigure 
ţara cu produse de care duce lipsă. Importul urmează 
să devină şi un instrument eficient de atingere a unor 
obiective strategice de primă importanţă, cum ar fi 
respecializarea internaţională a economiei în confor-
mitate cu avantajele de care dispune. Vorbind despre 
ţările din Europa Centrală şi Orientală (deci şi despre 
Republica Moldova), la mijlocul anilor 90 ai sec. XX, 
economistul francez Regis Chavigny menţiona că 
„specializarea mediocră a acestor ţări în exportul în 
principal al materiei prime şi al produselor alimentare 
(situaţie cu care ele nu se pot împăca în ruptul capului, 
deoarece nu doresc să se transforme într-o periferie 
agrară Occidentului), „obligă” Europa de Est să recur-
gă la o formă de protecţionism educativ simultan cu 
liberalizarea comerţului lor exterior.” 

Astfel, în cazul ţărilor în dezvoltare şi al unor ţări în 
tranziţie, importul trebuie să fie nu doar un mijloc de 
acoperire a cererii de produse pe care ţara respectivă 
nu le poate confecţiona, dar şi un instrument de trecere 
la un tip superior de specializare.

În structura importurilor moldoveneşti, ponderea 
grupei de mărfuri „Maşini şi aparate, echipamente 
electrice şi părţi ale acestora”, deşi în creştere în ulti-
mii ani, constituie doar 13-14% din volumul total al 
importurilor. Pentru noi, aceasta este o cifră prea mică. 
În unele ţări în tranziţie, care acţionează cu insistenţă 
în această direcţie, ponderea maşinilor, aparatelor şi 
echipamentelor în volumul importurilor este de 25-
30%, iar în unele cazuri chiar mai mult.
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Tabelul 4
Evoluţia structurii importurilor în anii 1991-2006

(principalele categorii de mărfuri importate, în %)

1992 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006

1 Produse minerale 42 35,3 33 22,8 22,4 22 22 24,6

2
Maşini şi aparate, echipamente electrice şi 
părţi ale acestora

8 13 13 14 16 13,5 13,6 14

3
Produse ale industriei chimice sau ale 
industriei conexe

4,4 10 10 11 10,4 9 10 8,3

4
Metale comune şi articole din metale 
comune

6 4,4 4 5 4 6,2 7 8

5
Materiale textile şi articole din materiale 
textile

10 10 10 9,3 10 8,5 7,8 7,6

6 Produse alimentare, alcool, tutun 23 7,5 9,2 7 8 6 6,5 6,7

Sursa: Calculat de autor după datele Biroului Naţional de Statistică

În 2006, Republica Moldova a importat mărfuri din 
categoria „Produse alimentare, băuturi alcoolice şi fără 
alcool, tutun”, în valoare de 180 milioane de dolari. Este 
o sumă prea mare pentru o ţară, avantajele comparative 
ale căreia ţin anume de această categorie de produse. În 
Moldova, taxele vamale sunt foarte mici, încadrându-se 
în 0-15% din valoarea mărfii în vamă. Media simplă a ta-
rifului vamal al RM este de 6% (pentru produsele agricole 
este de 12,6%, pentru cele industriale – 4%). În acelaşi 
timp, în UE media taxelor vamale la produsele agricole 
este de 20%. De ce şi ţara noastră n-ar putea majora 
taxele vamale la produsele în care ne specializăm, şi 
anume la produsele agricole şi textile, la unele produse 
electronice, la articolele din piatră, ipsos, ciment, cera-
mică, sticlă şi materiale similare până la 25-30%? De ce 
n-ar fi aplicate multiplele instrumente netarifare pentru 
protejarea pieţei interne în domeniile în care Moldova 
tinde să se specializeze? Prin instrumente tarifare şi ne-
tarifare statul are posibilitatea să apere piaţa internă şi 
să stimuleze cererea de produse fabricate în domeniile 
în care ţara se va specializa.

Acestui obiectiv urmează să servească şi politica în 
privinţa exporturilor, în sensul limitării la minim a ma-
teriei prime, în temei agricole, exportate peste hotare. 
În R.Moldova nu există nici un fel de taxe la exportul 
de materie primă, ceea ce nu corespunde intereselor 
naţionale. Dacă acestea ar exista, ţara noastră ar expor-
ta produse alimentare manufacturate, şi nu materie 
primă, schimbându-şi, astfel, şi în această privinţă tipul 
de specializare. Odată cu materia primă pleacă peste 

hotare şi posibilitatea de îmbogăţire a ţării. Cel mai 
competitiv produs de „export” moldovenesc a devenit 
forţa de muncă. Acest export poate avea o justificare 
doar în cazul în care el poartă un caracter temporar, 
iar banii veniţi în ţară sunt folosiţi pentru dezvoltarea 
businessului autohton.

Comerţul exterior este poarta pe care într-o ţară, 
de obicei, vine prosperitatea, dar în unele cazuri, mai 
rar ce-i drept, poate veni şi sărăcia. De secole, proteja-
rea pieţei interne a constituit una dintre principalele 
funcţii ale statului. Această funcţie este deosebit de 
importantă şi în lumea contemporană. Ce-i drept, 
acum aceeaşi funcţie este îndeplinită tot mai des în 
cadrul unor organizaţii economice regionale de tipul 
UE, ALENA, CSI etc.

Concluzii
În prezent, economia Republicii Moldova se află 

la o treaptă inferioară a specializării internaţionale a 
ţărilor lumii.

Trecerea la un tip superior de specializare, în con-
diţiile globalizării, este posibil prin politica de atragere 
a investiţiilor străine în domeniile în care ţara noastră 
are anumite avantaje comparative şi competitive, 
precum şi prin politica comercială. Moldova urmează 
să promoveze o politică comercială liberschimbistă, 
îmbinată cu protejarea domeniilor în care urmează să 
se specializeze. În acest scop, dacă va fi necesar, poate fi 
iniţiată chiar procedura de renegociere a unor condiţii 
de aderare a R.Moldova la OMC.
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Pentru a putea înţelege rolul şi importanţa ser-
viciilor publice în spaţiul Comunităţii Europene, 
unde piaţa a fost şi rămâne un factor determinant, 
este strict necesar un demers de prezentare a evolu-
ţiei acestora în unele state occidentale, precum şi a 
diferenţelor care se reliefează de la o ţară la alta. În 
Uniunea Europeană există o problemă care pune în 
discuţie rolul fiecărui stat şi finalitatea construcţiei 
europene: cum să se armonizeze serviciile publice 
naţionale şi locale cu ambiţiile de realizare a unui 
spaţiu economic comun?

Această problemă este de actualitate, deoarece 
există o contradicţie vădită între interesul colectiv al 
serviciului public din interiorul unui stat şi deschi-
derea faţă de concurenţa europeană. Construcţia 
comunitară, prin esenţă economică la originile sale, 
a avut ca obiectiv realizarea unui spaţiu economic 
bazat pe patru libertăţi fundamentale: libertatea 
circulaţiei mărfurilor, a capitalurilor, a serviciilor şi a 
persoanelor.

Piaţa comună a serviciilor publice, definită ca 
o piaţă interioară unică, are drept scop obligarea 
statelor şi a actorilor economici de a înlătura obsta-
colele acestui spaţiu economic unificat. Intervenţia 
statului, prin organele sale, în organizarea acestor 
activităţi de interes general, are la bază motive de 
ordin economic şi social similare în majoritatea ţă-
rilor europene datorită tradiţiilor juridice diferite, 
în fiecare stat existând însă deosebiri în ce priveşte 
organizarea şi desfăşurarea serviciilor publice, fără 
ca acest fapt să înlăture anumite similitudini, cum ar 
fi tendinţa permanentă de a găsi un echilibru între 
principiul eficienţei economice şi cel al menţinerii 
gradului de suportabilitate socială.

În mod exemplificativ, să redăm serviciile publice 
din câteva state europene:

Franţa. Conceptul de serviciu public a avut şi 
continuă să aibă o deosebită importanţă, beneficiind 
de o şcoală proprie, care a reuşit să-l impună ca noţiu-
ne de sine stătătoare în cadrul doctrinei franceze de 
drept administrativ.

Rădăcinile teoriei serviciilor publice coboa-
ră în timp până în secolul al XVIII-lea. Jean Louis 

Mestre relatează despre existenţa unui edict din 
1776, în care se justificau unele acte de exproprie-
re prin necesitatea organizării unor “servicii de in-
teres general”. Consiliul de Stat al Franţei a făcut 
apel la noţiunea de servicii publice pentru prima 
oară în 1873, în afacerea Blanco, fără să detalie-
ze această noţiune. Până în perioada postbelică, 
teoria serviciilor publice a rămas un reper de mai 
mică importanţă în ansamblul doctrinei şi practicii 
administraţiei publice. Abia după ce сonceptul de 
servicii publice a fost definit şi fundamentat din 
punct de vedere dogmatic şi juridic de către Leon 
Duguit şi Şcoala din Bordeaux, precum şi după 
menţionarea sa în Preambulul Constituţiei din 
1946, acesta a devenit obiectul unei cercetări mai 
amănunţite şi a câştigat în importanţă începând 
cu anii 1955-1960. Doctrina franceză distinge ser-
viciul public în sens organizatoric, instituţional şi 
serviciul public în sens funcţional. În sens organi-
zatoric, el desemnează structura care are sarcina 
de a desfăşura o activitate de interes general şi 
forma juridică pe care o îmbracă aceasta. În sens 
funcţional, prin serviciul public se înţelege obliga-
ţia organelor cu atribuţii de administraţie publică 
de a asigura desfăşurarea unor activităţi de inte-
res general în mod continuu şi regulat. 

În ceea ce priveşte sfera noţiunii de „servicii pu-
blice”, lucrările şi studiile cu caracter teoretic se li-
mitează, asemănător doctrinei germane, la enume-
rarea cu caracter exemplificativ a câteva activităţi 
considerate aparţinând acestui domeniu. Se sub-
liniază, însă, necesitatea operării distincţiei dintre 
„serviciile publice administrative” şi „serviciile pu-
blice industriale şi comerciale”, cu precizarea că şi 
unele activităţi de natură economică şi comercială 
desfăşurate de stat sau de organele administrativ-
teritoriale pot să intre în sfera noţiunii de „servicii 
publice administrative”.

Ţinând cont de faptul că serviciile publice locale 
ocupă un loc important în sfera serviciilor publice, s-a 
abordat problema delimitării sferei acestei noţiuni. 
În ţările membre ale Uniunii Europene, există o mare 
diversitate de servicii publice. Din aceste consideren-

rolul şI locul servIcIIlor publIce 
în statele unIunII europene

Prof. univ. dr. hab. Ion PalaDI, aSEM
 

The basic idea behind the creation of the European Union was a homogeneous economic habi-
tat, based on the principles of free movement of goods, services, capital and labor resources. Public 
Services deserve a special position in the hierarchy of European goods and services markets. This is 
in part due to the special characteristics of this subject and of the restrictive/protective policies every 
state puts in effect. However the similarities of the measures implemented by every member state 
allow us to envision an effective and efficient structure capable of providing long term sustainable 
satisfaction of its beneficiaries. 
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te, se menţionează cinci mari domenii ale serviciilor 
publice locale:

a) igiena publică; 
b) comunicaţiile;
c) furnizarea energiei;
d) activitatea cu caracter economic;
e) protecţia mediului.

În primul şi ultimul domeniu se înscriu serviciile 
de furnizare a apei menajere şi industriale, salubriza-
rea şi administrarea cimitirelor.

În al doilea domeniu se includ toate comunica-
ţiile inginereşti (apeductele, sistemele de evacuare a 
apelor menajere etc.)

În cel de al treilea domeniu se numără serviciul 
de furnizare a gazului natural, a energiei electrice şi 
termice, serviciul de administrare a parcărilor şi pro-
prietatea publică locală.

În domeniul „activităţilor cu caracter economic”, 
se includ pieţele şi târgurile, precum şi alte servicii, 
cum ar fi cele de petrecere a timpului liber: pârtii de 
schi, băi termale etc. Există cazuri în care porturile sau 
aeroporturile sunt în administrarea comunităţilor lo-
cale pe al căror teritoriu se află şi, în aceste situaţii, 
se consideră că ele constituie obiectul unui serviciu 
public de interes general.

Se poate observa că toate activităţile menţionate 
au o natură economică, fără să înţelegem prin aceas-
ta că ele sunt menite să aducă profit. Activităţile cu 
caracter cultural sau social, cum ar fi teatrele, muzee-
le, bibliotecile, nu sunt amintite. 

Italia. Fără să aibă o influenţă atât de mare ca 
în Franţa, şi în Italia noţiunea de „servicii publice” 
are un rol important în teoria şi practica admini-
strativă „Servizio publico” este un termen utilizat 
în terminologia administrativă italiană, fundamen-
tând domeniul de aplicare a unor principii, precum 
cel al continuităţii serviciului public sau de egalita-
te a beneficiarilor.

Serviciile publice, spre deosebire de Franţa, 
au o constatare constituţională. Astfel, în art.43 
din Constituţia italiană se face referire la anumite 
„sectoare rezervate statului”, cum sunt admini-
strarea surselor de energie, anumite monopoluri 
de producţie şi serviciile de interes public. Aceste 
sectoare vor putea creşte ca număr sau aria lor de 
aplicare va putea fi extinsă, în funcţie de cerinţele 
cetăţenilor, prin intermediul legiuitorilor sau al ad-
ministraţiilor locale.

În ceea ce priveşte domeniile care fac parte din 
sfera noţiunii de servicii publice, aspectul acestora 
este foarte extins, întrucât la activităţile catalogate în 
general în Europa drept servicii publice (transportul 
în comun, telecomunicaţiile, poşta) se adaugă altele, 
specifice (transportul pe căile de navigaţie, serviciul 
de televiziune prin cablu).

Spania. Locul şi importanţa serviciilor publi-
ce în societate sunt similare celor din Italia. Con-

ceptul de „servicii publice” poate fi întâlnit foarte 
des, atât în doctrină, cât şi în legislaţia spaniolă 
(de exemplu, Legea telecomunicaţiilor din 1987 şi 
1992, Legea privind serviciile de radio şi televiziu-
ne din 1980).

În Spania, ca şi în Italia, serviciile publice au pri-
mit o consacrare constuţională prin art.128, aln. (2) al 
Constituţiei din 1987. În acest articol, într-o formula-
re similară celei a art.43 al Constituţiei italiene, sunt 
menţionate anumite ,,servicii fundamentale”, ca fiind 
rezervate unei gestionări sub control public”.

Asemănător Italiei, şi în Spania s-a putut obser-
va o evoluţie spre anumite forme juridice în admi-
nistrarea serviciilor publice, constând într-o „tendin-
ţă de privatizare” vizibilă de la începutul anilor 80. 
Exemplul cel mai elocvent în acest sens îl reprezintă 
domeniul telecomunicaţiilor, care a intrat, în baza 
unei legi speciale din 1983, într-un „program de de-
monopolizare” menit să înlăture monopolul com-
paniei „Telefonia”. Tot în această tendinţă se înca-
drează şi legea care introduce o nouă reglementare 
privind infrastructura şi transportul pe căile ferate, 
care a permis preluarea liniilor secundare de către 
întreprinzătorii privaţi.

Un aspect specific dreptului spaniol în acest do-
meniu îl constituie organizarea serviciilor publice pe 
regiuni, având la bază existenţa unor „comunităţi in-
dependente”.

Marea britanie este, fără îndoială, statul mem-
bru al Uniunii Europene în care conceptul de ser-
vicii publice este cel mai puţin dezvoltat. Jurispru-
denţa britanică relevă faptul că noţiunea de „servi-
ciu public” – aşa cum este înţeleasă şi reglementată 
în dreptul statelor mai sus prevăzute – este străină 
sistemului juridic bazat pe „common law”, existând 
chiar cazuri de manifestare a unei adversităţi faţă 
de adoptarea acestui concept în ţară. Desigur că şi 
în Marea Britanie există activităţi şi servicii publice 
de interes general, atât la nivel naţional, cât şi local, 
acestea constatând o dezvoltare considerabilă încă 
din secolul al XIX-lea. Este necesar a aminti socie-
tăţile de furnizare a utilităţilor în oraşe („municipal 
utilities”), dintre care unele, în special cele de furni-
zare a apei, erau gestionate de autorităţile publice. 
După sfârşitul celui de al doilea război mondial a 
avut loc un amplu proces de preluare de către stat 
a acestor utilităţi.

Cu toate acestea, conceptul de serviciu public ră-
mâne de o importanţă secundară în cadrul sistemului 
juridic britanic.

germania. Situaţia se prezintă oarecum dife-
rit în Germania faţă de Marea Britanie, căci în locul 
sistemului bazat pe „common law”, aici există şi se 
aplică un sistem de legi administrative foarte bine 
conturat, sub supravegherea unei instanţe specia-
lizate de contencios administrativ. Totuşi, nici în 
această ţară nu se poate vorbi de o tradiţie în do-
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meniul serviciilor publice. În legislaţia germană nu 
există dispoziţii legale care să reglementeze acest 
domeniu, fapt care creează dificultăţi de traducere 
şi implementare a unor dispoziţii din legislaţia co-
munitară referitoare la noţiunile de „sector public” 
sau „serviciu public”, acesta din urmă fiind tradus 
uneori ca „affentliche Dienstleistung”, alteori ca 
„Daseinsvororge”

Ca şi în Marea Britanie, şi în Germania există 
domenii care prezintă un interes public şi în care 
statul, la nivel central sau local, exercită un control 
total sau parţial. Constituţia federală face deosebi-
re între activităţile de interes naţional (poşta, trans-
portul pe calea ferată), cele de interes regional (sta-
ţiile publice de emisie radio) şi cele de competenţa 
comunităţilor locale. Art.88 din Constituţia germa-
nă conferă comunităţilor dreptul de a se autoadmi-
nistra (garantarea dreptului la autoadministrare a 
comunităţilor. În exercitarea acestui drept consti-
tuţional, autorităţile locale organizează anumite 
activităţi cu caracter cultural, economic şi social, 
care să satisfacă în mod corespunzător interesele 
cetăţenilor săi. Ca o premisă dispensabilă pentru 
organizarea şi administrarea unor servicii publice 
de către autorităţile locale, cele mai multe legi re-
clamă „utilitatea publică” a respectivei activităţi, iar 
întreprinderile care desfăşoară astfel de activităţi 
au anumite obligaţii stabilite de lege.

Olanda. Conceptul de serviciu public are în 
Olanda o importanţă minoră, iar dreptul olandez, 
foarte dezvoltat de altfel, se preocupă foarte puţin 
de acesta.

Trebuie, însă, arătat că cei care concesionea-
ză gestionarea unor activităţi care sunt de interes 
public (transport, furnizare de utilităţi), sunt ţinuţi 
prin lege la respectarea anumitor „reguli de ad-
ministrare” a acestor activităţi; astfel de obligaţii 
au fost impuse, spre exemplu, societăţilor care au 
preluat exploatarea unor domenii privatizate în 
ultimele decenii, cum ar fi telecomunicaţiile sau 
serviciul de amenajare a oraşelor. În ţările membre 
ale Uniunii Europene, există o mare diversitate de 
servicii publice. Această diversitate reprezintă re-
zultatul istoriei, culturii, economiei şi al alegerilor 
politice specifice fiecărei ţări. 

În pofida deosebirilor existente între statele eu-
ropene, pot fi reliefate şi anumite tendinţe comune 
în apariţia şi dezvoltarea serviciilor publice începând 
cu secolul al XX-lea, odată cu edificarea statelor de 
drept în Europa şi crearea primelor reţele cu caracter 
economic. În ceea ce priveşte fundamentul apariţiei 
serviciilor publice, acesta constă în faptul că statele 
europene au considerat că anumite activităţi şi servi-
cii, din raţiuni de interes public, nu pot fi lăsate să se 
desfăşoare doar pe baza legilor pieţei libere şi a con-
curenţei şi că prin natura lor nu sunt susceptibile de o 
administrare pur privată.

Teoria „interesului public” are o importanţă deo-
sebită în spaţiul european. Ea fundamentează juridic 
existenţa şi rolul instituţiilor publice, fiind un reper 
important şi în cadrul reglementărilor comunitare.

Asemănările cele mai evidente dintre legislaţii-
le statelor europene privind activităţile de interes 
public constau în natura bunurilor şi serviciilor care 
se încadrează în această categorie şi în conţinutul 
reglementărilor incidente în materie. Astfel, sec-
toarele controlate sau administrate prin interme-
diul autorităţilor publice sunt în esenţă aceleaşi; 
este vorba în majoritatea ţărilor despre serviciile 
de furnizare a apei, a diferitelor tipuri de energie, 
poştă, transport, telecomunicaţii şi domeniul au-
dio-vizualului.

De asemenea, există reglementări asemănătoa-
re în ceea ce priveşte activităţile de interes care ne-
cesită folosirea unei infrastructuri; legislaţiile ţărilor 
în discuţie stipulează reguli precise cu privire la ex-
ploatarea acestei infrastructuri (care face parte din 
domeniul public), la facilităţile de care se bucură 
operatorii de astfel de servicii, precum şi la princi-
piile pe care aceştia trebuie să le respecte în exploa-
tarea acestor servicii (egalitatea beneficiarilor în ce 
priveşte accesul la ele şi utilizarea acestora, tarife 
suportabile social, continuitate etc.). Nu în ultimul 
rând, motivele intervenţiei statului în aceste sec-
toare sunt similare: existenţa unor monopoluri na-
turale, a unor domenii în care iniţiativa privată este 
prea lentă sau insuficientă, caracterul ,,strategic” al 
anumitor bunuri şi servicii, asigurarea unei prestări 
constante şi sigure etc.

După cum s-a putut observa, există şi deosebiri în 
ceea ce priveşte importanţa serviciilor publice şi re-
glementarea lor în diferitele legislaţii europene care, 
fără a fi de esenţă, individualizează şi deosebesc sfera 
şi conţinutul acestora, în fiecare stat în parte.

Astfel, Italia a dat o interpretare extensivă aces-
tui concept, incluzând aici la furnizarea de energii 
neconvenţionale şi serviciile de televiziune prin ca-
blu. În unele ţări s-a adoptat soluţia adaptării direc-
te a acestor activităţi de către operatori la regimul 
de drept public, în vreme ce alte state s-au orientat 
spre o concesionare cu întreprinzătorii privaţi. După 
cel de al doilea război mondial, formele juridice şi 
modalităţile de gestionare a serviciilor publice s-au 
diversificat chiar în cadrul aceluiaşi stat, de la sec-
tor la sector (spre exemplu, serviciile de furnizare a 
apei se prestează mai bine la o administraţie locală, 
în vreme ce transportul pe calea ferată – nu). Se în-
tâlnesc astăzi forme de gestiune directă şi delegată, 
centrală şi locală, prin operatori publici sau de drept 
privat, aflaţi sub control public etc. Antrenând între-
prinzătorii privaţi, autorităţile publice pot reorienta 
potenţialul lor pentru dezvoltarea altor servicii pu-
blice, astfel lărgind sfera de prestare a serviciilor pu-
blice pentru comunităţile respective.
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În cadrul statelor membre ale Uniunii Euro-
pene, concepţia privind rolul şi locul serviciilor 
publice în ansamblul activităţii de administra-
ţie publică, precum şi reglementarea lor juridică 
prezintă diferenţe de abordare, uneori semnifica-
tive, în cadrul acestor state. Acest fapt a prilejuit 
dispute în cadrul discuţiilor pe această temă la 
nivelul Comunităţii Europene, opunând mai ales 
reprezentanţii unei abordări concurenţiale în re-
glementarea serviciilor şi a liberalizării pieţei ser-
viciilor publice adepţilor unei implicări mai active 
a statului în gestionarea şi organizarea corespun-
zătoare particularităţilor naţionale ale serviciilor 
respective.

Mult timp instituţiile comunitare, preocupate de 
reglementarea organizării şi dezvoltării activităţilor 
economice de interes comun, au relativizat diferenţe-
le existente dintre parteneri în concepţiile lor privind 
statul, administraţia publică şi libertăţile fundamen-
tale. Democraţia şi economia de piaţă au reprezentat 
priorităţi majore, fiecare stat având posibilitatea de a-
şi păstra specificul naţional în reglementarea celorlal-
te sectoare. Situaţia actuală este diferită, marea piaţă 
unică europeană a devenit o realitate, prilejuind o 
reorientare a sferei interesului organelor comunitare 
la elaborarea unor reguli minimale pentru un ,,servi-
ciu public european”. 

Problema serviciului public, mult timp consi-
derată secundară, a devenit determinantă pentru 
dezvoltarea comunitară. Astfel, tratatul privind 
crearea Comunităţii Europene, semnat la Roma în 
1957, acordă foarte puţin spaţiu serviciilor publi-
ce. Pentru o îndelungată perioadă reglementările 
comunitare şi activitatea instituţiilor europene au 
confirmat această orientare, în timp ce jurispru-
denţa Curţii Europene de Justiţie a abordat mai 
tranşant problema serviciilor publice abia la înce-
putul anilor 90. Tratatul de la Roma din 25 martie 

1957 cuprinde o singură menţiune referitoare la 
,,serviciile publice” la care se adaugă alte câteva 
referiri tangenţiale. Astfel, în legătură cu domeni-
ul transporturilor, art.77 din Tratat (devenit art.73 
prin Tratatul de la Amsterdam din 1997), afirmă 
că ,,sunt compatibile cu prezentul tratat ajutoare-
le care răspund cerinţelor de coordonare a trans-
porturilor sau care corespund rambursării anumi-
tor prestaţii interne noţiunii de serviciu public”. 
Aceasta este singura referire directă la noţiunea de 
serviciu public, pe lângă care putem identifica însă 
o serie de alte trimiteri indirecte în acest concept. 
Astfel, art.48 din Tratat (devenit 39) privind libera 
circulaţie a forţei de muncă pe teritoriul Comuni-
tăţii exclude din sfera sa de incidenţă ,,angajările în 
administraţia publică”.

Concepţia Comisiei Europene privind Tratatul de 
la Roma expune că acest tratat este vizat să privile-
gieze liberalismul economic pentru a promova dez-
voltarea serviciilor publice. În acest context, începând 
cu anul 2006, se poate observa o schimbare a atitu-
dinii Comisiei Europene în ce priveşte întreprinderile 
publice titulare de drepturi speciale sau exclusive. De 
asemenea, în cadrul unei comunicării din 11 septem-
brie 2006 privind ,,serviciile de interes economic ge-
neral în Europa” Comisia încearcă o circumscriere a 
sferei acestei noţiuni, arătând că ele sunt ,,activităţi de 
serviciu comercial, care îndeplinesc misiuni de interes 
general”. Aşa este cazul serviciului de transport în co-
mun, de furnizare a energiei electrice, de comunicaţii. 
Aceste servicii nu corespund strict unor nevoi mate-
riale, ci servesc şi unor scopuri de natură socială.

Un moment recent al evoluţiei serviciilor publice 
îl reprezintă proiectul Cartei verzi a serviciilor publice 
de interes general, proiect iniţiat de către Centrul eu-
ropean al întreprinderilor cu participare publică şi de 
interes economic general, transmis spre studiu Con-
siliului Uniunii Europene. 
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rolul dIplomaţIeI economIce în dezvoltarea
economIeI mondIale

Conf. univ. dr. nicolae ŢÂU;
Drd. valentin Stegăroiu, UlIM 

Economic diplomacy is the closest direct, acceptable, and regular contact in international economic 
relations. Economic policy is formation and direction; diplomacy is communication and implementation 
– the lubricant of foreign policy machinery. Traditionally, its form derives from the nature of the state 
system itself. In the absence of a common forum, such as an international parliament, states were obliged 
to regulate their contacts directly. As international economic relations became more complex, they were 
obliged to became knowledgeably about the state to which they had been sent, skilled not only in advan-
cing their sovereign’s interests there but in interpreting what was going on in the other sovereign’s mind, 
the better for sovereign to gain or to forge understandings to their mutual advantage. 

Pe parcursul secolului XIX, relaţiile economice in-
ternaţionale au avansat mult mai repede decât pro-
ducţia economică. Argumentul forte este că, datorită 
implementării şi promovării diplomaţiei economice, 
economiile diferitelor ţări în această perioadă au 
devenit tot mai deschise pentru comerţ, majorând 
esenţial profitul din comerţul exterior. Exportul ţări-
lor europene, în 1913, a atins nivelul de 14 la sută din 
PIB, pe când în 1830 acesta era numai 5,5 la sută, iar 
în secolul XVIII – 2-3 la sută [1, p11]. În acelaşi timp, 
comerţul internaţional şi-a schimbat structura: dacă 
în secolele precedente exportul era bazat pe mărfuri 
specifice, în secolul XIX 60 la sută era bazat pe comer-
cializarea resurselor, mai târziu trecând la schimbul 
de mărfuri industriale. 

De la stabilirea primelor contacte între ţări, legă-
turile economice s-au transformat în relaţii importan-
te care, cu timpul, au fost numite internaţionale. Din 
istoria diplomaţiei, cunoaştem că primii diplomaţi au 
fost oameni de afaceri şi bancheri, iar primele contrac-
te semnate referitoare la relaţiile comerciale reprezintă 
primele documente diplomatice semnate între ţări. În 
acest timp s-a majorat substanţial numărul ţărilor care 
stabilesc relaţii diplomatice la nivel de ambasade. Majo-
ritatea ţărilor în personalul ambasadelor au inclus pos-
tul de ministru-consilier care coordonează activitatea în 
domeniul relaţiilor economice internaţionale. Aceasta 
a dus la dezvoltarea rapidă a comerţului internaţional. 
Datele arată că, din 1830 până în 1913, comerţul inter-
naţional a crescut de 20 de ori, în timp ce în perioada 
celor trei secole precedente – doar de 3 ori. În anul 1913, 
comerţul internaţional a atins 33 la sută din producţia 
internaţională, pe când în 1800 era  de 3 la sută. 

Nu întotdeauna interacţiunea dintre politică şi 
economie putea fi numită diplomaţie economică. 
Cristalizarea mai mult sau mai puţin recunoscută a 
noţiunii diplomaţie economică ţine de ultimele dece-
nii ale secolului XX. Ea reprezintă un aliaj în care se 
contopesc toate componentele relaţiilor internaţio-
nale şi diplomatice, inclusiv mecanismele economice 
şi sociale, militare, de investigaţii, care ajută la dirija-
rea societăţii.

Diplomaţia economică este puţin studiată ca 
domeniu al activităţii internaţionale în sfera relaţii-
lor social-politice. Totodată, ea este parte de nedes-
părţit a ştiinţei şi practicii economiei mondiale şi a 
activităţii internaţionale economice, precum şi a re-
laţiilor internaţionale în toate dimensiunile: politice, 
economice, de drept, sociale, culturale şi religioase. 
Pentru explicarea esenţei diplomaţiei economice nu 
este de ajuns să ne limităm la „economizarea poli-
ticii” şi la „politizarea economiei”: ambele aceste 
fenomene şi-au găsit locul în domeniul dirijării pro-
ceselor sociale. Acest proces este diplomatic nu nu-
mai prin esenţa sa (corelarea intereselor reciproce 
contradictorii, elaborarea unor „reguli de joc” reci-
proc acceptabile, trecerea conflictelor, disensiunilor 
ce apar pe un alt teren – pe aria negocierilor prin 
soluţionarea paşnică a diferendelor), dar şi drept 
criteriu administrativ, deoarece rolul primordial în 
promovarea diplomaţiei economice le revine, prin 
tradiţie, departamentelor relaţiilor externe, ministe-
relor afacerilor externe ca instituţii de stat capabile 
să realizeze scopurile naţionale.

Diplomaţia economică presupune recunoaşte-
rea unei practici economice conştientizate, priorităţii 
reformismului raţional, fără a miza pe cataclisme so-
ciale. Ea contează pe colaborarea echitabilă şi egală 
în drepturi a tuturor participanţilor legitimi la gestio-
narea economiei mondiale în regimul acţiunilor pre-
vizibile şi pe baza recunoaşterii indiscutabile a inte-
reselor legitime ale tuturor participanţilor indiferent 
de formele de proprietate, prin respectarea de către 
ei a angajamentelor internaţionale şi a normelor una-
nim recunoscute ale dreptului internaţional. De unde 
rezultă că diplomaţia economică trebuie să ofere în-
tregii comunităţi platforma necesară pentru tratati-
ve, pentru o dezvoltare echitabilă şi egală în drepturi, 
fără a admite samavolnicia şi dictatul internaţional.

Diplomaţia economică, ca şi diplomaţia în gene-
re, este parte organică componentă a politicii exter-
ne, a activităţii statelor pe plan internaţional, deoare-
ce anume politica externă determină scopurile şi sar-
cinile diplomaţiei economice care conţin o totalitate 
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de măsuri practice, precum şi formele, mijloacele şi 
metodele folosite la înfăptuirea politicii externe.

În opinia noastră, chiar dacă diplomaţia econo-
mică până la un timp nu a fost recunoscută oficial, 
aceasta nicidecum nu înseamnă că analiştii nu acor-
dau atenţie orientării economice în relaţiile interna-
ţionale, mai ales în literatura ştiinţifică. Putem vorbi 
despre două moduri distincte de abordare a stan-
dardelor diplomaţiei economice: politic şi economic. 
Fireşte că abordarea politică predomină. Cât despre 
conţinutul intern al diplomaţiei economice, acolo în 
ultimele decenii s-au produs profunde transformări 
calitative. Parametrii de bază ai acestor schimbări pot 
avea următoarele aspecte: economic mondial, regio-
nal, politico-ideologic, de prognozare.

Se mai poate vorbi şi despre existenţa în diploma-
ţia economică a două direcţii de legătură între econo-
mie şi politică: directă şi inversă. Tonul îl dă diploma-
ţia care însumează o totalitate de măsuri, procedee 
şi metode nemilitare aplicate prin prisma condiţiilor 
concrete şi caracterului sarcinilor propuse. Evident că 
ele trebuie să fie internaţionale prin sfera unde se ma-
nifestă cât mai substanţiale ca esenţă, iar în ce priveş-
te importanţa – să exprime interesele naţionale şi să 
asigure securitatea naţională. Clar lucru că odată cu 
creşterea internaţionalizării vieţii economice, printre 
sarcinile enumerate un rol din ce în ce mai important 
trebuie să revină problemelor economice atât la nivel 
macro, cât şi micro.

Suntem de acord cu Şcetinin V. D. care argumentea-
ză că unitatea dintre politică şi economie se manifestă 
prin următoarele modificări structurale, avându-se în 
vedere:

a) caracterul activităţii;
b) tehnologia dirijării;
c) succesiunea priorităţilor;
d) mecanismul realizării [2, p.26-27].

Dar înainte de a examina problemele realizării 
acestor standarde în teoria contemporană şi practi-
ca diplomaţiei economice, vom face o scurtă privire 
asupra preistoriei diplomaţiei economice. Unii autori 
susţin că prima informaţie cu caracter comercial-po-
litic se întâlneşte încă în Vechiul Testament, luând 
drept exemplu contractul comercial dintre Solomon 
şi Hiram [3,p.19]. Mult mai târziu, perioada fărâmiţă-
rii feudale (sec. XII-XIII) a extins funcţiile diplomaţiei. 
Este cunoscut faptul că întreaga istorie multiseculară 
a serviciului diplomatic din diferite ţări, formarea şi 
dezvoltarea lui sunt indisolubil legate de relaţiile eco-
nomice internaţionale [4, p.332].

Încă până la revoluţia industrială au existat in-
stituţii financiare cu relaţii internaţionale extinse în 
oraşele negustoreşti medievale – Veneţia, Barcelona, 
Genova. Se întâmpla că băncile mari îşi asumau rolul 
de creditori ai „expediţiilor coloniale”. În sec. XVII au 
apărut un şir de companii comerciale; unele monarhii 
europene (Anglia, Olanda, Danemarca, Spania) le-au 
dat dreptul să desfăşoare comerţul colonial exterior şi 

să exprime interesele politice ale ţărilor lor în anumite 
teritorii de peste mări. Interesele economice au deve-
nit pentru diplomaţie acel punct de sprijin pe care se 
ţineau toate pârghiile puterii de stat.

 Sub aspect organizatoric, diplomaţia economică 
contemporană a fost precedată de etapa diplomaţiei 
comerciale. De fapt, această circumstanţă n-a schim-
bat nici una din trăsăturile substanţiale în activitatea 
politică internaţională: pentru ca alianţa dintre diplo-
maţie şi economie să capete trăsăturile unui fenomen 
comun generalizator, era nevoie de ceva mai mult 
decât de o simplă asigurare diplomatică, fie şi extrem 
de subtilă, prin forma ei aristocratică şi politică a ce-
rinţelor comerciale ale industriaşilor şi agrarienilor 
din diferite ţări de peste hotare.

Forţele economice, mai devreme sau mai târziu, 
însă în mod inevitabil îşi găsesc expresia în domeniul 
politic. Aşa că problema când anume plasarea capi-
talurilor peste hotare va schimba politica externă e 
o problemă ce ţine numai de timp. Specialiştii urmă-
resc, pe baza de material concret, legătura reciprocă 
care conchide în timp, devansează sau întârzie dintre 
economia şi politica principalelor ţări ale lumii. Acest 
proces al raporturilor de reciprocitate s-a afirmat cât 
se poate de clar în etapa actuală a economiei mon-
diale, care a primit denumirea de etapă a globalizării.

Despre apropierea neîntârziată a unei noi etape 
în dezvoltarea economiei mondiale savanţii au aver-
tizat demult. Încă la începutul secolului trecut, ei au 
prorocit începutul interimperialismului ca cel mai în-
alt stadiu pe care îl poate atinge economia liberă de 
piaţă. Din această constatare au fost trase concluzii 
ample prin consecinţele lor, inclusiv pentru activita-
tea politică, pentru diplomaţie.

Într-o formă generală procesele pieţei au creat 
un şir de posibilităţi economice pentru accelerarea în 
devans a progresului economic. Ele înlesnesc inter-
acţiunea economică la toate nivelurile internaţionale, 
stimulează în anumite condiţii creşterea economică, 
contribuie la accelerarea şi majorarea proporţiilor 
schimbului de realizări performante ale omenirii în 
sferele economică şi intelectuală, intensificând astfel 
progresul social mondial. Aceste tendinţe oferă noi 
posibilităţi şi pun mereu noi sarcini în faţa diplomaţiei 
economice, fac să devină extrem de necesară această 
sferă a activităţii internaţionale.

Globalizarea proceselor economice şi universali-
zarea formării preţurilor în condiţiile pieţei au dus la 
extinderea consecinţelor negative ale „aritmiei” pie-
ţei pe plan local. Prioritatea factorilor şi stimulentelor 
pieţei în lipsa unor mecanisme de frânare cât de cât 
reale duce la accentuarea diferenţierii şi inegalităţii în 
economia mondială la toate nivelurile – naţional şi in-
ternaţional.

Un caracter contradictoriu are interacţiunea sti-
mulentelor şi mecanismelor de piaţă ale economiei 
liberale: paralel cu aspectele pozitive privind acce-
lerarea creşterii economice, crearea premiselor ge-
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nerale pentru dinamizarea concurenţei, aceste sti-
mulente au şi laturi extrem de negative (degradarea 
avantajelor concurenţei naţionale vizavi de giganţii 
financiar-industriali internaţionali, înrăutăţirea condi-
ţiilor pentru creşterea şi perfecţionarea potenţialului 
uman naţional etc.). Ar mai fi de adăugat că procese-
le transnaţionale din domeniul economiei au dus la 
degenerarea crimei organizate naţionale într-o crimă 
internaţională.

Cele două modalităţi de abordare a diplomaţiei 
economice (abordarea politică şi economică) prin 
conţinutul, scopurile şi procedeele de realizare au 
avut un şir de consecinţe pentru diplomaţia economi-
că, inclusiv:

− se detaşează unele ramuri şi sfere ale activi-
tăţii economice care devin subiecte ale di-
plomaţiei economice (comerţul, investiţiile, 
impozitele);

− se conturează tot mai mult ideea necesităţii 
„globalizării cu chip de om” (prin prisma tra-
diţiilor şi valorilor naţionale fără a admite exa-
gerarea rolului orientării sociale în procesul 
dezvoltării economice).Atât teoria, cât şi prac-
tica economică confirmă punctul de vedere 
că potenţialul uman devine cel mai important 
factor al creşterii economice durabile. Majo-
rarea investiţiilor în dezvoltarea umană este 
considerată acum drept linie strategică care 
asigură sporirea eficienţei economiei, seco-
lul XXI devenind secolul celor care au capital 
uman dezvoltat şi nu celor care dispun de mai 
multe resurse naturale sau de fonduri fixe;

− se mai observă şi o creştere a parametrilor 
sociali şi promovarea factorului uman ca as-
pect important al diplomaţiei economice. 
Dezvoltarea potenţialului uman a devenit 
un indice important care demonstrează ca-
pacitatea unor ţări, a comunităţii mondiale 
în ansamblu de a răspunde la solicitările im-
perioase ale producţiei moderne, inclusiv la 
nivel internaţional cu ajutorul mijloacelor şi 
metodelor diplomaţiei economice;

− devine tot mai larg cercul participanţilor la în-
tregul proces al diplomaţiei economice. Para-
lel cu poziţiile tradiţionale rezervate serviciului 
diplomatic profesional, la diplomaţia econo-
mică încep să participe şi alte formaţiuni obş-
teşti, inclusiv businessul particular (privat).

Făcându-se astfel apariţia, „diplomaţia particu-
lară” exercită o influenţă contradictorie: în loc să-şi 
atribuie dreptul de a reprezenta întreaga societate şi 
numai în favoarea sa, „diplomaţia particulară” se ca-
racterizează şi prin unele aspecte constructive. Drept 
exemplu pot servi procedeele şi metodele de soluţio-
nare a unor probleme, între altele, din domeniul eco-
logiei. Se ştie că organizaţiile businessului particular 
într-un şir de cazuri se dovedesc a fi mai eficiente în 
comparaţie cu programele de stat.

Odată cu apariţia „diplomaţiei particulare” apare 
şi problema coordonării mecanismelor internaţiona-
le, ca nu cumva diplomaţia economică să devină un 
ostatic al conflictelor, în care cel puţin una dintre părţi 
este o firmă particulară. Una din căile de soluţionare 
este calea juridică, care constă în crearea mecanisme-
lor de reglementare alternativă a litigiilor, inclusiv ar-
bitrajul conform regulilor Camerei internaţionale de 
comerţ, Centrului internaţional pentru reglementa-
rea diferendelor ce ţin de investiţii sau Comisiei ONU 
pentru dreptul comercial internaţional, conciliere şi 
mediere. A doua cale este cea politico-statală care 
prevede stabilirea căilor legitime de transmitere a in-
tereselor particulare (inclusiv ale ţărilor străine) către 
organele puterii de stat ale ţării de reşedinţă sau ale 
ţării-gazdă:

− datorită globalizării, diplomaţia economică 
încetează de a mai fi o activitate pur intersta-
tală. Funcţiile ei s-au conturat de-a binelea 
în ce priveşte asigurarea politică şi juridică a 
economiilor naţionale pentru preluarea stan-
dardelor internaţionale în condiţiile asigurării 
intereselor naţionale, fără ca aceasta să fie în 
detrimentul securităţii naţionale. Cunoaşte 
o anumită evoluţie şi concretizarea regulilor 
legate de acordarea suportului politic propri-
ului business peste hotare. Printre obiectele 
protejate alături de firmele naţionale nime-
resc şi firme străine, iar rolul de protectori 
(lobi) îl pot avea şi foştii diplomaţi;

− paralel cu „diplomaţia particulară” se afir-
mă şi unele variante ramurale ale diploma-
ţiei economice care sunt nişte prototipuri ale 
„problemelor sectoriale”, având un caracter 
global: energetică, ecologică, alimentară etc. 
În condiţiile globalizării, bunăoară, un interes 
sporit trezeşte comportamentul ţărilor când 
vine vorba despre o problemă cardinală, cum 
ar fi gradul de posedare a resurselor energeti-
ce şi controlul asupra debitării lor, asupra căi-
lor şi mijloacelor de furnizare. Unul din marii 
cunoscători ai acestui domeniu, J. Mitchell, 
într-o lucrare despre „noul sistem geopolitic al 
energeticii”, menţionează că în etapa actuală 
„aritmetica energeticii se subordonează mai 
mult factorului politic”. [5,p.178] Argumente 
similare pot fi aduse şi în legătură cu alte as-
pecte sectoriale ale diplomaţiei economice;

− odată cu trecerea la noile condiţii de funcţio-
nare a economiei mondiale, devine tot mai 
dificilă depăşirea noilor probleme şi provo-
cări globale. Pe acest teren se ciocnesc unele 
tendinţe contradictorii. Pe de o parte, ţine-
rea sub control a intereselor generatoare de 
conflicte, asigurarea soluţionării lor pe baza 
acelor „reguli de joc” care au fost elaborate şi 
se perfecţionează în comunitatea internaţio-
nală. Aceasta este o sarcină reală importantă, 
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pe care teoria şi practica o pun în faţa diplo-
maţiei economice. Pe de altă parte, paralel cu 
funcţia elaborării şi respectării standardelor 
coordonate pe plan internaţional, a dreptu-
lui internaţional şi a angajamentelor inter-
naţionale, în sfera diplomaţiei economice 
nimeresc şi măsuri de natură contradictorie, 
când standardele internaţionale aproape că 
sunt „sacrificate” de dragul concepţiilor ideo-
logice naţionale şi alte concepţii;

− există tendinţa de a atribui o importanţă tot 
mai mare diplomaţiei economice. Viaţa a con-
firmat prognozele făcute anterior despre creş-
terea rolului diplomaţiei în dezvoltarea globa-

lă. Cunoscutul profesor american E. Johnson 
a formulat această idee în felul următor: „Cu 
cât mai mare este interdependenţa diferite-
lor părţi ale comunităţii mondiale, cu atât mai 
important devine rolul diplomaţiei” [6, p.9]. Se 
dezvoltă interesele naţionale, se modernizea-
ză totodată şi mijloacele pentru asigurarea lor, 
inclusiv cu ajutorul diplomaţiei economice.

 În concluzie, noi considerăm că, pornind de la 
funcţia de a contribui la elucidarea unor aspecte par-
ticulare, diplomaţia economică trece tot mai mult la 
asigurarea sarcinilor dirijării de către stat a întregului 
proces. Această mutaţie îşi găseşte reflectarea în rela-
ţiile economice internaţionale contemporane.
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abordarea multIdIscIplInară la crearea strategIIlor pe 
pIaţa InternaţIonală a InvestIţIIlor

Drd. olesea MElnICEnCo, aSEM

This paper invites to pay an attention to the multidisciplinary approach in analyzing strategies 
of investment market. Because different views and mental models co-exist, we rely on the idea that 
only multidisciplinary application of knowledge permits to evaluate correctly the transformations 
on the international financial market. We focus particularly on the necessity of application of social 
sciences and natural physical/biological/social analogs. 

Prezentul articol este dedicat problemei abordă-
rii multidisciplinare în studierea pieţei internaţionale 
a investiţiilor. Cu toate că scopul articolului este unul 
ştiinţific, sper să aibă şi aplicare didactică. În ultimii 
ani, tot mai mult se vorbeşte despre specializarea 
cunoştinţelor şi instruirea specialiştilor ce posedă cu-
noştinţe vaste într-un anumit domeniu, ceea ce ni se 
pare absolut incorect. 

În anul 1984, în SUA, a fost creat Institutul Santa 
Fe (The Santa Fe Institute), care are ca scop studierea 
independentă multidisciplinară în fizică, biologie şi 
ştiinţe sociale. Cercetătorii, lucrătorii instituţiilor de stat 
şi private colaborează pentru a înţelege mecanismele 
complicate ale lumii contemporane. Ideea institutului 
ne-a părut foarte aplicativă pentru piaţa financiară in-
ternaţională. Natura pieţei este foarte complicată ca să 
fie inclusă într-o oarecare formulă. Piaţa apreciază li-
bertatea, originalitatea, flexibilitatea gândirii, care apa-
re ca rezultatul sintezei a mai multor discipline ştiinţifi-
ce, ce nu au nimic în comun la primă vedere.

Unul din partenerii cunoscutului investitor-geniu 
Warren Buffet – Charlie Mangher a introdus noţiunea 
de Investire Nouă. Teoria lui a fost realizată mai târ-
ziu de Bill Miller. Conceptul e simplu: Investirea Nouă 
este direcţionată de un „apetit” intelectual puternic, 
setea de idei şi cunoştinţe noi şi aplicarea lor. 

Susţinând această părere, Institutul Santa Fe a rui-
nat dogmele teoriei clasice şi a evidenţiat patru carac-
teristici, specifice pentru economia contemporană:

1. Interacţiune dizolvată. Ceea ce are loc în eco-
nomie se determină prin activitatea multor 
agenţi independenţi. În plus, acţiunile fiecă-
ruia dintre ei depind de acţiunile aşteptate 
ale numărului limitat al altor agenţi şi de sis-
temul creat de ei.

2. Lipsa dirijării globale. Deşi există legi şi insti-
tuţii, nu există o fiinţă globală, care va direc-
ţiona economia. Economia este dominată de 
concurenţă şi coordonare din partea agenţi-
lor sistemului.
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3. Adaptarea permanentă. Comportamentul, 
activitatea, strategiile agenţilor, la fel ca şi 
produsele şi serviciile lor, sunt permanent re-
văzute. Cu alte cuvinte, sistemul se adaptea-
ză permanent. Se creează noi produse, pieţe 
noi, forme de comportament noi etc. E un 
sistem permanent în lucru.

4. Dinamica neechilibrată. Spre deosebire de 
modelele echilibrate, care au dominat în eco-
nomia clasica, savanţii de la Institutul Santa 
Fe sunt convinşi că economia, care perma-
nent se schimbă, există departe de echilibru. 

Ideea studierii economiei contemporane ca a unui 
sistem complex nu este nouă. Teoria haosului, apărută 
la sfârşitul sec. XIX, este aplicată cu succes nu numai în 
fizică, dar şi în studierea proceselor economice. 

Vorbind despre piaţa internaţională a investiţiilor, 
am considera interesantă pentru aplicare şi aşa-nu-
mită „problema lui El Farol” („El Farol Bar problem”), 
creată, în 1994, de către Brian Arthur. Modelul are 
toate caracteristicile unui sistem adaptiv complex şi 
analizează comportamentul agenţilor în acest sistem. 
Adoptarea deciziilor se bazează pe modelarea prog-
nostică. Totodată, modelul aplică postulatele teoriei 
darwiniste despre selecţia naturală. De ce „problema 
lui El Farol” poate fi aplicată pe pieţele financiare? 
Deoarece una din primele întrebări cu care se con-
fruntă investitorii este prognozarea sistemelor adap-
tive (acestea pot fi pieţele locale, corporaţiile transna-
ţionale etc.). Am putea afirma că ne aflăm la naşterea 
unei economii absolut noi, caracterizate prin evoluţie 
aplicativă. Aşadar, „problema lui El Farol”, care este 
un element al teoriei jocurilor în complex cu teoria 
biologică a lui Darwin, pot explica unele efecte pe 
piaţa financiară dintr-un simplu motiv – piaţa financi-
ară e un sistem complex cu trăsături specifice. Despre 
avantajele aplicării modelelor matematice în econo-
mie şi, mai ales, în activitatea investiţională se discută 
şi se scrie mult. Totuşi, suntem convinşi că adaptarea 
conceptelor din fizică, biologie, dar, mai ales, din filo-
zofie şi psihologie la cercetarea pieţelor contempora-
ne este un viitor al ştiinţei economice.

Piaţa internaţională a investiţiilor e un sistem 
autoorganizat şi, desigur, autoadaptiv. Pentru ţări ca 
Republica Moldova, care şi-au pus un scop important 
– atragerea investiţiilor din fluxul global al capitalului, 
înţelegerea proceselor, dar, mai ales, a esenţei acestor 
procese, este o afacere primordială. Cum sunt organi-
zate relaţiile şi pieţele regionale, cum funcţionează 
ele şi ce legi respectă? Răspunsurile la aceste întrebări 
ne pot servi drept bază pentru adoptarea unor decizii 
corecte macroeconomice. Abordarea multidiscipli-
nară poate fi o nouă viziune în profunzime. Această 
privire ne poate da avantaje incomparabile cu ceilalţi 
jucători ai pieţei. Dar pentru realizarea acestora este 
necesară o privire atipică asupra proceselor pe piaţa 
internaţională a investiţiilor, o privire analitică, bazată 
pe cercetări multidisciplinare. 

„Jucătorii” pieţei internaţionale a investiţiilor 
(corporaţiile, guvernele etc.) activează intr-un me-
diu autoorganizat. Ştiinţa sociologică ne răspunde 
la multe întrebări despre funcţionarea şi formarea 
acestui mediu. Teoria autoorganizării, teoria apariţiei 
(theory of emergence) şi altele pot şi trebuie folosite 
pentru cercetări economice şi analize aplicative. În 
SUA, deja sunt laboratoare şi institute, care se ocupă 
cu astfel de studii. Cel mai cunoscut este laboratorul 
Los Alamos (Los Alamos National Laboratory). Recent, 
acolo s-au studiat combinaţiile simbiotice ale oame-
nilor şi reţelelor, folosirea vastă a resurselor Interne-
tului în activitatea umană, în general, şi în economie, 
în special. Savanţii afirmă că avantajele, pe care le-a 
căpătat omenirea, vor crea o abilitate colectivă auto-
organizată pentru soluţionarea problemelor sociale. 
Desigur, economiştii speră la rezolvarea problemelor 
economice, în primul rând, cum ar fi crizele mondiale 
drastice, crahurile bursiere etc. 

E interesantă descoperirea, pe care a făcut-o Nor-
man Johnson, unul din lucrătorii laboratorului. El afir-
mă că, dacă un sistem este limitat de specialişti de în-
altă calitate, calitatea comună a deciziilor scade. Fără 
îndoială, rezultatele cercetării le cunosc guvernanţii, 
liderii ţărilor dezvoltate. Aici putem doar presupune: 
poate ţările bogate sunt interesate în eficacitatea mi-
nimă a celor sărace, deci eficienţa totală creşte din 
acest motiv şi ele doar profită. Dacă acceptăm că pia-
ţa globală e un sistem şi afirmaţia lui Johnson e veridi-
că, atunci rămâne doar să ne punem pe gânduri… 

Vorbind despre pluridisciplinaritate, este necesar 
să menţionăm că această abordare trebuie să fie nu 
numai extensivă, ci şi intensivă. Adică la crearea stra-
tegiilor de succes pe piaţa investiţională studierea cu-
noştinţelor noi în domeniul economiei este de o ne-
cesitate vitală. Limitarea la economia clasică înseamnă 
limitarea progresului şi ca rezultat – soarta de outsider. 
Piaţa financiară contemporană, cu toate că încă mai fo-
loseşte modelele clasice, tot mai des nu poate fi prog-
nozată, dar chiar şi analizată cu ajutorul lor. 

Modelele intelectuale, create cu mulţi ani în urmă, 
nu fac faţă trendurilor recente. Ele se schimbă, cum se 
schimbă şi mentalitatea, şi modul de gândire a omu-
lui. În anii 40, psihologul din Scoţia K. Craik a publicat 
lucrarea „The nature of explanation”. Ideile lui au fost 
continuate de P. Johnson-Laird („Mental models”). Ei 
au studiat modelele intelectuale, folosite de oameni. 
Am recomanda cărţile acestea pentru analiză obli-
gatorie la facultăţile economice. Autorii au aplicat o 
nouă privire asupra perceperii fenomenelor sociale şi 
economice. Deci, ca să nu ne aprofundăm în esenţa 
acestor lucrări geniale, vom constata doar că s-a tras 
o concluzie: limitarea gândirii la un anumit număr de 
modele duce la concluzii greşite. Desigur, la crearea 
strategiilor investiţionale chiar şi o singură concluzie 
sau decizie greşită poate avea consecinţe fatale.

Lumea contemporană, şi economia desigur, 
la fel este foarte pragmatică. Foarte rar un om de 
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afaceri, un politic va realiza ceva fără sens. Timpul 
înseamnă bani. Folosirea eficientă a resurselor este 
un moment esenţial, deci toate resursele sunt foar-
te limitate. Una dintre doleanţele autorului acestui 
articol este ca economiştii autohtoni, care încă nu 
folosesc multidisciplinaritatea în activitatea lor, să 
o aplice. SUA cheltuiesc milioane de dolari pen-
tru cercetări de acest gen, mii de oameni lucrează 
pentru aplicarea modelelor complexe. Principalul 
accent am dori să-l punem pe momentul că noi nu 
trebuie să mergem în altă direcţie şi tot mai mult 
să ne specializăm. Viziunea pragmatică şi cea de 
perspectivă constau în faptul că toate fenomenele 
contemporane în economie şi investiţii, în special, 

trebuie privite prin prisma tuturor cunoştinţelor 
acumulate de omenire. 

Astăzi, am putea afirma că caracterul multidisci-
plinar al cercetărilor înseamnă competitivitate maxi-
mă a rezultatelor aplicative ale acestora, şi, consecu-
tiv, a economiei naţionale. Omenirea e foarte mobi-
lă şi accesul la informaţie este destul de simplificat. 
Deci, în lupta mondială câştigă nu acela care posedă 
informaţia, ci tot mai des acela care o poate prelucra, 
modela, analiza. 

În economie nu există legi absolute. Numai ma-
nevrarea profesionistă, gândirea inovativă e regina 
şi mama tuturor succeselor, în afara acelor, desigur, 
care sunt proiectate de Dumnezeu. 
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This article is dedicated for necessity of international partnership using in insurances and rein-
surances. In this context there was identified problems in this national system of insurances com-
parison and solution ways of these through international partnership, event that making possible 
applying of non traditional methods of reinsurances, and at the same time, modernizing financial 
produces distributed on national sector of insurances.
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Abordarea oricărei probleme, dar mai ales a 
celeia ce implică parteneriatul internaţional, urmă-
reşte un anumit scop. În viziunea noastră, partene-
riatul internaţional în sfera asigurărilor, mai întâi 
de toate, vizează soluţionarea problemei privind 
evoluţia ulterioară a sectorului naţional de asigurări. 
Astăzi, ţara noastră se găseşte în situaţia în care, 
realmente, sectorul naţional de asigurări îşi începe 
activitatea de la început. Fără îndoială că aceasta 
este dificil de realizat.

În ce constă problema evoluţiei asigurărilor în Re-
publica Moldova, ţinând cont de situaţia actuală? În 
primul rând, aceasta este determinată de asigurarea 
de pensie complementară, asigurarea de viaţă, asigu-

rarea de asistenţă medicală facultativă şi încă de fap-
tul că cetăţenii noştri nu fac uz de dreptul de a recla-
ma despăgubiri, în scopul recuperării daunelor cau-
zate, în sfera asigurărilor ca instrument de protejare 
a intereselor personale ale acestora. În mod obişnuit, 
aceasta vizează protecţia prin asigurare a întreprin-
derilor industriale şi activităţilor de antreprenoriat. În 
prezent, este nesemnificativă varietatea de riscuri in-
dustriale acceptate în asigurare. Aceste componente 
ale problemei date impun necesitatea formării unei 
cereri solvabile reale, fapt ce va contribui la sporirea 
volumului de prime de asigurare încasate.

În ce condiţii este efectuată soluţionarea acestei 
probleme astăzi? Cum arată sectorul naţional de asigu-
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rări? Nivelul de penetrare a asigurărilor în PIB, în anul 
2006, a constituit 1,27%, în timp ce în ţările cu eco-
nomie avansată mărimea acestui indicator a variat 
de la 8 până la 10%. Volumul de prime de asigurare 
pe locuitor în aceeaşi perioadă a constituit 12,96 $ 
USD/persoană, pe când cheltuielile medii pe locuitor 
în ţările industrial dezvoltate privind protecţia prin 
asigurare au constituit mai mult de 2,0 mii $ USD. Altă 
problemă cu care se confruntă, astăzi, sectorul naţio-
nal de asigurări este determinată de imposibilitatea 
de a prognoza dinamica preţurilor la bunuri, fiind 
astfel create dificultăţi în procesul de determinare a 
primelor de asigurare, precum şi de faptul că piaţa fi-
nanciară actuală se află în faza incipientă.

Neînţelegerea conceptului de asigurare, atât la 
nivel de stat, cât şi la nivel de consumatori, reprezin-
tă o altă problemă cu care se confruntă astăzi secto-
rul naţional de asigurări, aceasta fiind determinată 
de nivelul redus de capitalizare a asigurărilor autoh-
tone. Conform informaţiei prezentate de autoritatea 
de administrare a asigurărilor la 31 decembrie 2006, 
doar capitalul social al societăţii internaţionale de 
asigurări „ASITO” S.A. corespunde prevederilor le-
gale, pe când cuantumul capitalului social al celor-
lalţi 32 de asiguratori acreditaţi se află sub nivelul 
care a fost stabilit prin noua redacţie a legii privind 
asigurările. În acest context, se impune necesitatea 
menţionării nivelului subdezvoltat al infrastructurii 
de piaţă, concentrarea sporită a activităţilor de asi-
gurare, când 15 la sută din numărul total al socie-
tăţilor de asigurare acreditate controlează 65% din 
volumul primelor încasate, legislaţia fiscală nefavo-
rabilă, selecţia defavorabilă a riscurilor la nivel de 
activitate a societăţilor de asigurare, ratingul redus 
al acestora. În activitatea de reasigurare, de obicei, 
preţul serviciului prestat este de aşa natură că face 
imposibilă acordarea unei protecţii prin asigurare. 
Concluzia generală este următoarea: în sectorul na-
ţional de asigurări, indiferent de faptul în ce măsură 
nivelul primei de asigurare corespunde standardelor 
internaţionale, dacă asiguratul dispune de bani pe 
care decide să-i cheltuie pentru a procura o asigura-
re, atunci asigurătorul va fi disponibil să contracteze 
o asigurare. Este, de asemenea, necesar să fie men-
ţionat nivelul neîndestulător privind statistica asi-
gurărilor, precum şi cadrul legislativ restrâns în baza 
căruia este reglementată activitatea de asigurare.

În baza acestor caracteristici, se face posibilă iden-
tificarea necesităţilor esenţiale ale sectorului naţional 
de asigurări. Înainte de toate se impune necesitatea 
amplificării procesului de evoluţie a legislaţiei privind 
asigurările. Problema esenţială de astăzi este deter-
minată de necesitatea modificării aprecierilor privind 
importanţa asigurărilor în procesul de evoluţie a eco-
nomiei naţionale. Există destul de serioase argumen-
te pentru a considera că pe tot parcursul celor 16 ani 
de tranziţie economică şi de promovare a reformelor 
vizând constituirea relaţiilor de piaţă, în Republica 

Moldova asigurările niciodată n-au fost examinate ca 
prioritate. Atâta timp cât va exista o asemenea per-
cepţie a asigurărilor de cercurile guvernamentale ale 
R. Moldova, e puţin probabil să se producă anumite 
modificări în sectorul naţional de asigurări, în general, 
şi a asigurărilor, în particular.

Din alt punct de vedere este lesne de înţeles că, 
dacă funcţionarii publici, ale căror salarii se află sub 
nivelul salariului mediu pe economie, sau pensionarii, 
pensia cărora se află sub nivelul minimum de existen-
ţă, ar fi întrebaţi dacă consideră asigurările drept di-
recţie prioritară în promovarea reformelor vizând in-
stituirea relaţiilor de piaţă în economie, desigur că se 
vor pronunţa împotriva acestei idei şi nu se vor opu-
ne în cazurile în care se vor aplica diverse impozite ac-
tivităţilor de antreprenoriat, considerând că acestea 
ar face posibilă majorarea salariilor şi pensiilor care le 
sunt achitate.

Informaţia insuficientă, furnizată consumatorului 
privind stabilitatea financiară a societăţilor de asigu-
rare şi condiţiile în baza cărora sunt puse în aplicare 
asigurările, capitalizarea lor, necesitatea utilizării me-
todelor aplicate în statistica internaţională a asigu-
rărilor, inclusiv a Know-Haw-urilor internaţionale în 
legislaţia privind asigurările, redistribuirea riscurilor 
asigurate (se are în vedere reasigurările), necesitatea 
de a se familiariza cu principiile generale de funcţio-
nare a asigurărilor a autorităţilor publice şi a consu-
matorilor şi, în sfârşit, nevoia de protejare a activelor 
de influenţa inflaţiei. 

 Cum ar putea să fie soluţionată această primă pro-
blemă, care este reliefată ca obiect de discuţie? În linii 
generale este cu neputinţă soluţionarea acesteia, în 
cadrul sectorului naţional de asigurări. Va fi suficient 
sau insuficient pentru sectorul naţional de asigurări 
ca această problemă să fie soluţionată numai la un 
asemenea nivel care se va orienta doar la formele pu-
blice de protecţie prin asigurare, instituind astfel un 
control benevol exercitat de către stat asupra acestei 
activităţi, în lipsa totală a asigurărilor private? 

Această problemă ar putea fi soluţionată în mod 
inadecvat şi lent, adică prin valorificarea experienţei 
naţionale, fără ca să fie aplicate rezultatele obţinute 
din parteneriatul internaţional. Cum ar putea fi deter-
minată una din căile de soluţionare adecvată şi efi-
cientă a problemei în cauză? 

În opinia noastră, prin valorificarea practicii na-
ţionale şi a rezultatelor obţinute din parteneriatul 
internaţional. Ce se înţelege prin noţiunea de parte-
neriat internaţional? Colaborarea cu cei mai impor-
tanţi parteneri, pe care poate miza sectorul naţional 
de asigurări. La aceştia pot fi atribuiţi asigurătorii 
internaţionali, intermediarii în asigurări, asociaţiile 
naţionale şi regionale ale asigurărilor, autorităţile de 
administrare a asigurărilor din diferite ţări, organi-
zaţiile internaţionale necomerciale, cum ar fi Orga-
nizaţia Mondială a Comerţului (UNCTAD), asociaţiile 
naţionale şi profesionale ale actuarilor în asigurări, 
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ale evaluatorilor de riscuri, instituţiile de învăţământ 
superior specializate în pregătirea cadrelor necesare 
pentru sfera asigurărilor etc.

 Componenţa acestor parteneri importanţi cores-
punde în întregime necesităţilor remarcate ca direcţii 
prioritare de evoluţie a sectorului naţional de asigu-
rări. Cine dintre aceşti parteneri ar putea contribui 
la o soluţionare mai eficientă a problemelor cu care 
se confruntă sectorul naţional de asigurări ? Este pu-
ţin probabil ca una dintre organizaţiile menţionate 
ar putea contribui la soluţionarea problemelor care 
persistă în acest sector al pieţei financiare. Din aces-
te considerente, se impune necesitatea ca relaţiile 
de cooperare internaţionale să fie întreţinute cu toţi 
partenerii posibili, care funcţionează astăzi la nivel 
regional şi mondial. Numai prin utilizarea deplină a 
posibilităţilor pe care le acordă cooperarea interna-
ţională cu toţi partenerii posibili, se poate contribui la 
o soluţionare a problemelor reliefate mai sus.

Una dintre cele mai dificile probleme, ce urmează 
a fi soluţionată astăzi, este determinată de necesita-
tea integrării sectorului naţional de asigurări în comu-
nitatea mondială a asigurărilor. În mod firesc această 
problemă ar putea fi soluţionată doar în contextul 
instituirii parteneriatelor internaţionale. Astfel, se im-
pune necesitatea accentuării celor mai importante 
probleme, soluţionarea cărora constituie nişte prio-
rităţi pentru sectorul naţional de asigurări. Acestea 
sunt determinate de necesitatea capitalizării societă-
ţilor de asigurare, de utilizarea modelelor aplicate de 
statistica internaţională de asigurări, a know-haw-uri-
lor internaţionale şi redistribuirea riscurilor asigurate. 
La aceste probleme ar putea să fie atribuită şi cea a 
protejării drepturilor consumatorilor.

Indiferent de modificarea parametrilor macroe-
conomici generali, problemele ce vizează activita-
tea sectorului naţional de asigurări vor deţine şi în 
continuare un rol deosebit în procesul de evoluţie a 
asigurărilor în Republica Moldova. O altă problemă 
o constituie activităţile desfăşurate de către asigură-
torii străini, adică primii parteneri din totalitatea par-
tenerilor strategici ai R. Moldova, din cadrul partene-
riatelor internaţionale. Însă acreditarea asigurătorului 
internaţional în sectorul naţional de asigurări impu-
ne în mod obişnuit necesitatea îmbinării intereselor 
naţionale şi a principiilor de comerţ internaţional al 
produselor de asigurare, care sunt determinate de 
Organizaţia Mondială a Comerţului (UNCTAD).

În mod firesc, în acest context există asemenea 
constrângeri, cum ar fi protejarea drepturilor con-
sumatorilor naţionali, cerinţele faţă de activitatea 
comercială a asigurătorului în sectorul naţional de 
asigurări, limitarea în drepturi a asigurătorilor afiliaţi 
societăţilor de asigurare străine, vizând aplicarea asi-
gurărilor sociale obligatorii, licenţierea şi respectarea 
legislaţiei naţionale, controlul privind activitatea in-
ternaţională în asigurări, securizarea operaţiunilor de 
reasigurare şi respectarea legislaţiei antimonopol.

Ar putea, oare, contribui la soluţionarea acestor 
probleme un oarecare alt partener din cadrul cooperări-
lor internaţionale? Cu certitudine că aceste probleme 
ar putea fi soluţionate prin implicarea unui asemenea 
partener, cum ar fi reasigurătorul internaţional. Îna-
inte de toate, se impune necesitatea sporirii nivelului 
de capitalizare a societăţilor de asigurare. Spre deose-
bire de investiţiile directe, care implică pierderea ni-
velului de independenţă de către sectorul naţional de 
asigurări, acesta este determinat de obţinerea unui 
segment de piaţă semnificativ de către un asigură-
tor internaţional important, atunci când reasigurarea 
acordă posibilitatea de a spori potenţialul financiar al 
asigurătorului prin acordarea de posibilităţi financia-
re de către comunitatea internaţională de asigurări.

Utilizarea metodelor aplicate de statistica inter-
naţională şi a know-haw-urilor internaţionale repre-
zintă una dintre condiţiile obişnuite din activitatea 
reasigurătorilor străini în sectorul naţional de asigu-
rări. Prin reasigurare poate fi soluţionată şi problema 
vizând protejarea intereselor patrimoniale ale consu-
matorilor, prin acordarea de garanţii de primă calitate 
şi a unei stabilităţi de către societatea internaţională 
de reasigurare.

Astăzi, reasigurările internaţionale fac posibi-
lă soluţionarea unei asemenea probleme, cum ar fi 
protecţia de influenţa inflaţiei a activelor deţinute 
de către asigurător, aceasta nefiind tipică pentru 
reasigurători. Acordarea protecţiei prin reasigurare 
este garantată atât de către reasigurările tradiţiona-
le, cât şi de cele netradiţionale, act care este realizat 
prin reasigurarea componentelor financiare ale con-
tractelor de asigurare. Astfel, este remarcat faptul 
că reasigurările deţin şi vor deţine şi în viitor un rol 
important în sectorul naţional de asigurări, acesta 
fiind determinat de evoluţiile ulterioare ale acestei 
componente a pieţei financiare naţionale, întrucât 
activitatea dată demonstrează o îmbinare iscusită a 
intereselor naţionale cu avantajele acordate de coo-
perarea internaţională în domeniu.

În concluzie, vom menţiona că actuala comunita-
te mondială a asigurărilor nu mai poate fi examinată 
ca o simplă unificare a unei mulţimi de sectoare na-
ţionale de asigurări. În această ordine de idei, se are 
în vedere procesul de globalizare a comunităţii mon-
diale de asigurări; desigur că în contextul evoluţiilor 
ulterioare ale sectorului naţional de asigurări; globa-
lizarea nu poate să nu ţină cont de avantajele pe care 
le poate acorda cooperarea internaţională sectorului 
respectiv. Mai întâi, se are în vedere instituirea unei 
noi modalităţi internaţionale de distribuire a produ-
selor de asigurare în cadrul Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului şi elaborarea unui asemenea mecanism 
juridic, care ar garanta concomitent protejarea drep-
turilor consumatorului autohton şi ale intereselor 
sectorului naţional de asigurări.

Celelalte caracteristici, menţionate în acest con-
text, determină concentrarea activităţilor de asigura-
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re prin fuziune, absorbţie; constituirea grupurilor de 
asigurare, care pot accepta riscuri de proporţii, când 
volumul unei tranzacţii poate număra miliarde de 
dolari americani; parteneriatul instituit între societă-
ţile de reasigurare, intermediarii financiari, brokerii 
de asigurare impune necesitatea constituirii unor 
structuri internaţionale interramurale, dar nu a unor 
structuri supranaţionale. Alături de cele menţionate 
anterior, se impune şi necesitatea utilizării unor pro-
duse moderne, care sunt distribuite de către societă-

ţile de asigurare şi reasigurare internaţionale, cum ar 
fi gestionarea activelor asigurătorilor, futures-ul de 
asigurare şi reasigurarea de alternativă.

În final, vom remarca că posibilităţile acordate de 
către cooperarea internaţională în vederea soluţio-
nării problemelor naţionale corespund necesităţilor 
noastre. Ar fi iraţional să nu fie utilizate acele avanta-
je, acordate de cooperarea internaţională şi, în primul 
rând, în vederea evoluţiilor ulterioare ale sectorului 
naţional de asigurări.

bibliografie:
1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova “Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale persoane-

lor juridice, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de antreprenoriat pentru scopuri fiscale” 
nr.1046 din 3 octombrie 2001 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.121-123 din 5 octombrie 2001.

2. Stanislav Fotescu – Direcţii şi modalităţi de dezvoltare a asigurărilor şi reasigurărilor în medii concurenţiale 
internaţionalizate şi globalizate // Tezele conferinţei ştiinţifice ”Symposia Professorum”, Economic (8-9 oc-
tombrie 2004), Editura ULIM, Chişinău 2005, pag.151-156.

3. Stanislav Fotescu, Oleg Stratulat – Sistemul de asigurări din Republica Moldova: experienţa reformării şi direc-
ţiile modernizării // Analele ULIM, volumul III, secţia economie, Chişinău 2004, pag. 62-69.

4. Stanislav Fotescu – Sistemul de distribuţie a asigurărilor şi modernizarea acestuia. Editura ASEM, Chişinău, 
2006.

5. Stanislav Fotescu – Problemele racordării asigurărilor la standardele internaţionale // Tezele simpozionului 
internaţional “Probleme regionale în contextul procesului de globalizare”, 9-10 octombrie 2002, Editura 
ASEM, Chişinău, 2002, pag.146-149.

6. Ion Galiceanu, Mihaela Galiceanu – Asigurări interne şi internaţionale // Editura Spirit Românesc, Craiova, 
1999.

7. www.issa.md/rapoarte/2006 



◆ —            ECONOMIE GENERALĂ

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.4 (60) 2007

24

competenţa autorItăţIlor publIce locale 
în admInIstrarea patrImonIuluI publIc

Drd. asist. univ. Svetlana PavElCo;
Conf. univ. dr. lidia CojoCarU, aSEM

 
 The knowledge and understanding competences which reappear elective local represent one 

of the most important elements of administrative activities which are provide to those election. The 
competences of local council and mayor depend of good working public administration; swear qua-
litative public services and making a positive image of proper community. Public property admini-
stration has a distinct role. Therefore, is very important to local public authority known those rights 
and obligations, reflective to administrate public property, which is that contribution to economical 
development in proper locality.

Acum, după 16 ani de la adoptarea Constituţiei 
Republicii Moldova, care reglementează principiile 
de bază ale organizării şi funcţionării administraţiei 
publice locale, ne întrebăm dacă au fost stabilite toa-
te premisele şi posibilităţile ca colectivităţile locale să 
poată supravieţui în noile condiţii, să facă faţă cerinţe-
lor crescânde ale populaţiei prin acordarea de servicii 
publice necesare şi calitative. Niciodată nu s-a elabo-
rat un document oficial care să conţină priorităţile 
politicii naţionale în domeniul administraţiei publice 
locale. Fiecare reformă întreprinsă prevedea doar ju-
mătăţi de măsură şi astfel nu se vedea întregul, nu se 
ştia cum trebuie să fie o administraţie publică locală, 
ce fel de sarcini sunt puse în faţa ei, cu ce posibilităţi 
şi instrumente trebuie dotată pentru a putea face faţă 
cerinţelor crescânde ale cetăţenilor săi, care sunt res-
ponsabilităţile acesteia în procesul de administraţie 
publică şi la ce fel de rezultate trebuie să se aştepte.

Problema patrimoniului public local rămâne a fi 
una dintre cele mai controversate şi confuze domenii 
de activitate ale administraţiei publice locale. În con-
diţiile ratificării Cartei Europene a Autonomiei Locale, 
în care sunt stipulate principiile de organizare şi de 
funcţionare a administraţiei publice locale, în sfârşit, 
aleşii locali au obţinut dreptul şi capacitatea efectivă 
de a gestiona o parte din treburile publice, sub pro-
pria răspundere şi în favoarea populaţiei, fără ameste-
cul altor autorităţi, fie centrale, fie locale de alt nivel. 
Astfel, autorităţile publice locale sunt puse în situaţia 
de a se simţi, cel puţin formal, adevăratul proprietar al 
bunurilor colectivităţilor, gestionarul bugetelor pro-
prii, precum şi conducătorul puterii locale. 

Un alt subiect destul de actual şi semnificativ se 
referă la necesitatea utilizării unor instrumente spe-
cifice de gestiune a proprietăţii publice, instrumente 
care să facă posibilă obţinerea de venituri proprii atât 
de necesare colectivităţilor locale. Dat fiind faptul că 
Republica Moldova nu mai primeşte de ceva timp 
(2002) nici un suport financiar de la organismele fi-
nanciare internaţionale, această stare de lucruri are 
un impact extrem de negativ asupra veniturilor şi 
cheltuielilor publice locale. Autorităţile publice locale 

sunt puse în situaţia să găsească cele mai moderne 
şi cele mai eficiente instrumente de administrare a 
colectivităţii pe care o reprezintă pentru a face faţă 
intereselor cetăţenilor din teritoriu, să reuşească să 
le presteze servicii publice calitative şi să realizeze cu 
succes scopul şi obiectivele administraţiei publice lo-
cale. Fără îndoială că acest fapt se poate realiza doar 
prin alocarea resurselor financiare de care dispun 
care, cu părere de rău, sunt insuficiente. În procesul 
de dezvoltare locală accentul, de cele mai multe ori, 
este pus pe utilizarea creativă a ceea ce este valoros şi 
atractiv în comunitate. 

Veniturile autorităţilor publice locale se formează, 
în mare măsură, din impozite şi taxe locale, precum şi 
din vânzări de bunuri. Şi de ce numai atât? De ce auto-
rităţile publice locale nu se orientează spre obţinerea 
resurselor financiare din gestiunea patrimoniului pu-
blic, de ce nu se utilizează şi alte instrumente decât 
cele ale vânzării şi privatizării bunurilor proprietăţii pu-
blice? Deşi avem mai multe acte normative care regle-
mentează modalităţile de gestiune a proprietăţii publi-
ce, cum ar fi arenda, concesiunea bunurilor proprietate 
publică, cu regret, acţiunile cele mai des întâlnite sunt 
înstrăinarea bunurilor proprietate publică. 

Considerăm că, prin gestiunea corectă a proprie-
tăţii publice, s-ar aloca resurse financiare importante 
la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, iar valo-
rificarea permanentă a acesteia, utilizarea instrumen-
telor de gestiune, cum ar fi concesiunea, arenda bu-
nurilor proprietate publică, ar schimba considerabil 
situaţia economică la nivel local, contribuind, într-un 
final, la prestarea de servicii calitative şi realizarea cu 
succes a misiunii administraţiei publice.

În baza analizei legislaţiei actuale de specialitate, 
pot fi evidenţiate mai multe forme de folosire şi de ges-
tionare a bunurilor proprietate publică, cum ar fi:

•	 Darea	 bunurilor	 în	 administrarea	 întreprin-
derilor municipale şi instituţiilor publice;

•	 Concesionarea	obiectelor	proprietate	publică;
•	 Închirierea	sau	locaţiunea	bunurilor	mobile	şi	

imobile proprietate publică, care au altă des-
tinaţie decât cea agricolă;
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•	 Arenda	bunurilor	şi	terenurilor	cu	destinaţie	
agricolă. 

Rolul cel mai important în ceea ce priveşte admi-
nistrarea bunurilor proprietate publică la nivel locale 
le aparţine, fără îndoială, autorităţilor publice locale 
ca autorităţi reprezentative ale tuturor cetăţenilor co-
munităţii. Buna administrare a patrimoniului public 
depinde, în mare măsură, de gradul de implicare a ale-
şilor locali în acest proces, de nivelul de cunoştinţe şi 
pregătirea în domeniul ştiinţelor economice, juridice 
şi manageriale. Trebuie subliniat că patrimoniul repre-
zintă o putere pentru autorităţile publice locale, dar 
de cele mai multe ori acesta nu este folosit în cel mai 
eficient mod din diverse motive de natură legislativă, 
competenţă, lipsa delimitării, resurse financiare in-
suficiente pentru întreţinerea lor, lipsa de experienţă 
şi informaţie etc. Astfel, în continuare, vom încerca să 
evidenţiem acele competenţe ale aleşilor locali în do-
meniul administrării bunurilor proprietate publică.

Competenţa consiliilor locale în administrarea 
proprietăţii publice:

1. Consiliile locale administrează bunurile do-
meniului public şi privat al satului (comunei), 
oraşului (municipiului);

2. Ele decid darea în administrare, concesiona-
rea, darea în arendă ori în locaţiune a bunuri-
lor domeniului public; 

3. De asemenea, consiliile locale decid vânza-
rea, privatizarea, concesionarea sau darea în 
arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniu-
lui privat al localităţii pe care o reprezintă;

4. Consiliile locale decid atribuirea şi pot pro-
pune schimbarea destinaţiei terenurilor pro-
prietate municipală;

5. Decid asupra lucrărilor de proiectare, con-
strucţie a fondului locativ, precum şi de între-
ţinere şi modernizare a drumurilor;

6. Aprobă limitele admisibile de utilizare a re-
surselor naturale de interes local;

7. Deciziile privind administrarea bunurilor pro-
prietate municipală se adoptă cu majorita-
tea consilierilor aleşi. Donaţiile şi legatele cu 

sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea 
consiliului local, cu votul a cel puţin 2/3 din 
numărul consilierilor aleşi;

8. De asemenea, consiliul local poate decide 
transferarea bunurilor din domeniul privat al 
unităţii administrativ-teritoriale în domeniul 
public de interes local al acesteia.

În ceea ce priveşte competenţele autorităţilor 
executive (primarul) ale unităţilor administrativ-te-
ritoriale, vom enumera următoarele:

1. Primarul răspunde de inventarierea şi admini-
strarea bunurilor domeniului public şi privat 
ale satului (comunei), oraşului (municipiului). 
Anume primarul trebuie să inventarieze, anu-
al, bunurile care aparţin proprietăţii publice 
locale, iar rapoartele asupra situaţiei lor tre-
buie să le prezinte consiliului local. Mai mult 
decât atât, autorităţile publice locale trebuie 
să asigure delimitarea şi evidenţa separată a 
bunurilor din domeniul public şi domeniul 
privat al comunităţii;

2. De asemenea, primarul asigură repartizarea 
fondului locativ şi a controlului asupra în-
treţinerii şi gestionării acestuia în unitatea 
administrativ-teritorială respectivă;

3. Ca autoritate executivă, primarul răspunde 
de executarea deciziilor consiliilor locale în 
ceea ce priveşte administrarea bunurilor pro-
prietate publică;

4. De asemenea, primarul are dreptul de iniţiati-
vă şi de a propune modalităţi de administrare 
a anumitor bunuri ale proprietăţii publice.

Astfel, se observă o delimitare foarte clară a atri-
buţiilor pe care le are fiecare dintre cele două auto-
rităţi locale în domeniul administrării bunurilor pa-
trimoniului public local. De asemenea, nu trebuie 
trecut cu vederea faptul că în exercitarea activităţii 
administrative, autorităţile executive şi cele delibera-
tive trebuie să colaboreze împreună, întrucât ele au 
fost alese de către cetăţeni pentru a-i reprezenta, a le 
presta servicii publice calitative şi pentru a gospodări 
bunurile care aparţin localităţii.
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Interesele economIce naţIonale – obIectIv prIorItar
în polItIca comercIală a  românIeI

Drd. Mariana groDEnSChI, românia
Conf. univ. dr. nicolae ŢÂU, UlIM

In the article author try to argument theoretically and practically the need for priority respec-
ting national economic interests in the framework of international relations, promoting a flexible 
external policy, active, based on adequate internal policy, in which absence the external one remains 
without real support. 

La cumpăna secolelor XX şi XXI, este în curs de 
apariţie o nouă ordine economică internaţională. 
Aceasta tinde să se situeze în planul relaţiilor comer-
ciale pe baza teoriei şi practicii liberului schimb. Pe 
acest fundal are loc şi integrarea europeană, care 
vizează extinderea Uniunii Europene pe baza regle-
mentărilor comerciale internaţionale de piaţă liberă, 
deschisă. România trebuie, deci, să se dezvolte ţinând 
seama de mediul internaţional existent. De luarea în 
considerare a acestor condiţii depinde însuşi viitorul 
naţiunii române. Astfel, România trebuie să armoni-
zeze tendinţele internaţionale, globale şi regionale 
cu interesele sale naţionale.

În acest context, este nevoie ca România să fie 
activă atât în plan teoretic, cât mai ales în cel al prac-
ticii economice. Aceasta înseamnă că trebuie să fie 
dezvoltată o gândire economică eficientă şi de pers-
pectivă conform intereselor naţionale, concomitent 
cu reorganizarea economiei după intrarea în Uniunea 
Europeană şi integrarea eficientă în economia mon-
dială. Această gândire nu trebuie să fie dogmatică, ci 
pragmatică şi realmente folositoare pentru ţara noa-
stră. Căci şi Cromwell, şi Colbert, ca şi Smith şi Ricardo, 
au acţionat în interesul ţărilor lor. Nicăieri, niciodată în 
lume, nu s-au aplicat dogmatic şi integral teoriile străi-
ne, ci au fost adaptate la nevoile statelor respective, in-
diferent că era vorba de Anglia, Franţa, Germania, SUA 
sau Japonia. Suntem pentru o economie deschisă, dar 
împotriva teoriilor nihiliste şi dizolvante în ceea ce pri-
veşte viitorul naţiunilor şi economiilor lor. Tradiţia şco-
lii şi cercetării româneşti, avându-i în frunte pe Mihail 
Manoilescu, Virgil Madgearu, Victor Bădulescu, Mitiţă 
Constantinescu, Costin Murgescu şi alţii, o impune.

Prioritatea intereselor economice naţionale în 
cadrul relaţiilor internaţionale necesită o politică 
externă flexibilă, activă, bazată pe o politică inter-
nă adecvată, în lipsa căreia cea externă rămâne fără 
suport real. Iar respectarea intereselor economice 
naţionale va face casă bună cu interesele econo-
mice internaţionale, atunci şi acolo unde politica 
internaţională se bazează pe democraţie şi respect 
reciproc, iar totalitarismul în luarea deciziilor este 
eliminat. Acest fapt este esenţial şi pentru succesul 
integrării europene. El reprezintă o mare şansă pen-
tru popoarele continentului nostru.

Pentru a avea succes, integrarea, însă, trebuie să 
se desfăşoare liber de prejudecata că Occidentul are 
numai industrii moderne şi eficiente comparativ ce 
Estul şi Sud-Estul şi că orice industrie est- sau sud-est 
europeană, care o concurează pe cea occidentală, tre-
buie făcută în aşa fel încât să fie eliminată. Diviziunea 
şi cooperarea internaţională a muncii, desfăşurate ra-
ţional şi reciproc avantajos între toate ţările Europei, 
ar putea, în schimb, să asigure progresul întregului 
continent şi al fiecărei ţări în parte în cadrul noii vie-
ţi economice, care începe să se prefigureze în lume. 
Colaborarea economică internaţională reciprocă, fără 
dominaţii şi dominatori, constituie chezăşia liniştii şi 
progresului tuturor [1].

În opinia noastră, tranziţia României la economia 
de piaţă, a fost ghidată de interese care au încetinit 
promovarea reformelor, având impact negativ pentru 
ţară şi majoritatea covârşitoare a cetăţenilor. Această 
realitate gravă a fost recunoscută oficial chiar la cel 
mai înalt nivel. Cu prilejul lansării Strategiei naţiona-
le pentru dezvoltarea durabilă a României-orizont 
2005, în mai 2003, fostul preşedinte Ion Iliescu arăta: 
„Dacă ar fi să rezumăm neîmplinirile tranziţiei, cuvinte-
le-cheie ar fi: dezindustrializare, dezurbanizare, destră-
marea structurilor agriculturii de tip industrial, scăderea 
drastică a puterii de cumpărare a populaţiei, micşora-
rea calităţii vieţii şi a volumului prestaţiilor serviciilor 
publice de sănătate şi educaţie, reducerea natalităţii şi a 
speranţei de viaţă, slăbirea solidarităţii sociale şi naţio-
nale”. Este evident că toate neîmplinirile menţionate 
evidenţiază înregistrarea, în cursul tranziţiei noastre, 
a unor rezultate principale negative.

În tranziţia postsocialistă din economia României 
au fost implicate, în mare măsură, şi interesele din ex-
teriorul ţării. Apreciind sensul acestei implicări, la în-
ceputul anului 1990, omul de ştiinţă american, Noam 
Chomski, scria: „Lumea a treia trebuie să-şi îndepli-
nească funcţia de piaţă-sursă de materii prime şi 
muncă ieftină. Se fac mari eforturi de a dirija Euro-
pa de Est în această direcţie”. Derularea tranziţiei, la 
noi, atestă pe deplin aprecierea menţionată. Pe baza 
acordurilor încheiate de guvernele care şi-au asumat 
conducerea ţării după 1989, cu FMI şi BM, România 
a fost implicată în procesul globalizării adecvat cu 
interesele unor ţări dezvoltate şi ale unor corporaţii 
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transnaţionale şi contrar multor interese ale naţiunii 
proprii. Această orientare a fost realizată, de regulă, 
prin îmbinarea unor interese individuale şi de grup 
autohtone, aparţinând unei minorităţi infime, cu inte-
resele exponenţilor capitalismului corporatist global.

Ar mai fi trebuit adăugat şi interesele unor ce-
tăţeni implicaţi în activităţile de comerţ exterior şi 
ale partenerilor externi, care au acţionat în dezacord 
cu nevoile şi posibilităţile ţării, generând mari defi-
cite în balanţele comerciale şi de plăţi, şi, ca urma-
re, creşterea datoriei externe. Totodată, interesele 
menţionate au limitat considerabil utilizarea capa-
cităţilor de producţie din industria noastră, precum 
şi a potenţialului pe care-l are România pentru agri-
cultură, cu efecte negative atât asupra folosirii forţei 
de muncă, cât şi asupra satisfacerii multor nevoi de 
consum ale populaţiei.

Economia naţională este organic legată de con-
struirea naţiunii şi a statului naţional. Ca expresie a 
celei mai închegate şi durabile comunităţi umane, te-
ritoriale, de limbă, cultură şi viaţă socială, istoriceşte 
construită, focalizând interesele comunităţii respec-
tive, economia naţională deţine locul proeminent în 
sistemul general al entităţilor economico-sociale şi 
politice. Practic, economia naţională constituie ce-
lula vie a economiei mondiale.

Ca şi alte fenomene şi procese economice, şi nu 
numai, ale evoluţiei istorice contemporane, creşterea 
interdependenţelor ce au luat forma de mondializa-
re sau globalizare a fost privită cu interesul pe care-l 
trezeşte noul, noutatea. Ulterior, însă, au început să 
iasă la iveală o seamă de sfidări şi chiar ameninţări ce 
se cereau şi se impun a fi stăpânite, gestionate. Era 
firesc şi oarecum previzibil ca o lume în care comu-
nicaţiile au devenit universale, informaţiile - instanta-
nee, transporturile – supersonice, iar armele (rachete-
le nucleare) – teleghidate continental, ca asemenea 
probleme devenite globale, precum alimentaţia, 
sărăcia, lichidarea subdezvoltării, creşterea demo-
grafică, asigurarea echilibrului ecologic, creşterea şi 
dezvoltarea economică să nu mai poată fi soluţionate 
decât la scară globală, cu participarea şi contribuţia 
democratică a tuturor ţărilor. Realitatea arată, însă, că 
în calea unei atare soluţionări a problemelor globa-
le există obstacole imense, determinate de tendinţa 
ţărilor puternice de a-şi impune voinţa faţă de cele 
slabe, obstacole ce se impun a fi înlăturate.

Înţelegerea economică realizată pe plan euro-
pean reprezintă o componentă a globalizării pieţelor. 
În cadrul UE, s-au realizat deja pieţe unice atât pentru 
produse şi servicii, cât şi pentru capitaluri şi forţa de 
muncă. Ca urmare, integrarea ţărilor care au aderat la 
UE  presupune adoptarea şi asimilarea normelor de 
funcţionare a pieţelor unice, concretizate în aquis-ul 
comunitar.

Integrarea economică pe plan european, ca pro-
ces de liberalizare a pieţelor, s-a realizat şi va con-
tinua, în primul rând, în conformitate cu interesele 

celor mai dezvoltate şi mai puternice ţări europene. 
Pentru aceasta, integrarea economică asigură extin-
derea pieţelor de desfacere, unele surse de materii 
prime şi forţă de muncă, precum şi sfere pentru valo-
rificarea unor capitaluri, inclusiv prin aderarea la UE a 
unor ţări în curs de dezvoltare (cum este şi România). 
Pentru ca integrarea în UE să fie favorabilă şi ţării 
noastre, ar trebui ca acest proces să contribuie efec-
tiv şi substanţial la reducerea marilor decalaje eco-
nomice pe care le avem faţă de ţările UE, îndeosebi 
faţă de cele dezvoltate. 

În prezent, România este o ţară în curs de dez-
voltare cu un PIB/loc., în 2006, de 10, 125 $ SUA la 
paritatea puterii de cumpărare, ceea ce reprezintă 
peste 84% din media mondială şi doar circa 23% din 
media ţărilor dezvoltate. Ca urmare, interesul fun-
damental al ţării noastre este de a realiza o creştere 
economică susţinută şi durabilă, astfel încât să de-
păşească, cât mai curând, nivelul economic mediu 
al ţărilor dezvoltate, cu deosebire al celor din UE. 
Produsul intern brut pe locuitor din România este, 
în prezent, de aproape 3,9 ori mai mic decât al Ger-
maniei, de 3,8 ori faţă de nivelul Franţei, de 3,7 ori 
faţă de nivelurile Italiei şi Regatului Unit. Ţările de 
referinţă menţionate nu sunt interesate de reduce-
rea decalajelor economice, căci aceasta ar face ca 
România să devină pentru ele un partener tot mai 
puternic. Dar ţara noastră nu poate trata cu indife-
renţă marile decalaje ce o despart de ţările UE.

După anul 1989, România şi-a reorientat comer-
ţul exterior spre ţările dezvoltate, acceptând cerinţe-
le impuse de globalizarea pieţelor. Deşi ţările din UE 
deţin o poziţie însemnată în comerţul nostru exterior, 
România încă nu a devenit pentru ţările respective 
un partener de relaţii reciproc avantajoase. Comerţul 
nostru exterior, cu produse industriale, cu ţările UE, 
generează o mare parte din deficitul comercial al ţării, 
ceea ce impune ca România să facă mereu împrumu-
turi externe, spre a-şi echilibra balanţa de plăţi.

Rezultă că cele mai puternice ţări dezvoltate nu 
sunt încă interesate ca România să le fie un partener 
pe deplin egal, cu care să realizeze relaţii economice 
reciproc avantajoase. Dimpotrivă, s-a urmărit ca ţara 
noastră să capete, în contextul globalizării pieţelor, 
rolul unei semicolonii, prin impunerea unor măsuri de 
dezindustrializare rapidă, precum şi prin trecerea de la 
o agricultură preponderent modernă la una de subzis-
tenţă. În acest sens, au fost utilizate şi multe prevederi 
incluse în acordurile stand-by încheiate de guvernele 
României postsocialiste cu FMI. Astfel, acordul încheiat 
în 2001 prevede „În prima jumătate a anului 2002 vom 
începe lichidarea entităţilor neviabile şi vom oferi spre 
vânzare entităţi viabile. Până la sfârşitul anului 2002 
vom începe lichidarea entităţilor viabile care nu au fost 
încă vândute”[2]. Este evident că, prin realizarea unor 
asemenea prevederi, economia românească nu poate 
avea şansa unei integrări favorabile în UE, în special, şi 
în procesul globalizării pieţelor, în general, deoarece 
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potenţialul ei economic este redus mereu, inclusiv în 
favoarea unor parteneri externi actuali.

Şi în condiţiile globalizării pieţelor, inclusiv prin 
integrarea economică realizată pe plan european, 
statele continuă să acţioneze pentru realizarea in-
tereselor naţionale. În acest sens, RobinCook (în cali-
tate de ministru de Externe britanic) sublinia: „scopul 
politicii externe britanice este de a urma interesele 
naţionale britanice”. Jacques Chirac (în calitate de 
preşedinte al Franţei), declara, în iunie 2000, în Reich-
stag: „este exclusă crearea unui suprastat european 
care să se substituie statelor naţionale... şi care să 
pună capăt existenţei acestora din urmă ca actori ai 
vieţii internaţionale ”.

Probabil, pe măsura extinderii UE şi a aprofundării 
procesului de integrare economică, vor surveni unele 
modificări şi în organizarea politică a Europei, dar ase-
menea modificări nu vor putea suprima naţiunile şi, 
deci, nici interesele naţionale. Or, aceste interese sunt 
realizate prin promovarea unor politici adecvate de 
către state. Pentru preîntâmpinarea şi surmontarea 
tendinţelor de dominare şi dictat, generate de glo-
balizare asupra ţărilor în curs de dezvoltare, inclusiv 
a României, este necesar să se acţioneze într-o serie de 
direcţii importante, cum ar fi:

a) intensificarea contactelor şi negocierilor cu 
ţările interesate în soluţionarea problemelor 
economice globale menţionate mai sus;

b) amplificarea şi diversificarea formelor de des-
făşurare a acestor contacte şi participarea la 
ele a unor reprezentanţi competenţi;

c) prezentarea de soluţii proprii şi realizarea, pe 
baza lor, a unor înţelegeri concrete şi eficiente, 
de natură a promova interesele naţionale;

d) transpunerea în viaţă, cu bună credinţă, a în-
ţelegerilor convenite;

e) cunoaşterea partenerilor de afaceri pentru a 
şti în ce măsură se poate conta pe interesul şi 
corectitudinea lor.

Analiza obiectivă a modului în care s-a acţionat şi 
se acţionează în continuare pe tărâmul economic în 
relaţiile externe ale ţării noastre învederează că s-au fă-
cut anumite progrese în direcţiile menţionate. Au fost 
activizate, în noile condiţii de după decembrie 1989, 
participările la cele circa 25 de organe şi organisme ale 
ONU (ECOSOC, PNUD, ONUDI, UNCTAD) şi cam tot atâ-

tea din afara sistemului ONU (FMI, BIRD, GATT-OMC, 
FAO, OIM, UNESCO), la care România este membră cu 
drepturi depline şi participă activ. În acest timp, ţara 
noastră a devenit membră a Uniunii Europene. Dar, în 
opinia noastră, rezultatele obţinute de România până 
în prezent în dezvoltarea schimburilor comerciale şi 
a cooperării economice în cadrul structurilor menţio-
nate sunt cu totul nesatisfăcătoare în ceea ce priveşte 
promovarea intereselor sale economice.

Dintre aspectele deficitare ce lasă mult de dorit, 
menţionăm următoarele:

a) În ultimii 16 ani a avut loc o evoluţie extrem 
de distorsionată a structurii exporturilor ro-
mâneşti, contrar oricăror principii şi criterii 
de eficienţă economico-socială. An de an au 
sporit exporturile de mărfuri neprelucrate sau 
cu grad scăzut de prelucrare în detrimentul 
celor cu grad ridicat de valorificare. Aceasta a 
adus mari pagube economiei româneşti atât 
în ceea ce priveşte scurgerea fără echivalent 
de avuţie naţională peste graniţă, cât şi sub 
raportul pierderii locurilor de muncă ce ar fi 
putut să fie create prin valorificarea superioa-
ră a resurselor materiale ale ţării.

b) În agricultură, importurile masive de carne şi 
alte produse alimentare din ţările CEFTA, UE 
şi din SUA au afectat o bună parte din unităţi-
le producătoare româneşti şi au contribuit la 
desfiinţarea a circa 100.000 locuri de muncă.

Concluzii. Promovarea interesului naţional im-
pune ca problemele economiei să fie prioritare. Ana-
liza dezvoltării economice abordează principalele 
probleme din economia românească, astfel în articol 
s-a constatat încetinirea creşterii economice, cea în-
registrată s-a dovedit a fi dependentă de consum, 
înrăutăţirea deficitului comercial şi de cont curent, 
stagnarea procesului de dezinflaţie, fluctuaţii ale cur-
sului valutar care afectează economia, reforma fiscală 
care a redus veniturile bugetare cu efecte pe termen 
lung, lipsa de măsuri privind abuzurile pe piaţa de 
capital, volumul mare de arierate la bugetul de stat 
şi la celelalte bugete publice, lipsa de flexibilitate pe 
piaţa muncii, mediul de afaceri neprielnic”. Acestea 
sunt problemele fundamentale de a căror rezolvare 
depinde progresul ţării şi poziţia României în marea 
familie europeană şi în lume.
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concentrarea producţIeI – unul dIntre obIectIvele 
prIorItare ale polItIcII agrare naţIonale

Drd. antonina Dranga, aSEM

Eine der Folgen der postsozialistische Privatisierung in unserem Land war die übermäßige Zer-
stückelung der Agrarflächen. Als Ergebnis begegnen wir uns heutzutage mit einem großen Problem 
im landwirtschaftlichen Sektor – die zahlreichen kleinen Bauerbetriebe sind nicht in der Lage, so-
wohl Bodenflächen effizient zu verarbeiten, sowie neue Technologien anzuwenden und evtl. mit 
internationaler Konkurrenz Schritt zu halten. Im vorliegenden Artikel werden Argumente für Kon-
zentrierung der landwirtschaftlichen Produktion, als dringende sozial-ökonomische Notwendigkeit, 
geliefert. 

Realitatea situaţiei economice actuale ne de-
monstrează că una din principalele frâne ale afirmării 
Republicii Moldova pe plan economic internaţional 
este competitivitatea joasă a produselor naţionale 
care, la rândul său, determină nivelul slab al compe-
titivităţii întregii ţări. Actualmente, Moldova nu este 
capabilă să valorifice plenar avantajele sale compa-
rative în pofida unui potenţial economic destul de 
semnificativ, inclusiv în sectorul agrar. Această pro-
blemă devine şi mai actuală în contextul amplifică-
rii continue a luptei pentru pieţele internaţionale a 
produselor agroalimentare.

Care este, aşadar, nucleul principal, ce determi-
nă competitivitatea produselor şi cea a naţiunii în 
general? În opinia savantului Gr.Belostecinic, aceas-
tă forţă se conţine „în capacitatea concurenţială 
a firmelor, a întreprinderilor şi a organizaţiilor ce 
formează ramura economică şi, în final – economia 
ţării”.1 Competitivitatea întreprinderii este, la rândul 
său, în mod direct influenţată de dimensiunea eco-
nomică a acesteia. Într-adevăr, firmele mici, deseori, 
nu sunt în stare să procure şi să utilizeze pe larg teh-
nică şi tehnologii performante, să angajeze personal 
înalt calificat, să asigure niveluri înalte de producti-
vitate şi eficienţă economică. În cazul întreprinderi-
lor agricole, concentrarea producţiei devine o nece-
sitate deosebit de acută ca urmare a unei privatizări 
pripite şi deseori necugetate în sectorul agrar ce s-a 
efectuat în R. Moldova.

Concentrarea producţiei în agricultură poate fi 
definită ca amplificarea dimensiunilor economice ale 
firmelor agricole sau, cu alte cuvinte – consolidarea 
în cadrul unor întreprinderi optime după mărime şi 
dimensiune a terenurilor agricole, mijloacelor de pro-
ducţie, forţei de muncă, a volumului de producţie la 
aşa un nivel, care ar asigura obţinerea eficienţei so-
cio-economice maxime. Astfel, delimităm două as-
pecte ale concentrării:

- dimensiunea unei întreprinderi agricole, care 
se exprimă prin parametri cantitativi (supra-

faţa agricolă, numărul de animale existent, 
valoarea mijloacelor fixe, disponibilul de for-
ţă de muncă etc.);

- mărimea firmei agricole, care se referă la indi-
catorii calitativi (producţiile medii obţinute la 
unitatea de suprafaţă, pe cap de animal sau 
pe unitate de produs; nivelul profitului unitar 
obţinut; rentabilitatea procesului de produc-
ţie agricolă etc.).

În esenţă, mărimea întreprinderii este dată atât de 
dimensiunea ei, cât mai ales de nivelul de intensitate 
la care se desfăşoară procesul de producţie agricolă. 
În contextul celor expuse, pot exista întreprinderi de 
dimensiuni mari, dar care, din cauza nivelului scăzut 
al intensivităţii producţiei, sunt de mărimi reduse, sau 
invers, întreprinderi de dimensiuni mici, dar care, prin 
rezultatele tehnice şi economice superioare obţinute, 
sunt considerate a fi mari.

Nivelul concentrării producţiei agricole diferă în 
funcţie de gradul de dezvoltare şi perfecţionare a for-
ţelor de producţie, de politica agrară promovată de 
stat şi forma de proprietate. Eficienţa economică a 
procesului de concentrare este condiţionată de efec-
tul economiilor de scară, care, la rândul său, duce la 
formularea teoriei mărimii optime a firmei, potrivit 
căreia costul mediu al unui produs scade până la un 
anumit nivel, după ce începe să se majoreze odată cu 
creşterea mărimii firmei.2 Astfel, limitele procesului 
de concentrare sunt cauzate de faptul că la un mo-
ment dat avantajele concentrării pot fi contractate 
de unele neajunsuri generate de o supraevaluare a 
dimensiunii, de exemplu: sporirea consumurilor la 
transportul produselor agricole sau al resurselor uti-
lizate, complexarea şi frânarea activităţii cadrelor de 
conducere, deficienţele în activitatea de aproviziona-
re cu resursele de producţie necesare sau în activita-
tea de valorificare a producţiei etc.

Un alt aspect important în contextul concen-
trării producţiei îl reprezintă specializarea. Este 
evident că profilarea-specializarea orientează în-

2 Концентрация сельскохозяйственного производства – «Эко-
номист», №7/2005, стр. 53

1 Belostecinic, Grigore – Concurenţă. Marketing. Competitivitate, 
Chişinău, 1999, p.121
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treprinderea agricolă spre un anumit sortiment 
de produse, determinat de cerinţele pieţei interne 
sau externe. În aşa fel, procesul specializării apare 
ca un factor primordial determinant în relaţia spe-
cializare-concentrare. În baza specializării există ra-
muri mai mult sau mai puţin predispuse la niveluri 
ridicate de concentrare a producţiei, ca urmare a 
posibilităţilor diferite de organizare şi desfăşurare 
a fluxului tehnologic pe baze industriale. Printre 
ramurile ce necesită niveluri mai înalte de concen-
trare menţionăm, în primul rând, producerea cărnii 
de porc, de pasăre şi a ouălor, precum şi ramura 
vegetală (complexuri de sere, plantaţii viticole şi 
pomicole etc.).

În Republica Moldova, gradul de concentrare 
al producţiei în sectorul agrar este foarte scăzut. 
Tranziţia postsocialistă s-a manifestat în agricultu-
ra ţării noastre mai ales prin tendinţe negative: su-
perfărâmiţarea terenului agricol, distrugerea unei 
părţi însemnate a bazei tehnico-materiale creată 
anterior, reducerea substanţială a înzestrării teh-
nice şi a productivităţii. Ca rezultat al reformei 
agrare şi al programului de privatizare a pămân-
tului, 1,1 mln de cetăţeni au primit în proprietate 
1,7 mln ha de terenuri agricole sau în medie 1,5 
ha, divizate în 3-5 sectoare amplasate uneori la 
distanţă considerabilă unul de altul. Astfel, în eco-
nomia noastră au devenit preponderente micile 
gospodării de subzistenţă, incapabile să asigure 
existenţa decentă pentru familiile sale şi, cu atât 
mai puţin, producerea mărfurilor competitive. De-
cizia fermă a R.Moldova de integrare în structu-
rile europene impune hotărâri şi măsuri radicale 
pentru depăşirea crizei în care se află în prezent 
agricultura ţării. Una dintre măsurile de primă ne-
cesitate este realizarea stringentă a unei tranziţii 
de la gospodăriile de subzistenţă ineficiente la or-
ganizarea lor în ferme agricole moderne. Cele din 
urmă posedă o serie de avantaje, pe care trebuie să 
le conştientizăm:

- întreprinderile agrare mari dispun de resurse 
financiare necesare procurării şi utilizării efi-
ciente a tehnicii şi a tehnologiilor moderne 
costisitoare;

- ele sunt mai atractive pentru investitori;
- necesită mai puţin echipament calculat pe 

unităţi de teren arabil;
- au posibilităţi mai vaste pentru implementa-

rea inovaţiilor tehnico-ştiinţifice;
- există numeroase practici de creare de către 

ferme mari a ciclurilor închise de producere, 
prelucrare şi comercializare a producţiei fără 
intermediari, ceea ce duce la micşorarea cos-
tului de producţie şi, respectiv, a preţului finit 
la produsele agricole;

- pot oferi condiţii bune de muncă şi, respec-
tiv, angaja personal înalt calificat;

- după cum a demonstrat experienţa, aceste 

gospodării utilizează mai eficient subsidiile 
alocate de stat;

- fermele mari, deseori, contribuie la moderni-
zarea infrastructurii în satele în care îşi des-
făşoară activitatea.

Drept dovadă a viabilităţii gospodăriilor mari 
serveşte şi experienţa bogată a ţărilor occidentale. În 
SUA, de exemplu, 157 de agrofirme din cele mai mari 
(care constituie 8% din totalul întreprinderilor agrare) 
asigură 73% din totalul producţiei agricole. Succese 
semnificative în domeniul concentrării producţiei 
agricole au realizat aşa ţări, ca Ungaria, Polonia şi alte 
state recent aderate la UE.

Din definiţia termenului de „concentrare” re-
zultă că aceasta presupune, mai întâi de toate, con-
solidarea suprafeţelor agricole. Parcelarea excesivă 
a terenului agricol la noi în ţară constituie impedi-
mentul principal în calea redresării agriculturii. Prin 
Hotărârea Guvernului din 22 mai 2006 a fost apro-
bat „Programul de consolidare a terenurilor agri-
cole pentru perioada 2006-2012”, prin care se ur-
măreşte majorarea productivităţii muncii, stoparea 
exodului forţelor de muncă din sectorul rural, di-
namizarea pieţei funciare şi ridicarea calităţii vieţii 
agricultorilor. Statul îşi propune să dinamizeze mai 
ales consolidarea terenurilor agricole individuale, 
ce aparţin unei familii şi consolidarea terenurilor în 
bază de arendă.

În opinia autorului, viitorul agriculturii moldo-
veneşti, într-adevăr, îi aparţine gospodăriei agrico-
le familiale, însă accentul trebuie pus nu doar pe 
arendare ca principala cale de consolidare a tere-
nurilor. Aşadar, procesul de consolidare e posibil prin 
3 modalităţi:

1. Achiziţionarea de pământ, ceea ce necesită 
investiţii mari pentru a se ajunge la dimen-
siunile optime ale firmei, posibile numai în 
perioade lungi de timp;

2. Arendarea, ceea ce ar permite optimizarea 
dimensiunii firmei în termeni şi cheltuieli 
mai mici decât în cazul cumpărării de teren, 
însă, după cum demonstrează practica, efi-
cienţa activităţii unei astfel de firme deseo-
ri este afectată de interesele contradictorii 
ale arendaşului şi arendatorului. În plus, 
durata contractelor de arendă agricole, în 
republică, din diferite motive, nu depăşeş-
te 3 ani. Această perioadă de scurtă dura-
tă a relaţiilor de arendă nu este favorabilă 
pentru amenajarea terenurilor agricole şi 
alte investiţii.

3.  Cooperarea gospodăriilor ţărăneşti în coo-
perative agricole în baza proprietăţii priva-
te, ceea ce ar avea efecte pozitive imediate 
atât pentru procesul de producţie, cât şi pen-
tru aprovizionarea cu mijloace de producţie 
şi valorificarea produselor în vederea creşterii 
competitivităţii lor. 
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În întreaga perioadă de existenţă a cooperării în 
agricultură, în lume nu a fost găsită o formă orga-
nizatorico-juridică mai eficientă. Astăzi, cooperarea 
este o parte indispensabilă a vieţii economice în 
majoritatea ţărilor lumii. Se estimează că pe glob 
activează peste 1 mln de organizaţii cooperative, ce 
reunesc cca 700 mln de membri. De menţionat este 
faptul că cea mai răspândită dintre formele coope-
rării este cea din agricultură: în Franţa şi Germania, 
cooperativele reunesc cca 80%, iar în China în jur de 
85% din gospodăriile agricole.

În agricultura R.Moldova activează la moment 
140 cooperative de producţie şi prestări servicii, 
care prelucrează doar 8,6% din suprafaţa totală a 
terenurilor agricole faţă de 503 mii de gospodării ţă-
răneşti (de fermieri), ce prelucrează 45% din supra-
faţa totală; 1263 de societăţi cu răspundere limitată 
(42%) ş.a. Astfel, cooperativele ocupă un segment 
mult prea mic pentru o dezvoltare rapidă a sectoru-
lui. Printre principalele impedimente în calea conso-
lidării terenurilor, inclusiv prin intermediul cooperă-
rii, se numără: lipsa unor linii de creditare şi a unor 
programe de creditare ipotecară necesare; resurse 
financiare limitate îndreptate spre realizarea acestor 
măsuri; insuficienţa acţiunilor de promovare a ideii 
de cooperare în rândul proprietarilor de terenuri; 
taxe şi tarife exagerate pentru serviciile notariale şi 
cadastrale legate de autentificarea tranzacţiilor cu 
terenuri agricole; plecarea la muncă peste hotare a 
proprietarilor de terenuri ş.a.

Pentru ca agricultura să devină cu adevărat un 
sector vital al economiei naţionale, având capa-
citatea de a se integra favorabil în piaţa agrico-
lă comună şi, ulterior, de a beneficia de efectele 
pozitive ale integrării, s-ar impune ca factorii de 
decizie să acţioneze cu perseverenţă în direcţia 
restructurării agriculturii din punctul de vedere al 
proprietăţii şi al structurilor de exploatare, asimi-

lării aquis-ului comunitar, modernizării infrastruc-
turilor şi ridicării performanţelor economice ale 
exploataţiilor agricole.

În contextul concentrării producţiei în agricultură 
aceste măsuri ar include:

1. Crearea cadrului legislativ-normativ armoni-
zat cu cerinţele UE şi asigurarea metodico-
ştiinţifică a programului de măsuri;

2. Crearea fondurilor de finanţare, inclusiv ape-
lând la sursele organizaţiilor internaţionale;

Un pas important pentru apropierea de structu-
rile europene îl reprezintă introducerea programelor 
FAO, SEPARD, FEOGA etc. Una dintre condiţiile acce-
sului la fondurile comunitare a constituit elaborarea 
unui plan de dezvoltare rurală, care trebuie adoptat 
de Comisia Europeană. Pentru multe state din cen-
trul şi estul Europei o astfel de cerinţă a reprezentat 
primul exerciţiu de planificare rurală. Moldova acu-
mulează o anumită practică de o astfel de planifica-
re prin intermediul proiectului de dezvoltare „Satul 
moldovenesc”.

3. Realizarea unor programe de stimulare a in-
vestiţiilor pentru consolidarea şi comasarea 
terenurilor agricole, inclusiv prin introduce-
rea sistemului de creditare ipotecară;

4. Informarea operativă şi oferirea consultaţiilor 
proprietarilor de terenuri;

5. Elaborarea unor programe speciale de şcola-
rizare a secretarilor consiliilor săteşti în sco-
pul autentificării în masă a tranzacţiilor cu 
terenuri agricole;

6. Monitorizarea continuă a proceselor de con-
centrare, bazate pe principiile economiei de 
piaţă.

Pe măsura acţionării în direcţiile conturate mai 
sus, agricultura naţională ar putea deveni nu doar 
un sector puternic şi competitiv, dar şi un propulsor 
pentru alte ramuri adiacente sectorului agrar.
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sItuaţIa actuală a comerţuluI cu amănuntul
în republIca moldova

asist. univ. drd. Mariana aMbroS, aSEM 

This article treats theoretically the role of the retail trade in the process of goods distribution 
from the producer to the consumer through determining and separating its functions with respect 
to the producers / wholesalers and to the consumers. The way these functions are fulfilled and the 
present situation concerning the development of the retail sector of the Republic of Moldova are re-
flected through estimating the trends and development problems of this economic sector.

Schimbările semnificative la nivel micro- şi ma-
croeconomic, ca urmare a opţiunilor de reformă  
bazate pe proprietatea privată, pe principiile şi me-
canismele mediului concurenţial, impun eforturi con-
siderabile în domeniul distribuţiei mărfurilor pentru a 
corela eficient sfera producţiei cu cea a consumului şi 
a oferi clienţilor utilităţile dorite.

Dezvoltarea comerţului cu amănuntul influenţea-
ză unele domenii de activitate şi ramuri ale economi-
ei naţionale ca industria, agricultura, sectorul terţiar, 
precum şi o serie de sectoare publice sau instrumen-
te de orientare macroeconomică, cum ar fi: sistemul 
impozitelor, sistemul de utilizare şi salarizare a forţei 
de muncă, sistemul investiţional ş.a. Acest fapt se da-
torează funcţiilor comerţului cu amănuntul, pe care 
acesta le realizează  în relaţiile economiei de piaţă, 
care pot fi delimitate:

în raport cu producătorii/comercianţii cu ridicata: 
– cumpărarea mărfurilor şi revânzarea acesto-

ra, ceea ce presupune preluarea dreptului de 
proprietate şi respectiv asumarea riscurilor în 
procesul de desfacere;

– asigurarea accesibilităţii mărfurilor la consu-
matorii finali;

– fracţionarea partizilor care să corespundă ca-
pacităţii de stocare a spaţiilor comerciale;

– realizarea operaţiilor logistice ca stocarea, 
păstrarea mărfurilor, crearea condiţiilor de 
vânzare-cumpărare a acestora;

– asigurarea fluxului de informaţii privind cere-
rea de consum, precum şi comportamentul 
consumatorilor;

– participarea la campanii promoţionale, ceea 
ce presupune antrenarea eforturilor de mar-
keting prin colaborarea cu producătorii sau 
comercianţii cu ridicata;

în raport cu consumatorii:
– corelarea ofertei de mărfuri cu cererea prin 

formarea sortimentului în raport cu necesită-
ţile consumatorului final;

– asigurarea economiei de timp în achiziţii prin 
amplasarea raţională a punctelor de vânzare 

în teritoriu, diversificarea şi adecvarea forme-
lor de vânzare;

– asigurarea accesibilităţii mărfurilor în zonele 
dezavantajate; 

– asigurarea mobilizării resurselor financiare la 
consumatori în raport cu puterea de cumpă-
rare  şi  posibilităţile de  păstrare a mărfurilor 
necesare spre consum;

–  prestarea  serviciilor prevânzare, vânzare şi 
postvânzare a mărfurilor;

– furnizarea de informaţii privind produsele de  
inovaţie, avantajele pe care le au în raport cu 
altele etc.;

– transmiterea contravalorii monetare prin asi-
gurarea calităţii mărfurilor;

– satisfacerea necesităţilor de siguranţă şi se-
curitate în consum.

Restructurarea comerţului interior reprezintă 
unul dintre principalele obiective strategice ale ac-
tualei etape pe care o parcurge economia Republicii 
Moldova.  Stabilirea unor modalităţi de dezvoltare şi 
stabilizare a economiei naţionale impune o analiză ri-
guroasă a tendinţelor de dezvoltare ale comerţului cu 
amănuntul, care se reflectă prin următoarele:

1.  Creşterea ponderii comerţului organizat în 
volumul total al comerţului cu amănuntul. 
În anul 2006, volumul total al comerţului cu 
amănuntul a însumat 23360,8 mil. lei, înregi-
strând o creştere în termene reale cu 6,9% faţă 
de anul 2005. Comerţul organizat în volumul 
total al comerţului cu amănuntul a constituit 
13601,3 mln lei (58,22% ), cu 9,9% mai mare în 
termene reale faţă de anul 2005 (tabelul 1).

2.  Creşterea vânzărilor de mărfuri nealimen-
tare în structura vânzărilor cu amănuntul 
reflectă o dinamică pozitivă de 54,5%, în 2001, 
şi de 67,3%, în 2006 (tabelul 2). Creşterea  con-
sumului pentru produsele nealimentare a fost 
stimulată de creditarea persoanelor fizice de 
către băncile comerciale, companiile financia-
re şi de comercianţii cu amănuntul (în special, 
în oraşele Chişinău şi Bălţi).
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Tabelul 1
Dinamica comerţului cu amănuntul  în anii 2001-2006 (mln lei)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Volumul de vânzări cu amă-
nuntul - total

7612,4 10753,4 14537,8 16575,8 19487,7 23360,8

din care

− unităţile comerciale (sectorul 
organizat)
în %

3792,1
49,81

4954,6
46,07

6869,7
47,25

8338,8
50,30

11030,8
56,60

13601,3
58,22

− pieţe  
   (sectorul neorganizat)
    în %

3820,3
50,19

5798,8
53,93

7667,3
52,75

8237,0
49,70

8456,9
43,40

9759,5
41,78

Sursa: elaborată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică şi Raportului Anual al Băncii Naţionale a Moldovei 
pentru anul 2006 

 Tabelul 2 
Structura volumului  vânzărilor cu amănuntul din comerţul organizat 

în perioada 2001-2006 (mln lei)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Volumul de vânzări cu amănuntul 3792,1 4954,6 6869,7 8338,8 11030,8 13601,3

În % faţă de anul precedent 107,6 124,1 121,3 111,7 113,9 123,3

din volumul total:

− vânzări de produse alimentare, în %
1723,4
45,45

2132,7
43,05

2808
40,88

2966
35,57

3611,4
32,74

4447,62
32,7

− vânzări de produse nealimentare, în %
2068,7
54,55

2821,9
56,95

4061,7
59,12

5372,2
64,43

7419,4
67,26

9153,68
67,3

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

3. Creşterea ponderii comerţului cu proprieta-
te mixtă şi străină, reflectată prin structura cifrei de 

afaceri realizate de întreprinderile de comerţ cu amă-
nuntul pe forme de proprietate.
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În anul 2006, ponderea comerţului cu amănuntul 
cu proprietate mixtă cu participare străină a consti-
tuit 21,5% şi cu proprietate străină – 11,9%. Deşi me-
diul de afaceri al Republicii Moldova nu se consideră 

a fi unul benefic, comerţul cu amănuntul s-a dove-
dit a fi o ramură atractivă pentru investiţiile străine. 
Acest fapt a generat sporirea calităţii serviciilor prin 
implementarea noilor tehnologii şi a nivelului înalt 
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de legalizare a activităţii, ceea ce a dus şi la sporirea 
eficienţei utilizării spaţiilor comerciale. 

Deşi sunt evidente unele tendinţe pozitive în 
dezvoltarea comerţului cu amănuntul, trebuie să fie 
identificate cu multă atenţie problemele cu care se 
confruntă acest domeniu de activitate în Republica 
Moldova.

1.  Creşterea volumului vânzărilor cu amănun-
tul este cantitativă, datorându-se majoră-
rii preţurilor şi nu creşterii volumului fizic al 
mărfurilor comercializate (figura 2). Astfel în 
anul 2005, majorarea preţurilor contribuie la 
creşterea volumului vânzărilor cu amănuntul 
cu 72 %, iar în anul 2006 – cu 65 %.

2.  Volumul  producţiei industriale  insuficient 
pentru acoperirea necesităţilor de consum 
ale pieţei interne. Până în anul 2005, produc-
ţiei alimentare şi băuturilor i-au revenit peste 
50% din totalul producţiei industriale, în anul 
2006 – 49,6%. 

În 2006, producţia industrială a înregistrat o scă-
dere reală de 6,9% faţă de anul 2005, constituind 
22243,2 mil. lei în preţuri curente. Industria prelu-
crătoare înregistrează o scădere în termene reale a 
volumului producţiei cu 8,5%, ceea ce a contribuit la 
diminuarea volumului de producţie pe total industrie 
cu 7,7%. Totodată, în industria extractivă s-a înregi-
strat un spor real cu 22,5%, iar în domeniile energie 
electrică şi termică, gaze şi apă – cu 5,5% comparativ 
cu perioada similară a anului 2005. 

Creşterea volumului producţiei industriale în ter-
mene reale s-a înregistrat în cea mai mare parte pe 
baza activităţii întreprinderilor cu proprietate străină, 
care sunt orientate spre export. Sectorul industrial ră-
mâne a fi slab diversificat şi vulnerabil pentru satisfa-
cerea necesităţilor de consum ale pieţei interne. 

În sectorul agricol, în anul 2006, potrivit estimă-
rilor, s-a însumat un volum al producţiei în valoare de 
13695,0 milioane lei, diminuându-se în termene reale cu 
4,6% faţă de anul 2005, ca urmare a descreşterii produc-
ţiei vegetale cu 8,5%, pe când  producţia animalieră a 
înregistrat o creştere  cu 4,4% faţă de anul precedent. 

3.  Puterea slabă de absorbţie a pieţei, gene-
rată de veniturile derizorii ale populaţiei 
şi creşterea continuă a preţurilor. Valoarea 
salariului mediu anual ca indicator de evalua-
re a venitului populaţiei determină o putere 
diminuată de cumpărare a populaţiei, în anul 
2006  constituind 1697,1 lei, majorându-se în 
termene reale cu 14,2% comparativ cu anul 
2005 (1318,7 lei).
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În anul 2006, rata inflaţiei măsurată prin indicele 
preţurilor de consum a constituit 14,1% comparativ 
cu 10,0% în anul 2005 şi 12,5% în anul 2004. Consu-
mul de mărfuri rămâne a fi modest pe măsură ce tari-
fele penru serviciile prestate populaţiei au crescut cu 
20,1 %, contribuind la rata inflaţiei cu 5,1 puncte pro-
centuale. La serviciile comunal-locative preţurile s-au 
majorat cu 31,8%( inclusiv la gazele naturale cu 114,1 %, 
aprovizionarea cu apă şi canalizare – cu 19,6%).  

4.  Lipsa unui cadru instituţional şi juridic adec-
vat, precum şi a unui sistem de conlucrare 
între organele cu funcţie de control, care ar 
reglementa clar rolul şi funcţiile organelor 
guvernamentale implicate în elaborarea şi 
realizarea politicilor în domeniu.

Comerţul cu amănuntul ca sector al comerţului 
interior este reglementat de Legea nr. 749-XIII din 
23 februarie 1996 cu privire la comerţul interior, 
precum şi de un şir de acte normative privind regle-
mentarea activităţii de antreprenoriat, în continuare 
cadrul legal în domeniul comerţului. 

În Proiectul cu privire la Conceptul de susţinere a 
dezvoltării comerţului interior în Republica Moldova 
pentru anii 2006-2009 este argumentat faptul că  ca-
drul legal în domeniul comerţului  denotă „existenţa 
unor prevederi minime pentru asigurarea suprave-
gherii situaţiei pe piaţa internă”, „... unele prevederi 
sunt insuficiente şi nu răspund rigorilor şi exigenţelor 
economiei de piaţă”. În termeni juridici, cadrul legal 
în domeniul comerţului este căzut în desuetudine. 

Pe parcursul anilor, Guvernul a aprobat un şir de acte 
normative care reglementează activitatea de comerţ 
interior. Pentru depăşirea unor dificultăţi în aplicare este 
necesară revizuirea şi sistematizarea  actelor legislative 
şi normative în vigoare. Unele prevederi legale sunt ig-
norate de organele de control (de exemplu, etichetarea 
mărfurilor de import pe ambalaj etc.), fapt cauzat atât 
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de lipsa unui organ central coordonator al activităţii tu-
turor organelor implicate în controlul activităţii agenţi-
lor economici în domeniul comerţului interior, cât şi a 
dublărilor de funcţii şi activităţi în domeniul comerţului, 
în particular între serviciile Ministerului Agriculturii şi In-
dustriei Alimentare şi Ministerul Sănătăţii.

5.  Uzurparea  frecventă a  drepturilor consu-
matorilor, care este determinată de cadrul 
instituţional şi legislativ neadecvat în dome-
niu. Prin articolul 23 al Legii privind protec-
ţia consumatorilor nr.105-XV, care prevede 
expres autorităţile administraţiei publice cu 
funcţii de protecţie a consumatorilor, în do-
meniul comerţului interior funcţia de protec-
ţie a consumatorilor nu a fost atribuită. 

Sarcinile propuse şi realizate de Ministerul Eco-
nomiei şi Comerţului nu permit a  preveni şi com-
bate practicile comerciale ilegale, care dăunează 
sănătăţii, securităţii, precum şi  intereselor econo-
mice ale consumatorilor, a evalua efectele pe piaţă 
ale sistemelor de supraveghere a produselor şi ser-
viciilor. Lipsa unei Agenţii Naţionale de Protecţie a 
Consumatorilor nu permite conlucrarea eficientă 
de către organele cu funcţii de control, precum şi 
evitarea dublării unor funcţii şi activităţi din dome-
niu. În marea majoritate a cazurilor, organizaţiile 
obşteşti asigură protecţia consumatorilor prin con-
sultanţă şi participare la procesele judiciare în cauză, 
care se confruntă cu diferite situaţii în care agenţii 
economici şi structurile statale încalcă flagrant legile 
Republicii Moldova, cum ar fi: Legea cu privire la pe-
tiţii, Legea privind protecţia consumatorului, Legea 
cu privire la accesul de informaţie ş.a. 

Unul din principalele motive în uzurparea drep-
turilor consumatorilor în ultimii ani a fost şi comer-
ţul neautorizat. Pe întreg parcursul aplicării preve-
derilor Legii cu privire la patenta de întreprinzător, 
ponderea cea mai mare în numărul total al paten-
telor revinea activităţilor în domeniul comerţului cu 
amănuntul, care a oscilat de la 93%, în anul 1999, 
până la 66%, în anul 2005. 

Concluzie. Din complexitatea funcţiilor abordate 
în literatura de specialitate, preluate evident din prac-
tica comerţului cu amănuntul a ţărilor cu economie 
înalt dezvoltată, comerţul cu amănuntul în R. Moldo-
va cunoaşte omisiuni în realizarea funcţiilor sale, nu 
doar în raport cu producătorii / comercianţii cu ridi-
cata şi consumatorii, ci şi în contribuţia sa ca ramură 
a economiei naţionale la dezvoltarea economică şi 
socială a ţării. Această remarcă poate fi justificată prin 
următoarele argumente:

1. Preluarea dreptului de proprietate şi, respec-
tiv, asumarea riscurilor în procesul de desfa-
cere este o funcţie foarte rar realizată de către 
comercianţii cu amănuntul, datorită puterii 
slabe de absorbţie a pieţei. Comercianţii cu 
amănuntul solicită, în marea majoritate a ca-
zurilor, creditare din partea  producătorilor şi a 

comercianţilor cu ridicata, cu eventuala plată 
la termen sau după desfacerea mărfurilor.

2. Repartiţia dezechilibrată a spaţiilor comer-
ciale în zonele urbane şi rurale  denotă or-
ganizarea ineficientă a sistemelor logistice 
în comerţul cu amănuntul. Accesibilitatea 
mărfurilor la consumatorii finali, asigurarea 
economiei de timp în achiziţii, precum şi di-
versificarea şi adecvarea formelor de vânzare 
(mai ales în zonele de consum dezavantaja-
te), rămân a fi încă funcţii nerealizate de co-
merţul cu amănuntul la noi în ţară. 

3. Ponderea înaltă a comerţului neorganizat 
în volumul total al comerţului cu amănuntul 
este un factor negativ în organizarea eficientă 
a operaţiilor logistice (stocarea, păstrarea măr-
furilor, crearea condiţiilor de vânzare-cumpă-
rare etc.), din cauza spaţiilor neadecvate.

4. Evidenţa incompletă a statisticii oficiale şi in-
formaţia acumulată doar de magazine nu per-
mite o prognoză corectă a necesarului de pro-
ducţie sub aspect cantitativ şi calitativ. Cu atât 
mai mult că majoritatea reţelelor de comerţ 
cu amănuntul, care practică comerţ organizat, 
totodată, au şi activitate de import al mărfu-
rilor de larg consum. Interesul mercantilic al 
comercianţilor pentru influenţarea deciziei 
de cumpărare a consumatorilor la mărfurile 
de import este stimulat de  formula „o singură 
marfă – două tranzacţii / beneficii”.

5. Cultura organizaţională a prestaţiei comercia-
le la majoritatea comercianţilor cu amănuntul 
nu este orientată spre prestarea serviciilor de 
informare şi consultanţă privind produsele de  
inovaţie şi a serviciilor postvânzare, ca: livrare la 
domiciliu, asistenţă tehnică şi reparaţii în caz de 
necesitate. Excepţia o reprezintă doar reţelele 
moderne sau magazinele de franciză, care acti-
vează în baza investiţiilor străine şi a sistemelor 
de management preluate din străinătate.

6. Datorită importurilor ilegale şi a ponderii în-
alte a comerţului neorganizat, transmiterea 
contravalorii monetare prin asigurarea calită-
ţii mărfurilor este o funcţie greu de realizat. În 
procesul de aprovizionare cu mărfuri, chiar şi 
comercianţii care practică comerţ organizat 
nu ţin cont de necesităţile consumatorului în 
funcţie de nivelul veniturilor acestora. Lipsa 
intervenţiei statului în formarea preţurilor la 
mărfurile de larg consum nu permite  asigura-
rea mobilizării resurselor financiare la consu-
matori în raport cu puterea lor de cumpărare.

7. Uzurparea frecventă a drepturilor consuma-
torilor în domeniul comerţului cu amănuntul 
generează dezechilibre între interesele econo-
mice ale comercianţilor şi interesele sociale ale 
consumatorilor, stimulând insuccese în activi-
tatea de desfacere şi insatisfacţii în consum. 



◆ —            ECONOMIE GENERALĂ

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.4 (60) 2007

36

bibliografie: 
1. Anuarul Statistic al Republicii Moldova, Chişinău, 2006.
2. Conceptul de susţinere a dezvoltării comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2006-2009, ela-

borat de  Ministerul Economiei şi Comerţului.
3. Obiectivele Politicii Fiscale şi Politicii de Administrare Fiscală pe Termen Mediu        (2007-2009). Inspectora-

tul Fiscal Central de Stat, Chişinău 2006. 
4.  Patriche  D., Bazele comerţului, Editura Economică, Bucureşti 1999.
5. Raportul Anual al Băncii Naţionale a Moldovei pentru anul 2006.
6. Raport privind administrarea Legii nr. 93-XIV cu privire la patenta de întreprinzător.
7. Raportul Naţional de Dezvoltare Umană. Calitatea creşterii economice şi impactul ei asupra dezvoltării 

umane, Chişinău 2006.

reforma cadruluI regulatorIu 
în transportul publIc urban

Comp. Dumitru bUDIanSChI, aSEM 

A series of internal and external factors exercise a permanent influenced on the regulatory fra-
mework of public urban transport. The policies applied in public transport must address and anti-
cipate those influences in order to generate the alterations of the regulatory framework that would 
augment the performance of this sector. An important characteristic of the regulatory framework 
is its capacity to fully utilize the opportunities to participate a private sector for providing these 
services. In transition economies, at the development of regulatory reform it is necessary to take into 
account the big share of shadow economy, corruption and other phenomenon that are specific to 
these economies.

Transportul public este un sector cu un nivel în-
alt de reglementare. Datorită specificului tehnolo-
gic, economic, importanţei sociale, impactului asu-
pra ecologiei şi asupra altor domenii de activitate 
umană, în acest sector reglementarea economică 
şi socială sunt prezente şi puternic intercalate. De 
asemenea, există şi anumite forme de reglemen-
tare administrativă. Principalele instrumente de 
reglementare economică sunt preţul, condiţiile de 
intrare şi ieşire de pe piaţă, controlul calităţii şi al 
volumului serviciilor. Din cele sociale se pot men-
ţiona asigurarea siguranţei, protecţia mediului, 
accesul persoanelor defavorizate şi a celor cu dez-
abilităţi, acoperirea geografică.  

Reglementarea în sens larg al cuvântului se 
”referă la diversele seturi de instrumente prin care 
guvernele stabilesc cerinţe (condiţii) întreprinde-
rilor şi cetăţenilor” [5]. În general, sunt bine cu-
noscute opiniile privind necesitatea reglementării 
economice, conform cărora aceasta este privită ca 
in lucru dăunător sau benefic. Aceste opinii, de re-
gulă, se bazează pe viziuni diferite asupra rolului 
pieţei şi capacităţii acesteia de a asigura o dezvol-
tare fără crize. 

De ce este necesară reglementarea? Motivele 
pot fi diferite, unele justificate prin specificul tehno-
logic de necesitatea realizării intereselor publice şi 
a obiectivelor sociale, iar altele nejustificate, cum ar 
fi cele legate de utilizarea reglementării pentru ca o 
anumită persoană sau partid să fie reales/ă sau apă-

rarea intereselor de grup în detrimentul intereselor 
publice. Principalele cauze ce justifică necesitatea 
reglementării decurg din „eşecul pieţei”, unde piaţa 
nu poate asigura realizarea intereselor publice şi de 
echitate socială sau „lipsa pieţei”. Monopolul, obţi-
nerea supraprofiturilor, prezenţa externalităţior, in-
suficienţa sau asimetria informaţiei, necesitatea asi-
gurării continuităţii serviciilor, prezenţa unui mediu 
anticompetitiv, asigurarea cu bunuri publice, forţa 
inegală a părţilor în desfăşurarea afacerii, asigurarea 
echităţii şi politicilor sociale sunt o parte din condiţii 
când apare necesitatea de reglementare [1]. 

Tradiţional, transportul public a fost prestat 
de către furnizori publici şi deseori în conştiinţa 
cotidiană noţiunea de transport public este asocia-
tă cu un furnizor public. În ultimele două decenii, 
problema legată de participarea sectorului privat 
la prestarea serviciilor publice a fost intens dezbă-
tută în literatura teoretică şi practică de specialita-
te. Transportul public de pasageri şi transportul în 
general a fost unul dintre domeniile unde transfor-
mările în acest sens au cunoscut o evoluţie sem-
nificativă. Este evident că participarea sectorului 
privat la prestarea serviciilor de transport nu este 
un scop în sine, ci un mijloc de a spori performanţa 
în acest sector. 

Totodată, substituirea mecanică a furnizorilor 
publici cu cei privaţi fără ajustarea formelor şi meto-
delor de reglementare în acest domeniu nu asigură 
automat o performanţă mai bună faţă de situaţia cu 
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furnizorii publici. Este adevărat că nici menţinerea 
furnizorilor publici nu este un motiv pentru a nu 
dezvolta cadrul de reglementare. Prin cadrul regu-
latoriu vom înţelege reglementările legale centrale 
şi locale, formele legate de implicarea cetăţenilor 
şi a factorului politic şi aspectele de organizare ce 
asigură funcţionarea sistemului de transport. Cu 
alte cuvinte, cadrul regulatoriu determină mijloa-
cele şi căile prin care serviciile de transport public 
sunt planificate, organizate, produse, monitorizate 
şi controlate. 

Cadrul regulatoriu se află sub influenţa per-
manentă a unei multitudini de factori interni şi 
externi, ce se află într-o mişcare continuă deter-
minată de progresul economic şi social general, 
precum şi de aspecte concrete şi individuale ale 
sectorului şi locului de prestare a serviciilor. În 
această ordine de idei, o caracteristică hotărâtoa-
re a cadrului regulatoriu este capacitatea acestuia 
de a se adapta, a se ajusta la aceste schimbări, 
pentru a asigura maximizarea beneficiilor de la 
utilizarea resurselor sociale disponibile. În special 
este necesar de ţinut cont de acest lucru pentru 
ţările cu o economie de piaţă fragilă sau în deve-
nire (în tranziţie). 

Ţara noastră, ca şi alte ţări în tranziţie, are o mică 
experienţă în ce priveşte interacţiunea generală 
a sectorului public şi cel privat. Mediul de afaceri 
are un şir de probleme, precum ar fi reglementările 
necoerente, cota considerabilă a economiei tene-
bre, corupţia, un cadru de reglementare general ce 
nu promovează competiţia şi performanţa. Toate 
aceste probleme creează dificultăţi suplimentare 
în dezvoltarea cadrului regulatoriu în comparaţie 
cu ţările ce au o economie de piaţă consolidată. 
Acestea creează premise şi condiţii suplimentare 
similare pentru „eşecul pieţei”, precum şi pentru 
„eşecul guvernării”. 

Creşterea performanţelor sectorului se poa-
te realiza doar dacă există un cadrul regulatoriu 
care poate să valorifice oportunităţile legate de 
participarea sectorului privat în deplină măsură. 
Această afirmaţie îşi găseşte argumentarea în teo-
riile economice de orientare neoclasică şi în con-
ceptul „mâinii invizibile” al lui Adam Smith. Adepţii 
acestei direcţii se bazează pe încrederea că guver-
nul este un manager prost ce nu poate răspunde 
într-un mod adecvat cererii, datorită tendinţei de 
a creşte costurile nejustificat, nu poate stimula ini-
ţiativa individuală, este ineficient şi costisitor. Evo-
luţia reformelor din ultimele decenii în acest sector 
ne arată o orientate clară spre atragerea participă-
rii directe a sectorului privat la furnizarea servicii-
lor de transport, manifestată prin dereglementare, 
privatizarea furnizorilor sau prin diferite forme de 
parteneriat public-privat.

Sub presiunea crizei economice acute din anii 
90, autorităţile, practic, au fost nevoite să accep-

te  dezvoltarea unui segment paralel de transport 
public furnizat de persoane private. În acele con-
diţii, sectorul privat a preluat o cotă considerabi-
lă din volumul de transport şi o menţine până în 
prezent. Este necesar de menţionat că acest lucru 
la început a fost foarte puţin reglementat. Între 
timp spaţiul de reglementare a crescut, însă moti-
vul real al sporirii nivelului de reglementare nu în-
totdeauna a fost apărarea interesului public. Din 
această cauză, reglementările existente, practic, 
nu-şi fac efectul în corectarea „eşecului pieţei”. 
Acesta este un caz clar unde introducerea regle-
mentărilor se pot explica prin teoria „grupului in-
teresat” sau „interesului privat”.

Sistemul public al transportului urban de călăto-
ri este compus din mai multe elemente ce au scopul 
să asigure procesul de transport, în general, sau să 
satisfacă anumite segmente ale pieţei de transport. 
Ţinând cont de acest lucru, este necesar ca cadrul 
regulatoriu să fie de aşa natură şi structură, încât să 
permită trecerea unor elemente ale sistemului în 
sectorul privat cu un nivel minim necesar de regle-
mentare. În cazul mun. Chişinău, pentru fiecare tip 
de transport, taxi, microbuze, autobuze şi troleibuze 
se pot aplica diferite forme de angajare a operatori-
lor privaţi, începând cu competiţia deschisă până la 
concesiune sau contract de management.

Totodată, este necesar de ţinut cont că trans-
portul public urban de călători, prin atragerea sec-
torului privat, va spori performanţa în ce priveşte 
eficienţa productivă, însă în continuare nu va asi-
gura o eficienţă socială. Acest lucru se întâmplă, în 
primul rând, datorită prezenţei externalităţilor. În 
condiţiile ţării noastre acest fapt are loc şi din cau-
za altor condiţii, cum ar fi: problemele legate de in-
suficienţa de informaţie, prezenţa unui mediu anti-
competitiv, forţa inegală a părţilor în desfăşurarea 
afacerii, asigurarea echităţii şi politicilor sociale şi 
altele. În calitate de exemplu în acest sens se poate 
aduce dezvoltarea transportului cu microbuzele, 
care are un avantaj competitiv faţă de alte mijloace 
de transport datorită producerii externalităţilor ne-
gative. În prezent, dezvoltarea excesivă a acestuia 
(ca pondere din totalul volumului de transport) 
este în mare măsură datorată şi utilizării mai in-
tensive a resurselor externe (ex. reţelei de drumuri, 
poluării mediului). 

Din această cauză este necesară aplicarea unei 
astfel de politici în transportul public urban care să 
cedeze spaţiu cât mai mult posibil competiţiei, să 
creeze condiţii pentru promovarea sectorului privat, 
totodată păstrând (în unele cazuri, temporar) numai 
acele instrumente de reglementare economică care 
corespund condiţiilor concrete ce conduc la „eşecul 
pieţei”. Totodată, este necesară reforma cadrului re-
gulatoriu ce ar conduce la lichidarea acestor condiţii 
acolo unde aceasta este posibil, de exemplu, inter-
nalizarea externalităţilor. 
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problematIca asIgurărII cu resurse umane
a organIzaţIIlor dIn republIca moldova în contextul

extInderII unIunII europene spre est

Conf. univ. dr. alic bîrCă, aSEM

This article is about problematical assurance with human resource of organizations from Re-
public of Moldova. In this context are presented and the European Union’s extension to east. The 
assurance with human resource represent one of the foundation activities of human resource ma-
nagement that autochthonous organizations must accord more attention, especially in the situation 
when workforce from Republic of Moldova take one’s bearing more on the European Union countri-
es. The tendency of engagement in foreign countries of Moldavian citizens created a lot of problems 
to organizations in there assurance with human resource with higher qualification. 

Asigurarea organizaţiei cu resurse umane repre-
zintă una din activităţile de bază ale managemen-
tului resurselor umane. Influenţa pe care o exercită 
activitatea de asigurare cu resurse umane asupra în-
tregii organizaţii este deosebit de importantă, deoa-
rece poate aduce beneficii substanţiale, în cazul când 
aceasta este asigurată la timp, atât din punct de ve-
dere cantitativ, cât şi calitativ, cu forţa de muncă ne-
cesară. În acelaşi timp, poate aduce şi mari prejudicii 
organizaţiei, când nu se respectă principiul elementar 
de muncă „omul potrivit la locul potrivit”.

Asigurarea organizaţiei cu resurse umane este 
influenţată de mai mulţi factori atât din mediul in-
tern, cât şi cel extern. Factorul intern cel mai relevant, 
specific organizaţiilor din Republica Moldova, este 
determinat de uşurinţa cu care managerii tratează 
unele probleme esenţiale pentru asigurarea succesului 
organizaţiei, şi anume:

•	 identificarea	 calificărilor	 şi	 aptitudinilor	 ne-
cesare pentru posturile existente sau vacante 
din organizaţie;

•	 alegerea	şi	atragerea	candidaţilor	care	cores-
pund cerinţelor posturilor respective cu aju-
torul celor mai eficiente metode;

•	 respectarea	 legislaţiei	 muncii	 şi	 eliminarea	
practicilor discriminatorii.

În plus, există şi alţi factori interni, cum ar fi: nive-
lul salariilor practicat de organizaţie, sistemul motiva-
ţional inadecvat, programul de muncă rigid etc.

Factorii externi care influenţează asigurarea or-
ganizaţiei cu resurse umane pot fi consideraţi: rapor-
tul dintre cererea şi oferta de forţă de muncă, salariile 
organizaţiilor concurente, atractivitatea zonei în care 
este amplasată organizaţia, domeniul de activitate al 
organizaţiei etc.

Deşi în Republica Moldova oferta depăşeşte cu 
mult cererea de forţă de muncă, organizaţiile se con-
fruntă cu probleme de deficit de personal, în special 
la categoria muncitori calificaţi şi, mai ales, în dome-
niul construcţiilor, acest domeniu de activitate luând 
amploare în ultimii ani în R.Moldova, după o stagnare 

de mai bine de 10 ani. În imposibilitatea găsirii unui 
loc de muncă conform meseriei pe care o deţineau, 
o bună parte din cei rămaşi fără un loc de muncă şi 
fără un venit stabil pentru întreţinerea familiei au fost 
nevoiţi să plece peste hotare, în special în Federaţia 
Rusă, pentru a activa de cele mai multe ori ilegal, 
asumându-şi, totodată, mai multe riscuri. Această 
afirmaţie este caracteristică şi pentru alte domenii de 
activitate. Deficitul de personal în rândul muncitorilor 
calificaţi este determinat şi de faptul că pentru tinere-
tul de astăzi meseriile şi profesiunile oferite de şcolile 
profesionale şi cele polivalente nu mai sunt atât de 
atractive.

Ca rezultat al studiului „Relaţiile de muncă în 
Republica Moldova din perspectiva companiilor”, 
Raport sectorial în cadrul proiectului „Advancing So-
cial Responsibility and Launching Global Compact in 
Republic of Moldova” realizat de Expert Grup, s-a în-
cercat identificarea problemelor cu care se confruntă 
organizaţiile din Moldova în materie de resurse uma-
ne. Studiul a cuprins 55 de organizaţii din R.Moldova 
din diferite domenii de activitate şi de diferite mări-
mi din punctul de vedere al numărului de angajaţi. 
Aproximativ jumătate din organizaţiile participante 
la sondaj au menţionat că se confruntă cu probleme 
de deficit de personal.

Deficitul de personal înregistrat de organizaţiile 
participante la sondaj se referă, practic, la toate cate-
goriile de angajaţi. În figura 1 sunt arătate categoriile 
de angajaţi de care organizaţiile duc lipsă.

Potrivit figurii 1, organizaţiile duc lipsă cel mai 
mult de muncitori calificaţi, 63,3% din organizaţii-
le participante la sondaj confirmând acest lucru. 
În afară de această categorie de angajaţi, o bună 
parte din organizaţiile respondente au susţinut că 
înregistrează un deficit de angajaţi şi la capitolul 
specialişti – 53,3%. De asemenea, 16,7% din orga-
nizaţiile respondente au menţionat că înregistrea-
ză un deficit de angajaţi la categoria manageri de 
nivel mediu şi superior, în timp ce 6,7% – de per-
sonal auxiliar.
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Figura 1. Categoriile de angajaţi de care organizaţiile au nevoie
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Nu mai puţin important este şi faptul că 53,3% 
din organizaţiile care au deficit de personal au confir-
mat că au lipsă de specialişti. Or, în ultimii ani, anume 
instituţiile de învăţământ superior şi colegiile au fost 
acele care au promovat cei mai mulţi specialişti pe 
piaţa forţei de muncă. O problemă ar putea consta şi 
în abilitatea celor din domeniul resurselor umane din 
cadrul organizaţiilor de a identifica astfel de specialiş-
ti. Aceeaşi situaţie este caracteristică pentru manage-
rii de nivel mediu şi superior de care organizaţiile duc 
lipsă. Inadvertenţa dintre planurile de studii aplicate 
de instituţiile de învăţământ superior pentru forma-
rea specialiştilor şi doleanţele angajatorilor în materie 
de pregătire profesională constituie o altă problemă 
care conduce la constatarea deficitului de personal în 
cadrul organizaţiilor.

Întâmplător sau nu, dar în momentul efectuării 
studiului, 6,7% din organizaţiile care înregistrau deficit 
de personal erau la categoria personal auxiliar. Aceasta 
ne vorbeşte despre faptul că organizaţiile în cauză nu 
colaborează cu agenţiile teritoriale pentru ocuparea 
forţei de muncă la care, de cele mai multe ori, apelează 
persoanele cu niveluri de calificare inferioară sau fără o 
meserie/profesie ce le-ar permite încadrarea mai uşor 
în câmpul muncii. Iar persoanele cu niveluri inferioare 
de calificare sau fără o meserie concretă sunt atribuite 
la categoria personalului auxiliar.

Cauzele pentru care organizaţiile înregistrează 
deficit de personal sunt multiple. Însă cea mai impor-
tantă cauză o constituie lipsa forţei de muncă cu ca-
lificarea necesară. În figura 2 sunt prezentate cauzele 
deficitului de personal în cadrul organizaţiilor.
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După cum se observă din figura 2, 66,7% din 
organizaţiile respondente consideră că deficitul 
de personal se datorează lipsei forţei de muncă cu 
calificarea necesară. În acelaşi timp, 12,5% consi-
deră că deficitul de personal este determinat de 
exigenţele impuse de organizaţie. Prin urmare, 
putem constata că, în etapa actuală, organizaţiile 
solicită un standard mai înalt de profesionalism şi 
de competenţe atât faţă de proprii angajaţi, cât şi 
faţă de potenţialii angajaţi. Pe de altă parte, am pu-
tea deduce că instruirea profesională a tinerilor în 

instituţiile de învăţământ se realizează sub nivelul 
aşteptărilor organizaţiilor. 

O altă cauză care conduce la existenţa deficitu-
lui de personal în cadrul organizaţiilor o reprezintă 
dificultatea identificării persoanelor cu calificarea ne-
cesară. Această cauză este confirmată de 20,8% din 
organizaţiile respondente care înregistrează deficit 
de personal. Aceasta reprezintă, de fapt, o problemă 
internă a organizaţiei şi ţine, în mare măsură, de abi-
lităţile specialiştilor din domeniul resurselor umane 
sau a patronilor de a identifica persoanele potrivite 
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pentru posturile vacante. De asemenea, 25,0% din 
organizaţiile respondente consideră că deficitul de 
personal este influenţat şi de mărimea salariului oferit 
de organizaţie. Sau, în ultimul timp, pretenţiile sala-
riale ale angajaţilor sau potenţialilor angajaţi faţă de 
organizaţii au crescut considerabil. De cele mai multe 
ori, potenţialii candidaţi acceptă să plece la muncă în 
străinătate decât să lucreze pentru un salariu insufi-
cient pentru întreţinerea familiei. 

Condiţiile de muncă aferente posturilor repre-
zintă o altă cauză ce determină deficitul de personal 
şi care a fost menţionată de 16,7% din organizaţiile 

respondente. Aceasta se explică prin faptul că unele 
posturi de muncă din organizaţii se află într-un mediu 
ambiant mai puţin favorabil sau impun un program 
de muncă în care activităţile trebuie desfăşurate în 
zile de odihnă şi de sărbătoare, condiţii mai puţin 
agreate de orice persoană.

În procesul de angajare de noi persoane, or-
ganizaţiile se orientează spre anumite categorii de 
cetăţeni, în funcţie de politicile promovate în acest 
domeniu. În figura 3 sunt prezentate categoriile de 
persoane spre care se orientează organizaţiile în tim-
pul angajării.

Figura 3. Categoriile de persoane spre care se orientează organizaţiile la angajare
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Cu toate că organizaţiile se orientează mai mult 
spre persoanele tinere, anume acestea întâmpi-
nă cele mai multe dificultăţi la angajarea în câmpul 
muncii datorită lipsei de experienţă. Dificultatea atra-
gerii persoanelor tinere în cadrul organizaţiilor este 
determinată şi de pretenţiile salariale pe care aceştia 
le înaintează la angajare. Puţini tineri care au absol-
vit o instituţie de învăţământ superior acceptă să se 
angajeze în organizaţiile autohtone pentru un salariu 
mai mic de 100 euro. Aceasta îi determină pe mulţi 
absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior să 
plece la muncă în străinătate pentru un salariu mai 
mare, dar, în acelaşi timp, în condiţii de muncă mai 
puţin acceptabile. 

Timp de mai bine de 10 ani, spaţiul ex-sovietic, 
în special Federaţia Rusă, a constituit o oportunitate 
pentru o bună parte din cetăţenii Republicii Moldo-
va de a desfăşura anumite activităţi, în majoritatea 
cazurilor ilegale, asumându-şi anumite riscuri. Deşi 
salariile erau şi sunt atractive şi în continuare pentru 
forţa de muncă din R.Moldova, deoarece sunt cu mult 
superioare faţă de cele practicate în ţara noastră, au 
existat multiple cazuri când persoanelor în cauză nu 
li se plătea pentru munca efectuată, în schimb erau 
maltratate fizic şi expulzate din Rusia. Un alt risc des-
tul de mare pe care şi-l asumă cetăţenii noştri sunt 
condiţiile de trai şi de muncă aproape inumane. Or, 
au existat suficiente cazuri când cetăţenii moldoveni 
au decedat în condiţii necunoscute în Federaţia Rusă. 
În ultimii 2-3 ani, odată cu înăsprirea condiţiilor de 
şedere a cetăţenilor din spaţiul ex-sovietic, forţa de 
muncă a început să se orienteze mai mult spre ţările 
europene. Pentru unii cetăţeni din Moldova angaja-
rea în Rusia a fost condiţionată de necesitatea acu-

mulării unei anumite sume de bani pentru a pleca în 
una din ţările Uniunii Europene (în ultimul timp, suma 
respectivă depăşeşte patru mii de euro). 

O parte din cetăţenii Republicii Moldova au ple-
cat de la bun început în ţările europene unde, de ase-
menea, desfăşurau şi desfăşoară şi în continuare acti-
vităţi ilegale, dar cu riscuri mai mici, ca urmare a unui 
nivel mai înalt de civilizaţie al ţărilor respective.

Extinderea Uniunii Europene până la 25 de ţări 
membre în 2004 a deschis noi oportunităţi pentru 
forţa de muncă din Moldova, aceasta redirecţionân-
du-se dinspre Est spre Vest, în special în Cehia, Slova-
cia, Polonia etc. Problema cea mai mare este legată 
de obţinerea vizei de şedere pentru ţările respective.

Odată cu intrarea în Uniunea Europeană a Româ-
niei, considerăm că forţa de muncă autohtonă se va 
orienta anume în această direcţie. Avantajele pentru 
cetăţenii R.Moldova sunt considerabile. În primul 
rând, distanţa este relativ mică, ceea ce ar permite ca 
cetăţenii noştri să se deplaseze mai frecvent la domi-
ciliu. În al doilea rând, nu există barieră lingvistică, iar 
aceasta ar permite o integrare mai rapidă a forţei de 
muncă în noul mediu de activitate, ceea ce nu este 
caracteristic pentru celelalte ţări ale Uniunii Europe-
ne. În al treilea rând, posibilităţile de obţinere a vizei 
pentru România sunt cu mult mai mari comparativ cu 
celelalte ţări ale Uniunii Europene. În plus, o parte din 
moldoveni deţin deja cetăţenia românească, iar altă 
parte sunt pe cale s-o dobândească, ceea ce va face 
să dispară şi problema în cauză. În al patrulea rând, 
datorită deficitului de forţă de muncă în România 
pentru anumite domenii de activitate, patronii româ-
ni vor accepta, mai degrabă, forţa de muncă din Re-
publica Moldova decât cea venită pe cale ilegală din 



◆ —            MANAGEMENT

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.4 (60) 2007

42

ţările Asiei. În al cincilea rând, forţa de muncă autoh-
tonă ar putea câştiga cu mult mai mult datorită sala-
riilor aplicate în România, care au tendinţă de creştere 
până la „apropierea” de nivelul salariilor practicate de 
celelalte ţări ale Uniunii Europene.

Prin urmare, problema asigurării cu resurse uma-
ne a organizaţiilor autohtone se va acutiza şi mai mult 
în timpul apropiat. Forţa de muncă cu un nivel înalt 
de calificare va încerca să se angajeze în străinătate 
pentru o motivaţie mai sporită. În cazul în care orga-
nizaţiile autohtone nu vor întreprinde măsuri concre-
te pentru atragerea şi menţinerea resurselor umane 

de calificare înaltă, acestea riscă să se „alimenteze” cu 
forţă de muncă mai puţin calificată, „de mâna a doua”, 
ceea ce le-ar crea dificultăţi în realizarea obiectivelor 
asumate şi, totodată, nu vor putea face faţă concu-
renţei impuse din exterior. De aceea, situaţia creată 
la moment în Republica Moldova şi tendinţa de ma-
nifestare a acesteia pe viitor trebuie să pună în gardă 
managementul superior al organizaţiilor autohtone. 
Necesitatea revizuirii politicilor din domeniul resurse-
lor umane adoptate de organizaţiile autohtone este 
inevitabilă, altfel acestea se vor confrunta cu mari 
probleme de personal. 

perfecţIonarea funcţIIlor de bază şI InterconexIunea 
acestora în procesul de conducere

Drd. natalia SUDItU, academia de administrare 
Publică pe lângă Preşedintele rM

The functions of the management process are considered as a series of the continuous inter-
connected actions directed on achievement of object in views to organization. The various authors 
offered the sets administrative functions and in this way in many from them as independent admi-
nistrative function are considered planning, organization of job, motivation and control.

În prezent, este aproape imposibil să întâlneşti o 
instituţie (organizaţie), care să nu fie supusă transfor-
mărilor de actualitate, administratorii fiind chemaţi să 
facă faţă cerinţelor noi, să soluţioneze eficient proble-
mele cu care se confruntă.

Problema privind perfectarea procesului de 
conducere constă nu numai în explicarea faptului 
– ce urmează să schimbăm, dar, mai ales, în identi-
ficarea priorităţilor cu care să ajungem la calitatea 
propusă.

Gherbert Saimon, un renumit expert american în 
probleme de conducere, a constatat că oricare activi-
tate practică este rezultatul a doi factori „hotărârea” 
şi „acţiunea”. Astfel, procesul de conducere poate fi 

abordat atât prin prisma luării de decizii, cât şi prin 
acţiuni corespunzătoare acestora.

Deciziile generează acea informaţie pentru con-
ducători, care este adusă la cunoştinţa executorilor 
sub formă de sarcini, planuri, norme, ordine, comenzi 
etc. şi serveşte drept factor de bază în orientarea ac-
ţiunilor lor ulterioare.

Cercetarea rolului interacţiunii în procesul de 
conducere determină importanţa studierii funcţiilor 
de conducere. Oricare funcţie de conducere repre-
zintă un proces care, la rândul lui, constituie un şir 
continuu al acţiunilor de reciprocitate. Astfel, funcţiile 
de bază ale conducerii sunt: planificarea, organizarea, 
motivarea şi controlul acţiunilor.
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Figura 1. Funcţiile principale ale conducerii
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Funcţia de planificare are menirea de a stabili 
prioritatea direcţiilor de acţiune în conformitate cu 
scopul definit al organizaţiei şi posibilităţile de reali-
zare a acestuia. Acţiunile inseparabile ale procesului 
de planificare sunt: analiza situaţiei în organizaţie, 
punctele slabe şi forte în domeniul finanţelor, marke-
tingului, producerii, cercetărilor în domeniu, precum 
şi analiza tipurilor de resurse principale.

În cazul unei analize privind situaţia în organizaţie 
este necesar a lua în considerare aşa factori, ca: actele 
normative în vigoare; factorii politici, economici şi so-
ciali; concurenţa, cererea şi oferta; clienţii permanenţi 
şi temporari; tendinţele conducerii şi ale colectivului 
organizaţiei. În baza acestei analize, pot fi identificate 
scopurile reale pe care organizaţia şi le poate asuma.

Planificarea în organizaţie trebuie efectuată con-
tinuu, pornind de la o analiză a situaţiei, care să fie 
urmată periodic de specificarea scopurilor, pe care şi 
le asumă organizaţia, şi terminând cu perfectarea di-
recţiilor de realizare a scopurilor.

Necesitatea imperioasă a procesului continuu 
de planificare se datorează, în primul rând, posibi-
lităţii de a atinge unele dintre scopurile fixate an-
terior. Se mai poate întâmpla ca un obiectiv al sco-
pului să nu fie posibil de realizat. În al doilea rând, 
instabilitatea timpurilor şi a lucrurilor poate pune 
în pericol realizarea planului de la scenariul propus 
prin apariţia unor noi sarcini şi pierderea actualităţii 
celor stabilite.

Organizarea lucrului. Pentru ca o organizaţie să 
fie condusă efectiv în scopul atingerii rezultatelor cu 
susţinerea cadrelor care o constituie, precum şi cu re-
sursele acordate, ea trebuie să fie organizată efectiv.

Organizarea lucrului începe cu structurarea în-
tregului sistem al organizaţiei: selectarea elemen-
telor principale şi determinarea interconexiunilor 
dintre ele. Structura organizaţiei trebuie să asigure 
executarea lucrului prevăzut în plan, distribuirea 
obligaţiunilor între membrii ei, utilizarea raţională a 
resurselor alocate pentru realizarea lui. Chintesenţa 
organizării lucrului constă în sistematizarea acţiu-
nilor în vederea realizării sarcinilor care stau în faţa 
organizaţiei.

Motivaţia  este una dintre funcţiile principale 
ale procesului de conducere. Cu ajutorul motivaţiei 
este asigurată executarea sarcinilor, prevăzute în 
plan şi realizarea împuternicirilor, care au fost dele-
gate de conducătorii subalternilor. Cercetările în do-
meniul ştiinţei comportamentale au demonstrat că 
motivaţia presupune crearea unor stimuli interni în 
executarea sarcinilor. De asemenea, motivaţia este 
rezultatul unui ansamblu complex al cerinţelor, care 
mereu se schimbă.

În prezent, este conştientizat faptul că, pentru a 
motiva angajaţii, conducătorul trebuie să stabilească 
care sunt adevăratele cerinţe ca, mai apoi, să ofere 
angajaţilor modalitatea de realizare a lor, asigurându-
le condiţii favorabile de activitate. 

Controlul, ca funcţie de conducere, presupune, 
întâi de toate, asigurarea realizării sarcinilor puse în 
faţa organizaţiei.

În etapa contemporană, controlul, ca funcţie de 
conducere, prevede, în primul rând, stabilirea crite-
riilor de apreciere în conformitate cu scopurile or-
ganizaţiei; în al doilea rând, evaluarea nivelurilor de 
atingere a scopurilor şi compararea acestora cu acele 
rezultate care au fost planificate de organizaţie.

Funcţiile de conducere – planificarea, organi-
zarea, motivarea şi controlul – sunt determinate prin 
două caracteristici comune:

1) toate necesită luări de decizii;
2) executarea tuturor funcţiilor necesită o co-

municare în scopul obţinerii informaţiilor ne-
cesare pentru a adopta decizii corecte şi pen-
tru a le comunica celorlalţi membri ai organi-
zaţiei. Aceste două caracteristici menţionate 
consolidează funcţiile de conducere, asigu-
rând în oricare etapă a procesului interco-
nexiunea, comunicarea şi luarea unor decizii 
optimale.

Adoptarea de decizii este un proces, care este 
prezent în realizarea tuturor funcţiilor de conducere, 
deoarece şi planificarea, şi organizarea, şi motivarea, 
şi controlul necesită luarea unor decizii corecte.

În această etapă (luarea de decizii), conducătorii au 
în faţă două sarcini:

1) elaborarea variantelor posibile de decizii;
2) alegerea celei mai optimale decizii.

În prezent, adoptarea de decizii devine una din-
tre problemele esenţiale ale sistemului de perfecţio-
nare a conducerii.

Comunicarea. O condiţie (cerere) principală 
atât pentru luarea unor decizii obiective şi efective, 
cât şi pentru identificarea unor probleme majore 
este circuitul informaţiei adecvate. De fapt, unica 
modalitate pentru obţinerea informaţiei este co-
municarea. Desigur, fără comunicare, fără circuitul 
informaţiei de la subiectul la obiectul de conducere 
şi invers, fără ca informaţia transmisă să fie corect 
înţeleasă, este imposibil să-ţi imaginezi un sistem de 
conducere eficient.

Funcţiile de luare a deciziilor sunt foarte strâns 
interconectate la procesul de conducere. Dinamica 
procesului poate fi determinată de influenţa funcţiei 
de adoptare a deciziilor atât în particular, cât şi în 
general. Aceasta îşi găseşte o reflectare, îndeosebi, 
în raporturile reciproce dintre funcţiile de luare a 
deciziilor.

Funcţionalismul acestei reciprocităţi semnifi-
că faptul că funcţiile menţionate au o însemnătate 
mai mare în cazurile în care ele sunt cercetate prin 
interferenţă decât în cazurile în care sunt cercetate 
aparte. Acest efect al interconexiunii semnifică că 
deciziile adoptate de conducere, prin prisma proce-
sului menţionat, au un potenţial enorm în atingerea 
succeselor.
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conducerea întreprInderII dIn sfera servIcII 
în baza utIlIzărII teHnologIIlor InformaţIonale

Drd. Sergiu anton, aSEM

In the given report questions of operation of business are considered on the basis of use of infor-
mation technologies. The review of information technologies used in operation of business is given. 

Economia sferei servicii, paralel cu ramurile ex-
tractivă şi de producţie, constituie una dintre cele 
mai importante domenii ale economiei mondiale. 
De exemplu, mai mult de 80% din creşterea PIB-
ului SUA se referă la activitatea în sfera servicii, care 
este şi principalul consumator de tehnologii infor-
maţionale. Pentru ţările dezvoltate, predominarea 

sferei servicii în structura PIB de mult a devenit o 
normă. În structura PIB-ului Republicii Moldova, 
în prezent, cota sferei servicii de asemenea depă-
şeşte cota industriei şi agriculturii luate împreună. 
Aceasta se vede din exemplul structurii PIB-lui în 
2006 într-un şir de ţări dezvoltate şi R.Moldova, 
prezentate în tab.1.

Tabelul 1
Structura PIb-ului Moldovei şi al altor ţări în 2006

Ţara
Structura PIb, %

Servicii Industria Agricultura
SUA 78,6 20,4 0,9

UE 70,5 27,3 2,1

Israel 66,6 30,8 2,6

Moldova 56,5 22,0 21,5

A conduce eficient o întreprindere modernă 
din sfera servicii e destul de complicat, ţinând cont 
de multitudinea resurselor utilizate şi viteza mare 
de schimbare a mediului operaţional. Serviciile 
constituie o varietate de acţiuni în schimbul cărora 
consumatorul transmite furnizorului anumite valori. 
Acestea apar în timpul contactului cu clientul şi 
cu cât sunt mai variate, cu atât necesită mai multe 
cunoştinţe, cu atât mai puternică este dependenţa 
de participarea şi aportul clientului, indiferent de 
ceea ce lui i se oferă: muncă, proprietate sau infor-
maţie, şi cu atât mai complex se desfăşoară schim-
bările în ambianţa operaţională a companiei din 
sfera servicii.

Funcţiile de bază ale conducerii sferei servicii sunt: 
planificarea, coordonarea, controlul, analiza, evalua-
rea activităţii, care se realizează în diferite direcţii de 
activitate a întreprinderii. Formulate pe parcursul în-
deplinirii funcţiilor sus-enumerate, deciziile de con-
ducere servesc drept moment operativ pentru exe-
cutori concreţi. În legătură cu faptul că automatizarea 
îndeplinirii obligaţiilor de serviciu şi a unor directive 
luate aparte de facto a devenit în ultimul timp un 
standard real, o sarcină principală este automatizarea 
nemijlocită a funcţiilor de conducere.

Sistemul de conducere a companiei din sfera servi-
cii îl constituie intercorelaţiile:

•	 Sistemului	gestiunii	economice	 (bugetare	şi	
a evidenţei administrative);

•	 Sistemului	indicatorilor	de	control;
•	 Repartizării	 sarcinilor,	 funcţiilor,	 împuterni-

cirilor şi responsabilităţii între persoanele de 
serviciu ale companiei, confirmate într-un set 
de documente normative interne;

•	 Sistemului	schimbului	 informaţional	(în	par-
ticular, al circuitului de acte);

•	 Sistemului	de	 conducere	a	personalului	 (in-
cluzând sistemul de motivare a persoanelor 
de serviciu);

•	 Sistemului	de	gestiune	a	riscurilor.
În sistemele managementului se utilizează dife-

rite metode de conducere, inclusiv metoda de ges-
tionare a resurselor, proceselor, proiectelor şi cunoş-
tinţelor.

Implementarea tehnologiilor informaţionale la 
întreprinderea din sfera servicii este legată de diferiţi 
factori. Totodată, factorul principal îl constituie dez-
voltarea metodelor de conducere a întreprinderii. 
Tehnologiile informaţionale contemporane trebuie 
să corespundă tuturor noutăţilor din teoria şi practica 
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managementului, deoarece nivelul crescând al con-
curenţei impune compania să caute noi metode de 
a-şi menţine prezenţa pe piaţă.

Sistemul informaţional al întreprinderii din sfe-
ra servicii se deosebeşte, în virtutea specificului de 
business, de sistemul informaţional al întreprinderii 
industriale. Pentru businessul în sfera servicii, rolul 
informaţiei şi în calitate de marfă, şi de resursă este 
cel mai important. Progresul în sfera comunicaţiona-
lă măreşte volumul informaţiei accesibile şi, în acelaşi 
timp, complică esenţial procesul de gestiune a acestei 
informaţii. Deci, informaţia este o resursă critică care, 
bine gestionată, poate aduce un avantaj concurenţial 
mare întreprinderii din sfera servicii.

Informaţia oferă posibilitatea gestiunii raţionale 
a altor resurse prin adoptarea deciziilor privind efici-
enţa rentabilităţii de a organiza producţia de servicii. 
Câştigă cel care mai eficient colectează, prelucrează 
şi utilizează informaţia despre posibilităţile ce se des-
chid. Managerului, pentru atingerea scopurilor eco-
nomice, îi trebuie un suport sub formă de cunoştinţe 
profesionale, informaţii despre particularităţile sferei 
alese de business. Informaţia necesară este stocată în 
numeroase surse şi locuri de păstrare.

Tehnologiile informaţionale modifică posibilită-
ţile managerului companiei din sfera servicii, asigură 
căutarea operativă şi eficientă a schimbărilor, o face 
sistematică şi bine orientată, ceea ce contribuie la 
reacţionarea rapidă la aceste modificări şi la adopta-
rea unor decizii efective. În activitatea sa profesională 
managerul joacă nu numai rolul unui recipient de in-
formaţie, dar apare şi în calitate de sursă şi difuzor al 
acesteia, adică, în esenţă, îndeplineşte trei roluri in-
formaţionale. De faptul cum managerul organizează 
fluxurile informaţionale, într-o mare măsură depinde 
productivitatea muncii întreprinderii din sfera servi-
cii. Astfel, informatizarea asigură integrarea activităţii 
profesionale şi informaţionale  în cadrul unui busi-
ness. Aceasta oferă posibilitatea majorării esenţiale 
şi evaluării reale a impactului utilizării tehnologiilor 
informaţionale, precum şi a reducerii diferitelor ris-
curi informaţionale legate de implementarea acestor 
tehnologii în companie.

De fapt, scopul folosirii tehnologiilor informaţio-
nale îl constituie ameliorarea funcţionării organizaţiei 
în întregime pe calea asigurării unei conduceri efi-
ciente a resurselor şi a sistemului. Scopul trebuie să 
fie realizabil şi să corespundă misiunii organizaţiei. O 
condiţie necesară reprezintă mărimea lui, stabilitatea 
în timp şi caracterul concret. Aceasta va contribui la 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate din contul 
accelerării mişcării informaţiei în interiorul compa-
niei, la o mai mare accesibilitate a acesteia pentru 
colaboratorii respectivi şi la posibilitatea abordării in-
tegrate a deservirii clienţilor. În plus, se va intensifica 
legătura inversă, care va permite evaluarea cu o mai 
multă precizie a eficienţei tuturor acţiunilor de recla-
mă şi marketing promovate de organizaţie.

Acest scop poate fi atins prin intermediul creării 
unui spaţiu informaţional unic în cadrul firmei, mai 
întâi de toate în sfera relaţiilor cu clienţii şi constitui-
rii unui sistem eficient de evidenţă şi analiză a activi-
tăţii economice a organizaţiei.

O mare importanţă pentru managementul com-
paniei îl are procesul de implementare a tehnologiilor 
informaţionale în activitatea întreprinderii din sfera 
servicii. Asupra procesului de implementare se supra-
pun un şir de restricţii, printre care regimurile de mun-
că ale sistemului, dar cel mai frecvent acestea apar din 
exterior. În cazul implementării tehnologiilor informa-
ţionale în activitatea întreprinderii din sfera servicii, 
drept restricţii de bază servesc modalităţile de utiliza-
re a elaborării bazei de date a asigurării cu programe, 
costul acesteia şi a implementării sistemului dat. De 
asemenea, trebuie luate în consideraţie cheltuielile 
pentru susţinerea sistemului informaţional în viitor, 
deoarece legislaţia şi alţi factori ai ambianţei externe 
se află într-o stare de continuă schimbare, impunând 
organizaţia să se modifice şi să se adapteze respectiv, 
să-şi instruiască permanent şi personalul. Ca urmare se 
vor schimba şi cerinţele faţă de sistemul informaţional 
din interiorul firmei. Astfel, se pot delimita trei grupe 
principale de restricţii: bugetul firmei, modalităţile asigu-
rării cu programe şi intervalul de timp. 

Să examinăm principiile de bază de care trebuie 
să ţină cont conducerea companiei din sfera servicii 
la adoptarea deciziilor despre implementarea teh-
nologiilor informaţionale în activitatea întreprinderii. 
În primul rând, la implementarea acestora compania 
trebuie să se „deplaseze” din starea curentă fără o 
daună financiară însemnată. Este necesară o imagine 
clară a sistemului în calitatea sa ulterioară, pentru a 
alege cu mai multă precizie mijloacele de atingere a 
scopurilor. Termenul de implementare trebuie să fie 
limitat la trei, patru luni. În caz contrar, acest proces se 
va prelungi şi poate ieşi de sub control.

Implementarea tehnologiilor informaţionale, ca 
şi orice altă transformare în întreprindere, este un 
proces complicat şi deseori bolnăvicios. Totuşi, unele 
probleme ce apar odată cu implementarea sistemului 
sunt destul de bine studiate şi au soluţionări eficiente. 
Toate lucrările privind implementarea pot fi împărţite în 
patru faze: planificarea elaborării, proiectarea şi pune-
rea sarcinii, instalarea sistemului şi lansarea lui.

În timpul primei faze se realizează planificarea 
detaliată a tuturor resurselor, alcătuirea bugetului, 
formarea grupului de proiectare a implementării (sub 
conducerea liderului proiectului), repartizarea roluri-
lor. Pe parcursul fazei a doua se formează scopurile 
implementării şi cerinţele faţă de asigurarea cu pro-
grame, se elaborează criteriile de comparaţie. Cea 
de-a treia fază presupune instalarea nemijlocită a sis-
temului informaţional în companie. În ultima fază se 
realizează lansarea sistemului.

Generalizând cele expuse mai sus, menţionăm 
că nu ne putem imagina businessul contemporan 
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din sfera servicii fără implementarea tehnologiilor 
informaţionale în conducerea companiilor. Fiecare 
nouă etapă de dezvoltare a tehnologiilor informa-
ţionale deschide noi posibilităţi de ridicare a efi-
cienţei. Acest fapt permite businessului să devină 
mai mobil, să reacţioneze mai flexibil la schimbările 

produse. Dezvoltarea de mai departe a tehnologii-
lor informaţionale deschide noi perspective în faţa 
întreprinderilor din sfera servicii, precum: comerţul 
electronic, prin telefonia mobilă etc., ceea ce, la rân-
dul său, înaintează noi cerinţe faţă de administrarea 
businessului. 

bibliografie:
1. http://www.imf.md/press/cr07275.pdf
2. http://www.bea.gov/ 
3. http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=141
4. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
5. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами: 17-модульная программа для 

менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 17. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 432 с.
6. Корнеев И.К., Машурцев В.А. Информационные технологии в управлении. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 158 с. 
7. Стрелец И.А. Новая экономика и информационные технологии. – М.: Издательство «Экзамен», 

2003. – 256 с.

protecţIa socIală a salarIaţIlor întreprInderIlor 
dIn zona de nord a republIcII moldova în contextul 

managementuluI strategIc al potenţIaluluI uman

lect. univ. dr. Irina MovIlă, 
Universitatea de Stat „a.russo”, or. bălţi 

In conditions of dynamically developing economy when for businessmen the basic result of ac-
tivity to which they aspire, is the survival of the company and reception of the maximal profit with 
the least expenses, special value is got with social security of workers of the enterprises. Social security 
of workers of the enterprises is guaranteed by the state and regulated by legal certificates, basic of 
which the Labor code is.

În condiţiile economiei care se dezvoltă dinamic, 
când, pentru întreprinzători, principalul rezultat scon-
tat al activităţii lor constă în supravieţuirea companiei 
şi obţinerea profitului maxim cu cheltuieli minime, 
capătă o deosebită importanţă protecţia socială a sa-
lariaţilor întreprinderii.

Protecţia socială a salariaţilor întreprinderii o ga-
rantează statul, fiind reglementată de acte juridice, 
dintre care cel mai important este Codul Muncii. În 
activitatea practică, această categorie reprezintă obi-
ectul preocupării zilnice a conducerii întreprinderii şi, 
în special, a managementului strategic al potenţialu-
lui său uman.

Ţinând cont de faptul că managementul strategic 
al potenţialului uman reprezintă o funcţie specifică a 
activităţii administrative, al cărui obiect este omul, 
experienţa acestuia, abilităţile, aptitudinile, cunoştin-
ţele, potenţialul lui, iar realizarea eficientă a poten-
ţialului uman necesită condiţii favorabile de muncă, 
protecţia socială a salariaţilor întreprinderilor iese pe 
primul plan. 

În opinia savanţilor moldoveni, în R. Moldova, 
principala problemă continuă să fie reglementarea 

sistemului de protecţie socială a populaţiei şi rea-
lizarea programului de stat privind utilizarea forţei 
de muncă şi crearea noilor locuri de muncă [2,4]. În 
această ordine de idei, protecţia socială a salariaţilor 
întreprinderilor reprezintă unul dintre obiectivele 
strategice ale managementului potenţialului uman.

În Moldova, legea fundamentală care reglemen-
tează relaţiile de muncă dintre angajator şi angajat 
este Codul Muncii, care determină principiile funda-
mentale ale reglementării relaţiilor de muncă, con-
form Constituţiei Republicii Moldova, bazate pe nor-
mele de drept internaţional.

O atenţie deosebită, în Codul Muncii al RM, se 
acordă securităţii muncii. Secţiunea a 9-a a Codului, 
numită „Protecţia muncii” (art.225), obligă condu-
cerea întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor să 
creeze condiţii de muncă fără pericole, iar în cazul în-
călcărilor – să răspundă conform legii pentru prejudi-
ciul cauzat sănătăţii salariaţilor [1, p.76].

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, 
facilităţile şi compensaţiile acordate salariaţilor care 
lucrează în condiţii nocive au tendinţa de a progresa 
(tabelul 1).
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Tabelul 1
Facilităţile şi compensaţiile acordate salariaţilor care muncesc

în condiţii nocive în R. Moldova (anii 2003-2005)

Numărul de salariaţi cărora 
li s-au stabilit:

2003 2004

2005

total
Inclusiv
în indu-

strie

Concedii suplimentare 40598 42625 45485 17550

Reducerea zilei de muncă 6596 7166 7953 400

Salarii tarifare majorate 4017 3481 3641 1223

Suplimente pentru munca în condiţii nocive 33002 36971 46336 15955

Dreptul la pensie de stat în condiţii privilegiate 4458 526 904 555

Cheltuielile totale ale întreprinderii pentru facilităţi şi com-
pensaţii, acordate personalului (mii lei)

36213,5 55125,5 71607,9 25005,9

 Sursa: [6, p.107].

Analizând datele din tabelul 1, ajungem la con-
cluzia că, în 2005, numărul salariaţilor cărora li s-au 
stabilit pensie de stat în condiţii privilegiate s-a redus 
odată cu creşterea cheltuielilor întreprinderilor pen-
tru plata facilităţilor şi compensaţiilor acordate sala-
riaţilor care muncesc în condiţii nocive (de la 36213,5 
mii lei, în 2003, la 71607 mii lei, în 2005). În perioada 
2003-2005, a sporit numărul salariaţilor cărora li s-au 
stabilit suplimente la leafă pentru munca în condiţii 
nocive odată cu majorarea concediilor suplimentare. 
Cheltuielile întreprinderilor pentru facilităţile şi com-
pensaţiile acordate personalului au crescut, din 2003 
până în 2005, mai mult de două ori.

În contextul protecţiei muncii, e necesar să fie ana-
lizate condiţiile de muncă care, conform legislaţiei, tre-
buie asigurate de conducerea întreprinderii. Condiţiile 
muncii reprezintă un ansamblu de factori ai mediului de 
producţie care, convenţional, se împart în trei categorii:

•	 factorii	 social-economici	 sau	 gradul	 de	 co-
respundere a indicatorilor securităţii muncii 
normativelor stabilite. E vorba de timpul de 
muncă şi de timpul de odihnă, de normele 
şi condiţiile de igienă, de cerinţele şi regulile 
privind condiţiile de muncă;

•	 factorii	 social-psihologici	 sau	 situaţia	 clima-
tului psihologic din organizaţie. Aici sunt in-
cluse relaţiile reciproce dintre colaboratorii 

organizaţiei, atitudinea angajatului faţă de 
munca îndeplinită; 

•	 factorii	naturali-ecologici:	aparatele	de	venti-
laţie, instalaţiile de epurare, adică e vorba de 
gradul de abatere a indicatorilor stării ecolo-
gice şi ergonomicităţii locurilor de muncă faţă 
de normativele stabilite (după nivelul tempe-
raturii, zgomotului, vibraţiilor, prăfuirii, vitezei 
vântului, radioactivităţii etc.) [3, p. 69].

Dacă prima categorie şi categoria a treia a fac-
torilor, care determină condiţiile de muncă din în-
treprindere, sunt stipulate în Codul Muncii al Re-
publicii Moldova, categoria a doua de factori, şi 
anume asigurarea unui climat psihologic favorabil 
în cadrul colectivului, a fost omisă în legislaţie. Sa-
vanţii au dovedit că atmosfera psihologică repre-
zintă un factor important, ce influenţează nu numai 
sănătatea şi capacitatea de muncă a colaborato-
rilor, ci şi productivitatea lor, gradul de satisfacţie 
şi dragoste de muncă [2,3,4]. În această ordine de 
idei, una dintre sarcinile managementului strategic 
în domeniul creării condiţiilor de muncă favorabile 
este asigurarea unui climat psihologic benefic în 
colectivul întreprinderii.

Situaţia privind condiţiile de muncă din întreprin-
derile R. Moldova, conform datelor Biroului Naţional 
de Statistică, este prezentată în tabelul 2.

Tabelul 2
Analiza condiţiilor de muncă ale salariaţilor

pe genuri de activitate economică
(anii 2003-2005)

Caracteristica condiţiilor de muncă
ale salariaţilor

2003 2004
2005

total
inclusiv

în industrie

Angajaţi în condiţii ce nu corespund normelor igienico-sanitare 18714 18422 19881 10766

Angajaţi la munci fizice grele 1525 1438 1823 930

Angajaţi în încăperi care corespund cerinţelor securităţii muncii 215 200 136 10

Angajaţi care muncesc la utilaje ce nu corespund cerinţelor securităţii muncii 33 63 37 17

 Sursa: [6, p.107].
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Analizând condiţiile de muncă din întreprinderile 
autohtone, putem constata că se observă o tendinţă 
de creştere a numărului de salariaţi angajaţi în condiţii 
care nu corespund normelor igienico-sanitare (de la 
18714 oameni, în 2003, la 19881 oameni, în 2005), din-
tre care 54 % – în industrie. A scăzut numărul salariaţi-
lor care muncesc în încăperi ce nu corespund cerinţelor 
securităţii muncii, precum şi al celor care lucrează cu 
utilaj inadecvat acestor cerinţe. Aceste fapte vorbesc 
despre îmbunătăţirea organizării şi mecanizării muncii 

manuale din întreprinderi. Numărul celor accidentaţi 
în întreprinderile de producţie, în 2005, a fost de 682 
persoane, scăzând în comparaţie cu anul 1998, când 
numărul accidentaţilor fusese de 1117 persoane.

În baza rezultatelor investigaţiilor efectuate de 
către autor în întreprinderile din zona nordică a R. 
Moldova, se poate constata că protecţia socială a sa-
lariaţilor din întreprinderi este satisfăcătoare [6, p.70]. 
Rezultatele anchetării salariaţilor acestor întreprinde-
ri sunt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3
gradul de satisfacţie a salariaţilor de factorii muncii (în %)*

Factorii (aspectele) muncii
Satis-
făcuţi

Mai mult sa-
tisfăcuţi decât 
nesatisfăcuţi

Răspuns 
incert

Mai curând ne-
satisfăcuţi de-
cât satisfăcuţi

Nesa-
tisfă-
cuţi

Condiţiile igienico-sanitare şi securitatea muncii 32,4 24,4 11,4 8 23,8

Nivelul de protecţie 16,2 12,2 9,9 21,3 40,4

Organizarea muncii (instrucţiuni, proceduri, discipli-
nă, regim de muncă)

26,7 29,3 10,5 15,4 18,1

Dotarea tehnico-tehnologică a muncii 26,7 37,1 9,5 15,6 11,1

Sursa: [6, p.152].

Pe parcursul cercetării, a fost examinat gradul sa-
tisfacţiei de muncă a colaboratorilor, luând în calcul 
faptul că satisfacţia de muncă exercită o influenţă pu-
ternică asupra capacităţii de activitate a personalului. 
După cum se vede în tabelul 3, 40,4% din respondenţi 
nu sunt satisfăcuţi de nivelul protecţiei. Cel mai ne-
gativ impact îl are factorul fricii de a pierde locul de 
muncă (35,2% din respondenţi). Totodată, această 
frică, ca factor demotivant, se manifestă, în special, 
la specialişti, iar personalul necalificat, dimpotrivă, 
este stimulat de acest factor ca să-şi îndeplinească 

mai bine atribuţiile. 170 de respondenţi (32,4% din 
numărul total) sunt satisfăcuţi de condiţiile igienico-
sanitare şi de securitatea muncii, iar 195 (37,1%) sunt 
satisfăcuţi de dotarea tehnico-tehnologică a muncii.

Managementului strategic al întreprinderilor in-
vestigate i se recomandă să ridice nivelul satisfacţiei 
salariaţilor de munca îndeplinită prin crearea unui cli-
mat psihologic favorabil, să perfecţioneze regulile, să 
simplifice procedurile şi instrucţiunile şi să întăreas-
că disciplina de muncă formând astfel, „o echipă” cu 
perspectivă durabilă.
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capItalul uman – factor-cHeIe al creşterII economIce

Drd. lilia PlUgarU, IFSŞP al aŞM 

The article „Human capital – key factor of economic increase” includes the definition of human 
capital notion, educational and health state contribution on the state economic increase, basically 
economic models which confirm the contribution of the development of human capital on economic 
increase and the welfare of a nation.

În condiţiile tranziţiei spre o economie de piaţă 
şi în perspectiva integrării în structurile europene, 
devine esenţială posibilitatea exploatării avantajelor 
competitive generate de investiţia în capitalul uman 
[5, p.1]. Republica Moldova dispune de potenţial 
uman, însă fără investiţii adecvate, capitalul uman 
moldovenesc riscă să rămână la stadiul de resursă 
subutilizată. 

Capitalul uman reprezintă “... resursele produc-
tive concentrate în resursele de muncă, competenţe şi 
cunoaştere”(Organizaţia Europeană de Cooperare şi 
Dezvoltare) sau “...competenţele şi abilităţile umane 
generate de investiţiile în educaţie şi sănătate” (Orga-
nizaţia Mondială a Sănătăţii). Practic, capitalul uman 
este format din capital educaţional (abilităţi dobân-
dite de indivizi în procesul de instruire şcolară, dar şi 
în afara acestuia) şi capital biologic (abilităţi fizice ale 
indivizilor, sintetizate cel mai adesea prin starea de 
sănătate). Capitalul uman s-a dezvoltat ca un concept 
în economie, unde este privit în special ca „estimare a 
abilităţii unei persoane de a produce venituri prin mun-
că” [Di Bartolo,1999; preluat din 20, p.150]. Astfel, ca-
pitalul uman este reprezentat de stocul de cunoştinţe 
profesionale, deprinderi, abilităţi şi de sănătate, care 
pot conduce orice persoană la sporirea capacităţii 
sale creatoare şi, implicit, a veniturilor scontate de a 
fi obţinute în viitor, fie o capacitate a oamenilor de a 
produce în mod eficient bunuri şi servicii [4]. 

La nivel macro-social, capitalul uman este estimat 
prin agregarea stocurilor individuale de capital uman. 
Capitalul uman agregat la nivel naţional a fost utilizat, 
în special, pentru a caracteriza nivelul de dezvoltare 
al unei ţări sau pentru a explica creşterea economică 
a acesteia. În ultimele decenii, se acordă o importanţă 
tot mai mare capitalului uman, considerat factor fun-
damental al creşterii şi dezvoltării economice. 

Exemplul Japoniei este poate unul dintre cele 
mai edificatoare pentru contribuţia capitalului uman 
la dezvoltarea economiei care, distrusă aproape com-
plet în cel de-al doilea război mondial, în mai puţin de 
cincizeci de ani a ajuns una dintre forţele importante 
ale economiei mondiale tocmai datorită calităţilor 
deosebite ale capitalului uman, structurate atât pe 
un sistem de valori care cultivă seriozitatea şi devo-
tamentul în muncă, cât şi pe existenţa unui sistem de 
formare profesională foarte bine pus la punct.

În lume s-a conştientizat faptul că succesele eco-
nomice ale statelor sunt determinate direct de cali-

tatea sistemelor de învăţământ şi că cel mai eficient 
factor de producţie este capitalul uman, exprimat în 
cunoştinţele, competenţele, capacităţile creative şi 
calităţile morale ale membrilor societăţii, pe care le 
formează în mare măsură sistemul de învăţământ. 
Specialiştii apreciază, în acest sens, că în economia 
secolului al XXI-lea sistemul de învăţământ va deveni 
o ramură prioritară de producţie, el fiind privit ca o 
sferă ocupaţională, ca o sferă de investiţii avantajoa-
se. Această concepţie asupra misiunii învăţământului 
va domina politica educaţională de stat a majorităţii 
ţărilor lumii în secolul al XXI-lea [7, p.74].

Studiile efectuate pentru demonstrarea contribu-
ţiei educaţiei la creşterea economică s-au ciocnit de 
complexitatea şi multitudinea factorilor care intervin 
în acest sens, rezultatele obţinute vin să confirme ceea 
ce astăzi unanim se recunoaşte, şi anume rolul decisiv 
pe care educaţia îl are asupra dezvoltării economice şi 
sociale, în care educaţia superioară, realizată în centre-
le de învăţământ superior, răspunde cel mai bine ce-
rinţelor impuse de noua eră a cunoaşterii.

Contribuţia educaţiei la creşterea economică se 
produce prin două mecanisme. Primul, şi cel mai po-
pular, este prin crearea de noi cunoştinţe, cunoscut 
şi sub numele de „creşterea Schumpeteriană”. Indivizii 
mult mai bine educaţi vor deveni mai târziu oameni 
de ştiinţă şi investitori care vor lucra pentru mărirea 
stocului de inteligenţă umană prin dezvoltarea a noi 
procese şi tehnologii. Un al doilea mecanism prin care 
educaţia afectează creşterea economică este trans-
miterea de cunoştinţe şi informaţii. Şcolile şi universi-
tăţile asigură nivelul de educaţie şi instruire necesare 
pentru a putea înţelege informaţia nouă. 

Educaţia calitativă şi accesibilă este un element 
indispensabil pentru a avansa dezvoltarea umană şi 
creşterea economică ale unei naţiuni prin îmbunătă-
ţirea capacităţii de inovare şi adaptare a capitalului 
uman şi prin majorarea productivităţii muncii. Îmbu-
nătăţirile calitative şi cantitative în educaţia naţiunii 
pot schimba radical dotarea economiei cu factori de 
producţie [11, p.72]. Investind în educaţie, o econo-
mie bazată pe resurse naturale şi pe forţă de muncă 
ieftină se transformă într-o economie competitivă ba-
zată pe valoarea adăugată înaltă, creată de o forţă de 
muncă educată [2]. Aducând o contribuţie mai mare 
la creşterea economică, forţa de muncă mai educată 
este şi mai bine remunerată. Astfel, în 2003, salariul 
unui angajat cu studii superioare în Republica Moldo-
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va era cu 51% mai mare decât cel al unui salariat cu 
studii medii profesionale, cu 70% mai mare decât al 
celor cu studii medii generale şi aproape de 3 ori mai 
mare decât al celor cu studii gimnaziale [2].

Nu este neglijabil nici rolul şi locul pe care îl are 
sănătatea în utilizarea resurselor umane sub aspect 
economic. Dezvoltarea şi creşterea economică nu 
poate fi percepută fără participarea oamenilor. Or, ca-
pacităţile fizice, calitatea biologică a fiinţei umane re-
prezintă condiţii esenţiale ale procesului de creştere 
şi dezvoltare economică. Deci, sănătatea umană stă la 
baza întregii activităţi economice. O societate bolna-
vă este mai puţin productivă, ceea ce este un impe-
diment în dezvoltarea economică şi impune costuri 
ridicate pentru tratare, costuri suportate finalmente, 
tot de beneficiari. 

Rezultatele unor cercetări internaţionale de-
monstrează că îmbunătăţirea alimentaţiei şi sănătăţii 
contribuie la creşterea economică prin intermediul 
ameliorării performanţelor forţei de muncă [10]. În 
plus, însuşi sectorul de sănătate poate contribui la 
creşterea economică prin prestarea unor servicii mai 
calitative şi mai solicitate de cetăţeni în sfera formală. 
Totodată, se manifestă şi o legătură pozitivă inversă, 
creşterea economică asigurând mobilizarea unor re-
surse publice şi private mai mari în sfera protecţiei 
sănătăţii [11, p.63].

În literatura de specialitate au fost concepute nu-
meroase modele, diferite între ele, dar întemeiate pe 
aceeaşi supoziţie, potrivit căreia dezvoltarea cunoaş-
terii şi investiţia în capitalul uman, în care educaţia şi 
cercetarea ca factori determinanţi, sunt însoţite de ex-
ternalităţi pozitive, care generează randamente cres-
cătoare şi contracarează tendinţele de încetinire trep-
tată, dar continuă a procesului creşterii economice.

Modelele care încorporează cunoaşterea prin in-
termediul investiţiilor în formarea capitalului uman 
pun în evidenţă faptul că, pe lângă sporul de produc-
tivitate obţinut în munca indivizilor care au beneficiat 
de programe de perfecţionare profesională, se obţi-
ne o îmbunătăţire generală a standardului educaţiei, 
care determină ameliorarea productivităţii tuturor 
factorilor de producţie.

Cele mai consacrate estimări care au evaluat con-
tribuţia educaţiei la creşterea economică aparţin lui 
Theodore Schultz [12], care şi-a bazat calculele pe 
teoria modernă a rentei şi ale lui Denison [3], care 
şi-a fundamentat estimările pe teoria utilizării „mâi-
nii de lucru”. Pentru a pune în evidenţă modul în care 
educaţia contribuie la creşterea economică, varianta 
Schultz ia în considerare atât costurile implicate de 
instruirea universitară, cât şi costurile indirecte, expri-
mate în costuri de oportunitate, adică a câştigurilor 
pierdute, respectiv câştigurile scontate a se obţine pe 
piaţa muncii de către cei cu studii medii. În varianta 
Denison, contribuţia educaţiei la creşterea economi-
că vizează, într-o primă etapă, multiplicarea ratei de 
creştere corespunzătoare unui anumit nivel de in-

struire, cu ponderarea persoanelor având nivelul res-
pectiv de calificare în totalul forţei de muncă, urmată 
apoi de însumarea rezultatelor parţiale.

Un alt exemplu în acest domeniu îl reprezintă stu-
diile realizate de J. Mincer, care a făcut determinări dis-
tincte pentru SUA, în anii 1958 şi 1970, arătând că loga-
ritmul câştigurilor este o funcţie liniară, dependentă de 
numărul anilor de şcolarizare, experienţa variabilă şi de 
investiţiile educaţionale postobligatorii.

Dale W. Jorgenson a încercat, de asemenea, eva-
luarea contribuţiei educaţiei la creşterea economică 
a SUA, luând în considerare orizontul de timp 1948-
1973, obţinând circa 11%, corespunzătoare unei con-
tribuţii a calităţii resurselor umane de circa 0,45% / an 
din totalul factorilor de intrare (input-uri). El a reliefat 
în plus că circa 0,67% / an din contribuţia educaţiei 
la totalul creşterii input-ului-muncă a fost legată de 
îmbunătăţirea productivităţii muncii. Atingând acest 
subiect, M. Plant şi F. Welch [9, p.167] au încercat să 
măsoare impactul educaţiei asupra productivităţii. 
Metoda utilizată de aceştia s-a bazat pe costurile de 
oportunitate aferente educaţiei. Ei au plecat în ana-
liza lor de la nivelul consumului la care se renunţă, 
în prezent, în economie pentru viitoarele consumuri 
posibile. În opinia celor doi autori, este important să 
se determine rata la care consumul pierdut în prezent 
poate fi transformat într-un potenţial consum viitor 
(abordare specifică costurilor de oportunitate).

La mijlocul anilor ’80 a apărut noua teorie a creş-
terii, promovată de Paul Romer şi Robert Lucas [pre-
luat din 19, p.32-33] pe linia modelului de creştere 
neoclasic tradiţional. Premisa acestei teorii este că o 
acumulare de capital se asociază, de regulă, cu o acu-
mulare de cunoştinţe. În primul rând, ar putea să exis-
te o pondere mai mare a venitului factorului capital în 
venitul naţional, în raport cu venitul celorlalţi factori, 
ceea ce ar însemna că beneficiul social al investiţiilor 
de capital depăşeşte beneficiul privat. Pentru a justifi-
ca această diferenţă, Paul Romer a presupus că inves-
tiţiile private în capital generează externalităţile dina-
mice de tipul „învăţării din practică” care determină o 
creştere a stocului public de cunoştinţe, deci o rată 
mai mare a progresului tehnic şi o productivitate mai 
mare a tuturor investiţiilor viitoare. Ideea aparţine lui 
Arrow [1] care consideră progresul tehnic ca funcţie 
de nivelul cumulat al investiţiilor de capital fizic. Pro-
gresul tehnic este rezultatul unui proces de „învăţare” 
la nivelul fiecărei firme, un produs secundar al investi-
ţiilor de capital fizic. 

Robert Lucas [8, p.27] a considerat capitalul 
uman ca fiind generator de externalităţi. În modelul 
său, productivitatea capitalului creşte odată cu rapor-
tul capital uman/fizic şi, în prezenţa externalităţilor, 
odată cu stocul de capital uman existent. Pe aceeaşi 
linie, Paul Romer [13] a propus un model în care cu-
noştinţele reprezintă un factor distinct de producţie. 
Producerea de cunoştinţe determină şi o sporire a 
stocului public de cunoştinţe, iar prin economiile ex-
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terne datorate specificului acestor bunuri economice, 
contracarează randamentul descrescător în produ-
cerea lor ulterioară şi permite continuarea inovaţiei, 
deci, a creşterii economice.

În literatura ultimilor ani referitoare la teoria creş-
terii economice, s-a vehiculat tot mai frecvent ideea 
creşterii economice endogene, direct dependentă de 
forţele pieţei, faţă de teoria clasică a creşterii econo-
mice exogene (independentă). Modelele endogene 
ale creşterii economice şi-au găsit utilitatea în înţele-
gerea implicaţiilor creşterii asupra unui întreg set de 
politici (politica fiscală, cheltuielile publice, politica 
educaţională, politica comercială). Modelele recente 
ale creşterii economice consideră cercetarea-dezvol-
tarea drept motorul creşterii economice. O prezumţie 
de bază a acestor modele constă în faptul că cerceta-
rea-dezvoltarea generează două tipuri fundamentale 
de output-uri, şi anume: noul produs sau noul proces 
ca atare şi informaţiile tehnologice încorporate în 
noile produse. În acest sens, instituţiile de învăţământ 
superior au marele merit că prin activitatea de cerce-
tare desfăşurată, ca una dintre misiunile principale 
ale acestora, polarizează minţi strălucite pentru a 
genera şi propaga progresul tehnic şi ştiinţific şi prin 
aceasta de a aduce contribuţia la creşterea şi dezvol-
tarea societăţii. Desigur, educaţia fără deschidere că-
tre inovaţie şi cunoaştere nu poate duce automat la 
dezvoltarea economică. Mai mult decât atât, întrucât 
inovaţia necesită cercetare şi activităţi de dezvoltare, 
ea este dependentă, de asemenea, de abilitatea par-
tenerilor sociali pentru a se asigura că o forţă de mun-
că creatoare şi bine instruită, în general, o stimulează, 
o foloseşte şi o sprijină.

Persoanele mai instruite prezintă, de regulă, o 
mai mare capabilitate de transformare a creativită-
ţii potenţiale în creativitate ce se manifestă, ceea ce 
conduce, de cele mai multe ori, la performanţe supe-
rioare (inclusiv prin creşterea numărului brevetelor 
de invenţii şi inovaţii). Iar majoritatea acestor desco-
periri sunt în folosul societăţii, ceea ce poate constitui 
un avantaj.

Un studiu estimativ pentru ţările care fac parte 
din Organizaţia Europeană de Cooperare şi Dezvol-
tare, arată că participarea la un an adiţional de edu-
caţie medie amplifică creşterea economică cu până 
la 5% ca rezultat imediat şi, mai departe, cu 2,5% pe 
termen lung, de asemenea, îmbunătăţirea în dome-
niul capitalului uman a fost cauza creşterii cu 20% sau 
chiar mai mult a creşterii anuale în câteva dintre ţările 
Uniunii Europene în timpul anilor ’90, în comparaţie 
cu decada anterioară.

Cercetările recente ale unor autori consacraţi în 
domeniu (Roger Ibbotson şi Gary Brinson) [6, p.24] au 
încercat să cuantifice contribuţia capitalului uman la 
sporirea bunăstării sociale. S-a pus, astfel, în evidenţă 
că, dacă în anul 1946, în Marea Britanie, capitalul uman 
asigura circa jumătate din bunăstarea acestei ţări, în 
anul 1989 circa 80% din prosperitatea ţărilor dezvolta-
te s-a asigurat pe baza contribuţiei capitalului uman.

Specialiştii care abordează problematica creşte-
rii şi dezvoltării economice sunt de acord cu ideea, 
potrivit căreia, de îndată ce un anumit nivel de acu-
mulare a capitalului uman este atins, acesta devine 
mai productiv, corelându-se pozitiv cu ratele creşterii 
şi ocupării în cadrul modelelor de creştere. Modelele 
empirice de creştere economică şi ocupare a forţei de 
muncă, promovarea de către Fondul Monetar Inter-
naţional şi Banca Mondială, recomandă practicarea 
unor bugete de austeritate în domeniile publice ne-
productive şi alte modele de referinţă care sugerează 
creşterea cheltuielilor guvernamentale, destinate for-
mării şi acumulării capitalului uman [5, p.2]. 

În condiţiile trecerii economiei Republicii Moldova 
la o profundă restructurare pe criterii de eficienţă şi ren-
tabilitate, un rol important revine factorului uman, care 
trebuie sa reprezinte o prioritate pentru orice comuni-
tate care se înscrie pe drumul dezvoltării economico-
sociale. Investiţiile în educaţie şi sănătate, transferul de 
tehnologie, cercetarea-dezvoltarea şi inovarea sunt fac-
tori complementari ai stabilităţii macroeconomice, într-
o economie în tranziţie, acestea pot reprezenta pilonii 
pentru realizarea unei creşteri economice durabile.
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cultura jurIdIcă a funcţIonaruluI publIc 
şI Impactul asupra medIuluI de afacerI 

Comp. magistru Eugen roŞCovanU,
preşedinte al asociaţiei Micului business

The publication’ procedure of legislative documents have to provide launching of „foolproof 
system “. 

In practical situations this stage of documents promotion has multitude disadvantages, which 
generate destructive effects as for economy, and for citizens.

This article presents the analysis of cases, which have became the results of some actions after-
wards governmental institutions have turned out in situation of executor of incorrect documents. 
These facts prejudice the regulatory reform in the Republic of Moldova.  

Fenomenul economiei tenebre, al corupţiei în ca-
drul activităţii întreprinderilor mici şi, în special, al mi-
crofirmelor din Republica Moldova, este un tip anume 
de „intoxicaţie” iminentă, generată de dezechilibrul şi 
lacunele reformei regulatorii. Bineînţeles, majoritatea 
managerilor, întreprinzătorilor individuali repugnă 
această situaţie, fie că e vorba de agentul economic 
care este persoană fizică sau persoană juridică. 

Cu cât taxele depăşesc limitele profitului planifi-
cat de antreprenor, cu atât este mai mult posibil că 
acesta va găsi persoana responsabilă gata să „nego-
cieze”. Bineînţeles, nu excludem pur şi simplu lipsa 

de informaţie şi cunoştinţe juridice, fenomen destul 
de răspândit atât printre unii funcţionari, cât şi printre 
oamenii de afaceri. Şi de foarte multe ori este dificil să 
disimulăm una de alta. Există foarte puţine garanţii că 
în unele acte normative nu ar fi fost plasat „Calul lui 
Troian” al coruperii pasive sau active. În figura 1 este 
demonstrată creşterea mărimii amenzilor planifica-
te ca venituri în bugetele de stat, începând cu 1995. 
Până în 2006, mărimea lor a crescut de 160 ori. Este 
evident că atare situaţie impune agenţii economici să 
prefere în multe cazuri economia tenebră, iar în altele 
să tindă să se înţeleagă cu funcţionarii mai „loiali”. 

 1

CULTURA JURIDIC  A FUNC IONARULUI PUBLIC I IMPACTUL ASUPRA 
MEDIULUI DE AFACERI  

 
Magistru Eugen RO COVANU, 

Pre edinte al Asocia iei Micului Business 
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Figura 1. Creşterea mărimii amenzilor planificate
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Modelul dat de comportament al oamenilor de 
afaceri din micul business este constituit din mai multe 
motive:

1. Lipsa de resurse financiare pentru a angaja 
un jurist calificat.

2. Consultanţa juridică de calificare bună este 
inaccesibilă micului business din cauza cos-
turilor care depăşesc posibilităţile reale par-
venite din profitul real al firmelor de această 
anvergură.

3. În societate nu este format încă un sistem de 
suport juridic accesibil pentru micul business 
subsidiat de instituţiile de stat.

4. Nihilismul juridic al agenţilor economici din 
micul business este impus de situaţia eco-
nomică reală a acestora şi ca protest intern 
faţă de avalanşa de legi, hotărâri de guvern 
şi ordine publicate în Monitorul Oficial, ne-
înţelese de ei ca mesaj, intenţie şi agresiune 
monopolistă.

5. Plafonul foarte înalt al amenzilor impune re-
prezentanţii oficiali şi oamenii de afaceri să 
găsească „soluţia optimă”, în urma căreia re-
sursele rămân în economia tenebră.

Cel mai recent şi scandalos exemplu este publicat 
în Monitorul Oficial din 12 octombrie 2007. Conform 
ordinului vamei nr.361-O din 25.09.07, publicat în 
Monitorul Oficial nr.161-164, în art. 3 se cere certifi-
catul de conformitate „... eliberat de organele compe-
tente” pentru mărfurile importate „second hand”. În 
document se face trimitere incorectă la Hotărârea de 
Guvern nr. 1469 din 30.12.2004. În această hotărâre la 
capitolul NOTE, în p.5 este menţionat că „... Prevederi-
le prezentului Nomenclator nu se refera la produsele fo-
losite şi/sau recondiţionate (second-hand)...” Conflictul 
acesta s-a dezvoltat până la momentul când persoa-
ne importante de la Vamă au fost nevoite să-şi ceară 
scuze în faţa unei delegaţii de importatori indignaţi 
de fărădelegea comisă. 

Fără să abordăm motivele apariţiei unui ase-
menea document, este firesc să încercăm a descifra 
deontologia, motivele, forţa motrice, care a generat 
un atare „monstru”. A fost elaborat un document, 
care a pus în faţa engrosiştilor de mărfuri „second 
hand” dilema prin care ei trebuiau să circule la infinit 
între instituţia „competentă”, care nu este abilitată să 
elibereze certificate, şi Vama care, de asemenea, nu 
permite importul din motiv că engrosiştii nu dispun 
de documentul respectiv. Atare document a apărut 
în toiul reformei regulatorii şi aşa-zisei Ghilotina I şi 
Ghilotina II. Conform lor, au fost reglementate peste o 
mie de acte normative. Cu toate acestea, cele mai im-
portante vizând activitatea antreprenorială au evitat 
cu succes „Ghilotina”, ca şi ordinul în cauză. 

Monitorul Oficial este ediţia care prin publicare 
atestă intrarea în vigoare a actelor normative şi legi-
slative, a hotărârilor de guvern şi poate deveni un in-
strument de generare a corupţiei. Publicarea în Moni-

torul Oficial a Legii 208 care, de asemenea, prin mani-
pulări cunoscute doar de funcţionarii publici experţi 
în materie, a evitat cu succes Grupul naţional de lucru 
al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de 
antreprenoriat. În 2006, au fost înregistraţi 48 de mii 
792 titulari de patentă de întreprinzător. Circa 88 la 
sută din ei practică micul comerţ. Ei au plătit în total, 
în 2006, în bugetele locale 63 mln 8654 mii lei. 

În prima jumătate a anului 2007, circa 40 milioa-
ne de lei nu au fost plătite în bugetele locale, deoare-
ce conform legii 208 sunt interzise multe domenii de 
comerţ în baza patentei de întreprinzător. În acelaşi 
timp, aceste milioane au devenit deja un stimulent al 
economiei tenebre. Problema locurilor de muncă asi-
gurate cu un câştig decent rămâne actuală pentru cir-
ca 40 mii de mici comercianţi. Patentarii s-au adresat 
la Curtea Constituţională, care nu le-a dat câştig de 
cauză. Şi iată că acelaşi grup de iniţiativă s-a adresat 
deja la CEDO. 

Bineînţeles că toate aceste evenimente sunt 
rezultatul unui lobby activ al companiilor mari şi al 
celor transnaţionale. Lobby-ul lor a devenit o pro-
blemă pentru titularii patentei de întreprinzători 
şi pentru IMM-uri în general. Mecanismele legale 
sunt fragile într-o societate cu economia în tran-
ziţie. Iar pentru micii antreprenori aceasta este o 
problemă majoră de supravieţuire. A dezechilibra 
un atare sistem social şi antreprenorial este simplu, 
dar şi periculos. Pe lângă factorii corupţionali se 
cere a aminti valul de proteste, generate de legea 
208 în pieţele raionale, unde au avut loc peste 90 
de mitinguri, lockauturi şi acţiuni stihiinice, iar în 
Chişinău – 5 mari mitinguri naţionale de protest cu 
participarea a câte 5-10 mii de oameni la fiecare. 
Astfel conchidem că orice document publicat în 
Monitorul Oficial poate genera nu numai eveni-
mente nefaste pentru economie, dar poate deveni 
şi un factor de destabilizare socială. 

Înşişi indicatorii economici, care prezintă un ta-
blou statistic al evoluţiei micului business, denotă gra-
ve probleme. Persistenţa acestora în microbusiness, 
în domeniul patentei de întreprinzător, influenţează 
şi asupra sectorului IMM-urilor pe întreaga econo-
mie a R. Moldova. Deşi numărul întreprinderilor mici 
şi mijlocii, în 2006, a devenit mai mare, constituind 
98,3% din numărul total al întreprinderilor din ţară, 
comparativ cu 98,1% în 2005, numărul de salariaţi în 
domeniu a scăzut la 323,6 mii, în 2006, comparativ cu 
324,8 mii, în 2005. Este un trend negativ, care denotă 
şi o agravare a mediului de afaceri. Sectorul întreprin-
derilor mici şi al microîntreprinderilor este un sector 
social, care trebuie să genereze locuri de muncă. 
IMM-urile au fost şi rămân principalele în crearea de 
locuri de muncă. În UE şi SUA, ele aduc, anual, până la 
75% de noi locuri de muncă. Bineînţeles că, situaţio-
nal, economia tenebră este o barieră înaltă şi uneori 
de netrecut în faţa oamenilor care doresc stabilitate şi 
mediu de afaceri sănătos. 
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În concluzie, propunem câteva din măsurile de 
prim rang, care ar putea schimba situaţia spre evolu-
ţia unui mediu de afaceri stimulatoriu pentru sectorul 
IMM-urilor:

•	 Reglementarea	şi	armonizarea	tuturor	actelor	
normative ce vizează activitatea IMM-urilor.

•	 Crearea	unei	comisii	parlamentare	a	IMM-urilor.

•	 Promovarea	culturii	juridice	în	instituţiile	pu-
blice.

•	 Înlăturarea	barierelor	birocratice	în	domeniul	
IMM-urilor.

•	 Aducerea	 la	 cunoştinţa	 funcţionarilor	 publici	 a	
importanţei sociale a micului business: generator 
de locuri de muncă, pilon al stabilităţii sociale. 
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performanţele funcţIonărII companIIlor de asIgurărI 
în contextul IntegrărII în comunItatea europeană

Conf. univ. dr. victoria SîrbU, aSEM

Market transformations to system of economic relations in Republic Moldova are connected 
and with a basic change of a role and a place of insurance in system of the organization of insurance 
protection of managing subjects and the population. One of the primary goals of the modern period 
of carrying out of economic reforms will consist in formation of the domestic high-grade insurance 
market.

Alongside with it for Republic Moldova special value is got with questions of the international 
system of insurance with a view of deep understanding of principles of commercial insurance within 
the framework of the European Union, creation of economic and legal conditions for the national 
insurance market allowing optimum to combine national interests with realities, standards of the 
global insurance market.

Globalizarea ca proces a accelerat integrarea pie-
ţelor de asigurări a ţărilor în curs de dezvoltare spre 
economia de piaţă din comunitatea europeană.

Perfecţionarea relaţiilor economice prevede şi 
studierea schimbărilor ce au loc pe piaţa de asigu-
rări ca un element activ al infrastructurii economiei 
de piaţă. În plus, trebuie constatat faptul că în eco-
nomia de piaţă într-un anumit sens asigurările se 
pot examina ca o rezervă de menţinere a producerii 
programate.

Relaţiile de piaţă înaintează un grad vădit de in-
ternaţionalizare a fluxurilor economiei interstatale, 
precum şi intensificarea proceselor de cooperare in-
ternaţională a companiilor de asigurare, care dictează 
necesitatea adaptării la relaţiile noi a statelor pe plan 
mondial. În acest context, se evidenţiază dinamismul 
economiei contemporane ce are la bază factori can-
titativi, cum ar fi creşterea numărului de state suve-
rane, membre ale comunităţii internaţionale şi multi-
plicarea respectivă a centrelor de decizie autonomă 
în economia mondială, a volumului tranzacţiilor co-
merciale. În ce priveşte factorii calităţii, acestea sunt 
amplificarea şi diversificarea formelor de relaţii eco-
nomice interstatale cu implicaţii complexe de ordin 
politic, juridic, tehnologico-organizatoric, consolida-
rea companiilor de asigurări în relaţiile economice in-
ternaţionale.

În Europa, piaţa unică a asigurărilor acoperă 19 
ţări care formează zona economică europeană şi cele 
mai mari trei pieţe de asigurări din Europa: Franţa, 
Germania şi Marea Britanie, care au o pondere de 
circa 70% din totalul asigurărilor. Asigurătorii din 
Uniunea Europeană, stabiliţi în alte state-membre, 
aveau deja posibilitatea de a înfiinţa reprezentanţe 
şi agenţii în Marea Britanie. Caracterul internaţional 
al pieţei Lloyd’s a fost facilitat şi încurajat de a doua 
şi a treia Directivă a Uniunii Europene care dau po-
sibilitatea asigurărilor din această organizaţie să se 
constituie şi să funcţioneze peste hotarele naţiona-
le, după obţinerea licenţei de la autoritatea din ţara 
de provenienţă.

Paralel cu cele expuse, pieţele internaţionale din 
alte ţări, ce nu au ajuns la un nivel de maturitate pri-
vind asigurările, inclusiv asigurările şi reasigurările in-
ternaţionale, au contribuit la dezvoltarea şi extinderea 
pieţelor naţionale. Pe pieţele naţionale de reasigurări 
se desfăşoară un volum mai mic de afaceri de reasi-
gurare şi ele sunt foarte diferite de la o ţară la alta în 
funcţie de politica economică a guvernului respectiv, 
de reglementările în vigoare, de volumul şi structura 
comerţului în zonă pe piaţa asigurărilor, precum şi de 
volumul şi tipurile de tranzacţii.

Integrarea ţărilor europene în sistemul economic, 
financiar-bancar este o etapă nouă în dezvoltarea po-
tenţialului uman, un proces în care distanţele geogra-
fice devin apropiate în consolidarea pieţei europene 
de asigurări.

Pentru obţinerea performanţei este necesar să se 
cunoască factorii de obţinere a acestora şi să se acţio-
neze asupra lor. Din rândul acestor factori pot fi amin-
tiţi cei care se referă la abordarea intelectuală într-o 
concepţie sistemică, luarea în consideraţie a perfor-
manţei pieţelor de asigurări, îmbunătăţirea relaţiilor 
umane, perfecţionarea managementului financiar şi 
inovaţional în raport cu noile evoluţii ale acestora şi 
mobilizarea oamenilor pentru realizarea schimbării în 
companiile de asigurări.

Dezvoltarea şi activitatea companiilor de asi-
gurare a apărut în Republica Moldova când orizon-
tul strategic era absent, modul de gândire privind 
teoria economică de piaţă era depăşit în societate, 
viziunea – îngustă în abordarea problemelor inte-
grării economice pe plan mondial, o insuficienţă a 
cunoaşterii inovaţiilor contemporane în domeniul 
asigurărilor.

Sub aspectul proceselor globalizării, crearea şi 
dezvoltarea întreprinderilor multinaţionale reprezin-
tă rezultatul evolutiv al procesului de internaţiona-
lizare a activităţilor financiare şi a pieţei de asigurări 
din diverse ţări.

Este necesar ca Republica Moldova să se alinieze 
legislaţiei europene din domeniul asigurărilor şi să 
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transpună în practică prevederile acesteia în spiritul 
a ceea ce înseamnă spaţiul european unic, integrat, 
al asigurărilor.

În Uniunea Europeană s-au creat mecanismele 
de integrare a pieţei prin dreptul de stabilire şi func-
ţionare a filialelor companiilor de asigurare în oricare 
dintre ţările-membre şi prin libertatea de a presta ser-
vicii de asigurare/reasigurare, inclusiv fără constitui-
rea de filiale, în orice ţară-membră a acesteia. Odată 
cu aceste libertăţi, s-au simplificat şi procedurile de 
autorizare şi control al asigurărilor din spaţiul euro-
pean integrat, piaţa necesitând să fie liber concuren-
ţială şi clientela să acceseze produsele de asigurare 
cele mai convenabile.

Compania de asigurări „GRAWE” din Austria dă 
dovadă de o activitate fructuoasă în mediul concu-
renţial al altor companii de asigurări, având succes 
pe piaţa internaţională. Această companie a însuşit 
pieţele vest-europene de asigurare din ţările: Slo-
venia, Croaţia, Ungaria, Serbia, Ucraina, Bulgaria şi 
România. 

Pe parcursul anului 2006, după o analiză eco-
nomică a pieţei de asigurări din Republica Moldova, 
compania „GRAWE” a pătruns pe piaţa ţării. Astfel, 
integrată pe piaţa autohtonă, a constituit un capital 
de circa 22 milioane de lei, ceea ce a contribuit la 
majorarea primelor de asigurări (împreună cu com-
pararea integrată: „ASITO” SA a constituit o sumă 
9,92 euro în comparaţie cu 4,92 euro în anul 2003 
la un locuitor din Moldova). Concomitent, se cere 
de constatat că în Ungaria acest indice este de 154 
euro, în Austria – 1558 euro, ceea ce vorbeşte că pe 
câmpul pieţei de asigurări autohtone sunt mari re-
zerve neutilizate.

Piaţa asigurărilor din R.Moldova parcurge, incon-
testabil, o perioadă de dezvoltare accelerată atât în 
sens cantitativ, al volumului pieţei, cât şi calitativ, al 
diversificării produselor de asigurare oferite. Densita-
tea asigurărilor, volumul anual al primelor de asigura-
re în medie pe locuitor, care constituie conform date-
lor anului 2006 164 lei şi gradul de penetrare a lor în 
PIB – 1,27%, exprimă încă un decalaj semnificativ faţă 
de ţările dezvoltate.

În 2006, pe piaţa de asigurări a Republicii 
Moldova au activat 32 companii de asigurare, ob-
ţinând active-total 841,3 mln lei, inclusiv active 
nete 296,4 mln lei, rezervele şi fondurile de asi-
gurare – 351,8 mln lei. În plus, capitalul statutar 
achitat a constituit 176,7 mln lei. O dezvoltare ra-
pidă se observă pe piaţa serviciilor de asigurare: 
companiile de brokeri, agenţii de asigurare şi alte 
servicii suplimentare care formează infrastructura 

pieţei de asigurări, cum sunt auditul, consultanţa, 
serverele etc.

Este semnificativ faptul că, în 2006, primele de 
asigurare au crescut cu 35% în comparaţie cu 2005, 
constituind 559 mln lei, plata despăgubirilor şi a su-
melor de asigurare fiind de 190,5 mln lei, ceea ce este 
cu 56,5% mai mult comparativ cu 2005. În structura 
primelor de asigurare o pondere însemnată revine 
asigurării facultative de bonuri – 179,4 mln lei sau 
32,1% din totalul pe companiile de asigurări, apoi asi-
gurarea facultativă de răspundere civilă – 156,7 mln 
lei, ceea ce constituie 28% şi a treia poziţie revine asi-
gurării prin efectul legii – 143,8 mln lei ce se exprimă 
printr-o pondere de 25,7%.

Situaţia şi problemele actuale ale pieţei de asi-
gurări au evidenţiat unele probleme. Una dintre cele 
mai interesante probleme a fost şi este cea referitoa-
re la capitalul statutar achitat şi marja de solvabilita-
te în contextul integrării în comunitatea europeană. 
În acelaşi timp, situaţia financiară a companiilor de 
asigurare are importanţă esenţială dintr-o triplă pers-
pectivă: cea a companiei de asigurare înseşi, la mo-
mentul în care i se stabileşte nivelul de performanţă 
prin rating şi conform cerinţelor expuse în legea des-
pre asigurare privind consolidarea companiilor de 
asigurări prin mărimea capitalului statutar în următo-
rii cinci ani până la 15 mln lei. Altă problemă este cea 
a asiguratului, care trebuie protejat garantându-i-se 
îndeplinirea de către compania de asigurare a obliga-
ţiilor asumate. A treia problemă este cea a autorităţii 
de supraveghere, care are obligaţia menţinerii unei 
pieţe solvabile a asigurărilor, în care managementul 
riscului este supravegheat în baza unor reglemen-
tări unitare şi detaliate, adaptate specificului pieţei 
din Uniunea Europeană.

Cercetările ştiinţifice efectuate prin folosirea 
metodei sistemice de abordare a fenomenelor 
economice ne-au permis să aprofundăm analiza 
economică, revenind la grupările economice ale 
companiilor de asigurare. Metoda grupării este 
un proces metodologic de prelucrare a datelor 
sistemice potrivit cărora, prin separarea unităţilor 
în grupe omogene şi compararea datelor pentru 
aceleaşi caracteristici, distribuite în condiţii varia-
bile de timp şi spaţiu, se pot identifica şi ierarhiza 
factorii care determină variaţia acestora. Folosirea 
metodei grupării financiare presupune rezolvarea 
următoarelor poziţii: alegerea mărimii inventarului 
de grupare, stabilirea numărului de grupe, alege-
rea şi utilizarea caracteristicilor de grupare. Drept 
indicator semnificativ în aceste grupări a fost utili-
zată mărimea capitalului statutar achitat.
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Tabelul 1 
Performanţele activităţii companiilor de asigurări din Republica Moldova 

în perioada 2003-2006
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I.
Până la 2,0

mln lei
2003
2006

36
7

18,2
7,0

585
1765

3678
6179

444
2827

1507
3663

60
754

II.
2,1 – 3,0
mln lei

2003
2006

7
12

16,1
16,4

2669
2416

5731
5047

887
1105

3177
3184

840
604

III.
3,1-10,0
mln lei

2003
2006

6
9

25,6
28,3

4569
5558

8231
18927

937
8074

3071
8161

1341
2693

IV.
Mai mult de 10,1

mln lei
2003
2006

1
4

40,1
48,3

46515
21341

77883
71205

45155
21307

32428
53629

240
4499

Total
2003
2006

50
32

100
100

2318
5521

5798
17460

1461
5967

2535
10993

361
1711

*Calculat şi modelat de autor în baza datelor Serviciului de Stat pentru Supravegherea de asigurări

Analiza datelor (tabelul 1) ne permite se eviden-
ţiem unele tendinţe în structura capitalului statutar al 
companiilor de asigurări în anii 2003 şi 2006. Astfel, 
din 50 de companii de asigurare în 2003, pe piaţa de 
asigurări în 2006 s-au stabilit doar 32. Cele mai sem-
nificative schimbări se observă în grupa de până la 
2,0 mln lei, unde din 36 de companii în 2003, în 2006 
au activat numai 7. În schimb, are loc o consolidare a 
companiilor de asigurare după capitalul statutar achi-
tat, de exemplu, în grupa II numărul companiilor de la 
7, în anul 2003, s-a mărit cu 5 companii şi a constituit 
12. Tot în aşa mod are loc creşterea şi în grupa a III-a 
şi a IV-a, unde companiile de asigurări sunt favorabile 
şi aduc profit.

Performanţele pieţei de asigurări a Republicii 
Moldova au contribuit la consolidarea companiilor 
de asigurare, acumulând active în prima jumătate a 
anului 2007 în sumă de 952 mln lei. Liderii pieţei de 
asigurări după volumul primelor de asigurare sunt 
cinci companii: Moldasig, ASITO, Donaris-Group, 
Moldcargo şi Carat, care au o pondere de 67% din 
volumul total al primelor de asigurare pe piaţă, con-
stituind suma de 214 mln lei în prima jumătate a 
anului 2007.

În baza cercetărilor ştiinţifice efectuate, se poate 
concluziona:

•	 În	 sistemul	 pieţei	 de	 asigurări	 a	 R.Moldova	
s-au constituit mai eficient, cu un profit con-
siderabil, companiile de asigurare cu un ca-
pital statutar achitat de la 2 mln lei în sus, iar 
variaţia indicatorului optimal poate să ajun-
gă până la 20 mln lei;

•	 Este	 necesară	 perfecţionarea	 cadrului	 legi-
slativ ce serveşte ca bază de aplicare a asigu-
rărilor obligatorii, contribuind astfel la conti-
nuitatea acestor asigurări la toate persoanele 
asigurate, în contextul integrării în comunita-
tea europeană;

•	 Un	rol	important	pentru	obţinerea	performan-
ţei îl are asigurarea unui bun sistem de comuni-
care, a unei culturi intelectuale, formarea gân-
dirii economice noi conform cerinţelor standar-
delor europene. Iată de ce trebuie schimbată 
mentalitatea oamenilor faţă de toate genurile 
de asigurări, care, treptat, vor înţelege impor-
tanţa unor investiţii raţionale şi bine gestionate 
pe piaţa de asigurări naţională.

•	 Creşterea	competitivităţii	şi	a	responsabilităţii	
companiilor de asigurare conform cerinţelor 
economiei de piaţă şi standardelor europene 
pe baza cunoaşterii profunde a relaţiilor con-
curenţiale dintre state.
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oportunItăţI şI constrângerI ale unIfIcărII 
monetare europene

Drd. Corina CIUMaC, aSEM 

The arguments developed in this article are based on an economic cost-benefit analysis, or 
exactly the challenges and opportunities for adopting a common currency. The concepts imply that a 
monetary unification in Europe better suits the economic interests of the different individual coun-
tries if it can proceeds at different speeds, or if some countries that today feel it is not in their national 
interest to do so, have the option to wait before joining the union. Nevertheless, even the countries 
that are net gainers from a monetary union take a risk by joining the union. The risk is that when 
large shocks occur, they will find it more difficult to adjust, having relinquished their national cur-
rency. 

Unificarea monetară vizează procesul de formare 
a unui spaţiu monetar în care monedele mai multor 
ţări sunt fie legate între ele în mod ireversibil sau fie-
care monedă se leagă de o monedă “ancoră” pe baza 
unui anumit raport, fie monedele naţionale sunt în-
locuite cu o singură monedă, care va fi folosită în în-
treaga zonă. 

Ideea unificării sau integrării monetare s-a ba-
zat pe conceptul teoretic al zonelor monetare op-
time, dezvoltat de autorii Mundell (1961) şi Mckin-
non (1963). Potrivit acestei teorii, acele ţări care în-
trunesc un număr de caracteristici bine definite au 
interesul de a alege între cursuri de schimb fixe şi o 
monedă unică. În cazul în care se pledează pentru 
o politică monetară şi de curs comune, ţările res-
pective renunţă la folosirea instrumentelor de poli-
tică monetară proprii, în special la instrumentul de 
curs valutar.

Trebuie menţionat că anumite costuri decurg din 
schimbarea monedei naţionale în favoarea monedei 
unice, aşa cum aceasta presupune pierderea contro-
lului şi a puterii de decizie asupra aplicării instrumen-
telor monetare adecvate, în special în cazul şocurilor 
externe. Aceste şocuri se pot referi la creşterea bruscă 
a preţului energiei sau materiilor prime importate; 
sporirea bruscă a preţurilor pe piaţa internă, scăderea 
competitivităţii externe, recesiune, şomaj, dezechili-
bru extern ş.a.

Riscurile generate de introducerea în circulaţie 
într-o anumită ţară a monedei unice europene sunt 
puţine la număr, dar au impact direct asupra vieţii 
cotidiene şi a sistemului financiar. Spre exemplu, un 
risc ar fi dimensionarea adecvată pe termen scurt a 
lichidităţilor în moneda respectivă la nivelul sistemu-
lui bancar, având în vedere o cerere de numerar în 
moneda unică.

Dacă ţara respectivă promovează o politică mo-
netară independentă, poate apela la instrumentul 
de curs valutar. Deprecierea monedei, prin efectul 
stimulator asupra exporturilor, ar putea eventual 
absorbi parţial şomajul, în timp ce aprecierea ar 
putea tempera importurile. Dispariţia instrumentu-

lui de curs valutar obligă ţara respectivă să recurgă 
la alte politici macroeconomice, pentru a menţine 
competitivitatea, a restabili echilibrul extern şi a pă-
stra locurile de muncă sau a absorbi excedentul de 
forţă de muncă.

Pe de altă parte, acoperirea riscului valutar, mai 
ales în cazul unei mari instabilităţi a cursurilor, pre-
supune operaţiuni speciale de acoperire: hedging, 
gestionarea structurii deţinerilor în devize prin ope-
raţiuni de swap etc. Costul acestor tranzacţii sunt 
ridicate, mai ales în cazul statelor mici, deschise, ale 
căror monede sunt puţin sau deloc utilizate. Aseme-
nea monede înregistrează şi diferenţe mari (spread) 
între cursul de vânzare şi cel de cumpărare, anume 
datorită utilizării lor puţin frecvente.

În acest context, eliminarea riscului valutar 
poate stimula activitatea economică, inclusiv in-
vestiţiile, favorizând astfel procesul de alocare 
a resurselor, de creare a locurilor de muncă şi de 
creştere economică. În aceeaşi direcţie acţionează 
şi avantajul exprimării preţurilor în aceeaşi mone-
dă, ceea ce le face uşor comparabile pentru ace-
leaşi bunuri pe diverse pieţe. Mai mult, menţinerea 
stabilităţii şi a fixităţii cursurilor cere apropierea ni-
velului indicatorilor macro-economici şi creşterea 
gradului de integrare.

În această ordine de idei, considerăm că pentru a 
compensa costurile şocurilor la care poate fi supusă 
o anumită ţară în urma renunţării la instrumentul de 
curs valutar, trebuie mizat pe intensificarea comer-
ţului reciproc şi mobilitatea factorilor de producţie 
– a forţei de muncă şi a capitalului. Aceste condiţii, la 
rândul lor, pot fi întrunite numai prin existenţa unor 
obiective comune în domeniul politicilor macroeco-
nomice ce ţin de ocuparea forţei de muncă, inflaţie, 
echilibrul extern. 

Conform principiului triunghiului compatibilită-
ţii, studiat de R. Mundell, o regiune economică a mai 
multor ţări nu poate fi caracterizată în acelaşi timp 
de o mobilitate perfectă a capitalurilor, un regim de 
rate de schimb fixe şi politici monetare naţionale 
autonome.
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Figura marchează principiul conform căruia, în 
cazul în care statele independente vor să beneficie-
ze de două dintre cele trei caracteristici ale triun-
ghiului, trebuie să renunţe la a treia. De exemplu, 
un spaţiu cu o perfectă mobilitate a capitalului (cum 
este cazul UE) şi un regim cu rate de schimb fixe nu 
poate fi caracterizat simultan de o politică moneta-
ră autonomă. Pentru a răspunde efectelor produse 
de mobilitatea perfectă a capitalului, ţările trebuie 
să coordoneze politicile lor monetare sau să aplice o 
singură politică monetară.

Există şi un alt şir de argumente care cer şi favo-
rizează formarea uniunii monetare pentru statele-
membre ale Uniunii Europene. Conform datelor pu-
blicate în Eurostat, ţările UE se caracterizează printr-o 
creştere a ponderii schimburilor reciproce în PIB, ceea 
ce înseamnă că o strânsă cooperare în domeniul tu-
turor măsurilor care afectează comerţul reciproc de-
vine obligatorie, dacă se doreşte realizarea anumitor 
obiective comune. 

Un alt aspect în favorizarea formării uniunii mo-
netare este determinat de existenţa pieţei unice co-
munitare, în care funcţionează cele patru libertăţi de 
mişcare, de avantajele cărora se poate beneficia nu-
mai evitând costurile utilizării unor monede diferite. 
Înlăturarea tuturor barierelor comerciale, inclusiv a 
controlului la frontierele vamale, înseamnă imposi-
bilitatea oricărei protecţii la frontiere, fapt care, în 
absenţa uniunii monetare, permite ţărilor să prac-
tice devalorizări în scop competitiv („beggar – thy 
– neighbor”). 

Analizând criteriile de participare la o zonă mo-
netară optimă, putem observa care sunt oportunită-
ţile oferite de acestea. Astfel, dacă salariile nominale 

 2
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şi preţurile sunt flexibile în interiorul ţărilor care fo-
losesc o monedă unică, manifestarea unui şoc nu va 
genera şomaj şi/sau inflaţie persistente. Aceasta va 
reduce necesitatea practicării unor rate de schimb 
flexibile. De asemenea, remarcăm că integrarea pie-
ţelor financiare permite realizarea împrumuturilor de 
capital din zonele cu surplus către cele cu deficit. Cu 
cât gradul de deschidere este mai ridicat, cu atât mo-
dificarea preţurilor internaţionale la bunurile tranzac-
ţionabile se transmite mai rapid în costul vieţii. Astfel, 
rata nominală de schimb se va dovedi un instrument 
mai puţin util de realizare a ajustărilor. 

Dacă e să ne referim la sporirea forţei competitive 
a Uniunii Europene în context global, utilizarea unei 
singure monede contribuie la amplificarea schimbu-
rilor comerciale şi financiare nu numai în interiorul 
zonei, ci şi în relaţiile cu restul lumii. În acest mod, 
apare efectul multiplicator al “economiilor datorate 
dimensiunii activităţii economice” – un factor esen-
ţial în competiţia cu marile corporaţii americane şi 
japoneze. 

Toate aceste avantaje arată că un curs stabil este 
superior unuia flotant, fiindcă decurge din condiţii 
economice care generează stabilitate. Importante 
beneficii ale uniunii monetare pot să existe la nivel 
macroeconomic: o mai mare stabilitate a preţurilor şi 
o sporire a credibilităţii autorităţilor monetare – con-
diţie esenţială a bunei funcţionări a politicii moneta-
re. Faptul că Banca Centrală a Uniunii Monetare este 
independentă, este de natură a mări această credibi-
litate. De asemenea, piaţa financiară liberalizată, aşa 
cum aceasta există în cadrul unei uniuni monetare, va 
contribui la o mai bună alocare a resurselor în toate 
domeniile de activitate. 

bibliografie:
1. Liviu C. Andrei, EURO, Bucureşti, Ed.Economică, 2003.
2. Păun D., Spaţiul monetar european, Bucureşti, Editura Expert, 2004.
3. Toma, Ramona, Euro, moneda unică: între naţional şi internaţional, Sibiu, Editura Continent, 2004.
4. European Central Bank,  The changeover to the Single Currency, 2004.
5. Eichengreen, Barry, European Monetary Unification: Theory, Practice and analysis, The MIT Press, Cambridge, 

1997.
6. Paul de Grawe, Economics of Monetary Union, New York, 2003.
7. Robert A. Mundell, International Economics, New York: Macmillan, 1968.



◆ —            FINANŢE

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.4 (60) 2007

60

rIscurIle Instrumentelor fInancIare derIvate – 
cazul nIcHolas leeson 

 

Conf. univ. dr. Elena DobrE, 
Universitatea ovidius, Constanţa, românia

Barings PLC was a venerable 233-year-old British investment bank. It had helped Britain reo-
pen trade with the United States after the Revolutionary War. In 1803, it helped the United States 
double in size by financing the purchase of the Louisiana Territory from France. Despite a long and 
distinguishes history, early in 1995 it took a single 28-year-old trader just a month of undetected 
trading to create a $ 1 billion loss, which caused the company’s demise. Nicholas Leeson had been an 
arbitraje trader at Barings Securities. He was trading futures contracts in Singapore and Japan. He 
simultaneously, bought in one market and sold the same contract in the other to exploit price diffe-
rences. Profits were small but so were the risks. One day in late January 1995, Leeson decided that 
options said “plain vanilla“arbitraje was too tame. So he changed tactics. He stopped matching buy 
and sell orders. He became a buyer who thought he knew which way Japanese stock prices and in-
terest rates were headed. Without authorization, he bet big. By the time Leeson’s betting was finally 
discovered, he had bought stock futures contracts representing $7 billion worth of Japanese share, 
and interest rate futures contracts representing $ 22 billion Japanese government bonds. Unfortu-
nately, Leeson didn’t know as much as he thought he did. He racked up about a $1 billion loss. The 
regulators found there had been a “failure of control”. 

Keywords: futures contracts, options contracts, arbitraje, loss, failure of control

Introducere 
De unul singur, Nicholas Leeson a redus valoarea 

băncii de afaceri Baring Brothers de la 500 milioane 
la 1,60 dolari. Leeson a negociat contracte futures 
pe Nikkei 225 şi pe obligaţiuni de stat japoneze fără 
autorizare, fără ca direcţiunea Baring, Singapore 
International Monetary Exchange (SIMEX), Bursa din 
Osaka (Osaka Stock Exchange) şi alte instituţii de 
control britanice şi din Singapore să detecteze sem-
nele premergătoare ale unei catastrofe financiare. 
Falimentul Baring este un caz de studiu asupra nece-
sităţii de a urmări şi de a încadra riscurile şi responsa-
bilităţile asociate negocierii produselor derivate. 

Istoria „baring brothers” 
Această bancă datează de la sfârşitul secolului al 

XVIII-lea şi se specializase încă de la începuturi în ne-
gocierea obligaţiunilor, a depozitelor şi a produselor 
de bază şi de materii prime. A fost la apogeul noto-
rietăţii sale în cursul secolului următor prin finanţarea 
cumpărării statului Louisiana de către Statele Unite 
de la Franţa, plata reparaţiilor (despăgubirilor) france-
ze puterilor aliate contra lui Napoleon, plasamente fi-
nanciare pentru calea ferată din Canada şi alte nume-
roase proiecte. A fost aproape de faliment în preajma 
anului 1890 cu ocazia plasării unei emisiuni de acţiuni 
în valoare de 2 milioane de lire sterline pentru servicii 
de alimentare cu apă din Buenos Aires, dar a fost sal-
vată „in extremis” de către Banca Angliei, care a ga-
rantat reabilitarea. Atunci numele ei s-a schimbat în 
Baring Brothers & Co. Banca a rămas o afacere privată 
de talie rezonabilă şi s-a clasat pe locul 474 printre 
băncile din lume în 1995. 

Baring s-a lansat în negocierile de titluri în 1984, 
achiziţionând portofoliul asiatic al unui intermediar 

(agent, comisionar) britanic şi a dat o nouă entitate 
numelui de Baring Securities Ltd. (BSL). Responsabilul 
său, Christopher Heath, specialist în titluri japoneze, 
a reuşit să păstreze autonomia băncii până în 1993. 
Aceşti opt ani au fost atât de prosperi, încât toţi sa-
lariaţii de la Baring se obişnuiseră să li se dea prime 
substanţiale. În 1989, BSL a raportat 50 milioane de 
lire sterline beneficii faţă de un total de 65 milioane 
de lire pentru tot grupul Baring. Dar pierderile BSL în 
1992 au antrenat demisia lui Heath în martie 1993. 

Nicholas Leeson 
Provenit dintr-o familie modestă dintr-un cartier 

mărginaş londonez, având ca bagaj doar o diplomă 
de studii secundare, Nick Leeson îşi începe cu noroc 
cariera sa bancară, la Coutts & Co., apoi la Morgan 
Stanley şi, în sfârşit, la BSL la Londra, unde intră în 
1989, la 22 de ani. Leeson este lucrător hotărât, am-
biţios, rapid în însuşirea de cunoştinţe şi având expe-
rienţa contractelor futures şi de opţiuni cu Japonia. 
Promovarea sa este deci logică. El este repede plasat 
într-o echipă de patru persoane trimise la Jakarta 
pentru a rezolva dificultăţile de „back-office” ale unei 
filiale locale BSL. În 1992, la 25 de ani, este ales pen-
tru a conduce una din noile filiale ale acesteia, Baring 
Futures Singapore, specializată în contracte futures 
şi opţiuni. Responsabilităţile sale exacte sunt puţin 
neclare, dar ele implică contabilitatea şi controlul 
back-office-ului şi execuţia ordinelor emise de clienţi. 
Acesta este momentul în care tranzacţiile neautoriza-
te ale lui Leeson îşi au începutul. Din propria iniţiati-
vă, trece cu succes examenul Singapore International 
Monetary Exchange pentru a fi înregistrat ca membru 
asociat al acesteia. Atestarea aceasta nu-i este nece-
sară pentru funcţiile sale, ci are nevoie pentru ca el să 



FINANŢE                —  ◆

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.4 (60) 2007

61

decidă în privinţa ordinelor de bursă. De fapt, funcţii-
le sale implică doar primirea ordinelor de la clienţi şi 
transmiterea lor către intermediar. 

În 1992, Leeson deschide un cont de erori numă-
rul 88888 (tradiţia chineză spune că cifra 8 este pur-
tătoare de noroc) în care disimulează (mai bine zis 
ascunde) tranzacţiile neautorizate, potrivit ancheta-
torilor de la SIMEX. Exista deja un cont de erori cu nu-
mărul 99002 cunoscut de BSL, iar noul cont 88888 nu 
apărea, deci, în rapoartele transmise de la Singapore 
la Londra. Acesta nu este cunoscut de SIMEX decât ca 
un cont de client, nu ca fiind unul de erori al BSL. De 
câte ori este necesar, Leeson trebuie să prezinte con-
tul său 88888 în mod diferit la SIMEX (nu putea să-l 
ascundă) şi superiorilor săi de la BSL (nu putea explica 
volumul tranzacţiilor şi soldurile). 

Produsele derivate 
Aceste instrumente financiare de tipul contrac-

telor futures şi options s-au dezvoltat începând cu 
anul 1970 şi companiile se servesc de ele din ce în ce 
mai mult ca să-şi administreze riscurile. Definiţia în 
accepţia contabilă* este aceea că un instrument fi-
nanciar este un contract care generează simultan un 
activ financiar pentru o entitate şi o datorie financiară 
pentru altă entitate (ex. acţiuni, obligaţiuni, titluri de 
stat etc.). Un instrument financiar derivat este un in-
strument financiar sau un alt contract pentru care:

– valoarea se modifică drept răspuns la schim-
bările unei rate specificate a dobânzii, ale 
cursului de schimb valutar, preţului unor 
mărfuri, ale unui titlu sau ale unei clasificări 
de credit etc.;

–  nu necesită nici o investiţie netă iniţială sau 
necesită o investiţie netă iniţială de valoare 
mică şi

– se decontează la o dată stabilită în viitor (for-
ward).

Piaţa de capital a consacrat termenul de produse 
bursiere derivate pentru aceste instrumente financia-
re. Astfel, când se cumpără un produs derivat, doar o 
parte subiacentă este risc, în timp ce se poate benefi-
cia de o variaţie a preţurilor. Produsele derivate oferă, 
de asemenea, posibilitatea unui câştig considerabil, 
ceea ce duce la folosirea de ele ca instrument specu-
lativ. Dar ele pot să provoace şi pierderi înspăimântă-
toare, în funcţie de poziţiile adoptate. 

Nick Leeson negociază contracte futures şi opţiuni 
pe Nikkei 225, un indice al acţiunilor japoneze. El a avut 
poziţii pe termen lung la contractele futures pe Nikkei 
225, pe termen scurt la obligaţiuni de stat japoneze şi 
pe termen scurt puts şi calls la Nikkei. Pariază pe creste-
rea acesteia. Se înşală şi pierde 1,39 miliarde de dolari 
în ianuarie şi februarie 1995. Pentru a pierde atât, se es-
timează că a trebuit să deţina numai el aproximativ un 
sfert din contractele necompensate (open interest) de 
la bursele din Osaka şi Singapore. Aceasta este cu atat 

mai mult indetectabil, cu cât el controlează în acelaşi 
timp „front-office” şi „back -office” de la BSL. 

Cum proceda? Leeson echilibra pierderile pe care 
le făcea cu plasamentele pe termen lung pe Nikkei 
vânzând opţiunile. Aceasta însemna că de fiecare dată 
când cumpăra contracte futures, trebuia să plătească 
numerar 15% din valoarea contractului SIMEX-ului, şi 
când pierderile contractuale continuau, el trebuia să 
facă alte plăţi pentru ca futures-urile sunt reevaluate 
zilnic la cursul cotei de piaţă (marked to market). Dar 
cand vindea opţiunile, el primea bani lichizi sub for-
mă de prime. Aceste prime aveau două obiective: 

1.  Ele ascundeau pierderile la nivel de contracte 
futures care ar fi putut apărea în documente-
le financiare ale BFS. 

2.  Ele acopereau marja dintre cumpărarea şi 
vânzarea contractelor futures. 

În această perioadă, reglementarea de piaţă 
japoneză în legătură cu futures-urile făceau lucrul 
posibil. În Japonia marja era evidenţiată net pentru 
clienţi. Dacă numeroşi clienţi sunt pe termen scurt 
în futures-uri pe indice, banca poate să ia poziţii pe 
termen lung fără să evidenţieze marjele de plătit. În 
plus, evaluarea zilnică nu se făcea decât într-un sens, 
deoarece, în timp ce cei care pierd trebuie să acopere 
pierderile la sfârşitul zilei, cei care câştigă nu pot să-şi 
încaseze câştigul. Aceasta permitea să compenseze 
pierderile BFS cu câştigurile clienţilor. De asemenea, 
din punct de vedere regulamentar, intermediarii nu 
erau obligaţi să separe fluxurile clienţilor lor de pro-
priile lor fluxuri. Nu se puteau, deci, distinge poziţiile 
clienţilor de cele ale băncii. 

Nikkei 225 era în apogeu la sfârşitul anilor ′80, 
atingând aproape 40000 în 1989. Spre jumătatea 
anului 1994, Leeson considera că Nikkei, scăzând la 
jumătate faţă de vârful atins şi că, pe lângă aceasta, 
ratele dobânzii erau mici, indicele s-ar relansa bine pe 
termen scurt. Presupunea că acesta n-ar cădea sub 
19000 şi a început să parieze peste el cu bani de la 
Baring. Dar întrucât el risca să fie demascat în cazul 
în care ratele dobânzii ar fi crescut, el „s- a acoperit” 
luând obligaţiuni de stat japoneze pe termen scurt. 

Tot acest „montaj” se sprijinea pe sentimentul 
că lucrurile s-ar volatiliza repede. De fapt, el deja ne-
gociase astfel de contracte pentru momentul căderii, 
încât fabricase însuşi această volatilizare. N. Leeson 
trebuia să vândă un număr crescând de opţiuni ca să-
i aducă primele de care avea nevoie. Când a devenit 
dificil să acopere cererile de marjă pe futures cu pri-
mele încasate, el a cerut fonduri de la Londra. Pe 23 
februarie 1995, BSL, care nu s-a informat deloc, având 
impresia că o parte a fondurilor reprezentau împru-
muturi ale clienţilor, aşa cum aceasta fusese indicat în 
bilanţul BFS, deja trimisese 600 milioane de dolari.

Pierderile
Leeson a început să negocieze futures în iulie 

1992 şi într-o lună deja cumpărase şi vânduse 2051 
futures pe Nikkei, înregistrând pierderi imediate de * IAS 39 Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare, paragra-

ful 3.1 şi 3.2
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aproximativ 64000 dolari. Dar la sfârşitul anului, pier-
derile sale din contul 88888 depăşeau 3,2 milioane 
de dolari. Lucrurile s- au întors puţin în favoarea sa la 
mijlocul anului 1993, când pierderile nu mai atingeau 
decât 40000 de dolari. Din nefericire, Leeson s-a încă-
păţânat şi a perseverat, sperând că rezultatele tranz-
acţiilor sale vor deveni pozitive. La sfârşitul anului 
1993, pierderile reprezentau în jur de 30 milioane de 
dolari. În acest moment, el şi-a vândut opţiunile cu 
35 milioane de dolari pentru a compensa pierderile 
contractelor futures şi a îndepărta suspiciunile sediu-
lui din Londra şi a comisarilor de conturi. În tot acest 
timp, raporta profituri considerabile şi trecea drept 
un superstar. 

La sfârşitul anului 1994, Nikkei se stabilizase sub 
20000 şi pierderile lui Leeson se apropiau de 330 mi-
lioane de dolari. Cu toate acestea, conducerea Baring 
se aştepta la profituri de 20 milioane de dolari pentru 
1994. La începutul anului 1995, activităţile lui Leeson 
erau cele ale unui speculator normal. Pe 13 ianuarie 
1995, Nikkei era de 19331 şi Baring avea 3024 de con-
tracte futures pe termen lung la acesta. Dar pe 17 ia-
nuarie 1995, un cutremur de magnitudine 7,2 a devas-
tat orasul japonez Kobe. Indicele a scăzut sub 18840 
pe 20 ianuarie, dată la care Leeson a dublat numărul 
contractelor sale ridicându-le la 7135. Această tendinţă 
a continuat, Nikkei coborând la 18000 la 23 februarie 
1995 şi poziţia globală a lui Leeson a atins atunci 55399 
de contracte futures fără acoperire. Situaţia s-a agravat 
în plus cu ratele dobânzii care nu au crescut cum anti-
cipase Leeson, în aşa fel încât pierdea în acelaşi timp şi 
cu obligaţiunile de stat japoneze. 

Vineri, 25 februarie 1995, Baring şi lumea întreagă 
aflau că Leeson înregistrase pierderi atingând 1,1 mi-
liarde de dolari, reprezentând mai mult decât dublul 
capitalurilor proprii ale băncii care era, deci, virtual în 
faliment. La deschiderea pieţelor de la Singapore şi 
Osaka, Baring a fost declarată în incapacitate de plată. 
În weekend, Banca Angliei a făcut eforturi să formeze 
un consorţiu pentru a susţine Baring. Banca Barclays a 
preluat conducerea şi a atras în jur de 900 milioane de 
dolari pentru o durată de trei luni. Din nefericire pen-
tru Baring, nici o altă instituţie nu a vrut să-şi asume 
pierderi suplimentare nedeclarate încă şi efortul de 
salvare a eşuat. Se ştia, într-adevar, luni, 27 februarie 
1995, că ar mai fi fost un supliment de 370 milioane 
de dolari, ridicând totalul pierderilor la 1,39 miliarde 
de dolari. Banca Baring era în faliment.

Elementele-cheie ale fraudei lui Nick Leeson 
la baring brothers & Co 

1989 – Nick Leeson este angajat ca funcţionar 
pentru a lichida conturi. 

1992 – Leeson este transferat la Singapore, unde 
este responsabil de suport (back-office) al Baring 
Futures Singapore (BFS). 

Iunie 1992 – Leeson îşi obţine licenţa pentru a 
negocia în numele BFS la Singapore International 

Monetary Exchange (SIMEX). El nu este autorizat de 
către Baring să negocieze mai mult decât ordinele pe 
care le primeşte de la clienţi. 

Iulie 1992 – Leeson deschide contul numărul 
88888, pentru a efectua tranzacţii interzise.

Octombrie 1992 – Pierderile din contul 88888 
ating 4,5 milioane de lire. 

Iunie 1993 – Pierderile nu atingeau acum mai 
mult de 34000 de lire. 

Octombrie 1993 – Leeson obţine de la Baring în 
numele său libertatea de a negocia oportunitatea şi 
preţurile tranzacţiilor. Pierderile atingeau acum 24,39 
milioane de lire. 

1993 – Baring Brothers & Co este una din primele 
bănci care şi-a unit activităţile bancare cu cele de inter-
mediere pentru a se conforma cu noile reglementări.

Martie 1994 – Credit Suisse First Boston pierde 
40 milioane de dolari în rambursarea către un client, 
urmare a unor tranzacţii neautorizate în contul aces-
tui client, care antrenaseră pierderi. 

Aprilie 1994 – Kidder Peabody descoperă că an-
gajatul său Joseph Jert este urmărit pentru 350 mi-
lioane de dolari din profituri fictive. Procter & Gamble 
(P&G) intră în clubul perdanţilor pe tranzacţii de pro-
duse derivate cu 157 milioane de dolari pierderi din 
tranzacţii cu dobânzi. Bankers Trust se regăseşte în 
„inima” controversei. P&G refuză să plătească, invo-
când un abuz de încredere al Bankers Trust. 

August 1994 – Un audit intern al BFS critică ab-
senţa controlului asupra activităţilor de back-office şi 
front-office ale lui Leeson şi exprimă îndoieli în legă-
tură cu utilizarea fondurilor primite de la Londra. 

Octombrie 1994 – Eastman Kodak pierde 220 mi-
lioane de dolari pe schimburi şi opţiuni. 

Decembrie 1994 – Orange County pierde 1,7 mi-
liarde de dolari şi dă faliment din cauza tranzacţiilor 
pe instrumente de rată variabilă inversată. Merrill 
Lynch este urmărită şi trebuie să plătească aproxima-
tiv 480 milioane de dolari către Orange County, pre-
cum şi penalităţi la SEC. 

31 Decembrie 1994 – Pierderile din contul 88888 
depăşesc 208 milioane de dolari. Conducerea Baring 
se aştepta la un profit de la 20 la 36 milioane de dolari 
din partea BFS.

11 Ianuarie 1995 – SIMEX trimite o scrisoare la 
BFS spunând că din marja contului 88888 lipseşte 
suma de 100 milioane de dolari. Scrisoarea este remi-
să lui Leeson pentru ca acesta să răspundă la ea. 

13 Ianuarie 1995 – Nikkei este la 19331 şi Baring 
deţine 3024 contracte futures. 

17 Ianuarie 1995 – Kobe, oraş japonez, suferă un 
cutremur catastrofal. Pierderile sunt estimate la mai 
mult de 100 miliarde de dolari. Nikkei scade, ceea ce 
afectează valoarea plasamentelor Baring la contrac-
tele futures. 

20 Ianuarie 1995 – Leeson dublează plasamen-
tele la 7135 de contracte pe Nikkei, sperând o reveni-
re a şansei. 
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25 Ianuarie 1995 – Nikkei scade sub 18000. 
Leeson dublează încă o dată plasamentele la aproxi-
mativ 17000 de contracte la 27 ianuarie. 

23 februarie 1995 – Pierderi de aproximativ 1,1 
miliarde de dolari, ceea ce ar fi dublul capitalurilor 
proprii ale băncii Baring. Leeson părăseşte Singapore 
cu două zile înaintea aniversării celor 28 de ani. El este 
arestat puţin mai târziu în Germania. 

Decembrie 1995 – Un tribunal din Singapore îl 
judecă şi-l condamnă pe Leeson la şase ani şi jumă-
tate de închisoare pentru fraudă. Este eliberat în 1999 
pentru bună conduită şi se angajează într-un circuit 
de conferinţe şi de editări de cărţi biografice. Banca 
Baring îndepărtează cadrele care au fost implicate în 
afacerea Leeson. Biroul din Singapore este închis şi 
este cumpărat mai târziu cu 1 dolar simbolic de către 
un grup financiar olandez. Ea face parte acum din Ing 
Group sub numele de Baring Asset Management, ur-
mându-şi astfel activitatea în gestionarea patrimoniu-
lui. Se prezintă la 30 octombrie 2003 ca administrator 

al unui portofoliu de 23 miliarde de euro în acţiuni şi 
obligaţiuni internaţionale.

Concluzii
Pierderea controlului de către oficialii Barings a 

fost o mare surpriză pentru managerii de risc de pe 
Wall Street. Considerat a fi un campion al tranzacţii-
lor bursiere, Leeson a fost lăsat nesupravegheat de 
controlul intern. Lui nu i-au fost fixate preţuri-limi-
tă sau limite valorice ale poziţiilor de tranzacţiona-
re. Pe de altă parte, Leeson a fost în acelaşi timp şi 
trader, şi responsabilul back-office-ului. Astfel a fost 
propriul său controlor. Această poziţie recunoscută 
unanim în practica bursieră, şi nu numai, ca fiind in-
compatibilă, i-a permis falsificarea rapoartelor către 
Barings şi împiedicarea procesului de monitorizare. 
Concluzia finală este că, deşi riscante, produsele de-
rivate pot fi tranzacţionate în siguranţă prin institui-
rea unui sistem de control eficace şi eficient, în care 
autocontrolul sau monitorizarea propriei activităţi 
trebuie eliminate.
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Any financial operation (transaction) is called risky if its efficiency is unclear, that is it is not 
known at the moment the transaction is made. Risk is the possibility of sustaining damage, injury, or 
loss. Investor has sought the factors that generated the appearance of investment risk. These factors 
can be economic, social, political and lawful ones.

Astăzi, în toate ţările, chiar şi în cele mai puţin dez-
voltate, societăţile comerciale îşi desfăşoară activita-
tea într-un mediu concurenţial extrem de complex şi 
de „volatil”. Reacţiile lor vor avea un caracter adaptiv 
şi vor putea supravieţui şi eventual vor obţine profitul 
indispensabil recompensării acţionarilor, dacă ajung 
să cunoască acest mediu, să-1 domine sau cel puţin 
să-l folosească.  

Un interes primordial pentru firme îl au informa-
ţiile privind regulile şi practicile competiţiei pe seg-
mentul de piaţă pe care lucrează sau la care aspiră, 
cele în legătură cu concurenţii, cum ar fi slăbiciunile 
sau suportul forţei lor, ca şi cele care privesc raportul 

dintre cererea şi oferta de pe acea piaţă. Or, faţă de 
acest mediu dinamic, firmele trebuie să reacţioneze 
prin orientarea proceselor care au loc în interiorul lor, 
prin dimensionarea şi selectarea informaţiilor privind 
furnizorii şi clienţii lor, prin alegerea produselor sau 
a serviciilor şi a strategiei de marketing etc. Dar nici 
un agent economic nu va putea exersa un comporta-
ment adaptiv adecvat, oricât ar fi el de indispensabil. 
Schimbările în mediul de afaceri sunt aproape coti-
diene şi nicidecum implicabile, dacă în prealabil nu 
s-a desfăşurat un comportament explorativ. Pentru 
a face acest lucru, este nevoie de informaţii corecte, 
complete şi oferite la timp. Obţinerea unor astfel de 
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informaţii nu poate fi decât rezultatul unei strategii 
anume concepute în acest scop.

Însă ar trebui examinaţi factorii care generează 
apariţia riscului investiţional. Ei pot fi grupaţi în patru 
mari compartimente:

1. Factorii de natură economică, care pot fi di-
vizaţi în factori economici la macronivel şi micronivel. 
Factorii riscului investiţional la macronivel pot fi in-
terni şi externi. Categoria de factori economici interni 
are în vedere relaţiile sau fluxurile economice interne 
şi poate fi detaliată pe cinci grupe de factori de risc:

a) Factorii generaţi de starea economiei naţionale. 
Această grupă de factori de risc vizează dimensiunea 
economiei naţionale, precum şi creşterea econo-
mică înregistrată de aceasta pe o perioadă de timp 
determinată (3-5 ani). Absenţa creşterii economice 
afectează existenţa fondurilor disponibile pentru in-
vestiţii, deteriorarea condiţiilor economice având un 
impact direct asupra ratei economisirilor interne.

b) Factorii sectoriali. Gradul de dezvoltare a unei 
ţări, precum şi potenţialul său de creştere se reflectă 
şi în structura economiei naţionale.

c) Factorii generaţi de dimensiunea pieţei. Analiza 
dimensiunii unei pieţe are în vedere următoarele as-
pecte: cererea globală, nivelul concurenţei, evoluţia 
preţurilor şi existenţa barierelor de intrare-ieşire de 
pe piaţă. Într-o economie de piaţă, raportul cerere-
ofertă determină nivelul general al preţurilor. Una 
dintre condiţiile de bază ca o investiţie să se menţină 
probabilă este stabilitatea preţurilor de piaţă.

d) Situaţia financiară internă a ţării. Stabilitatea 
monedei naţionale nu depinde numai de evoluţia 
preţurilor pe piaţa internă, ci şi de starea sistemului 
financiar-bancar. Existenţa unei pieţe financiare dez-
voltate oferă investitorilor mai multe posibilităţi: de 
pătrundere pe piaţă, alternative variate de finanţare, 
precum şi diverse modalităţi de protejare împotriva 
unor riscuri economice sau politice. Calitatea şi sigu-
ranţa sectorului bancar influenţează volumul econo-
miilor atrase şi implicit volumul creditelor acordate 
agenţilor economici. Sistemul bancar, pe lângă finan-
ţarea prin contul curent, este şi cel care intermediază 
derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi cu clienţii şi 
furnizorii, calitatea serviciilor bancare având astfel in-
fluenţă directă asupra bunului mers al activităţii eco-
nomice derulate pe piaţă. Investitorul este interesat 
de evoluţia preţului capitalului, reflectată în evoluţia 
ratei dobânzii pe piaţă. Cu cât pe piaţă acţionează un 
număr mai mare de produse financiar-bancare, cu 
atât riscurile de natură financiară sunt mai mici.

e) Factorii geografici. Pentru investitorii angajaţi 
în activităţi de producţie este foarte importantă do-
tarea cu materii prime, mai ales combustibil (petrol, 
gaze naturale etc.). Cu toate acestea, bogăţia în re-
surse naturale şi dependenţa redusă de importurile 
de combustibil reprezintă un avantaj în plus pentru o 
ţară în comparaţia sa cu alte pieţe externe. Mult mai 
important pentru o investiţie decât dotarea cu ma-

terii prime este gradul de dezvoltare a infrastructurii 
reţelei de transport (şosele, căi ferate, aeroporturi, 
porturi, reţeaua electrică, transportul prin conducte 
etc.) şi cea de poştă şi telecomunicaţii (telefonie în 
principal). Analiza infrastructurii trebuie să se facă nu 
numai cantitativ (câte şosele, câte căi ferate), ci mai 
ales calitativ şi structural, cu accentul pus pe calitatea 
serviciilor oferite. Infrastructura afectează în mod di-
rect profitabilitatea investiţiei, având rol fundamental 
în activitatea de aprovizionare şi desfacere a produ-
selor sau chiar în activitatea de producţie a telecomu-
nicaţiilor.

f) Factorii generaţi de situaţia comerţului exterior. 
În condiţiile actuale, comerţul exterior reprezintă una 
dintre condiţiile de bază ale creşterii economice. Nici 
o economie nu va putea produce toate bunurile de 
care are nevoie la un moment dat. Pentru a le putea 
avea însă pe toate, se apelează la comerţul internaţio-
nal. Cu cât gradul de deschidere a unei economii faţă 
de restul lumii este mai mare şi poziţia sa în cadrul 
diviziunii mondiale a muncii este mai bună, cu atât 
economia în ansamblul ei este mai eficientă.

g) Factorii generaţi de gradul de îndatorare externă. 
Angajarea economiei în schimburile comerciale inter-
naţionale presupune comercializarea pe alte pieţe a 
unei părţi din producţia internă şi completarea aces-
teia prin importuri. Finanţarea importurilor se face, 
în primul rând, din încasările valutare obţinute din 
exporturi. Dacă economia naţională nu poate susţine 
eforturile valutare generate de importuri, ea va trebui 
să apeleze la credite externe contractate de pe piaţa 
financiară internaţională. Condiţiile în care va obţine 
aceste credite (scadenţă, modalitatea rambursării, ni-
velul dobânzii) depind în mod direct de performanţe-
le economice şi de gradul de îndatorare actual. Dato-
ria publică externă cuprinde toate obligaţiile în valută 
străină angajate sau garantate de stat, cu termen de 
rambursare mai mare de un an (datoria persoanelor 
private negarantată de stat este exclusă). 

h) Factorii legaţi de prezenţa capitalului atras. Este 
cunoscut faptul că investiţiile străine joacă un rol im-
portant în cadrul procesului de dezvoltare economi-
că nu numai la nivelul unei ţări, ci şi la nivel global, în 
primul rând, ele au o contribuţie directă şi la formarea 
brută de capital, prin economisiri şi investiţii. Pot in-
fluenţa, de asemenea, nivelul global al veniturilor atât 
ale populaţiei (salarii mai mari), cât şi ale companiilor 
ce intră în relaţii de afaceri cu firmele străine. Impac-
tul social poate fi mai mare prin numărul de noi locuri 
de muncă ce sunt create.

i) Factorii generaţi de situaţia balanţei de plăţi ex-
terne şi a cursului de schimb. Poziţia unei economii na-
ţionale în raporturile ei cu restul lumii este reflectată 
sintetic de două documente: balanţa de plăţi externe 
şi balanţa de creanţe şi angajamente externe. Balanţa 
de plăti externe are în vedere ansamblul tranzacţiilor 
derulate de rezidenţi cu restul lumii, în timp ce ba-
lanţa creanţelor şi angajamentelor externe – stocul 
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de creanţe şi angajamente financiare existent într-o 
economie la un moment dat.

2. Factorii de natură socială. Mediul social al ţă-
rii-gazdă este privit din dublă perspectivă: economică 
şi politică.

Din punct de vedere economic, mediul social fur-
nizează informaţii cu privire la dimensiunea pieţei ex-
terne, deoarece populaţia se manifestă ca purtător al 
cererii pentru bunurile de consum şi, în acelaşi timp, 
ca furnizor al unuia din cei mai importanţi factori de 
producţie – munca.

Din punct de vedere politic, componentele me-
diului social pot fi privite ca depozitare ale valorilor 
moral-spirituale (cultură, religie, ideologie, politică).

Practic, situaţia politică a unei ţări nu poate fi 
privită independent de factorul social (în calitate de 
electorat), factorii politici de decizie fiind aleşi dintre 
liderii societăţii în scopul reprezentării intereselor 
acestora.

a) Factorii generaţi de diverse aspecte legate de 
forţa de muncă şi ocuparea acesteia. Investiţiile poten-
ţează creşterea economică a ţării, unul dintre cele mai 
importante efecte sociale ale procesului investiţional 
fiind utilizarea forţei de muncă.

b) Factorii generaţi de diverse aspecte legate de popu-
laţie şi veniturile acesteia. Aceşti factori sunt reprezentaţi 
prin populaţia totală, rata de creştere a ei, structura po-
pulaţiei, densitatea acesteia şi gradul de urbanizare.

c) Factorii generaţi de dimensiunea culturală a me-
diului social. Cultura este un mod de viaţă, un com-
portament creat de un grup de oameni, care se trans-
mite de la o generaţie la alta. Cultura include valori, 
idei, datini şi simboluri care caracterizează un grup 
de oameni, este un mod activ de viaţă al unei naţiuni. 
Sistemul de indicatori privind dimensionarea cultu-
rală a mediului social este format din eterogenitatea 
culturală şi cea religioasă, nivelul tehnologic general, 
naţionalismul în plan economic.

d) Influenţele externe la nivelul mediului social. Ca şi 
în cazul componenţei economice şi politice, factorii de 
risc aferenţi mediului social sunt abordaţi şi din pers-
pectiva externă. Această abordare are în vedere rela-
ţiile stabilite de mediul social cu străinătatea, accentul 
căzând în principal pe disputele regionale care au loc 
în zona în care ţara-gazdă este sau nu angajată şi pe 
atitudinea locală faţă de capitalul şi investitorii străini.

3. Factorii de natură politică. Fiecare ţară are pro-
pria sa configurare politică, caracterizată de un şir de 
sisteme naţionale. Factorii de natură politică ai riscului 
investiţional pot fi sistematizaţi în cinci grupe mari:

a) Forma de guvernare face o apreciere calitativă 
asupra modului în care este guvernată politic ţara. În 
acest sens se au în vedere polii de putere în stat, pre-
cum şi distribuţia puterii între aceştia, firmele străine 
considerând că ţările cu un sistem politic absolutist 
sunt riscante. Forma de guvernare include structura 
şi stabilitatea guvernului, orientarea politică a aces-
tuia, atitudinea lui faţă de investiţiile străine.

b) Sistemul partidelor politice. Cu cât sistemul par-
tidelor politice este mai eterogen, cu atât electoratul 
este mai „volatil” şi posibilitatea de a forma un guvern 
monocolor este mai dificilă. Eterogenitatea partidelor 
politice este o caracteristică a democraţiilor în forma-
re. Sistemul partidelor politice include ideologia lor, 
atitudinea lor faţă de capitalul străin şi competiţia po-
litică între partide.

c) Personalităţile politice includ liderii politici, insti-
tuţiile statului, rolul şi implicarea armatei în politică.

d) Stabilitatea şi performanţa politicilor guverna-
mentale includ politica generală a guvernului, stabi-
litatea politicii lui, nivelul violenţelor, al terorismului, 
instabilitatea politică din zonă, importanţa geopoliti-
că a ţării, apartenenţa la grupări economico-politice 
internaţionale.

e) Mecanismele de control includ forţa şi influenţa 
opoziţiei, corupţia, „volatilitatea” electoratului, gra-
dul general de implicare politică, sprijinul popular 
acordat puterii.

4. Factorii de natură legal-instituţională. O 
componentă de bază a mediului în care acţionează o 
firmă are în vedere şi factorii de natură politică şi le-
gal-instituţională care guvernează relaţiile economice 
derulate între entităţi situate în state diferite. Aceste 
relaţii nu sunt exclusiv bilaterale, ci de cele mai multe 
ori intervin, direct sau indirect, şi alţi participanţi: gu-
vern, organizaţii internaţionale, alte părţi interesate. 
Firma cu activitate internaţională va urmări factorii ce 
influenţează procesul investiţional pe două axe:

•	 cadrul	legal	al	desfăşurării	activităţilor	inves-
tiţionale;

•	 instituţiile	implicate	în	coordonarea	şi	supra-
vegherea procesului investiţional. 

Cadrul legal ce reglementează activitatea investi-
ţională are două componente: cadrul legal extern şi 
cadrul legal intern. 

Cadrul legal extern sau internaţional se referă la 
regulile care guvernează activităţile firmelor desfăşu-
rate în afara ţării de origine şi soluţionează diferen-
dele dintre companiile multinaţionale, ţările-gazdă şi 
terţe părţi. Cadrul instituţional implicat în activitatea 
investiţională sunt instituţiile care, prin reglementă-
rile lor, pot afecta activitatea în acea ţară (Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Economiei şi 
Comerţului al Republicii Moldova,  Banca Centrală,  
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova).

În sistemul economic, politic şi legal trebuie ur-
mărite şi instituţiile, agenţiile sau oficiile neguverna-
mentale, care au tangenţă cu anumite aspecte ale 
activităţii firmei. Dintre acestea cele mai importante 
sunt: instituţiile naţionale de standardizare, de certifi-
care, oficiile naţionale de protecţie a consumatorului, 
agenţiile de protecţie a drepturilor de proprietate in-
telectuală, deoarece, acţionând pe un anumit terito-
riu, firma va trebui să producă şi/sau să comercialize-
ze bunuri şi servicii care să corespundă standardelor 
şi să asigure protecţia intereselor utilizatorilor.



◆ —            FINANŢE

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.4 (60) 2007

66

O firmă reprezintă în ansamblul său un sistem 
care nu se manifestă ca o entitate independentă, dar 
activitatea sa se desfăşoară într-un anumit mediu pe 
care îl influenţează şi de care este influenţată. Acest 
mediu extern, distinct de mediul intern al firmei, este, 
la rândul său, un sistem ale cărui componente – eco-
nomică, socială, politică, legal-instituţională – sunt 
interdependente. Mediul extern, în special mediul 

politic şi într-o măsură mai mică mediul legal, este 
caracterizat de un anumit grad de instabilitate, ceea 
ce determină caracterul riscant al oricărei activităţi 
economice. În fundamentarea strategiei de investi-
ţii trebuie cuantificat şi efectul pe care modificarea 
acestora îl poate avea asupra firmei şi create anumite 
„substrategii” de evaluare a factorilor de natură eco-
nomică, socială, politică, legală şi instituţională.
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unele consIderaţII prIvInd problematIca ImplementărII 
regImuluI de ţIntIre a InflaţIeI de către băncIle centrale

Drd. radu CUhal, USM

Taking into consideration the objective to integrate into the European Union announced by 
Moldovan authorities, it will be necessary in the near future a connection of the Republic of Moldova 
monetary policy to the strategy and tactics of the European Central Bank monetary policy. In this 
respect, it is suitable an analysis of the experience of central banks that have been successfully imple-
mented the monetary policy based o inflation targeting in order to create the necessary conditions 
for implementing it in the Republic of Moldova.

În majoritatea statelor dezvoltate ale lumii inflaţia 
este considerată o problemă social-economică foarte 
importantă. În cazul unei inflaţii înalte are loc devalori-
zarea acumulărilor, reducerea procesului de investire, 
migrarea capitalului spre active străine, imobil etc. În 
acest sens, guvernele tind spre menţinerea inflaţiei la 
un nivel ce nu ar prejudicia creşterea economică prin 
intermediul unor măsuri drastice ale politicii fiscale şi 
monetare. Tradiţional, majoritatea băncilor centrale 
promovează politicile sale monetare prin intermediul 
regimurilor de ţintire a agregatelor monetare sau al 
ratei de schimb, utilizând în calitate de obiective inter-
mediare agregatele monetare sau cursul valutar. Însă, 
în anii 90, câteva dintre ţările industrial-dezvoltate au 
ignorat tradiţia utilizării acestor obiective intermedia-
re. La moment, ele îşi focusează toată atenţia asupra 
inflaţiei. Acest regim de control asupra inflaţiei a primit 
denumirea de inflation targeting. Introducerea regi-
mului de ţintire a inflaţiei se bazează pe recunoaşterea 
faptului că dinamica agregatelor monetare nu întot-
deauna determină ritmul real al creşterii preţurilor.

Odată cu implementarea noului regim de politică 
monetară, şi anume a regimului de ţintire a inflaţiei, 
băncile centrale s-au confruntat cu o serie de între-
bări tehnice privind tactica şi strategia politicii moneta-
re, cum ar fi:

•	 care	este	indicele	optimal	al	preţurilor	ce	tre-
buie ţintit ?

•	 ţinta	politicii	monetare	trebuie	să	reprezinte	
o cifră sau un diapazon ?

•	 care	bandă	trebuie	să	fie	practicată	?
•	 ce	este	capacitatea	de	prognoză	a	inflaţiei	de	

către banca centrală ?
•	 cum	băncile	centrale	 trebuie	să	 reacţioneze	

la devierea inflaţiei efective de la traiectoria 
stabilită ?

•	 care	este	limita	diapazonului	ce	trebuie	să	fie	
indicată în politica monetară dezvăluită pu-
blicului? 

De menţionat că prima bancă centrală care s-a 
confruntat cu aceste momente este Banca Centrală 
a Noii Zeelande, care a trecut la regimul de ţintire a 
inflaţiei la începutul anului 1990, fiind urmată de Ban-
ca Centrală a Canadei (1991), Banca Centrală a Marii 
Britanii (1992), Banca Centrală a Suediei (1993), Banca 
Naţională a Finlandei (1993), Banca Centrală a Austra-
liei (1994) şi Banca Naţională a Spaniei (1994). 

Analiza experienţei şi practica implementării stra-
tegiei şi tacticii politicii monetare a acestor bănci cen-
trale pun în evidenţă următoarele răspunsuri privind 
condiţiile tehnice necesare pentru implementarea 
regimului de ţintire a inflaţiei.
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Care este indicele optimal al preţurilor ce tre-
buie ţintit?

La alegerea indicatorului de măsurare a inflaţiei 
ţintite are loc un compromis între transparenţă şi 
posibilitatea de a controla inflaţia de către băncile 
centrale. Avantajul alegerii indicelui preţurilor de 
consum este perceperea mai bună a acestui indi-
ce de către public. Oricum, evoluţiile indicelui pre-
ţurilor de consum pot reflecta factorii ce diferă de 
măsurile politicii monetare. Inflaţia definită îngust şi 
anume inflaţia de bază, care exclude posibilele efec-
te ale şocurilor tranzitorii, poate fi mai bine controla-
tă de banca centrală, dar poate fi dificilă pentru pu-
blic la stabilirea efectului de implementare a politicii 
monetare. Datorită necesităţii de responsabilitate 
şi transparenţă a băncii centrale în condiţiile ţintirii 
inflaţiei, aceasta poate fi un neajuns semnificativ, în 
special în cazul în care banca centrală nu are un grad 
înalt de credibilitate. 

Alegerea unui indice de preţuri adecvat
Alegerea indicelui de preţuri în funcţie de care se 

stabileşte ţinta de inflaţie depinde de caracteristici-
le metodologice ale calculării indicelui preţurilor de 
consum1 şi de senzitivitatea acestuia la şocurile din 
partea ofertei. Cel de-al doilea criteriu este important 
în ţările în tranziţie, ce urmăresc implementarea unui 
regim de ţintire a inflaţiei în care incidenţa preţurilor 
administrate de către stat asupra nivelului general al 
preţurilor este substanţială. În aceste condiţii, aplica-
rea unei strategii de ţintire directă a inflaţiei impune 
fie o foarte bună comunicare între autorităţile mo-
netare şi cele fiscale în ceea ce priveşte momentul 
şi fluctuaţia modificării preţurilor controlate, fie eli-
minarea efectului acestora asupra indicelui-ţintă. În 
încercarea de a decela influenţa factorilor nemone-
tari, multe dintre ţările care practică ţintirea directă 
a inflaţiei îşi definesc obiectivul la nivelul inflaţiei de 
bază, elementele excluse din IPC total diferind de la 
o bancă centrală la alta. Decizia de stabilire a obiecti-
vului la nivelul inflaţiei de bază trebuie să ţină, totuşi, 
cont de faptul că o astfel de metodologie nu este uşor 
înţeleasă şi asimilată de către publicul larg; prin urma-
re, punerea în practică a deciziei ar trebui precedată 
de o campanie de informare, prin care să se asigure 
transparenţa obiectivului şi sprijinul publicului al noii 
strategii.

Intervalul de fluctuaţie şi orizontul ţintei
a) Lărgimea benzii-ţintă. Nevoia de a specifica 

lărgimea benzii rezultă din controlul imperfect al 
politicii monetare asupra ratei inflaţiei. Ca urmare a 
lag-urilor temporare lungi şi variabile ale mecanis-
mului de transmisie a politicii monetare, precum şi 
a capacităţii imperfecte de a prognoza inflaţia, nu 

este posibilă o restricţionare a variabilităţii inflaţiei 
sub anumite niveluri. De asemenea, banda este ne-
cesară menţinerii unei anumite flexibilităţi a politi-
cii monetare în ceea ce priveşte reacţia la şocurile 
pe termen scurt. Alegerea dimensiunii benzii-ţintă 
reflectă un compromis între anunţarea unei benzi 
înguste, cu riscul de a o depăşi ocazional, şi anun-
ţarea unei benzi largi, care poate fi percepută ca o 
atitudine prea relaxată a politicii monetare. O bandă 
îngustă denotă o poziţie fermă a băncii centrale în 
respectarea obiectivului de stabilitate a preţurilor, 
dar se poate dovedi dificil de implementat în prac-
tică, cu repercusiuni asupra credibilităţii autorităţii 
monetare. Pe de altă parte, adoptarea unei benzi în-
guste are beneficiul accentuării responsabilităţii pe 
termen scurt a băncii centrale în atingerea ţintei de 
inflaţie, dar poate induce instabilitate la nivelul in-
strumentelor de politică monetară – pentru obţine-
rea unui efect dat asupra ratei inflaţiei – cu cât este 
mai scurt orizontul de timp, cu atât creşte amplitu-
dinea intervenţiei.2 Lărgimea benzii-ţintă (sau chiar 
existenţa acesteia) reprezintă o diferenţă majoră în-
tre regimurile de ţintire a inflaţiei adoptate în diferite 
ţări. În ceea ce priveşte ţările din Europa Centrală şi 
de Est, care au adoptat o strategie de ţintire directă 
a inflaţiei, majoritatea şi-au definit obiectivul în ter-
meni de bandă, dimensiunea acesteia fiind gradual 
restrânsă pe măsura progresului înregistrat pe linia 
dezinflaţiei (de exemplu, Cehia a început, în 1998, cu 
o bandă de ±0,5 puncte procentuale faţă de o ţintă 
de 6 la sută, pentru ca în 2000 intervalul de fluctua-
ţie să fie îngustat la ±0,1 puncte procentuale faţă de 
ţinta de 4,5 la sută).

b) Orizontul de timp. Stabilirea orizontului ţintei 
depinde esenţial de nivelul iniţial al inflaţiei şi de du-
rata mecanismului de transmisie. În Canada şi Noua 
Zeelandă, de exemplu, autorităţile au beneficiat de o 
perioadă de graţie de 18 luni pentru atingerea ţintei 
iniţiale. Următoarele ţinte au fost fixate la intervale 
mai scurte (12 luni), dar odată ce inflaţia a fost redusă 
la un nivel acceptabil pe termen lung, ambele ţări au 
stabilit că obiectivul va fi urmărit prin asigurarea în-
cadrării în bandă pe un orizont de 5 ani. În mod simi-
lar, Strategia de politică monetară pe termen mediu a 
Poloniei fixează la 1 an orizontul de atingere a ţintelor 
de inflaţie, dar precizează că acesta va fi extins pe mă-
sură ce va creşte perioada de reacţie a economiei la 
acţiunile băncii centrale.

Capacitatea de prognozare a inflaţiei
Realizarea de către banca centrală a unei prog-

noze de inflaţie este esenţial într-un regim de ţinti-
re a inflaţiei, dat fiind caracterul anticipativ al unei 

1 Există trei considerente pentru care ţintele de inflaţie se stabilesc 
pe baza indicelui preţurilor de consum (sau derivate ale acestuia) şi 
nu pe baza deflatorului PIB: (i) publicul larg este familiarizat cu IPC 
şi mai puţin cu deflatorul PIB, (ii) datele privind evoluţia IPC sunt 
disponibile în timp util şi (iii) nu sunt supuse revizuirilor.

2 Fluctuaţiile bruşte ale ratei dobânzii sunt de natură destabiliza-
toare a pieţelor financiare, în pofida menţinerii ţintei de inflaţie în 
banda prestabilită. Analog, frecvenţa ridicată a mişcărilor cursului 
de schimb provoacă o stare de conflict între obiectivul de stabi-
litate a preţurilor pe termen scurt şi menţinerea ţintei de inflaţie 
pe termen mediu, precum şi o mişcare nedorită asupra cererii in-
terne.
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astfel de strategii de politică monetară3. Elabora-
rea unor prognoze satisfăcătoare depinde, însă, de 
existenţa unor serii istorice consistente care să per-
mită estimarea unor rel aţii stabile între inflaţie şi 
celelalte variabile macroeconomice. Este necesară 
existenţa unei bune cunoaşteri a mecanismului de 
transmisie a impulsurilor politicii monetare şi a unor 
pieţe financiare capabile să furnizeze, în timp util, 
informaţii corecte băncii centrale, ca răspuns la ac-
ţiunile acesteia. De asemenea, pentru a nu dobândi 
un caracter recursiv, prognozele efectuate în cadrul 
băncii centrale nu trebuie să încorporeze anticipaţii-
le privind acţiunile sale, pe care se bazează progno-
zele realizate de alte instituţii.

Care trebuie să fie viteza de dezinflaţie şi care 
este aportul guvernului în stabilirea ţintei de in-
flaţie?

Ţintirea inflaţiei poate cauza anumite contradicţii 
dintre banca centrală şi guvern. Există mai multe cau-
ze ale acestor contradicţii, cum ar fi:

- la începutul procesului de tranziţie banca 
centrală posedă o independenţă operaţiona-
lă şi de scop. În situaţia în care inflaţia este 
la un nivel ce depăşeşte ţinta de stabilitate 
a preţurilor pe termen lung, banca centrală 
dispune de posibilitatea de decizie asupra 
vitezei de dezinflaţie. În cazul în care banca 
centrală este mai ambiţioasă decât politicie-
nii, se creează premise pentru apariţia unor 
tensiuni. Aceasta se întâmplă în cazul unei 
creşteri economice încetinite, care este în 
detrimentul popularităţii partidului de gu-
vernământ. Faptul dat sugerează superiorita-
tea sau implicarea mai activă a autorităţilor 
politice în stabilirea obiectivelor de politică 
monetară;

- faptul că politicienii devin guvernatori ai 
băncilor centrale sau guvernatorii băncilor 
centrale încep o activitate politică are o con-
secinţă de implicare a băncii centrale în jocu-
rile politice; 

- în pofida unui progres semnificativ al refor-
melor politice şi economice, legislaţiei nu i 
se acordă puterea cuvenită, chiar şi în econo-
miile dezvoltate, condiţionând atacurile poli-
tice asupra băncii centrale.

Discuţiile politice pe marginea acestor probleme 
subminează încrederea în procesul de ţintire a infla-
ţiei şi poate majora costul dezinflaţiei viitoare. Deci-
zia privind viteza dezinflaţiei are repercusiuni asupra 
diverselor pături sociale, astfel fiind salutate deciziile 
luate de guvern privind această problemă. Este evi-
dent că decizia privind viteza dezinflaţiei, adoptată 
de banca centrală şi guvern, va ridica credibilitatea 

politicii monetare. Astfel, decizia comună are câteva 
avantaje, cum ar fi:

- politica monetară este mai credibilă;
- guvernul este implicit sau explicit responsa-

bil pentru obiectivul de inflaţie anunţat;
- pieţele vor vedea în această decizie include-

rea posibilelor compromisuri de scurtă du-
rată; va avea loc şi reducerea posibilităţii de 
blamare din partea societăţii a politicilor de 
scădere a inflaţiei, ceea ce nu reflectă prefe-
rinţele societăţii şi sunt exagerat de costisi-
toare.

Totodată, o decizie luată unilateral de către banca 
centrală în vederea unei dezinflaţii rapide (Cehia, Po-
lonia) poate cauza reducerea sprijinului acordat băn-
cii centrale, precum şi majorarea riscului pierderii in-
dependenţei şi intervenirea asupra capacităţii băncii 
centrale în controlul asupra inflaţiei pe termen lung. 
Însă, în contextul deciziei politice de aderare la UEM, 
nu are importanţă cine stabileşte ţinta de inflaţie, din 
motivul unor costuri esenţiale politice şi economice 
ale nerealizării criteriilor Maastricht.

Cum politica monetară trebuie să reacţioneze 
la devierea inflaţiei efective de la traiectoria sta-
bilită?

Unele bănci centrale ţintesc limita de sus a benzii 
şi implementează politica monetară în vederea men-
ţinerii nivelului inflaţiei în interiorul benzii (New Zee-
land, 1991), alte bănci centrale preferă consolidarea 
dezinflaţiei neaşteptat de rapidă (Israel, 1998).

Recentele exemple ale Poloniei au atestat unele 
riscuri legate de reducerea inflaţiei la un nivel mai jos 
decât cel stabilit iniţial. În acest sens, se evidenţiază ur-
mătoarele:

- probabil, nivelul ambiţios al dezinflaţiei 
nu va fi salutat de politicieni: în special, 
în cazul în care dezinflaţia rapidă reduce 
activitatea economică, ceea ce va duce la 
persistenţa unei dorinţe de a promova o 
politică monetară mai lejeră, în pofida unui 
nivel mai înalt al inflaţiei rezultate. BNP a 
agravat problema dată, pentru că ţinta de 
inflaţie este stabilită „până la 4%”, ceea ce 
sugerează că nivelul inflaţiei efective infe-
rior celui stabilit nu mai este o problemă 
pentru BNP. Aceasta a înrăutăţit relaţiile 
BNM cu guvernul şi a redus suportul BNP 
din partea publicului. BNC a evitat aceas-
tă problemă şi nici nu a tins spre atingerea 
unui nivel al inflaţiei inferior celui stabilit;

- dacă nivelul rapid al dezinflaţiei se datorează 
şocurilor externe temporare, va fi greşită pre-
supunerea că politica monetară poate fixa 
această dezinflaţie fără costuri posterioare. 
După şocuri preţurile se restabilesc, cresc ca 
rezultat al restabilirii cererii globale. Politica 
monetară care va încerca să prevină accele-
rarea dezinflaţiei în perioada reducerii pre-

3 Ţintirea directă a inflaţiei se reduce, practic, la asigurarea ancorării 
anticipaţiilor în interiorul benzii-ţintă, ceea ce înseamnă că banca 
centrală trebuie să reacţioneze la decalajul dintre proiecţia de in-
flaţie şi ţintă înainte ca presiunile inflaţioniste să devină vizibile.
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ţurilor sau alte şocuri pozitive ale ofertei vor 
fi prea expansive. Concomitent, politica mo-
netară riscă să fie prea restrictivă, dacă va în-
cerca să evite accelerarea inflaţiei când şocul 
pozitiv al ofertei este inversat. BNC a stabilit 
că politica monetară nu trebuie să intervină 
în cazul şocurilor temporare de ofertă, care 
abat dezinflaţia de la traiectoria stabilită; 

- abordarea ambiţioasă a dezinflaţiei poate 
submina credibilitatea cadrului de ţintire a 
inflaţiei. Specificarea ţintei de inflaţie pe ter-
men mediu de către banca centrală denotă 
stabilirea unui mediu previzibil care facilitea-
ză posibilitatea agenţilor economici de a pla-
nifica pe viitor. Dacă vor fi devieri de la scop, 
credibilitatea ţintirii inflaţiei va rezulta în în-
crederea agenţilor în acţiunile băncii centrale 
în vederea respectării obiectivului de inflaţie 
în corespundere cu dinamica proiectată. 

Problema poate fi şi în cazul unei traiectorii 
dezinflaţioniste greşite. De exemplu, concurenţa 
în economie datorită liberalizării, privatizării şi a 
comerţului mai deschis va produce o dezinflaţie 
mai rapidă decât cea estimată în condiţiile unei 
politici monetare stabilite. Acest şoc de ofertă va 
cauza un nivel inferior al inflaţiei fără declin eco-

nomic. În acest caz, respectarea scopului stabilit 
al inflaţiei va necesita o politică monetară expan-
sionistă şi va fi oportună acceptarea unei dezinfla-
ţii mai rapide, ceea ce va fi mai real de îndeplinit. 
Şi din punct de vedere politic va fi mai oportună 
această abordare a nivelului inferior al inflaţiei de-
cât nivelul-ţintă, pentru că acest eveniment nu va 
fi însoţit de declin economic.       

În concluzie, se poate menţiona că, la momen-
tul actual, implementarea regimului ţintirii directe a 
inflaţiei este prematur. Implementarea cu succes a 
acestui regim de politică monetară depinde de nu-
meroşi factori de ordin politic, economic şi tehnic. 
Actualmente, economia Republicii Moldova nu este 
încă în suficientă măsură restructurată şi prognoza-
bilă, încât să se poată susţine un nivel stabil al creş-
terii preţurilor. Dar, luând ca bază obiectivul declarat 
al autorităţilor moldoveneşti de integrare în Uniunea 
Europeană şi restricţiile pe care le impune evoluţia de 
până în prezent a economiei naţionale, va fi necesa-
ră o racordare a politicii monetare din R.Moldova la 
strategia şi tactica politicii monetare a Băncii Centra-
le Europene. În acest context, este oportună analiza 
experienţei băncilor centrale care au implementat cu 
succes politica monetară bazată pe regimul ţintirii di-
recte a inflaţiei.
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taxa pe valoarea adăugată percepută de către 
autorItăţIle vamale

Drd. Ion CornEa; 
 Drd. tudor DabIja, aSEM

VAT (value added tax) is an indirect tax being recently seen in the fiscal systems of different 
countries. The main moment that I want to take a look is application of this tax upon import/export 
of goods, as well as tax collection by customs units in the framework of this two regimes.

This tool being conducted in a good manner can brought positive effects for the Republic of 
Moldova. The main purpose for application of this kind of tool consist on, first of all the country 
should take over the economic crises in which she stays, as well as to increase his economic potential. 
Secondly, to maintain and keep develop the international relations for change, hereby to reestablish 
his global reputation as a developed country.

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit in-
direct, apărut relativ de curând în peisajul sistemelor 
fiscale din diferite state. Acest impozit are o arie de 
răspândire destul de largă la nivel global. Pe parcur-
sul timpului, de la apariţia acestuia în Franţa, în anul 
1954, tot mai multe state au manifestat interes pen-
tru introducerea lui în sistemul fiscal propriu.

Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) este definită în 
literatura de specialitate ca fiind acel impozit indirect 
care se aplică pe fiecare stadiu al circuitului economic 
(ciclului de fabricaţie şi distribuţie) al unui produs finit, 
asupra valorii adăugate realizate (obţinute) în fiecare 
etapă de către toţi cei care contribuie la producerea şi 
desfacerea acelui produs, până când el ajunge la con-
sumatorul final [6, pag. 201].

Legislatorul defineşte T.V.A. în felul următor: 
„T.V.A. este un impozit general de stat, care reprezin-
tă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii 
mărfii livrate, serviciilor prestate care sunt supuse im-
pozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a 
unei plăţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impoza-
bile importate în Moldova” [1, art.93].

Principalul moment pe care am dori să-l tratăm 
referitor la T.V.A. este acel ce priveşte aplicarea aces-
tui impozit atât asupra importurilor şi exporturilor de 
produse, cât şi perceperea lor de către organele va-
male în limita celor două regimuri.

Subiecţii impozabili de T.V.A., în cazul trecerii fron-
tierei vamale, sunt:

1.  Persoanele juridice şi fizice care importă măr-
furi, cu excepţia persoanelor fizice care im-
portă mărfuri de uz sau consum personal, a 
căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de 
legislaţia în vigoare;

2.  Persoanele juridice şi fizice care importă ser-
vicii considerate ca livrări impozabile efec-
tuate de persoanele menţionate.

Un moment foarte important este că T.V.A., la 
importul de mărfuri şi servicii, se percepe de sub-
diviziunile Serviciului Vamal specializate, care în-
deplinesc şi funcţiile unui organ fiscal specializat. La 
stabilirea valorii impozabile de T.V.A. se cumulează: 

valoarea mărfurilor în vamă, inclusiv costul trans-
portării, cheltuielile de asigurare şi alte cheltuieli 
aferente aducerii acestor mărfuri până în locul efec-
tuării procedurilor vamale, precum şi impozitele şi 
taxele care urmează a fi achitate la importul acestor 
mărfuri, cu excepţia T.V.A..

Persoanele juridice şi fizice care importă mărfu-
ri pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat, 
achită T.V.A. până /sau la momentul prezentării de-
claraţiilor vamale, adică până la momentul introdu-
cerii mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova. Per-
soanele fizice care importă mărfuri, a căror valoare 
depăşeşte limita stabilită de legislaţie, achită T.V.A. în 
momentul controlului vamal al bagajului şi numai în 
măsura în care se depăşeşte limita stabilită.

Cotele la care se achită T.V.A. sunt stabilite de legi-
slaţia fiscală, în special de Codul fiscal şi constituie:

a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea 
impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a li-
vrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova; 

b) cote reduse în mărime de: 
− 8% – la pâinea şi produsele de panificaţie 

(190120000, 190540, 190590300, 190590600, 
190590900), la laptele şi produsele lactate 
(0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate 
pe teritoriul R.Moldova, cu excepţia produse-
lor alimentare pentru copii care sunt scutite 
de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) 
pct.2); 

− 8% – la medicamentele, atât indicate în No-
menclatorul de stat de medicamente, cât şi 
autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei 
Sociale, importate şi/sau livrate pe teritoriul 
ţării, precum şi medicamentele preparate în 
farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu 
conţinut de ingrediente (substanţe medica-
mentoase) autorizate; 

− 5% – la gazele naturale şi gazele lichefiate, 
atât la cele importate, cât şi la cele livrate pe 
teritoriul Republicii Moldova;

c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în 
conformitate cu art.104.
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Conform prevederilor Codului Fiscal al R.M. se im-
pozitează la cota zero următoarele livrări:

a) mărfurile, serviciile pentru export şi toate 
tipurile de transporturi internaţionale de 
mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri, 
precum şi serviciile operatorului aerodrom 
(aeroport), de comercializare a biletelor de 
călătorie în trafic internaţional cu aeronave, 
de deservire la sol a aeronavelor, de securi-
tate aeronautică şi de navigaţie aeriană, afe-
rente aeronavelor în trafic internaţional; 

b) energia electrică destinată populaţiei, livrată 
de către întreprinderile producătoare reţele-
lor de distribuţie, precum şi energia electrică 
livrată populaţiei de către reţelele de distri-
buţie; energia termică şi apa caldă destinate 
populaţiei, livrate de către întreprinderile 
producătoare reţelelor de distribuţie, precum 
şi energia termică şi apa caldă livrate popula-
ţiei de către întreprinderile producătoare şi 
reţelele de distribuţie, întreprinderile de ter-
moficare locale, cazangeriile, staţiile termice 
şi staţiile-grup; 

c) importul şi/sau livrarea pe teritoriul republi-
cii a mărfurilor, serviciilor destinate folosin-
ţei oficiale de către misiunile diplomatice în 
Republica Moldova şi uzului sau consumului 
personal de către membrii personalului di-
plomatic şi administrativ-tehnic al acestor 
misiuni şi de către membrii familiilor lor care 
locuiesc împreună cu ei, pe bază de recipro-
citate, precum şi cele destinate folosinţei 
oficiale de către alte misiuni asimilate lor în 
Moldova şi uzului sau consumului personal 
de către membrii personalului diplomatic 
şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi 
membrii familiilor lor care locuiesc împreună 
cu ei. Modul de aplicare a cotei zero a T.V.A. 
se stabileşte de Guvern; 

d) importul şi/sau livrarea pe teritoriul republicii 
a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor 
de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul 
Republicii Moldova de către organizaţiile in-
ternaţionale şi ţările donatoare în limita trata-
telor la care aceasta este parte. Lista tratatelor 
internaţionale la care R.Moldova este parte şi 
a proiectelor de asistenţă tehnică, precum şi 
modul de aplicare a cotei zero a T.V.A. la livra-
rea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor 
destinate proiectelor de asistenţă tehnică se 
stabilesc de Guvern;

e) lucrările la construcţia caselor de locuit, in-
clusiv a caselor construite cu aplicarea me-
todei de creditare ipotecară, cuprinse în 
programele social-economice cu destinaţie 
specială în domeniul construcţiei caselor de 
locuit, aprobate de autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale; 

f) mărfurile, serviciile livrate în zona economică 
liberă din afara teritoriului vamal al Republicii 
Moldova, livrate din zona economică liberă în 
afara teritoriului vamal al aceşteia, livrate în 
zona economică liberă din restul teritoriului 
vamal al R.M., precum şi cele livrate de către 
rezidenţii diferitelor zone economice libere 
ale Moldovei unul altuia; 

g) serviciile prestate de întreprinderile industri-
ei uşoare pe teritoriul Republicii Moldova în 
cadrul contractelor de prelucrare în regimul 
vamal de perfecţionare activă. Lista agenţilor 
economici, tipul serviciilor care cad sub inci-
denţa prezentului punct, precum şi modul de 
administrare a acestor servicii se stabilesc de 
Guvern; 

h) mărfurile livrate în magazinele „duty-free”.
T.V.A. nu se aplică: 
a) mărfurilor introduse pe teritoriul vamal şi 

plasate sub regimurile vamale de tranzit, 
transformare sub control vamal, antrepozit 
vamal şi sub destinaţiile vamale de distruge-
re şi abandon în folosul statului;

b) mărfurilor autohtone anterior exportate şi 
reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi 
stare; 

c) mărfurilor plasate sub regimul vamal de ad-
mitere temporară şi produselor compensa-
toare după perfecţionarea pasivă, conform 
reglementărilor vamale. 

Mărfurilor plasate în regimul vamal de perfec-
ţionare activă, exceptând mărfurile supuse accizelor, 
carnea de bovine proaspătă sau refrigerată (poziţia 
tarifară 0201), carnea de bovine congelată (poziţia ta-
rifară 0202), carnea de porcine proaspătă, refrigerată 
sau congelată (poziţia tarifară 0203), carnea de ovi-
ne sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată 
(poziţia tarifară 0204), organele comestibile de bovi-
ne, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catâri, asini, 
proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 
0206), carnea şi organele comestibile ale păsărilor 
de la poziţia tarifară 0105, proaspete, refrigerate sau 
congelate (poziţia tarifară 0207), slănina fără carne 
slabă, grăsimea de porc şi de pasăre, netopită, nici 
altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată 
sau în saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifară 
0209 00), laptele şi smântâna din lapte, concentrate 
sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) 
(poziţia tarifară 0402), feculele de cartofi (poziţia tari-
fară 1108 13 000), grăsimile de animale din specia bo-
vină, ovină sau caprină, altele decât cele de la poziţia 
tarifară 1503 (poziţia tarifară 1502 00) şi zahărul brut 
din trestie de zahăr (poziţia tarifară 1701 11), nu li se 
aplică T.V.A. 

T.V.A. achitată pentru mărfurile plasate în regimul 
vamal de perfecţionare activă, la care se aplică T.V.A., 
se restituie, în conformitate cu modul stabilit de Servi-
ciul Vamal, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile. 
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Suma T.V.A. destinată restituirii se determină prin 
compararea sumei T.V.A. plătită la momentul plasării 
mărfurilor destinate prelucrării în regimul vamal „per-
fecţionare activă” cu suma T.V.A. calculată la cantita-
tea produselor rezultate din prelucrare [5, pct. 10].

La scoaterea mărfurilor străine de pe teritoriul 
vamal, plasate sub destinaţia vamală de reexport, se 
restituie suma T.V.A achitată la introducerea aces-
tora pe teritoriul vamal. T.V.A. se restituie, în modul 
stabilit de Serviciul Vamal, într-un termen ce nu va 
depăşi 5 zile. 

T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, servicii-
lor importate, destinate acordării de asistenţă în caz 
de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte si-
tuaţii excepţionale, precum şi pentru importul şi/sau 
livrările de mărfuri, servicii definite ca ajutoare uma-
nitare, în modul stabilit de Guvern. 

T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor 
importate, destinate magazinelor ce deservesc în ex-
clusivitate misiunile diplomatice şi alte misiuni asimila-
te lor în Republica Moldova şi personalul acestora. 

T.V.A. nu se aplică materiei prime, materialelor, 
articolelor de completare şi accesoriilor necesare pro-
cesului de producţie, importate de organizaţiile şi în-
treprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi 
societăţilor invalizilor. 

T.V.A. nu se aplică producţiei atelierelor curati-
ve de producţie (de muncă) de pe lângă spitalele de 
psihiatrie ale Ministerului Sănătăţii, în care muncesc 
persoane handicapate. 

Livrările de mărfuri şi servicii efectuate în interio-
rul zonei economice libere nu sunt livrări impozabile 
cu T.V.A.

Livrările de mărfuri (servicii) în zonele libere de 
pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sunt 
asimilate exportului, iar livrarea mărfurilor (serviciilor) 
din zona liberă pe restul teritoriului vamal al ţării sunt 
asimilate importului şi se reglementează în conformi-
tate cu legislaţia [4, art.7]. 

T.V.A. nu se aplică mărfurilor importate de către 
persoanele juridice în scopuri necomerciale, dacă va-
loarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma 
de 50 euro. În cazul în care valoarea în vamă a mărfu-
rilor depăşeşte limita neimpozabilă indicată, T.V.A. se 
calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, 
iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează 
valoarea impozabilă a acestora. 

Venitul sub formă de dobândă, obţinut de către 
locator în baza unui contract de leasing financiar, nu 
este obiect impozabil cu T.V.A..

Pentru mărfurile importate, utilizate pentru 
desfăşurarea activităţii de întreprinzător, terme-
nul obligaţiei fiscale se consideră data declarării 
mărfurilor la punctele vamale de frontieră, iar data 
achitării – data depunerii de către importator (de-
clarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti 
la banca comercială sau la conturile trezoreriale 
ale Serviciului Vamal, confirmată printr-un extras 

din contul bancar. La serviciile importate, utilizate 
pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, 
termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. 
se consideră data efectuării plăţii pentru serviciul 
importat. 

Analiza în dinamică a prelevărilor la bugetul de 
stat, în urma încasărilor de T.V.A. la trecerea mărfuri-
lor peste frontiera de stat, reflectă o creştere stabilă 
pe o perioadă de mai mulţi ani. În acest context, este 
de menţionat că, în perioada 2002-2006, cuantumul 
taxei pe valoarea adăugată a înregistrat ritmuri destul 
de înalte, acest fapt ne este demonstrat şi de datele 
statistice reflectate în tabelul 1.

Tabelul 1
Taxa pe valoarea adăugată încasată de către 

organele vamale
 mii, lei

Anul Suma totală a T.V.A.

2002 1665787,6

2003 2376547,3

2004 2997842,4

2005 4074232,0

2006 5268103,4

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Serviciului Va-
mal al Republicii Moldova

Examinând datele tabelului, conchidem că 
T.V.A., încasată de către organele vamale în anul de 
analiză, 2006, a constituit 5268103,4 mii lei. În dina-
mică se observă o creştere a acesteia cu 3602315,8 
mii lei faţă de anul 2002. În urma cercetărilor, se 
observă că ponderea cea mai mare în veniturile în-
casate de către organele vamale constituie T.V.A., 
care înregistrează o creştere stabilă de la an la an. 
Făcând o uşoară comparaţie a datelor din tabelul 1, 
clar se observă această creştere, în 2003, suma tota-
lă a taxei pe valoarea adăugată înregistrând o creş-
tere de 710759,7 mii lei faţă de aceeaşi perioadă a 
anului 2002. În 2004, organele vamale au încasat 
suma de 2997842,4 mii lei, înregistrând o creştere 
faţă de 2003 de 621295,1 mii lei, iar în 2005 aceas-
tă creştere fiind de 1076389,6 mii lei faţă de anul 
2004. Apogeul creşterii este atins în 2006, când se 
înregistrează o creştere de 1193871,4 mii lei faţă de 
aceeaşi perioadă a anului 2005.

Această evoluţie a încasărilor de T.V.A. foarte bine 
o putem observa şi din graficul reflectat în figura 1. 

Toate aspectele analizate demonstrează cu 
certitudine succesele deosebite pe care le înre-
gistrează organele vamale, dar cu toate acestea 
putem vorbi despre posibilitatea existenţei mai 
multor dificultăţi sau chiar lacune în reglementa-
rea drepturilor de import şi drepturilor de export 
(inclusiv în perceperea T.V.A. de către organele 
vamale). Aceasta, la rândul său, necesită o abor-
dare ştiinţifică profundă, astfel încât să creeze o 
bază ştiinţifică conceptuală.
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După cum ştim, o practică reuşită întotdeauna se 
bazează pe un fundament teoretic bine elaborat. Con-
ducându-ne de aceste considerente, ne-am implicat şi 
în abordarea teoretico-ştiinţifică, dar şi practică a pro-
blemelor fiscale care apar în cadrul relaţiilor economi-
ce externe. Datorită faptului că taxa pe valoarea adău-
gată este examinată prin prisma politicii tarifare, consi-
derăm că nu trebuie lăsat fără atenţie acest instrument 
de influenţă tarifară, deoarece, luat în complexitatea 
sa, are o importanţă majoră atât la formarea bugetului 
de stat, cât şi pentru întreaga economie.

 6
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Figura 1. Evolu ia încas rilor T.V.A. 

 

Toate aspectele analizate demonstreaz  cu certitudine succesele deosebite pe care le 

înregistreaz  organele vamale, dar cu toate acestea putem vorbi despre posibilitatea existen ei 

mai multor dificult i sau chiar lacune în reglementarea drepturilor de import i drepturilor de 

export (inclusiv în perceperea T.V.A. de c tre organele vamale). Aceasta, la rândul s u, necesit  

o abordare tiin ific  profund , astfel încât s  creeze o baz  tiin ific  conceptual . 

Dup  cum tim, o practic  reu it  întotdeauna se bazeaz  pe un fundament teoretic bine 

elaborat. Conducându-ne de aceste considerente, ne-am implicat i în abordarea teoretico-

tiin ific , dar i practic  a problemelor fiscale care apar în cadrul rela iilor economice externe. 

Datorit  faptului c  taxa pe valoarea ad ugat  este examinat  prin prisma politicii tarifare, 

Figura 1. Evoluţia încasărilor T.V.A.

Instrumentul respectiv, fiind dirijat în mod ra-
ţional, poate aduce efecte mult aşteptate şi bine-
venite pentru Republica Moldova. Scopul princi-
pal de aplicare a unui asemenea instrument con-
stă în faptul, în primul rând, ca statul să iasă din 
criza economică în care se află în etapa actuală, 
precum şi să-şi mărească potenţialul economic. În 
al doilea rând, să menţină şi să-şi dezvolte relaţiile 
internaţionale de schimb, astfel restabilind repu-
taţia sa mondială ca fiind o entitate social politică 
dezvoltată.
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gestIonarea capItaluluI cIrculant la socIetăţIle 
comercIale vInIcole dIn zona de sud a r.moldova

Drd. Ina DIMItroglo, aSEM

If the enterprise can’t find investors or enough size of investitions, it must use its own financial 
resources. In this context the improvement of the using of the current actives has an important and 
actual mean. From theoretical point of view, temporarily free money can be directed to the pro-
duction development. In this article was analyzed possibility of some wine production enterprises 
from the South of Moldova to use intern resources instead of the compliment investitions from the 
enterprise outside.

În cadrul întreprinderilor vinicole din zona de sud 
a Republicii Moldova a fost întreprinsă o investigaţie 
pe tema gestionării capitalului circulant. Scopul cer-
cetării a fost determinat de necesitatea identificării 
metodelor şi mecanismelor de gestionare a capitalu-
lui circulant la aceste societăţi comerciale.

La investigaţie au participat 10 întreprinderi ce 
reprezintă ramura vinicolă a sudului R.Moldova, prin-
tre care au fost fabricile de vin din astfel de localităţi 
rurale ca Kirsovo, Cioc-Maidan, Ferapotievca, Tomai, 
Burlachi, Baurci, Ciadâr-Lunga, or.Comrat. 50% dintre 
acestea sunt societăţi pe acţiuni şi 50% – societăţi cu 
răspundere limitată.

Ţinând cont de numărul mic de întreprinderi par-
ticipante la cercetare, răspunsurile obţinute ca rezultat 
nu pot fi examinate ca absolut corecte. Ele pot consti-
tui doar o imagine generală a metodelor de control ale 
capitalului circulant, utilizate în întreprinderile moldo-
veneşti. Ulterior se preconizează extinderea numărului 
întreprinderilor chestionate pe această temă în scopul 
confirmării răspunsurilor obţinute recent.

Anchetarea efectuată printre directorii financiari 
şi conducătorii fabricilor vinicole a făcut posibilă evi-
denţierea metodelor de bază ale gestionării capitalului 
circulant, aplicate de către întreprindere (vezi tab.1).

Tabelul 1
Cele mai utilizate metode ale controlului ca-

pitalului circulant
Metoda de control a capitalului 

circulant
Procentul între-
prinderilor, %

Calculul şi analiza coeficienţilor finan-
ciari

30

Planificarea, controlul şi analiza dato-
riei debitoare

50

Controlul datoriei de debitor 100
Planificarea şi controlul rezervelor 
producţiei finite
Metodele de control nu se utilizează 50

Rezultatele analizei administrării creanţelor de-
monstrează:

– 60% dintre participanţii la investigaţia între-
prinderilor acordă reduceri cumpărătorilor în 
funcţie de termenele de plată;

– 40% dintre întreprinderi leagă termenele de 
plată a producţiei livrate de volumul aces-
teia;

– 40% dintre toate întreprinderile cercetate 
controlează volumul creanţelor;

– 60% dintre întreprinderi promovează o poli-
tică riguroasă în vederea gestionării creanţe-
lor.

Conform bilanţului investigaţiei, 50% dintre toa-
te întreprinderile investigate, de asemenea, aplică şi 
alte metode de promovare a politicilor de gestionare 
a creanţelor, cum ar fi verificarea:

– achiziţiilor după fiecare grupă de mărfuri;
– nivelului critic al creanţelor fiecărui debitor.

În anchete, directorilor financiari ai fabricilor de 
vin li se punea întrebarea despre metodele de in-
fluenţă aplicate asupra creanţelor. Din răspunsuri a 
devenit cunoscut faptul că:

– 40% dintre întreprinderi, în cazul nerespec-
tării de către debitori a obligaţiilor asumate, 
utilizează sancţiunile de amendare şi se adre-
sează pentru ajutor la judecata de arbitraj;

– 100% sistează prestarea serviciilor conform 
contractelor încheiate;

– 60% modifică condiţiile de plată stipulate an-
terior (trecerea la plata parţială completă sau 
incompletă la procurarea producţiei de către 
clienţi).

Paralel cu întrebarea privind gestionarea crean-
ţelor, în anchetă a fost propusă şi o întrebare privind 
metodele de management ale acestor creanţe. În 
consecinţă, s-a dovedit că toate întreprinderile ches-
tionate aplică metodele de gestionare a creanţelor 
prezentate în tab.2.

În ceea ce priveşte sursele capitalului de împrumut, 
folosite de către întreprinderi, rezultatele investigaţiei 
au demonstrat că:

– 100% dintre întreprinderi utilizează creditele 
bancare;

– 100% folosesc în calitate de sursă creanţa;
– 70% vând producţia pentru o plată preventi-

vă;
– 10% utilizează alte surse ale capitalului de 

împrumut, printre care mijloacele investito-
rilor. 
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Tabelul 2
Metodele de gestionare a creanţelor

Metodele de admin. a datoriei de debitor
Procentul întreprin-

derilor,%

Negocieri permanente cu furnizorii despre condiţiile livrării 80

Selectarea furnizorilor cu respectivele condiţii de plată 40

Majorarea creditului comercial şi a termenului de amânare a plăţii din partea furnizorului în baza 
determinării volumului achiziţiilor lunare

40

Trecerea la plata furnizorilor după realizarea producţiei 40

Obţinerea reducerilor la volumul de producţie achiziţionat pe o anumită perioadă de timp 40

La întrebarea despre suficienţa capitalului pro-
priu în structura capitalului, directorii financiari au 
răspuns astfel: 

– 10% dintre întreprinderi au considerat ne-
cesară şi suficientă cota capitalului propriu în 
pasive egală cu 50%;

– 70% dintre întreprinderi consideră că cota 
capitalului propriu poate fi nu mai mare de 
40%.

În urma investigaţiilor efectuate privind ponde-
rea capitalului propriu în structura capitalului deţinut 
de către societăţile comerciale vinicole, au fost obţi-
nute următoarele rezultate reflectate în tab.3.

Tabelul 3
Cota capitalului propriu în structura 

capitalului

Cota capital. propriu în 
structura capitalului

Procentul întreprinderi-
lor, %

Până la 50% 10%

Peste 50% 20%

30-40% 60%

Până la 30% 10%

Rezultatele obţinute subestimează importanţa 
unor astfel de indicatori ai stabilităţii financiare, cum 
ar fi:

– coeficientul dependenţei financiare;
– coeficientul de manevrare a capitalului pro-

priu.
Deci, nu se elaborează planuri de lungă durată cu 

privire la autonomia şi stabilitatea financiară a între-
prinderii în perspectivă. 

Ca rezultat al acestor investigaţii, am putea formu-
la următoarele concluzii:

În structura de personal a întreprinderilor-respon-
denţi nu este inclusă o asemenea funcţie, cum ar fi 
cea de manager financiar şi, drept consecinţă, o parte 
din obligaţiile acestuia sunt puse pe seama contabi-
lului-şef, fapt care nu contribuie la promovarea unei 
politici consecvente de gestionare a creanţelor.

În final, vom menţiona că problema prioritară cu 
care se confruntă astăzi unităţile economice vinicole 
din sudul Moldovei este determinată de necesitatea 
sporirii capacităţilor de producere ale acestora şi a 
segmentelor de piaţă privind desfacerea. Acestea în-
treprind tentative de a soluţiona problema respectivă 
fără analiza capacităţilor financiare disponibile.
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probleme ale contabIlItăţII consumurIlor pentru 
executarea lucrărIlor de prospecţIune geologIcă 

şI a resurselor naturale

Prof. univ. dr. hab. vasile bUCUr; 
Drd. tatiana ŞEvCIUC, aSEM

They were studied some problems of the consumption accounting on the execution of the tech-
nological works of geological prospection and of the existent solid natural resources in the Republic 
of Moldova.

They were researched diverse versions: without the recognizing of the natural resources as pro-
perty elements with the recognizing of these ones on the entire contracted area or on the separated 
sectors of this plot, as well as in the conditions of buying of natural resources. 

Examinarea surselor de literatură în domeniu ne 
permite să menţionăm lipsa investigaţiilor aferente 
contabilităţii resurselor naturale şi a consumurilor 
condiţionate de pregătirea acestora spre exploatare 
în Republica Moldova.

Luând în considerare că resursele naturale, con-
form Constituţiei R.Moldova şi Codului Civil se află 
în posesia statului, iar unele întreprinderi, în diferite 
circumstanţe, au devenit proprietari ai unor resurse, 
propunem următoarele variante care determină mo-
dul de contabilizare a resurselor în cauză:

1. Întreprinderea procură de la stat dreptul de ex-
tragere a resurselor naturale şi:

a) nu înregistrează la intrări resursele naturale 
ca elemente patrimoniale, deoarece ele nu 
sunt cumpărate;

b) înregistrează resursele naturale pe sectoare 
sau întregul teren contractat după efectua-
rea lucrărilor de investigaţii (prospecţiuni) 
şi/sau de decopertare.

2. Întreprinderea procură dreptul de explorare 
şi extragere a resurselor naturale concomitent şi vo-
lumul acestora, fiind înregistrat în componenţa ele-
mentelor patrimoniale.

În articolul dat sunt abordate problemele aferen-
te contabilităţii resurselor naturale în formă solidă 
ca granit, piatră brută de construcţie, de var, pietriş, 
nisip etc. Să examinăm contabilitatea consumurilor 
la executarea lucrărilor de prospecţiune şi resurselor 
naturale aferente în funcţie de variantele enunţate.

Varianta 1 (a): întreprinderea procură dreptul de 
extragere a resurselor naturale fără a le înregistra la 
intrări ca elemente patrimoniale.

În această variantă, la fel ca şi în toate variantele 
fără excepţie, întreprinderea ce intenţionează să ex-
tragă resurse naturale (nisip, argilă, prundiş, pietriş, 
piatră de var, de construcţie, granit) , procură licenţa 
pe cinci ani, care-i oferă dreptul la explorarea şi ex-
tragerea resurselor naturale. Acest drept în literatura 
de specialitate (5, 4, S.N.C. 13 Contabilitatea activelor 
nemateriale // „Contabilitate şi audit”, Chişinău, nr.1, 
200; Belverd E., Needles I., Henri R., Anderson, James 

C., Coldwele A. ”Principiile de bază ale contabilităţii”, 
Editura ARC, Chişinău, 2003, p. 519) se califică ca activ 
nematerial în baza căruia posesorul acestui drept des-
făşoară activitatea sa. Anume în acest sens este tratat 
dreptul ce rezultă din utilizarea licenţei enunţate. Ast-
fel, se consideră că dreptul în cauză are o destinaţie 
generală, deoarece în baza lui întreprinderea des-
făşoară activitatea sa de producţie. Dreptul în cauză 
nu este interconexat cu alte active nemateriale şi/sau 
materiale, din care motiv se reflectă în componenţa 
activelor nemateriale antrenate în circuitul economic 
al întreprinderii – posesor de licenţă.

Începând cu luna ulterioară lunii procurării licen-
ţei, întreprinderea calculează amortizarea dreptului 
de utilizare a acesteia pe întreaga durată de utilizare, 
fiind ataşată la cheltuielile generale şi administrative, 
indiferent dacă a contribuit acest drept la obţinerea 
avantajelor economice în mod direct sau nu. În opinia 
noastră, această modalitate de soluţionare a proble-
mei în cauză este corectă în cazul altor întreprinderi, 
numai nu şi pentru cele care intenţionează să extragă 
resurse naturale. Pentru aceste întreprinderi soluţiona-
rea problemei formulate ca şi la alte întreprinderi este 
dubioasă din următoarele motive:

a) în primul rând, dreptul de utilizare a licenţei în 
cauză are o destinaţie directă, bine identificată 
– de a extrage resursa naturală concretă – pie-
triş, piatră brută, de construcţie, de var etc.;

b) în al doilea rând, luând în considerare conţi-
nutul p. (a), calcularea amortizării dreptului la 
extragerea resurselor naturale este necesar 
de început în luna în care se începe extrage-
rea acestor resurse, în baza respectării preve-
derilor principiului concordanţei; 

c) în al treilea rând, luând în considerare conţi-
nutul p. (b), nu există nici un temei economic 
de a recunoaşte dreptul de utilizare a licenţei 
în componenţa activelor nemateriale în uti-
lizare (antrenate în circuitul economic al în-
treprinderii) în momentul procurării licenţei.

În baza celor expuse, este raţional ca dreptul de 
utilizare a licenţei pentru extragerea unei resurse 
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naturale să fie recunoscut în componenţa activelor 
nemateriale în curs de execuţie până ce întreprinde-
rea nu va începe lucrările de extragere a zăcământu-
lui din subsol. În luna, în care s-au început lucrările 
de extragere a resursei naturale, dreptul enunţat se 
propune să fie trecut în componenţa celor în utiliza-
re. Din această lună este necesară calcularea amor-
tizării dreptului în cauză, fiind ataşată nu la chel-
tuielile generale şi administrative, dar la consumu-
rile de explorare (extragere) a resurselor dobândite. 
Considerăm că această modalitate de contabilizare 
a dreptului de utilizare a licenţei pentru extragerea 
resurselor naturale la întreprinderile din această ra-
mură şi amortizarea acesteia mai corect corespunde 
naturii economice şi destinaţiei elementului de acti-
ve nemateriale în cauză.

Este evidenţiată şi o altă latură a problemei abor-
date. Durata dreptului de utilizare a licenţei, deşi ju-
ridic este stabilită pe 5 ani, amortizarea este raţional 
să fie calculată în raport cu volumul de resurse efec-
tiv extrase în perioada aceasta. Volumul potenţial de 
resurse trebuie să fie calculat în funcţie de perioada 
rămasă începând cu luna în care se încep lucrările de 
extragere şi luna, şi anul în care expiră termenul licen-
ţei. În cazul obţinerii a două sau mai multe produse în 
procesul de extragere a resursei naturale, amortizarea 
dreptului în cauză poate fi repartizată în funcţie de 
volumul acestora, exprimat în metri cubi. De exem-
plu, o întreprindere ce intenţionează să extragă piatră 
brută în mod deschis a procurat licenţa ce oferă drep-
tul de extragere a acestei resurse pe 5 ani (septem-
brie 2007 – august 2012), achitând o taxă de 2500 lei. 
Lucrările de prospecţiune şi de decopertare au durat 
2 ani (septembrie 2007 – august 2009); începând cu 
septembrie 2009 până în august 2012 întreprinderea 
planifică să extragă: 

•	 piatră	brută	în	corp	solid	–	462000	m3, 
•	 pietriş	–	510000	m3, total 972000 m3.

Suma amortizării dreptului de utilizare a licenţei 
la 1000 m3 de resurse planificate constituie – 2,57 lei 
(2500 ÷972). În septembrie 2007 s-a extras: piatră 
brută în corp solid – 12800 m3, pietriş – 14200 m3. Ast-
fel, suma amortizării dreptului de utilizare a licenţei în 
octombrie 2007 va fi de 32,90 lei (12,8×2,57) pentru 
piatra brută în corp solid şi 36,49 lei (14,2×2,57) pen-
tru pietriş, total 69,39 lei (32,90+36,49).

Când întreprinderea de extragere a resursei na-
turale procură dreptul de utilizare a licenţei pentru 
prelungirea acestui proces, durata de utilizare a drep-
tului în cauză poate să coincidă cu termenul de 5 ani, 
dacă procesul de extragere va continua fără a fi sus-
pendat în timpul executării lucrărilor de decoperta-
re. Considerăm că şi în cazul extragerii închise a altor 
resurse naturale (petrol, gaze naturale, ape minerale 
potabile, curative etc.) este necesar de procedat în 
mod similar.

Acum să examinăm modul de contabilizare a 
consumurilor la executarea lucrărilor de prospecţiu-

ne geologică şi a resurselor naturale aferente. Trebuie 
recunoscut faptul că la întreprinderea ce intenţionea-
ză să extragă resurse naturale respective, de regulă, 
nu există specialişti în domeniul executării lucrărilor 
de cercetare geografică şi geologică a solului. Din 
această cauză întreprinderea recurge la serviciile 
persoanelor juridice şi/sau fizice competente în do-
meniu. Astfel, apar decontări cu aceste persoane. Însă 
principala problemă în cazul dat constă în modul de 
contabilizare a consumurilor condiţionate de execu-
tarea lucrărilor menţionate. În opinia noastră, aceste 
consumuri este raţional de contabilizat preventiv în 
unul din conturile: 141 „Cheltuieli anticipate pe ter-
men lung” – dacă perioada de la începutul lucrărilor 
de prospecţiune geografică a terenului de cercetat şi 
până la finalizarea extragerii resursei naturale de pe 
acest teren depăşeşte un an; 251 „Cheltuieli anticipa-
te curente” – când această perioadă nu va depăşi un 
an. Este evident că perioada respectivă va cuprinde 
şi timpul necesar pentru executarea lucrărilor de de-
copertare (pregătirea resurselor naturale spre extra-
gere). Exemplu. La întreprinderea „X” consumurile 
pentru executarea lucrărilor tehnologice de prospec-
ţiune geologică a unui teren de către o întreprindere 
specializată constituie 300000 lei (fără TVA). Volu-
mul zăcămintelor de piatră brută după executarea 
lucrărilor de decopertare este estimat în mărime de 
1200000 m3. Întreprinderea „X” planifică să dobân-
dească această resursă în timp de 10 ani, lucrările de 
investigaţii fiind începute la 1 februarie 2004. Lucră-
rile de extragere a pietrei brute au fost începute la 1 
aprilie 2007. În aprilie 2007 s-a extras piatră brută de 
11200m3 .

Respectând principiul concordanţei şi periodi-
cităţii, problema în cauză va fi soluţionată astfel. În 
acest scop întocmim următoarele calcule:

•	 determinăm	 cota-	 parte	 a	 consumurilor	 de	
prospecţiune geologică pe o lună:

 [300000÷(10×12)]=2500 lei;
•	 cota-parte	a	cheltuielilor	pe	termen	 lung	ce	

trebuie să fie transferată în cheltuieli antici-
pate curente în 2007:

 2500×9=22500 lei;
•	 suma	 cheltuielilor	 anticipate	 curente	 ce	 ur-

mează a fi recunoscută drept consumuri la 
extragerea pietrei brute în aprilie 2007:

 [(300000÷1200000)×11200]=2800 lei.
Înregistrările contabile aferente condiţiilor exem-

plului şi calculelor efectuate se propun a fi:
1. Reflectarea cheltuielilor în mărimea serviciilor 

prestate de către întreprinderea terţă pentru execu-
tarea lucrărilor tehnologice de prospecţiune geolo-
gică:

 Debit 141 „Cheltuieli anticipate pe ter-
men lung” – la suma cheltuielilor fără TVA 
– 300000 lei.

 Debit 534 „Datorii privind decontările cu bu-
getul” – la suma TVA – 60000 lei.
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 Credit 521 ”Datorii pe termen scurt privind 
facturile comerciale”, 539 „Alte datorii pe ter-
men scurt” (sau alte conturi) – 360000 lei.

Această înregistrare contabilă va fi întocmită la 
sumele parţiale pe întreaga perioadă de executare a 
lucrărilor, acumulând mărimea totală a cheltuielilor 
în cauză. Ele vor fi contabilizate ca sold în acest cont 
până nu vor fi executate lucrările de decopertare. La 
sfârşitul lucrărilor de decopertare (începutul lucrărilor 
de extragere a resursei naturale), la 1 aprilie, anul al 
patrulea, va urma:

2. Transferarea cotei-părţi a cheltuielilor anticipa-
te pe termen lung în cheltuieli anticipate curente:

 Debit 251 „Cheltuieli anticipate curente” 
– 22500 lei

 Credit 141 „Cheltuieli anticipate pe termen 
lung” – 22500 lei. 

Drept argumente economice ale acestor înregistră-
ri contabile servesc principiile:

•	 lichiditatea	activelor,	care	ne	obligă	să	reflec-
tăm cheltuielile şi activele în funcţie de gradul 
posibilităţii întreprinderii de a le transforma 
în mijloace băneşti, luând în considerare pe-
rioada de realizare a acestei transformări (din 
aceste considerente suma de 300000 lei se 
recunoaşte ca cheltuieli anticipate pe termen 
lung şi numai la 1 aprilie 2007 (al patrulea an 
de activitate) suma de 22500 lei se recunoaş-
te drept cheltuieli anticipate curente);

•	 concordanţa	 şi	 periodicitatea,	 care	 prevăd	
cheltuielile să fie recunoscute în acea mări-
me în care au contribuit la obţinerea venitu-
lui în operaţia respectivă şi în acea perioadă 
în care au fost câştigate. Astfel, în aprilie 2007 
va urma:

3. Ataşarea cotei-părţi a cheltuielilor anticipate 
curente la consumurile pentru extragerea pietrei 
brute:

 Debit 811 „Activităţi de bază” – 2800 lei
 Credit 251 „Cheltuieli anticipate curente” 

– 2800 lei.
Această înregistrare contabilă va urma în fiecare 

lună şi la aceeaşi sumă. La 31 decembrie 2007 (primul 
de extragere a zăcământului natural) va urma înregi-
strarea contabilă la suma de 30000 lei (2500×12):

4. Transferarea cotei-părţi a cheltuielilor anticipa-
te pe termen lung în cheltuieli anticipate curente pe 
anul gestionar ulterior:

 Debit contul 251 „Cheltuieli anticipate curen-
te” – 30000,

 Credit contul 141 „Cheltuieli anticipate pe 
termen lung” – 30000.

Cum se vede în varianta expusă, resursele natura-
le nu sunt contabilizate, deoarece n-au fost procura-
te, respectiv înregistrate în componenţa elementelor 
patrimoniale ale întreprinderii.

Varianta 1(b). Întreprinderea înregistrează resur-
sele naturale pe sectoare sau pe întregul teren con-

tractat după executarea lucrărilor de prospecţiune 
şi/sau de decopertare. Această variantă în mod direct 
ne este propusă de Codul fiscal al Republicii Moldova. 
Prin urmare, conform art.29 al acestui act normativ, 
cheltuielile legate de explorarea şi exploatarea zăcă-
mintelor de resurse naturale suportate până la înce-
putul exploatării, precum şi cheltuielile aferente ale 
dobânzilor se reflectă la creşterea valorii resurselor 
naturale.

Această situaţie necesită recunoaşterea resurse-
lor naturale. Apare însă problema: care va fi momen-
tul de recunoaştere? Doar întreprinderea ce intenţio-
nează să le extragă nu le-a plătit şi nici nu urmează 
să le plătească. Examinarea problemei în cauză ne-a 
permis să evidenţiem stabilirea momentului de recu-
noaştere a zăcămintelor naturale date:

•	 finisarea	lucrărilor	tehnologice	de	prospecţiu-
ne (dacă specialiştii determină volumul aces-
tora ca rezultat al executării acestor lucrări);

•	 finisarea	 lucrărilor	 de	 decopertare	 pe	 între-
gul teren contractat (dacă volumul resurselor 
naturale va fi determinat pe acest teren);

•	 finalizarea	 lucrărilor	 de	 decopertare	 a	 sec-
torului (segmentului) respectiv din terenul 
contractat (când volumul resurselor va fi de-
terminat pe fiecare sector aparte).

Să examinăm aceste cazuri:
Fie că volumul resurselor naturale este determi-

nat pe întregul teren contractat la data finisării lucră-
rilor de prospecţiune geologică. În această condiţie, 
zăcămintele naturale nu trebuie să fie recunoscute 
drept active materiale pe termen lung în exploatare. 
Doar după lucrările de investigaţii urmează lucrările 
de decopertare ce în funcţie de caz pot să dureze 1 
– 3 ani. În cazul dat considerăm că este necesar de a 
soluţiona problema în baza criteriilor de recunoaşte-
re a activelor materiale pe termen lung (ele trebuie 
să fie identificate, controlate de către întreprindere, 
pregătite de a obţine avantaje economice; valoarea 
acestora cu certitudine poate fi determinată).

Însă în cazul dat respectarea acestor criterii nu 
este suficientă de a recunoaşte resursele naturale în 
categoria celor în exploatare, deoarece momentul 
obţinerii avantajelor economice va sosi începând cu 
data finisării lucrărilor de decopertare. În acest con-
text, zăcămintele naturale determinate la momentul 
finisării lucrărilor tehnologice de prospecţiune este 
raţional să fie recunoscute drept resurse naturale în 
curs de execuţie. Actualmente, în planul de conturi 
lipseşte un atare cont sintetic sau subcont din com-
ponenţa unui alt cont. Însă necesitatea lui este indis-
cutabilă. Această funcţie ar putea s-o execute contul 
127 „Consumuri pentru pregătirea resurselor natura-
le spre exploatare”.

În debitul acestui cont este raţională contabiliza-
rea tuturor consumurilor condiţionate de executarea 
lucrărilor tehnologice de prospecţiune şi de decoper-
tare a terenului până la începutul operaţiunilor de ex-
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tragere a resurselor naturale, iar în creditul acestuia 
– costul efectiv (valoarea de intrare), volumul acestor 
resurse şi costul materialelor utilizate obţinute din 
executarea lucrărilor de decopertare.

Este posibil de utilizat şi contul 121 „Active mate-
riale în curs de execuţie” cu distingerea unui subcont, 
de exemplu 1217 „Consumuri privind pregătirea re-
surselor naturale spre exploatare”.

În contul 127 sau subcontul 1217 este raţional 
de contabilizat şi cheltuielile de împrumut conform 
SNC 23 „Cheltuieli privind împrumuturile”, deoarece 
resursele naturale reprezintă active calificate.

Exemplu. Să completăm condiţiile exemplului 
precedent. Fie că consumurile pentru executarea lu-
crărilor de decopertare1 constituie 5600000 lei. La 1 
martie 2005 întreprinderea „X” a beneficiat de un cre-
dit pe 3 ani în sumă de 500000 lei cu dobânda anuală 
de 15%. În scopul simplificării calculelor admitem că 
suma creditului nu a fost eşalonată şi, respectiv, cre-
ditul a fost rambursat integral la timp peste 3 ani, iar 
rata dobânzii nu a fost modificată.

Conform acestor date, dobânda lunară va con-
stitui 6250 lei [(0,15×500000)÷12], care urmează a 
fi contabilizată (inclusă în costul resurselor natu-
rale care vor fi pregătite spre extragere). Suma to-
tală a dobânzii spre capitalizare va fi de 156250 lei 
[(6250×10)+(6250×3)].

Deşi dobânda în mărime de 68750 lei 
(6250×9+6250×2) va fi calculată băncii spre achita-
re până la 1 martie 2008, în perioada 1 aprilie 2007-1 
martie 2008 ea nu va fi capitalizată, deoarece activul 
(resursa naturală) va fi trecut în categoria activelor în 
exploatare (în situaţia recunoaşterii şi înregistrării la 
intrări a resurselor naturale pe fiecare sector: perioa-
da şi suma cheltuielilor de împrumut, de capitalizare 
se vor calcula în limita termenului de scadenţă a cre-
ditului (împrumutului)).

Luând în considerare condiţiile şi calculele efectua-
te, se propun următoarele înregistrări contabile: 

1. Reflectarea consumurilor pentru executarea 
lucrărilor de prospecţiune: 

 Debit 127 „Consumuri pentru pregătirea re-
surselor naturale spre exploatare” sau contul 
121 „Active materiale în curs de execuţie”, 
subcontul 1217 „Consumuri privind pregă-
tirea resurselor naturale spre exploatare” 
– 300000 lei.

 Debit 534 „Datorii privind decontările cu bu-
getul” – 60000 lei.

 Credit 521 „Datorii pe termen scurt privind 
facturile comerciale”, 539 „Alte datorii pe ter-
men scurt” sau alt cont – 360000 lei.

2. Înregistrarea consumurilor aferente lucrărilor 
de decopertare a terenului (se reflectă lunar suma 
respectivă pe întreaga perioadă a lucrărilor de deco-
pertare): 

 Debit 127 „Consumuri pentru pregătirea re-
surselor naturale spre exploatare” sau contul 
121 „Active materiale în curs de execuţie”, 
subcontul 1217 „Consumuri privind pregă-
tirea resurselor naturale spre exploatare” 
– 5600000 lei.

 Credit 211 „Materiale”, 531 „Datorii faţă de 
personal privind retribuirea muncii”, 533 
„Datorii privind asigurările”, 535 „Datorii pre-
liminate” etc., 521 „Datorii pe termen scurt 
privind facturile comerciale” ş.a. conturi 
– 5600000 lei.

3. Reflectarea dobânzii calculate pe 3 ani aferente 
creditului beneficiat (suma respectivă se reflectă lu-
nar): 

 Debit 127 „Consumuri pentru pregătirea re-
surselor naturale spre exploatare” sau contul 
121 „Active materiale în curs de execuţie”, 
subcontul 1217 „Consumuri privind pregăti-
rea resurselor naturale spre exploatare” – la 
suma dobânzii capitalizate (ataşate la majo-
rarea valorii resurselor naturale) – 156250 lei.

 Debit 714 „Alte cheltuieli operaţionale” – la 
suma dobânzii necapitalizată – 68750 lei.

 Credit 511 „Credite bancare pe termen scurt” 
– 225000 lei.

4. Înregistrarea la intrări a resurselor naturale 
– 6056250 lei (300000+5600000+156250):

 Debit 125 „Resurse naturale” – 6056250 lei.
 Credit 127 „Consumuri pentru pregătirea re-

surselor naturale spre exploatare” sau contul 
121 „Active materiale în curs de execuţie”, 
subcontul 1217 „Consumuri privind pregă-
tirea resurselor naturale spre exploatare” 
– 6056250 lei.

Începând cu aprilie 2007, întreprinderea va cal-
cula lunar epuizarea resursei naturale. Anterior, se 
determină cota epuizării ce revine la 1 m3 de resurse: 
5,05 lei (6056250÷1200000). Suma epuizării aferente 
lunii aprilie 2007 va constitui 56560 lei (5,05×11200). 
Astfel, va urma înregistrarea contabilă: 

5. Calcularea epuizării resursei naturale: 
 Debit 811 „Activităţi de bază” – 56560 lei.
 Credit 126 „Epuizarea resurselor naturale” 

– 56560 lei.
Este raţional ca resursele naturale să fie înregi-

strate la intrări după finisarea lucrărilor de decoperta-
re chiar şi în cazul în care volumul lor este determinat 
la momentul finisării lucrărilor de prospecţiune geo-
logică. În mod similar se propune de procedat şi în 
cazul în care lucrările tehnologice de prospecţiune şi 
de decopertare sunt executate pe sectoarele terenu-
lui contractat.

Este posibilă şi o altă situaţie. Lucrările tehnologi-
ce de prospecţiune geologică şi estimarea volumului 
resurselor naturale sunt efectuate integral pe între-
gul teren contractat, iar lucrările de decopertare – pe 
fiecare sector aparte. În acest caz, drept moment de 

1 În acest articol contabilitatea consumurilor aferente lucrărilor de 
decopertare a terenului (sectorului) nu se examinează.
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recunoaştere iniţială a resurselor naturale în exploa-
tare va fi momentul finisării lucrărilor de decopertare 
a fiecărui sector. Resursele naturale spre exploatare 
vor fi recunoscute în mod succesiv pe măsura pregă-
tirii spre exploatare a fiecărui sector al terenului cu 
resurse naturale.

În contextul celor expuse, se propune următorul 
mod de contabilizare a resurselor naturale: Consu-
murile pentru executarea lucrărilor de prospecţiune 
vor fi reflectate în contul 141 „Cheltuieli anticipate pe 
termen lung”. Cota-parte a consumurilor acumulate 
în acest cont va fi decontată în debitul contului 127 
„Consumuri pentru pregătirea resurselor naturale 
spre exploatare” sau contul 121 „Active materiale în 
curs de execuţie”, subcontul 1217 „Consumuri pri-
vind pregătirea resurselor naturale spre exploatare”, 
după executarea lucrărilor de decopertare a fiecărui 
sector de resurse naturale. Suma decontată va fi de-
terminată în raport cu volumul resurselor naturale 
spre exploatare din sectorul decopertat.

De exemplu: Completând condiţiile exemplelor 
precedente, fie că terenul contractat este divizat în 
4 sectoare. Volumul resurselor naturale estimate pe 
primul sector constituie 260000 m3, consumurile de 
decopertare a acestui sector – 1280000 lei, dobânda 
capitalizată – 42000 lei.

Este evident că consumurile de decopertare pe 
fiecare sector de resurse naturale din terenul contrac-
tat vor fi acumulate în debitul contului 127 „Consu-
muri pentru pregătirea resurselor naturale spre ex-
ploatare” sau contul 121 „Active materiale în curs de 
execuţie”, subcontul 1217 „Consumuri privind pregă-
tirea resurselor naturale spre exploatare”. Consumu-
rile condiţionate de executarea lucrărilor tehnologice 
de prospecţiune geologică (geografică) în mărime 
de 300000 lei, deoarece sunt comune pentru toate 4 
sectoare, preventiv vor fi contabilizate în contul 141 
„Cheltuieli anticipate pe termen lung”. Ulterior, pe 
măsura finisării lucrărilor de decopertare a fiecărui 
sector, suma consumurilor de prospecţiune aferen-
tă volumului resurselor naturale a primului sector (şi 
fiecărui ulterior sector) se propune să fie ataşată la 
costul acestor resurse. Conform exemplului dat, această 
sumă constituie 65000 lei [(300000÷1200000)×260000]. 
Astfel, va fi întocmită înregistrarea contabilă:

 Debit 127 „Consumuri pentru pregătirea re-
surselor naturale spre exploatare” sau contul 
121 „Active materiale în curs de execuţie”, 
subcontul 1217 „Consumuri privind pregă-
tirea resurselor naturale spre exploatare” 
– 65000 lei.

 Credit 141 „Cheltuieli anticipate pe termen 
lung” – 65000 lei.

Costul (valoarea de intrare) a resurselor naturale 
din primul sector cu volumul de 260000 m3, înregi-
strat la intrări în contul 125 „Resurse naturale”, este 
de 1387000 lei (65000+1280000+42000). Din această 
valoare se va determina epuizarea lunară a acestor 
resurse în raport cu volumul efectiv extras. 

Varianta 2. Întreprinderea procură dreptul de ex-
ploatare şi extragere a resurselor naturale concomi-
tent şi volumul acestora ca elemente patrimoniale. 

În acest caz, valoarea de cumpărare a resurse-
lor naturale procurate cu toate consumurile condi-
ţionate de achiziţia acestora se propune să fie con-
tabilizate în contul 127 „Consumuri pentru pregăti-
rea resurselor naturale spre exploatare” sau contul 
121 „Active materiale în curs de execuţie”, subcon-
tul 1217 „Consumuri privind pregătirea resurselor 
naturale spre exploatare”. Ulterior, modul de con-
tabilizare a consumurilor aferente pregătirii resur-
selor procurate spre exploatare este determinat de 
situaţia creată la întreprindere: dacă lucrările teh-
nologice de prospecţiune au fost executate până 
la procurare, atunci consumurile aferente acestor 
lucrări nu vor fi reflectate, deoarece vânzătorul re-
surselor le-a inclus în cost. Când lucrările enunţate 
vor fi suportate de întreprinderea-cumpărător de 
resurse, consumurile aferente vor fi contabilizate în 
contul 141 „Cheltuieli anticipate pe termen lung” 
(dacă ele devin comune pentru sectoarele terenu-
lui contractat) sau în contul 127 „Consumuri pentru 
pregătirea resurselor naturale spre exploatare” sau 
contul 121 „Active materiale în curs de execuţie”, 
subcontul 1217 „Consumuri privind pregătirea re-
surselor naturale spre exploatare” – când aceste 
lucrări se execută pe fiecare sector separat.

Consumurile de decopertare vor fi contabi-
lizate preventiv în contul 127 „Consumuri pentru 
pregătirea resurselor naturale spre exploatare” sau 
contul 121 „Active materiale în curs de execuţie”, 
subcontul 1217 „Consumuri privind pregătirea re-
surselor naturale spre exploatare” în modul expus 
mai sus, în contrapartidă cu conturile aferente în 
funcţie de tipul consumurilor, luând în considerare 
lucrările de decopertare executate pe întregul te-
ren contractat sau pe fiecare sector separat. În mod 
similar vor fi înregistrate la intrări resursele natura-
le în exploatare. Adecvat va fi calculată epuizarea 
resurselor naturale aferentă volumului efectiv ex-
tras sau pe întregul teren contractat, sau pe fiecare 
sector decopertat al acestui teren.
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Importanţa raportărIlor fInancIare pentru
dezvoltarea economIcă a ţărII

lector univ. dr. Constantin CUCoŞEl,
Universitatea de nord baia Mare, românia

The issue of the relation between accountancy and the fiscal system is a subject that has been of-
ten debated in specialized literature. In a company, accountancy is meant to be a tool for analyzing 
and administrating the state of the patrimony, of the financial statement, and of the result achieved. 
But taking into account the fact that a company is part and parcel of the market economy, its ac-
countancy will be carried out based on the interests of external users, one of them being the state.

Prin intermediul sistemului fiscal, statul este preo-
cupat să fixeze o serie de reguli fiscale privind deter-
minarea bazelor de impozitare, reguli care au meni-
rea atât de a stimula activitatea agenţilor economici, 
cât şi de a o inhiba. Conducătorii întreprinderilor sunt 
puşi în situaţia de a alege între prezentarea imaginii 
fidele şi dorinţa de a optimiza costul fiscal. Adoptarea 
unei soluţii din punct de vedere contabil atrage după 
sine penalizări fiscale.

Teoretic, putem vorbi despre o aşa-zisă „poluare 
a contabilităţii de către fiscalitate”, problemă care, aşa 
cum susţin specialiştii în domeniu, ar putea fi rezolva-
tă printr-o manieră gestionară, iar întreprinderea, aşa 
cum dispune de o gestiune financiară sau comercială, 
ar trebui să organizeze şi o gestiune fiscală.

Impactul fiscalităţii asupra contabilităţii diferă de 
la o ţară la alta în funcţie de implicarea statului în nor-
malizarea contabilă. Reforma contabilităţii în Româ-
nia, prin crearea Cadrului general privind prezentarea 
situaţiilor financiare în concordanţă cu Directiva a 
IV-a şi cu Standardele Internaţionale de Contabilita-
te, poate crea în viitor premisele unui drept contabil 
autonom care să clarifice, fără a polua conturile, di-
vergenţele impuse de dreptul fiscal.

Contabilitatea din ţara noastră, ca şi contabi-
litatea altor ţări, este conectată la fiscalitate, neîn-
tocmindu-se un bilanţ fiscal, destinat fiscului pentru 
impunere, şi un bilanţ contabil, destinat altor terţi şi 
nevoilor proprii de informare, care să nu ţină cont de 
constrângerile fiscale. 

Există însă unele ţări în care contabilitatea este 
deconectată de fiscalitate şi unde contabilizarea unei 
obligaţii fiscale ridică unele probleme, deoarece cal-
culul rezultatului impozabil este diferit de cel utilizat 
în contabilitate, de unde rezultă necesitatea clarifică-
rii tratamentului contabil aferent diferenţelor dintre 
rezultatul contabil şi rezultatul impozabil; în această 
situaţie, pentru determinarea rezultatului impozabil 

trebuie luat în considerare impactul diferenţelor 
temporare. 

Potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republi-
cată, societăţile comerciale, societăţile/companiile 
naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de 
cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi ce-
lelalte persoane juridice au obligaţia să întocmească 
situaţii financiare anuale, care sunt documente 
oficiale de prezentare a situaţiei economico-finan-
ciare a acestora şi care trebuie să ofere o imagine 
fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financia-
re şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată.

Persoanele juridice, care la data bilanţului depă-
şesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, de-
numite în continuare criterii de mărime:

- total active: 3.650.000 euro;
- cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
- numărul mediu de salariaţi în cursul exerci-

ţiului financiar: 50, întocmesc situaţii finan-
ciare anuale care cuprind:

- bilanţul;
- contul de profit şi pierdere;
- situaţia modificărilor capitalului propriu;
- situaţia fluxurilor de trezorerie;
- notele explicative la situaţiile financiare anu-

ale.
Persoanele juridice, care la data bilanţului nu 

depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime 
sus-menţionate, întocmesc situaţii financiare anuale 
simplificate care cuprind:

- bilanţ prescurtat;
- cont de profit şi pierdere;
- note explicative la situaţiile financiare anuale 

simplificate.
Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor 

capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de tre-
zorerie.



◆ —            CONTABILITATE

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.4 (60) 2007

82

Situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o 
declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii 
persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor finan-
ciare anuale în conformitate cu Reglementările con-
tabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor 
Economice Europene.

Persoanele juridice care au întocmit situaţii finan-
ciare anuale simplificate vor întocmi situaţiile finan-
ciare anuale prevăzute în alin. (1) numai dacă în două 
exerciţii financiare consecutive depăşesc limitele a 
două dintre cele 3 criterii de mărime prezentate. Per-
soanele juridice care au întocmit situaţiile financiare 
anuale prevăzute în alin. (1) vor întocmi situaţii finan-
ciare anuale simplificate numai dacă în două exerciţii 
financiare consecutive nu depăşesc limitele a două 
dintre cele 3 criterii de mărime.

Elementele prezentate în situaţiile financiare 
anuale se evaluează în conformitate cu principiile 
contabile generale prevăzute de O.M.F.P. nr. 1752/
2005, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, 
efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt re-
cunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele 
se produc (şi nu pe măsură ce trezoreria sau echiva-
lentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate 
în contabilitate şi raportate la situaţiile financiare ale 
perioadelor aferente.

Aceste principii sunt: 
•	 Principiul	continuităţii	activităţii;
•	 Principiul	permanenţei	metodelor;
•	 Principiul	prudenţei;
•	 Principiul	independenţei	exerciţiului;
•	 Principiul	evaluării	separate	a	elementelor	de	

activ şi de datorii;
•	 Principiul	intangibilităţii;
•	 Principiul	necompensării;
•	 Principiul	 prevalenţei	 economicului	 asupra	

juridicului;
•	 Principiul	pragului	de	semnificaţie.

Abateri de la principiile contabile generale enun-
ţate pot fi efectuate în cazuri excepţionale. Orice ast-
fel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, 
precum şi motivele care le-au determinat, împreună cu 
o evaluare a efectului acestora asupra activelor, dato-
riilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.

Notele explicative la situaţiile financiare anuale 
trebuie:

a) să prezinte informaţii despre reglementările 
contabile care au stat la baza întocmirii si-
tuaţiilor financiare anuale şi despre politicile 
contabile folosite;

b) să ofere informaţii suplimentare care nu sunt 
prezentate în bilanţ, contul de profit şi pier-
dere şi, după caz, în situaţia modificărilor ca-
pitalurilor proprii şi/sau situaţia fluxurilor de 
trezorerie, dar sunt relevante pentru înţele-
gerea oricărora dintre acestea.

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, 
convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de 

o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor fi-
nanciare anuale. Conducerea fiecărei entităţi trebuie 
să stabilească politici contabile pentru operaţiunile 
derulate. Aceste politici trebuie elaborate, având în 
vedere specificul activităţii, de către specialişti în do-
meniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii 
desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate.

La elaborarea politicilor contabile trebuie respec-
tate principiile contabile generale prezentate şi ele 
trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, 
prin situaţiile financiare anuale, a unor informaţii care 
trebuie să fie:

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în lua-
rea deciziilor; şi

b) credibile în sensul că: reprezintă fidel active-
le, datoriile, poziţia financiară şi profitul sau 
pierderea entităţii; sunt neutre; sunt pru-
dente; sunt complete sub toate aspectele 
semnificative.

Modificarea politicilor contabile este permisă 
doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat in-
formaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la 
operaţiunile entităţii.

Entităţile trebuie să menţioneze în notele expli-
cative orice modificări ale politicilor contabile, pentru 
ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică con-
tabilă a fost aleasă în mod adecvat, precum şi efectul 
modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei 
şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii entităţii. 

Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru 
fiecare element semnificativ din situaţiile financiare 
anuale trebuie să existe informaţii aferente în note-
le explicative. Acestea trebuie să cuprindă informaţii 
privind metodele de evaluare aplicate diferitelor ele-
mente din situaţiile financiare anuale şi metodele uti-
lizate pentru calcularea ajustărilor de valoare. Pentru 
elementele incluse în situaţiile financiare anuale, care 
sunt sau au fost iniţial exprimate în monedă străină 
(valută), trebuie prezentate bazele de conversie utili-
zate pentru a le exprima în moneda naţională.

Consiliul de administraţie elaborează pentru fie-
care exerciţiu financiar un raport, denumit raportul 
administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezen-
tare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor 
entităţii şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o 
descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care 
se confruntă. Această prezentare este o analiză echi-
librată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei 
activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, core-
lată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor.

În măsura în care este necesară înţelegerea dez-
voltării entităţii, performanţei sau a poziţiei sale finan-
ciare, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci 
când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de per-
formanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv 
informaţii despre aspecte privind mediul înconjură-
tor şi angajaţii. În furnizarea analizei sale, raportul ad-
ministratorilor include, atunci când este cazul, referiri 



CONTABILITATE                —  ◆

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.4 (60) 2007

83

şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în 
situaţiile financiare anuale.

Scopul acestor prezentări este de a furniza infor-
maţii care să ajute la perceperea mai bună a impac-
tului instrumentelor financiare bilanţiere sau extra-
bilanţiere asupra situaţiei financiare a unei entităţi, 
rezultatelor activităţii ei şi fluxurilor de trezorerie şi la 
evaluarea sumelor, momentului apariţiei şi gradului 
de siguranţă a fluxurilor de trezorerie viitoare asocia-
te cu acele instrumente.

Prezentările solicitate oferă informaţii pentru 
a-i ajuta pe utilizatorii situaţiilor financiare în eva-
luarea gradului de risc aferent instrumentelor fi-
nanciare, recunoscute sau nu în bilanţ. O entitate 
trebuie să prezinte obiectivele şi politicile de ges-
tionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a 
acestuia.

Raportul administratorilor se aprobă de consiliul 
de administraţie şi se semnează în numele acestuia 
de preşedintele consiliului.

Situaţiile financiare anuale ale entităţilor se au-
ditează de către una sau mai multe persoane fizice 
sau juridice autorizate în condiţiile legii. Auditorii 
financiari îşi exprimă o opinie referitoare la gradul 
de conformitate a raportului administratorilor la 

situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu 
financiar.

Situaţiile financiare au înscrise clar numele şi pre-
numele persoanei care le-a întocmit, calitatea acesto-
ra (director economic, contabil-şef sau altă persoană 
împuternicită să îndeplinească această funcţie, expert 
contabil, contabil autorizat), precum şi numărul de în-
registrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul 
administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză, 
sunt supuse aprobării adunării generale a acţio-
narilor sau asociaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare. 
Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod cores-
punzător, şi raportul administratorilor, împreună cu 
raportul de audit sau raportul de verificare, după caz, 
se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Împreună cu situaţiile financiare anuale trebuie 
publicată propunerea de distribuire a profitului sau 
de acoperire a pierderii contabile. Distribuirea profi-
tului sau acoperirea pierderii contabile se prezintă în 
notele explicative.

Pentru asigurarea informaţiilor destinate siste-
mului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor 
Publice poate solicita entităţilor depunerea unor se-
turi de informaţii la unităţile sale teritoriale.

bibliografie:
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 14 ianuarie 2005.
2. O.M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, pu-

blicat în Monitorul Oficial nr. 1080 şi 1080 bis din 30 noiembrie 2005, care a intrat în vigoare începând cu 1 
ianuarie 2006.

3. Revista „Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor”, editor: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Au-
torizaţi din România (CECCAR), pe perioada 2005-2007.

crIterII de calcul al IndIceluI deprecIerII actIvelor 
pe termen lung

lect. sup. dr. aliona bîrCă, aSEM 

Depreciation index is the indicator that reflects the degree of entering value decrease of an asset. 
The way of its determination is calculated in terms of the asset destination:

- if the asset is for the purpose of selling-market value;
- if the asset is used in the economic activity-utility value.
Utility value is an estimate value and it must be actualized.

Una din caracteristicile negative ale activelor este 
pierderea în timp şi treptată a valorii de utilitate şi, 
totodată, a potenţialului economic. Acest fenomen 
se numeşte depreciere. Deprecierea, potrivit Dicţio-
narului Explicativ al Limbii Române, este considerată 
ca o minimalizare a valorii unui obiect. Din punct de 
vedere contabil, deprecierea este recunoscută numai 
în situaţiile în care valoarea existentă este mai mică 
decât cea reală. 

În IAS 36 „Deprecierea activelor” se preconizea-
ză ca întreprinderea trebuie să verifice de fiecare dată, 

la întocmirea bilanţului contabil, dacă nu există vreun 
indice potrivit căruia un activ poate fi depreciat şi 
dacă acesta există, este necesară stabilirea valorii re-
cuperabile a activului. De asemenea, IAS 34 „Rapoar-
tele financiare interimare” cere ca întreprinderea să 
verifice dacă nu există vreun indice de depreciere la 
data oricărei situaţii financiare, îndeosebi deprecieri 
semnificative.

Prin urmare, considerăm că identificarea 
eventualelor indici ai deprecierii pentru anumite 
categorii de active trebuie să se efectueze înainte 
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de întocmirea rapoartelor financiare anuale. Apli-
carea mai frecventă a testelor de depreciere poate 
duce la apariţia unor deprecieri subiective şi, toto-
dată, informaţia din rapoartele financiare riscă să 
fie denaturată.

Provizioanele pentru depreciere se constituie în 
scopul păstrării valorii de intrare a activului, iar, pe de 
altă parte, măsoară diferenţa dintre valoarea de bilanţ 

şi valoarea recuperabilă. Metodica stabilirii indicelui 
de depreciere este prezentată în figura 1. 

Din figura 1 se observă că investigarea indicelui de-
precierii presupune analiza atât a factorilor interni, cât şi 
a celor externi, cu influenţă directă asupra valorii de in-
trare a activelor. Valoarea recuperabilă reprezintă noua 
valoare a activelor depreciate şi se determină ca maxi-
mul dintre valoarea de utilitate şi valoarea venală.

Figura 1. Schema determinării indicelui de depreciere

Sursa: elaborată de autor în baza informaţiei din „Standardele Internaţionale de Contabilitate”, Bucureşti: Copyright, 2002
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Figura 1. Schema determin rii indicelui de depreciere 
Sursa: elaborat  de autor în baza informa iei din „Standardele Interna ionale de Contabilitate”, Bucure ti: 

Copyright, 2002 
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Dificultăţile determinării valorii de recuperare 
ţine de situaţiile în care informaţia existentă nu per-
mite determinarea valorii venale, adică la baza valorii 
de recuperare va sta valoarea de utilitate. Metodele 
de calcul ale valorii de utilitate se realizează în funcţie 
de datele disponibile şi de tipul activului. În literatura 
de specialitate sunt propuse două metode de acest 
gen [4; 165,183 p.].

a) metoda celei mai bune utilizări:

Exemplul 1: Se admite că, la evaluarea unei clădiri, 
valoarea de piaţă nu poate fi determinată cu certitudine. 
Clădirea poate fi utilizată pentru închiriere sau deschide-
rea unei baze angro de produse alimentare. Se presupune 
că suma venitului anual obţinut din închiriere va fi de 300 
000 lei, în timp ce magazinul va da un venit de 350 000 lei. 
Cheltuielile presupuse sunt: pentru închiriere – 50 000 lei, 
pentru magazin – 130 000 lei. Rata dobânzii constituie 9%. 
Pe baza tabelului 1 vom calcula valoarea de utilitate. 

 Tabelul 1
Calculul valorii de utilitate a clădirii

 (lei) 

Tipul Venituri Cheltuieli
Profit brut

(col.2 - col. 3)
Actualizare

1 2 3 4 5

Spaţiu pentru închiriere 300 000 50 000 250 000 227 500

Bază cu vânzare angro 350 000 130 000 220 000 200 200

Calculele de mai sus ne demonstrează că clădirea 
va fi utilizată mai eficient, dacă va fi oferită ca spaţiu 
pentru închirierea de birouri, obţinând o valoare re-

cuperabilă de 227 500 lei. Astfel, s-a ales cea mai mare 
valoare, pornind de la prerogativele S.I.C. 36 „De-
precierea activelor”, unde se specifică că valoarea 
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recuperabilă a unităţii generatoare de numerar este 
maximul dintre valoarea de utilitate şi preţul net de 
vânzare.

b) metoda costului net de înlocuire: 
Exemplul 1.5: Se admite că valoarea de intrare 

a unui război de ţesut APR 120 (URS) este de 3 000 lei. 
Uzura a fost recuperată integral, însă acesta mai poate 
fi utilizat în activitatea economică, având o depreciere 
fizică de 60%. Astfel, din cauza uzurii morale, valoarea 
sa de piaţă nu poate fi determinată, prin urmare, se 
analizează valoarea altor produse similare existente pe 
piaţă. Se ştie că valoarea de piaţă a unui nou război de 
ţesut cu o capacitate de 400 bătăi/minut este de 35 000 
lei, în timp ce capacitatea războiului de ţesut APR 120 
(URS) este de 300 bătăi. 

Valoarea de recuperare se va determina astfel: 
- din suma de 35 000 lei se exclude diferenţa 

de capacitate, adică 25% (300 x 100% / 400), 
astfel obţinem suma de 26 250 lei;

- din suma de 26 250 lei se exclude deprecierea 
fizică, care se ştie că este de 60%. Efectuând 
calculele de rigoare, obţinem suma de 15 750 
lei (26 250 x 60/100), ce reprezintă suma cu 
care războiul de ţesut va fi înregistrat în bi-
lanţul contabil.

Astfel, se observă că influenţa factorului subiectiv 
la determinarea sumelor este destul de înalt. Aşadar, 
este necesar ca Ministerul Finanţelor împreună cu 
Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru să ela-
boreze regulamente de calcul al valorii de utilitate a 
mijloacelor fixe.

Valoarea de recuperare este o mărime influen-
ţată de doi factori, însă ponderea acestor factori do-
mină în funcţie de destinaţia activului; activele des-
tinate pentru vânzare vor fi evaluate la preţul net de 
vânzare, în timp ce activele utilizate în activitatea 
economică proprie vor avea la bază valoarea de uti-
litate (figura 2). 
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Figura 2. Modalitatea de determinare a m rimii deprecierii 
 Sursa: elaborat  de autor în baza informa iei din „Standardele Interna ionale de Contabilitate”, Bucure ti, 

Copyright, 2002 
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Valoarea de utilitate a unui activ poate fi determinat  din urm toarea formul  de calcul [5; p. 

69]:  

Test de 
deprec 

Vânzare 

Utilizare: 
 

valoarea de 
utilizare  

Estimarea viitoarelor fluxuri de numerar 

Actualizarea 

 
 

nu nu nu 

Valoarea 
recuperabil  

max. 
(V.U; V. P.) 

Ie iri  
de numerar 

 
 
Pre  net de vânzare: 
- contract de vânzare; 
- pre ul de pia  (licita ie)  
 a bunului minus costul  
 ced rii; 
- rezultatul tranzac iilor  
 cu active similare  

Valoarea 
recuperabil  

Flux de numerar la 
scoaterea din 

func iune 

destina ie 

Rata de 
actualizare

Unitatea generatoare de numerar 

destina ie 

Da 

Nu 

utilizarea continu  
 a activului 

Intr rile de 
numerar 

Ie irile de 
numerar 

Intr ri  
de numerar 

Test 
de 

depreciere 

Figura 2. Modalitatea de determinare a mărimii deprecierii

Sursa: elaborată de autor în baza informaţiei din „Standardele Internaţionale de Contabilitate”, Bucureşti, Copyright, 2002
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Rezultatele calculului preţului net de vânzare 
sunt determinate în totalitate de factorii externi care 
nu pot fi controlaţi de întreprindere, în timp ce esti-
marea valorii de utilitate este procedura ce presupu-
ne parcurgerea următorilor paşi:

- estimarea viitoarelor intrări şi ieşiri de nume-
rar (fluxul de numerar), rezultate din utiliza-
rea continuă a activului depreciat;

- actualizarea fluxurilor de numerar.
Valoarea de utilitate a unui activ poate fi determi-

nată din următoarea formulă de calcul [5; p. 69]: 
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F.N. – fluxul net de numerar estimat în perioada t; V.P.R. – valoarea probabil  r mas ; 

t – perioada; a – rata de actualizare; n – durata pentru care se face estimarea.  

 

Estimarea fluxurilor viitoare de numerar din utilizarea continu  a activului depreciat se 

realizeaz  în func ie de: 

 eventualele intr ri de numerar (venituri); 

 eventualele ie iri de numerar (cheltuieli); 

 inclusiv fluxul de numerar la ie ire din func iune sau vânzare (venituri sau cheltuieli). 

Exemplul 2: Se admite c , la sfâr itul anului 200 N, întreprinderea „P&G” efectueaz  

evaluarea unui tractor, a c rui uzur  a fost recuperat  integral. Valoarea de recuperare se va 

determina pe baza valorii de utilitate, deoarece valoarea de pia  nu poate fi determinat . 

Întreprinderea a primit o ofert  din partea S.R.L. „R” de a-l închiria pe o perioad  de 3 ani, 

suma chiriei constituind 2 000 lei anual. Fluxul de numerar net se va calcula astfel (tab. 2). 

Tabelul 2 

Calculul fluxului net de numerar 

(lei) 

Perioada Încas ri 
(Venituri) 

Pl i 
(Cheltuieli) 

Fluxul de numerar 
(rd. 3 – rd. 2) 

1 2 3 4 
200 N 
200 N+1 
200 N+2 

2 000 
2 000 
2 000 

1 100 
800 
700 

900 
1 200 
1 300 

Total 6 000 2 600 3 400 
 

Calculele efectuate mai sus au demonstrat c  valoarea fluxului net de numerar este 3 400 lei, 

dar nu poate fi considerat i ca valoare de utilitate, deoarece este o m rime estimat  i trebuie 

supus  actualiz rii.  

Actualizarea reprezint  una dintre etapele cele mai importante utilizate la calculul valorii de 

utilitate. Informa iile din trecut, prezent i viitor sunt necesare atât timp cât sunt utilizate la 

luarea deciziilor pentru viitor. Astfel, valoarea leului de ieri cu leul de azi i cu cel de mâine nu 

poate fi identic , iar pentru a le putea compara este necesar  actualizarea sau capitalizarea lor. 

Factorul timp este elementul fundamental în alegerea uneia din acestea (figura 3).  
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ţiune sau vânzare (venituri sau cheltuieli).
Exemplul 2: Se admite că, la sfârşitul anului 200 N, 

întreprinderea „P&G” efectuează evaluarea unui tractor, 
a cărui uzură a fost recuperată integral. Valoarea de recu-
perare se va determina pe baza valorii de utilitate, deoa-
rece valoarea de piaţă nu poate fi determinată. Întreprin-
derea a primit o ofertă din partea S.R.L. „R” de a-l închiria 
pe o perioadă de 3 ani, suma chiriei constituind 2 000 lei 
anual. Fluxul de numerar net se va calcula astfel (tab. 2).

Tabelul 2
Calculul fluxului net de numerar

(lei)

Perioada
Încasări

(Venituri)
Plăţi

(Cheltuieli)
Fluxul de numerar

(rd. 3 – rd. 2)

1 2 3 4

200 N
200 N+1
200 N+2

2 000
2 000
2 000

1 100
800
700

900
1 200
1 300

Total 6 000 2 600 3 400

Calculele efectuate mai sus au demonstrat că 
valoarea fluxului net de numerar este 3 400 lei, 
dar nu poate fi considerat şi ca valoare de utilitate, 
deoarece este o mărime estimată şi trebuie supusă 
actualizării. 

Actualizarea reprezintă una dintre etapele cele 
mai importante utilizate la calculul valorii de utilitate. 

Informaţiile din trecut, prezent şi viitor sunt necesare 
atât timp cât sunt utilizate la luarea deciziilor pentru 
viitor. Astfel, valoarea leului de ieri cu leul de azi şi cu 
cel de mâine nu poate fi identică, iar pentru a le putea 
compara este necesară actualizarea sau capitalizarea 
lor. Factorul timp este elementul fundamental în ale-
gerea uneia din acestea (figura 3). 
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n – num rul de ani;  

i – coeficientul ratei dobânzii.  

Figura 3. Tehnica actualiz rii (capitaliz rii) valorilor 
 Sursa: elaborat  de autor 

 

Calcularea ratei de actualizare este de cele mai multe ori subiectiv . Rata de actualizare (Ra) 

se determin  cu ajutorul ratei de baz  (Rb) i a coeficientului de risc (Cr): 

R a = R b x (1 + Cr) 

Coeficientul de risc este latura subiectiv  în cadrul valorii de actualizare i depinde de 

caracteristicile particulare ale întreprinderii, limitele de varia ie ale acestui coeficient fiind de 

50% i 200%. Riscul luat în calcul poate fi de urm toarele tipuri: pentru m rimea întreprinderii, 

pentru sectorul de activitate, riscul afacerii i riscul de ar . 

Astfel, inând cont de faptul c  pre urile de pia  ale activelor pe termen lung permanent 

oscileaz , este necesar ca i valoarea de bilan  a acestora s  fie ajustat  la pre urile pie ei. 

Indicele deprecierii este indicatorul care reflect  gradul de diminuare a valorii de intrare a unui 

activ.  
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Actualizarea: 
X = Y x 1 / ( 1+I )n
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Y = X ( 1+i) n 

n – numărul de ani; 
i – coeficientul ratei dobânzii. 

Figura 3. Tehnica actualizării (capitalizării) valorilor
Sursa: elaborată de autor

Calcularea ratei de actualizare este de cele mai 
multe ori subiectivă. Rata de actualizare (Ra) se deter-
mină cu ajutorul ratei de bază (Rb) şi a coeficientului 
de risc (Cr):

R a = R b x (1 + Cr)
Coeficientul de risc este latura subiectivă în ca-

drul valorii de actualizare şi depinde de caracteristici-

le particulare ale întreprinderii, limitele de variaţie ale 
acestui coeficient fiind de 50% şi 200%. Riscul luat în 
calcul poate fi de următoarele tipuri: pentru mărimea 
întreprinderii, pentru sectorul de activitate, riscul afa-
cerii şi riscul de ţară.

Astfel, ţinând cont de faptul că preţurile de pia-
ţă ale activelor pe termen lung permanent oscilează, 
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este necesar ca şi valoarea de bilanţ a acestora să fie 
ajustată la preţurile pieţei. Indicele deprecierii este in-

dicatorul care reflectă gradul de diminuare a valorii 
de intrare a unui activ. 
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fundamentarea decIzIIlor de marketIng 
la întreprInderIle mIculuI busIness

Drd. oleg IonCU, UCCM

In order to succeed in today’s marketplace, a small company must quickly identify and exploit 
opportunities wherever they occur, domestically or internationally. This involves marketing deci-
sions that deal with all the various activities of a company.

In this paper, the essence of marketing decision, the influence of marketing information system 
on decision-making and the conditions of adopting marketing decisions at all levels of an enterprise 
are presented. In addition, the proposals on foundation of marketing decisions are made.

Luarea unor decizii corespunzătoare, prin care să 
se înfăptuiască conducerea ştiinţifică a activităţii de 
marketing, reprezintă rezultatul unui proces complex 
şi presupune depăşirea unor dificultăţi care adesea 
sunt mai mari decât în oricare din domeniile funcţio-
nale ale întreprinderii.

Apariţia termenului „decizii de marketing” este 
legată de extinderea înţelegerii marketingului drept 
un concept al managementului orientat spre consu-
mator. O parte a deciziilor se iau de către manageri 
în limita competenţei lor. Spre exemplu, conducă-
torul departamentului de marketing adoptă decizii-
le privind un spectru larg al problemelor mixului de 
marketing. Însă cele mai însemnate decizii pentru în-
treprindere se iau de către antreprenor, iar marketerii 
participă la pregătirea şi discutarea acestora. 

Întreprinderea este un sistem de realizare a con-
ceptului de marketing, adică un sistem de activităţi 
proiectate, „... care urmăreşte şi controlează perma-
nent, prin reacţie inversă, adaptarea produselor şi a 
proceselor de organizare a vânzărilor la cerinţele con-
sumatorilor actuali şi potenţiali” [1, p.11].

Studiind aspectele pozitive şi limitele definiţiilor 
prezentate în literatura de specialitate, considerăm 
că decizia de marketing reprezintă una sau mai multe 

alternative, care cuprind un şir de acţiuni gestionate şi 
orientate spre atingerea unui scop concret al sistemului 
de realizare a conceptului de marketing. 

Luarea deciziei presupune alegerea celei mai 
eficiente alternative în condiţiile date, reprezentând 
totalitatea procedurilor consecutive ce duc la această 
definiţie. Este important nu numai de a chibzui po-
sibilele variante ale acţiunilor în cadrul problemei 
formulate şi a alege cea mai bună alternativă, dar şi 
a aprecia impactul deciziei luate asupra indicatorilor 
activităţii întreprinderii. 

Pornind de la afirmaţiile unor autori [1-3] că în-
treprinderile sunt un sistem de implementare a con-
cepţiei de marketing, rezultă că ele trebuie să aibă 
permanent un comportament adaptiv faţă de pieţe 
şi, mai ales, faţă de segmentele de piaţă pe care le se-
lectează pentru a fi deservite.

Activitatea de marketing, după natura sa, este în-
totdeauna legată de căutarea deciziei optime în pro-
cesul interacţiunii producătorului cu consumatorul 
sau a furnizorului cu clientul. Problemele de marke-
ting pot apărea la diferite niveluri ierarhice de con-
ducere a firmei, iar competenţa managerilor organi-
zaţiei este diferită în funcţie de caracterul deciziilor 
luate (figura 1).
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Figura 1. Nivelul competen ei speciali tilor de marketing în func ie de caracterul deciziilor 

luate, structura acestora i informa iile necesare în desf urarea activit ii întreprinderii 

 
Datele figurii 1 indic  c  la nivelul superior de conducere a firmei deciziile luate, în mare 

m sur , depind de problemele strategice i inova ionale, reunite în marketingul strategic. Aceste 

decizii au un grad înalt de incertitudine i sunt riscante din cauza lipsei de informa ii. Totodat , 
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Figura 1. Nivelul competenţei specialiştilor de marketing în funcţie de caracterul deciziilor luate, 
structura acestora şi informaţiile necesare în desfăşurarea activităţii întreprinderii
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Datele figurii 1 indică că la nivelul superior de 
conducere a firmei deciziile luate, în mare măsură, 
depind de problemele strategice şi inovaţionale, re-
unite în marketingul strategic. Aceste decizii au un 
grad înalt de incertitudine şi sunt riscante din cauza 
lipsei de informaţii. Totodată, incertitudinea se cre-
ează nu numai din cauza acţiunii mediului ambiant, 
dar şi datorită deciziilor adoptate de firmă şi alţi sub-
iecţi ai pieţei. 

Viabilitatea întreprinderii depinde de capa-
citatea ei de instruire şi adaptarea rapidă la orice 
schimbare ce poate avea loc pe piaţă. Astfel, planu-
rile de marketing se pot schimba în procesul reali-
zării lor. Minuţiozitatea şi raţionamentul acestor 
schimbări necesită participarea nemijlocită a cola-
boratorilor la conducerea întreprinderii în procesul 
luării deciziilor de marketing. Asemenea revizuire 
a procesului de adoptare a deciziilor este legată 
de caracterul schimbător al mediului ambiant şi 
reflectă intenţia permanentă spre perfecţionare. 
În literatura de specialitate, strategia apare drept 
flux continuu al adaptărilor oportune la schimbări-
le mediului de piaţă sau drept reacţie la informaţia 
din partea consumatorului [4].

La nivelul mediu de conducere, orientat spre 
marketingul tactic, personalul îşi concentrează aten-
ţia asupra soluţionării problemelor tactice, legate de 
realizarea măsurilor de marketing ale întreprinderii. 

La nivelul inferior executorii (specialiştii) îndepli-
nesc complexul de măsuri curente. Deciziile sunt le-
gate, în multe privinţe, fie de soluţionarea probleme-
lor curente, orientate spre marketingul operaţional, 
fie de realizarea deciziilor de rutină pentru corectarea 
programului de marketing.

Decizia luată presupune controlul permanent şi 
monitoring al pieţei, ceea ce este legat de amplifica-
rea funcţiei analitice a marketingului. Totodată, ca-
tegoria dată de executori (specialişti) la nivelul infe-

rior este importantă şi în procesul elaborării deciziilor 
strategice la nivelul superior de conducere, deoarece 
datele despre schimbarea mediului intern şi extern, 
obţinute de ei, contribuie la luarea deciziilor strategi-
ce nestructurate de marketing.

Existenţa regulilor distincte şi clare, precum şi a 
procedurilor de adoptare a deciziilor şi de planificare, 
elaborate cu participarea largă a specialiştilor, după 
cum menţionează Peter R. Dickson [4], ridică siguran-
ţa planurilor de marketing. În procesul luării deciziilor, 
conducătorul dirijează echipa de specialişti, alcătuită 
din lucrători ai diferitor subdiviziuni ale întreprinde-
rii. Această echipă pregăteşte planurile de marketing 
în componenţa planurilor generale ale întreprinderii 
şi controlează realizarea lor. Toate aceste planuri se 
reunesc în planul de afaceri al întreprinderii. Condu-
cătorii de rang superior întotdeauna sunt ocupaţi ne-
mijlocit de luarea deciziilor principale orientate spre 
marketingul strategic, cum ar fi, de exemplu, alege-
rea pieţelor-ţintă pe termen lung, poziţionarea pro-
dusului pe piaţă ş.a., formând astfel deciziile de bază 
ale strategiei de marketing. 

Altă problemă care stă la baza formării şi luării 
deciziilor de marketing este crearea unui sistem in-
formaţional specializat în identificarea, colectarea, 
prelucrarea şi analiza informaţiilor de piaţă, care ar 
constitui un suport permanent pentru adoptarea de-
ciziilor corecte de marketing.

În viziunea autorului este necesar de creat un 
sistem informaţional eficient de marketing, care, prin 
fiecare componentă a sa, ar contribui la realizarea 
obiectivelor de marketing. Se cere asigurarea cu in-
formaţii necesare a procesului de elaborare, imple-
mentare şi corectare a tuturor acţiunilor decizionale 
strategice şi tactice ale întreprinderii. Conform aces-
tor cerinţe, constituirea acestui sistem informaţional 
trebuie să fie orientată spre realizarea unui flux des-
chis de informaţii (figura 2).
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Figura 2. Fluxurile de informaţii destinate pentru luarea deciziilor de marketing
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Datele figurii 2 indică că luarea deciziei de mar-
keting este posibilă numai pe baza informaţiilor şi cu-
noştinţelor despre caracteristica obiectului cercetat, 
inclusiv despre procesele care au loc sau pot apărea 
cu timpul. Se cere formarea unui model adecvat al 
obiectului cercetat în condiţiile existenţei unui număr 
mare de indicatori (criterii), ce caracterizează eficien-
ţa elaborării şi adoptării deciziei de marketing. Astfel, 
putem menţiona că se cere existenţa unui model 

adecvat de luare şi evaluare a deciziei de marketing. 
Alegerea celei mai eficiente variante a deciziei 

de marketing poate fi realizată prin evaluarea fiecărei 
din alternativele propuse. De exemplu, se determină 
în ce măsură fiecare variantă a deciziei elaborate asi-
gură atingerea scopului final al întreprinderii. Decizia 
se consideră bună, dacă ea corespunde cerinţelor ce 
decurg din situaţia analizată şi scopurile întreprinde-
rii (figura 3).

Figura 3. Variante de cerinţe înaintate faţă de o decizie de marketing
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Din figura 3 putem menţiona că decizia trebuie să fie: 
1. Economicoasă – să asigure atingerea scopu-

lui pus cu cele mai mici cheltuieli. 
2. Eficientă – să asigure cât mai deplin atinge-

rea scopului pus de întreprindere. 
3. Oportună – să asigure atât oportunitatea luării 

deciziei, cât şi oportunitatea atingerii scopurilor. 
4. Flexibilă – să permită comutarea ulterioară 

de la o alternativă la alta.
5. Realizabilă – adică să nu fie luate nişte de-

cizii ireale sau abstracte. Asemenea decizii 
provoacă ciuda, dezbinarea executorilor şi în 
majoritatea cazurilor sunt ineficiente, deoa-
rece nu corespund forţelor şi resurselor co-
lectivului ce o realizează.

6. Temeinică – justificată, unde executorii tre-
buie să înţeleagă argumentele ce-l determi-
nă pe conducător să ia anume astfel de deci-
zie în domeniul marketingului. 

Întreprinderile mici sunt o formă de organizare a 
vieţii economice a societăţii, destul de independen-
tă şi cea mai tipică în condiţiile economiei de piaţă 
dezvoltate. Ele dispun de particularităţile lor deose-
bite specifice, de avantaje şi neajunsuri, caracteris-
tice numai lor, de legităţile interne ale dezvoltării. 
Funcţionarea în mod principal pe o piaţă locală con-
cretă, specializarea îngustă, pe un segment deter-
minat al pieţei mărfurilor şi serviciilor, legătura ne-
mijlocită cu consumatorul, necesitatea unui capital 
iniţial relativ mic – aceste caracteristici ale micului 
business se prezintă drept factori, ce ridică statorni-
cia acestui business în calitate de element structural 
al economiei.

Să examinăm tendinţele dezvoltării întreprinde-
rilor micului business în Republica Moldova în anii 
2002-2006. Evoluţia ponderii întreprinderilor micului 
business în totalul întreprinderilor în ultimii 5 ani se 
caracterizează prin următorii indicatori:

Tabelul 1
Unii indicatori vizând activitatea întreprinderilor micului business în anii 2002-2006

Anul

Nr. de întreprinderi, mii Nr. de salariaţi, mii persoane Venituri din vânzări, mil. lei

Total IMb
Ponderea 

IMb în 
total, %

Total IM
Ponderea 

IMb în 
total, %

Total IMb
Ponderea 

IMb în 
total, %

2002 24,7 22,1 89,5 513,8 130,4 25,4 47758,0 10832,9 22,7

2003 28,0 25,2 90,0 524,1 147,0 28,0 62830,3 13979,2 22,2

2004 30,4 27,8 91,4 573,8 173,5 30,2 77307,2 19929,5 25,8

2005 33,1 30,6 92,4 578,0 179,7 31,1 97668,3 24950,8 25,5

2006 36,1 33,8 93,6 574,9 189,4 32,9 117372,4 34975,6 29,8

Sursa: Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2006: Notă informativă //Biroul Naţional 
de Statistică al Republicii Moldova, 2007. Activitatea micului business în Republica Moldova în anul 2002 //Departamentul 
Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova, 2003.

Din datele tab. 1 se observă că tendinţe pozitive 
au înregistrat majoritatea indicatorilor. Astfel, menţi-
onăm că, în anul 2006, la Biroul Naţional de Statistică 
au prezentat dări de seamă circa 33,8 mii de întreprin-
deri din sectorul micului business, ceea ce reprezintă, 

faţă de anul 2002, o creştere de 11,7 mii de întreprin-
deri sau cu 52,9%, cota cărora în totalul agenţilor eco-
nomici pe ţară constituie 93,6% [5-7]. 

Majorări a înregistrat şi numărul de salariaţi, an-
gajaţi la întreprinderile micului business. Analiza în 
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dinamică denotă că, pe parcursul ultimilor ani, nu-
mărul de lucrători care activează în sectorul micului 
business a crescut cu circa 59 mii de persoane în 2006 
faţă de 2002. În prezent, cota lor reprezintă circa 32,9 
din totalul angajaţilor din ţară [5-7].

Tendinţe pozitive a înregistrat şi cifra de afaceri, 
obţinută de întreprinderile micului business, depă-
şind suma de 34,9 mlrd. lei şi majorându-se în com-
paraţie cu anul 2002 de circa 3,2 ori [5-7].

Rezumând cele expuse mai sus, putem conclu-
ziona că analiza în dinamică a întreprinderilor micului 
business reflectă o ameliorare şi o creştere stabilă a 
sectorului, iar datele statistice pentru anii 2002-2006 

confirmă progresul făcut de micul business în ceea ce 
priveşte contribuţia în totalul forţei de muncă şi în ve-
niturile din vânzări obţinute.

Partea majoră a agenţilor micului business îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, con-
stituind în anul 2006 circa 14,4 mii de unităţi sau 
42,5% din totalul întreprinderilor micului business. 
În industria prelucrătoare activează 4,2 mii de între-
prinderi sau 12,4% din totalul întreprinderilor micului 
business.

Evoluţia în dinamică a numărului întreprinderilor 
micului business pe genuri de activitate este prezen-
tată în tab. 2.

Tabelul 2
Evoluţia în dinamică a numărului întreprinderilor micului business 

pe genuri de activitate în anii 2005-2006

Denumirea

2004 2005 2006

2006 în % 
faţă 

de 2004
mii între-
prinderi

Ponderea 
în total
IMb, %

mii între-
prinderi

Ponderea 
IMM în:

total
IMb, %

mii între-
prinderi

Ponderea 
în: total
IMb, %

Total 27,8 100 30,6 100 33,8 100 121,6

inclusiv: pe genuri princi-
pale de activitate a între-
prinderilor

Agricultura, economia vâ-
natului şi silvicultura 

1,3 4,7 1,5 4,9 1,5 4,5 115,4

Industria prelucrătoare 3,5 12,6 3,9 12,7 4,2 12,4 120,0

Energie electrică, gaze şi 
apa

0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 100,0

Construcţii 1,5 5,4 1,7 5,6 2,0 5,8 133,3

Hoteluri şi restaurante 0,9 3,2 1,0 3,3 1,1 3,3 122,2

Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul; 

12,5 45,0 13,3 43,5 14,4 42,5 115,2

Transporturi, depozitare şi 
comunicaţii

1,9 6,8 2,2 7,2 2,4 7,1 126,3

Tranzacţii imobiliare 3,3 11,9 3,8 12,4 4,4 12,9 133,3

Alte activităţi 2,8 10,1 3,1 10,1 3,8 11,2 135,7

Sursa: calculată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică al RM

Datele tab. 2 indică că cea mai mare pondere în 
totalul întreprinderilor micului business îi revine, în 
anul 2006, comerţului cu ridicata şi cu amănuntul 
– 42,5%, tranzacţiilor imobiliare – 12,9%, industriei 
prelucrătoare – 12,4%.

Autorul propune următoarele căi de fundamentare 
a deciziilor de marketing la întreprinderile micului bu-
siness:

•	 facilitarea	accesului	antreprenorilor	 la	resur-
se financiare ieftine, inclusiv în zonele rurale; 

•	 instruirea	 antreprenorilor	 cu	experienţă	 şi	 a	
persoanelor care intenţionează iniţierea unei 
afaceri privind abordarea ştiinţifică a elaboră-

rii, evaluării şi luării deciziilor de marketing;
•	 familiarizarea	 conducătorilor	 şi	 specialiştilor	

întreprinderilor micului business cu avanta-
jele acordate de legislaţia în vigoare acestor 
întreprinderi; 

•	 adoptarea	unei	abordări	strategice	a	decizii-
lor de marketing şi a rolului acesteia în creş-
terea rentabilităţii întreprinderii; 

•	 constituirea	 sistemului	 decizional	 de	 mar-
keting la întreprinderile micului business pe 
baza analizei funcţiilor reale care se îndepli-
nesc în subdiviziunile acestora pentru luarea 
corectă a deciziilor de marketing.
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complexItatea şI Importanţa comunIcaţIIlor de marke-
tIng pentru succesul întreprInderIlor moderne

Drd. Ionela CIUhrII, aSEM

Modern marketing communications are developing as a result of the transformations of the 
market environment. They play an increasing role in the success of modern companies. Current 
communication mix is broader and more complex than the traditional mix and comprises around 
16 communication tools. The practical application of the integrated approach to marketing commu-
nications is essential due to the development of the media and to the changes in consumer behavior.  
Integrated marketing communications can ensure an enhanced effect and an explicit positioning of 
the brand. 

Key words: marketing communications, communication tools and channels, communication 
mix, integrated marketing communications

Drept urmare a progresului tehnologic şi a modifi-
cării comportamentului consumatorilor, marketingul 
modern reprezintă un domeniu ce poartă amprenta 
unor schimbări continue. În momentul actual, marke-
tingul constă nu doar dintr-un ansamblu de tehnici 
de gestiune pe larg utilizate, dar reprezintă şi o stare 
de spirit necesară pentru dezvoltarea oricărei organi-
zaţii sau întreprinderi. Marketingul este remodelat în 
mod constant de către mediul în care se înscrie [1]. 

Managerii moderni de orice nivel, operând în 
structuri şi medii tot mai complexe şi având acces la 
un volum crescând de informaţii şi servicii de suport, 
trebuie să adopte o viziune de marketing şi să ţină 
pasul cu toate schimbările prin care trece acesta. Cele 
şase miliarde de consumatori din toată lumea devin 
tot mai accesibili pentru competiţia globală. Preocu-
pările majore ale marketingului au fost supuse unei 
serii de transformări: de la „achiziţionarea clienţilor” 
(atragerea noilor clienţi) prin „reţinerea acestora” 
(menţinerea clienţilor pe parcursul vieţii) către „se-
lecţia clienţilor”. În acest context, alegerea strategiilor 
de marketing şi de comunicare joacă un rol tot mai 
important, permiţând întreprinderii să-şi concentreze 
resursele limitate asupra celor mai potrivite oportu-
nităţi în vederea creşterii vânzărilor şi obţinerii unor 
avantaje competitive durabile. 

Comunicaţiile de marketing constituie  acel ele-
ment al mixului de marketing care, sub influenţa me-
diului de piaţă, este caracterizat de cel mai înalt ritm 

de schimbare. Odată cu dezvoltarea şi internaţionali-
zarea mijloacelor de informare, metodele şi tehnici-
le de comunicare considerate cândva neeficiente, în 
prezent, sunt utilizate tot mai pe larg. Internetul sau 
„new media” devine un canal de comunicare tot mai 
puternic şi accesibil şi îşi extinde aria de aplicare în 
diverse sfere ale marketingului. Cercetările recente 
ale comportamentului consumatorului, precum şi 
răspunsul la comunicarea de marketing servesc în 
calitate de un solid fundament la planificarea activi-
tăţilor şi permit previziunea rezultatelor şi a  eficienţei 
comunicaţiilor. 

Astfel, se impun noi tipuri de marketing şi instru-
mente de comunicare, care supun unor transformări 
tot mai rapide marketingul tradiţional, instrumentele 
de mass-media la îndemâna marketerilor, precum şi 
percepţiile consumatorilor. Factorul interactiv repre-
zintă un element tot mai frecvent utilizat în marketin-
gul modern, marketerii şi clienţii redefinind în perma-
nenţă forma şi conţinutul mesajelor promoţionale.

Comunicarea se află în centrul tuturor activită-
ţilor de marketing întreprinse de firmă. Marketingul 
modern se bazează pe ipoteza unei eficiente comu-
nicări bilaterale – consumatorii comunică firmelor 
dorinţele/doleanţele lor, iar firmele îi informează pe 
consumatori referitor la produsele livrate, ulterior 
consumatorii comunică firmelor în ce măsură au fost 
satisfăcute aşteptările lor şi companiile modifică pro-
dusele şi serviciile oferite, precum şi acţiunile de mar-
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keting întreprinse în funcţie de reacţiile şi aşteptările 
consumatorilor. 

În sens larg (M.Wayne Dehoziere, „The Marketing 
Communication Process”, McGrow-Hill, 1976), comu-
nicarea vizează toate variabilele mixului de marke-
ting împreună cu toate celelalte activităţi desfăşurate 
de întreprindere.

În sens restrâns (E.J.McCarthy şi W.D.Perreault jr., 
Basic Marketing, ed. a 8-a, Irwin, 1984), comunicarea 
de marketing este considerată o activitate promoţio-
nală, legată de vânzarea personală şi de masă, în care 
sunt incluse publicitatea, reclama, precum şi promo-
varea vânzărilor.

La momentul actual, când activitatea de marke-
ting depăşeşte frontierele geografice şi se extinde pe 
pieţe internaţionale, când atât complexitatea ofertei 
şi a ofertanţilor, cât şi volumul şi structura nevoilor 
cresc într-un ritm vertiginos, pentru vânzători este 
foarte important, pe de o parte, să comunice clien-
ţilor actuali şi potenţiali toate informaţiile necesare, 
aducând la cunoştinţa acestora avantajele oferite de 
produsele lor, şi, pe de altă parte, să recepţioneze 
reacţiile acestora, care le servesc drept preţioase sur-
se de informaţii pentru activitatea lor în perspectivă. 

Comunicarea permanentă dintre ofertanţi şi con-
sumatori care, de regulă, sunt separaţi din punct de 
vedere spaţial şi temporal, mai ales în condiţiile glo-
balizării pieţelor de desfacere, se prezintă ca o nece-
sitate incontestabilă, deoarece o informare promptă 
şi corectă a consumatorilor stimulează cererea, orien-
tând-o către anumite produse/mărci şi influenţând 
consumul raţional, provoacă modificări în mentalita-
tea şi atitudinile potenţialilor cumpărători, fapt ce se 
va reflecta, ulterior, în creşterea volumului de bunuri 
vândute şi, în consecinţă, a profitului ca unic scop al 
activităţii antreprenoriale.

Actualmente, lumea afacerilor înregistrează rit-
muri foarte intense de dezvoltare, caracterizată printr-
un înalt nivel de competiţie, transformări tehnologice 
rapide, consumatori slab informaţi şi greu de convins, 
precum şi pieţe de desfacere extrem de sensibile la 
efectele globalizării. În acest context, faptul de a avea 
un produs/serviciu bun nu este o condiţie suficientă. 
Dacă companiile intenţionează să facă faţă eficient 
acestor dure provocări, ele trebuie să creeze şi să 
gestioneze mărci durabile, care sunt cerute pe piaţă 
şi care se bucură de un suficient grad de credibilitate 
din partea consumatorilor. 

Comunicaţiile joacă un rol extrem de important 
în promovarea mărcilor şi a imaginii companiei. Ac-
centul, pus de comunicaţiile moderne, a fost direcţio-
nat de la produsul în sine spre marca sub care este 
vândut acesta. Percepţia mărcilor şi condiţionarea 
atitudinii şi comportamentului consumatorilor faţă 
de marcă constituie un rezultat direct al comunica-
ţiilor de marketing. Mărcile de succes au o conotaţie 
culturală, care se extinde în afara procurării şi utilizării 
produsului respectiv.  

În comunicaţiile de marketing se produce o trece-
re de la manipularea clientului către implicarea reală 
a acestuia; de la lozinci şi texte publicitare spre comu-
nicarea şi gestionarea în comun a cunoştinţelor; de la 
o poziţie considerată secundară – la rolul de purtător 
al „drapelului” credibilităţii companiei [2].

Comunicaţia promoţională reprezintă una din 
cele mai costisitoare componente ale strategiei de 
marketing, dar constituie, de asemenea, cea mai atră-
gătoare componentă a mixului de marketing. Prin in-
termediul activităţilor promoţionale, întreprinderea 
stabileşte un raport, o cale de comunicare cu consu-
matorii săi actuali, dar şi cu cei potenţiali. Activitatea 
promoţională, prin intermediul componentelor sale 
specifice, reuşeşte să atingă mai multe obiective pro-
prii: creşterea volumului vânzărilor, stimularea cererii, 
informarea consumatorilor, îmbunătăţirea imaginii 
produsului sau a întreprinderii şi altele.

Comunicaţiile moderne de marketing se con-
struiesc pe baza unui complex set de tehnici şi instru-
mente specifice, ce pot fi combinate în scopul de a 
forma mixul comunicaţional. Dacă unii autori [3] pri-
vesc mixul promoţional, în sens mai restrâns, drept o 
combinaţie particulară între patru-cinci instrumente: 
publicitatea, vânzarea personală, promovarea vânză-
rilor şi relaţiile publice, la care se mai adaugă şi mar-
ketingul direct, alţi specialişti [4,5] sunt adepţi ai unei 
concepţii mai largi, în care sunt incluse până la 12-16 
instrumente de promovare şi comunicare, aplicate 
de companiile moderne. În plus la cele menţionate 
deja, mai trebuie adăugat: internet-marketingul şi e-
mail marketingul, publicitatea la locul vânzării (PLV) 
şi merchandisingul, evenimentele, relaţiile cu presa, 
sponsorizarea, identitatea şi literatura corporativă, 
marketingul oral (eng.: „word of mouth”), socializarea 
(networking) şi chiar ambalarea produsului – toate 
acestea fiind elemente ale mixului comunicaţional. 

Pentru ca impactul comunicării să aibă un efect 
maxim, întregul mix de marketing al firmei trebuie să 
fie coordonat în aşa mod, încât să fie asigurată difu-
zarea completă a informaţiei şi un răspuns prompt 
referitor la modul în care ea este percepută.

Combinarea optimă a elementelor mixului pro-
moţional, precum şi asigurarea unei continuităţi re-
uşite în procesul de desfăşurare a tuturor acţiunilor 
de comunicare pot acţiona în mod sinergetic, atunci 
când mesajele transmise prin diverse canale, susţi-
nându-se reciproc, contribuie la amplificarea efectu-
lui perceput, fapt ce conduce la realizarea mai eficien-
tă a obiectivelor de marketing. Abordarea integrată 
a comunicării de marketing presupune coordonarea 
şi planificarea sistematică a elementelor mixului pro-
moţional în scopul de a asigura o armonie perfectă 
între ele. 

Concepţia Comunicaţiilor Integrate de Marke-
ting (CIM) a fost elaborată la începutul anilor nouăze-
ci de către Don E. Schultz, care a demonstrat toţi paşii 
strategici ce permit “noului marketing” să conducă o 
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afacere spre atingerea succesului. Comunicaţiile inte-
grate de marketing impun companiile la o confrunta-
re cu dilema fundamentală a marketingului modern – 
şi anume faptul că publicitatea, mass-media ca atare 
nu mai există. Strategiile, care pe parcursul timpului 
au fost menite să livreze mesajul de vânzare către cul-
tura de masă printr-un singur mijloc de comunicare, 
sunt învechite. Răspunsul la provocările şi schimbări-
le mediului de marketing se regăseşte în marketingul 
axat pe necesităţile clientului (eng.: customer-focused 
marketing), un instrument-cheie de planificare care 
este capabil să explice, în mediul actual de marketing 
divers şi fragmentat, stilurile de viaţă, atitudinile şi 
motivaţiile diverselor categorii de cumpărători şi să 
prezică comportamentul lor de cumpărare în pers-
pectivă. Pornind de la informaţia detaliată despre 
consumatori, marketerii pot construi o strategie de 
comunicare sincronizată, cu multiple canale, care va 
accede la fiecare segment de piaţă printr-un mesaj 
unificat [6]. 

Concepţia comunicaţiilor integrate de marketing 
a fost pe larg acceptată de specialişti şi dezvoltată 
în continuare. Asociaţia Americană de Marketing a 
adoptat şi a publicat o definiţie proprie a CIM, unde 
fenomenul dat este considerat „un proces de planifi-
care elaborat pentru a asigura ca toate contactele (in-
formaţiile) cu privire la marcă, recepţionate de către 
un client actual sau potenţial al unui anumit bun, ser-
viciu sau organizaţii, să fie relevante pentru această 
persoană şi consistente în timp [7]”. 

În ultimele decenii, în cadrul industriei de publi-
citate şi al mijloacelor mass-media s-au înregistrat 
numeroase schimbări şi transformări, în urma cărora 
a crescut importanţa unei abordări integrate a comu-
nicaţiilor de marketing, astfel CIM devenind strategia 
primară pentru companiile moderne, care deţin sau 
tind către deţinerea unor poziţii importante pe pie-
ţele-ţintă. 

Creşterea importanţei CIM se datorează celor 
7 transformări majore care s-au petrecut în sfera 
marketingului modern [8]:  

1. De la publicitate media către forme multiple 
de comunicare (inclusiv promoţii, product 
placement, mailing etc.); 

2. De la mass-media către mijloace de informa-
re mai specializate, care sunt centrate în jurul 
unui auditoriu-ţintă specific;

3. De la pieţele dominate de producători (ma-
nufacturer-dominated) către pieţele domina-
te de vânzători (retailer-dominated). Contro-
lul pieţei s-a transferat în mâinile consumato-
rului. 

4. De la publicitatea şi marketingul bazat pe 
informaţii generale (general-focused) către 
marketingul bazat pe date concrete (data-
based marketing). 

5. De la nivelul scăzut de responsabilitate a 
agenţiilor de publicitate către unul foarte în-

alt. Agenţiile, astăzi, joacă în publicitate un 
rol mai important ca oricând. 

6. De la salarizarea tradiţională a personalului 
către salarizarea şi motivarea în baza perfor-
manţelor realizate. Măsurile respective încu-
rajează angajaţii să tindă către obţinerea unor 
rezultate mai performante, deoarece ei vor fi 
recompensaţi pentru creşterea vânzărilor sau 
alte beneficii pe care le aduc companiilor. 

7. De la accesul limitat la Internet către o răs-
pândire foarte largă a disponibilităţii de uti-
lizare a lui, aceasta traducându-se nu doar 
printr-un acces la Internet 24/7, dar şi prin 
faptul că publicitatea poate accede la diverse 
categorii de utilizatori 24 de ore din 24, adică 
în regim nelimitat.

Prin adoptarea unui nou comportament pe plan 
comunicaţional, organizaţia extinde considerabil aria 
de acţiune a comunicaţiilor de marketing. Pornind 
de la ideea că organizaţia este un întreg ireductibil la 
produsele fabricate sau al mărcilor  comercializate şi 
considerând că în cadrul unei organizaţii totul comu-
nică, managerii au început să acorde o importanţă tot 
mai mare comunicării corporative şi integrării ei într-
un demers coerent.

Trăsăturile de bază ale comunicaţiilor integrate de 
marketing (CIM) sunt următoarele [9]:

1. CIM reprezintă un complex de comunicaţii, 
bazat pe o varietate de canale de legătură in-
versă, organizate în mod specific, în lipsa că-
rora existenţa lor devine imposibilă. În esen-
ţă, legătura inversă este fundamentul CIM, 
care le asigură viabilitatea şi eficienţa. 

2. CIM sunt comunicaţiile care au drept punct 
de plecare nu atât un intens nivel de creati-
vitate a ideii promoţionale, cât un puternic 
pretext informaţional, care permite compa-
niei să instaureze cu potenţialii consumatori 
un dialog de impact social. 

3. CIM constituie un complex, bazat pe „inter-
pretarea artistică orchestrată a unei partide”, 
nu pe „interpretarea solo”. De aceea, acţiuni-
le CIM au limite temporale şi spaţiale foarte 
minuţios definite şi sunt dirijate în aşa fel, 
încât să se asigure un efect de ansamblu al 
tuturor comunicaţiilor. 

4. CIM sunt menite să reducă numărul de „in-
termediari”, care transmit informaţia către 
consumator. Aceste comunicaţii sunt maxim 
de directe şi au o acţiune în care implicarea 
intermediarilor este minimală. 

Aplicarea în practică a comunicaţiilor integrate 
de marketing este un proces complicat ce necesită 
eforturi majore, dar, în acelaşi timp, aduc numeroase 
beneficii companiilor care adoptă o astfel de aborda-
re. CIM pot crea avantaje competitive şi impulsiona 
creşterea volumului de vânzări, precum şi a profitu-
rilor, economisind, totodată, resurse financiare şi de 
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timp şi reducând nivelul de stres al angajaţilor ce de-
ţin funcţii de marketing.

Pentru a asigura succesul pe pieţele moderne, 
ce se află în permanentă schimbare, şi a informa la 
nivelul cuvenit clienţii actuali şi potenţiali referitor 
la modul de adaptare a companiei la schimbările 
mediului şi la aşteptările consumatorilor, marketerii 

trebuie să adopte o viziune integrată a comunica-
ţiilor de marketing şi să acorde o atenţie deosebită 
planificării şi implementării eficiente a strategiilor 
de comunicare, ţinând cont de toate variabilele in-
terne şi externe ce caracterizează mediul de piaţă, 
precum şi de obiectivele generale de marketing ale 
întreprinderii.    
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creşterea satIsfacţIeI clIenţIlor şI a fIdelIzărII 
celor ImportanţI: temelIa afacerII de succes

Comp. Diana vornovIŢChI, aSEM

The present article reflects some aspects of managing and implementing loyalty programs in 
order to improve and increase the satisfaction of the clients. Recognizing the value in customer lo-
yalty, retailers are now seeking to reclaim personal relationships with their customers. In this order 
we consider loyalty programs as structured marketing efforts that reward, and therefore encourage, 
loyal buying behaviour — behaviour which is potentially of benefit to the firm. Loyalty programs can 
be “self-directed”, where the benefit accrues to the consumer, or “other-directed”, where the benefit 
accrues to somebody/something else. 

Key words: customer loyalty, loyalty programs, customer-oriented, loyal buying behaviour

Pentru a avea succes pe piaţa internă şi exter-
nă, întreprinderile îşi concentrează din ce în ce mai 
mult eforturile spre înţelegerea cerinţelor implicite şi 
explicite ale clienţilor, în scopul creşterii continue a 
gradului de satisfacere a necesităţilor şi aşteptărilor 
acestora, luând în considerare atât clienţii actuali, cât 
şi cei potenţiali. Mai mult, în scopul menţinerii po-
ziţiei competitive pe piaţă, întreprinderile adoptă şi 
demonstrează o orientare clară către client şi calitate, 
în special prin implementarea unor strategii axate pe 
fidelizarea clienţilor şi evaluarea continuă a satisfac-
ţiei lor şi a performanţelor realizate.

Prin fidelizarea unui client se înţelege ansamblul 
măsurilor întreprinse de întreprindere pentru menţi-
nerea clienţilor săi într-o stare activă de achiziţionare 
a produselor şi serviciilor – prin consolidarea predis-
poziţiei favorabile faţă de companie şi produsele sale, 
astfel încât clienţii să nu-i utilizeze doar produsele, ci 
să le recomande şi altor persoane. Acest termen gene-
ric poate prezenta mai multe tipuri de abordare:

− dezvoltarea unei relaţii puternice între com-
panie şi client şi generarea de venituri supli-
mentare;

− personalizarea ofertei conform necesităţi-
lor fiecărui client şi îmbunătăţirea serviciilor 
prestate clienţilor;

− încurajarea vânzărilor prin recompensarea 
clienţilor loiali;

− simplificarea relaţiei şi a contactului cu com-
pania.

Orientarea către client, adoptată de întreprinderi, 
este justificată din mai multe considerente: exigenţe-
le clienţilor sunt în continuă creştere, iar organizaţia 
îşi adaptează produsele/serviciile astfel, încât să răs-
pundă acestora; cumpărătorii evaluează schimbările, 
le găsesc benefice şi încep să le aştepte din partea tu-
turor organizaţiilor (exemplul cardurilor de discount 
acordate la efectuarea unor cumpărături considera-
bile); concurenţii introduc şi ei îmbunătăţiri pentru a 
ajunge din urmă sau chiar depăşi organizaţia inova-
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toare; clienţii se obişnuiesc cu ceea ce li se oferă şi în-
cep să aibă aşteptări din ce în ce mai mari.

Trebuie să menţionăm că aceste practici nu sunt 
la îndemâna oricărei organizaţii, fiind mai greu de 
adoptat de către întreprinderile mici şi mijlocii, care 
nu dispun de resurse suficiente, infrastructura nece-
sară, iar clienţii nu sunt întotdeauna dispuşi să ofere 
informaţii. De aceea, pentru a avea succes pe piaţa 
internă şi externă, întreprinderile trebuie să-şi con-
centreze eforturile spre înţelegerea şi satisfacerea 
necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor actuali, dar şi ale 
celor potenţiali.

Necesităţile şi aşteptările clienţilor sau beneficia-
rilor pot include, spre exemplu, conformitatea produ-
sului/serviciului, performanţele acestuia, modalitatea 
de livrare, activităţile post-livrare, preţul şi costurile de 
exploatare, securitatea produsului, răspunderea juri-
dică faţă de produs, impactul asupra mediului etc.

Carmen Păunescu menţionează că „studierea 
metodelor de implementare a programelor de fideli-
tate şi a strategiilor care să asigure fidelizarea clienţi-
lor este deosebit de importantă în condiţiile mediului 
concurenţial de astăzi, când tot mai multe întreprin-
deri îşi stabilesc ca direcţii de acţiune, în ceea ce pri-
veşte orientarea către client şi fidelizarea acestuia, asi-
gurarea flexibilităţii şi rapidităţii de răspuns la oportu-
nităţile pieţei; înţelegerea necesităţilor şi aşteptărilor 
actuale şi potenţiale ale clienţilor; evaluarea gradului 
de satisfacţie al clienţilor şi asigurarea loialităţii clien-
ţilor importanţi; îmbunătăţirea sistemului relaţional 
intern şi extern şi crearea unor relaţii de parteneriat 
cu clienţii fideli”. (4) 

În acest context, evaluarea şi monitorizarea sa-
tisfacţiei clientului devine un instrument manage-
rial esenţial al întreprinderii şi se bazează pe analiza 
informaţiilor referitoare la relaţia cu clientul, care a 
fost şi este principalul partener de business. Activi-
tatea întreprinderilor occidentale a demonstrat im-
pactul fidelizarii partenerilor întreprinderii asupra 
rentabilităţii acesteia. Studiile arată că „implemen-
tarea programelor de fidelizare a clienţilor permite 
obţinerea unui efect de pârghie, care ar putea fi 
foarte important pentru rentabilitatea oricărei în-
treprinderi. Astfel, fidelizarea unui client permite 
amortizarea costurilor de achiziţie: costul păstrării 
unui client este de la 5 până la 10 ori mai mic faţă 
de costul cuceririi unuia nou. O diminuare cu 5% 
a migrării clienţilor conduce, pe termen lung, la o 
creştere cu până la 85% a câştigului întreprinderii 
pe un client”. (5) Pe această linie se înregistrează: 
reducerea costurilor legate de derularea relaţiilor 
cu clienţii, prin concentrarea acţiunilor, în principal 
asupra clienţilor fideli; reducerea costurilor „non-
calităţii” prin implicarea clienţilor în procesul de 
îmbunătăţire a serviciilor; posibilitatea reducerii 
costurilor de tranzacţionare prin noile soluţii de co-
municare (de exemplu, prin realizarea de comenzi 
electronice privind serviciile, Internetul).

Un management sistematic de fidelizare a con-
sumatorilor are, totodată, o influenţă pozitivă asupra 
volumului prestaţiilor realizate şi, implicit, asupra cifrei 
de afaceri. Astfel, clienţii ataşaţi de întreprindere au o 
anumită predispoziţie de a accepta preţuri mai ridicate 
decât ceilalţi clienţi, creându-se pentru respectiva în-
treprindere oportunitatea practicării unor preţuri mai 
ridicate. De asemenea, în cazul clienţilor loiali se poate 
observa o frecvenţă mai mare a cumpărărilor de produ-
se şi servicii, rezultând efecte pozitive asupra volumu-
lui prestaţiilor realizate de întreprindere, potenţialul de 
crossbuying putând fi mai uşor valorificat. Toate aceste 
efecte duc la creşterea cifrei de afaceri şi a beneficiilor 
întreprinderii. Dar cel mai important beneficiu obţinut 
de la clienţii fideli este tendinţa puternică a acestora 
de a recomanda întreprinderea, recomandările lor 
fiind competente şi adresate persoanelor care consti-
tuie ţinta întreprinderii vizate. 

Considerăm că demersul realizării obiectivului fi-
delizării clienţilor este unul deosebit de complex. Sin-
tetizând opiniile care apar în literatura de specialitate, 
considerăm că acest demers va presupune din partea 
întreprinderii:

− elaborarea unei strategii de fidelizare a cli-
enţilor, respectiv stabilirea modalităţilor de 
fidelizare (de exemplu, oferte personalizate 
de produse şi servicii, servicii suplimentare, 
direct-mail, cluburi de clienţi, marketing tele-
fonic, comenzi on-line etc.);

− construirea unei baze de date cu privire la 
clienţi, care trebuie actualizată în mod conti-
nuu, din care să fie extrase datele referitoare 
la clienţi pentru a fi folosite în cadrul măsuri-
lor de fidelizare;

− desfăşurarea de analize privind satisfacţia cli-
enţilor, care presupune realizarea de anchete 
privind, mai ales, satisfacerea lor, intenţiile 
de repetare a cumpărării, de recomandare a 
ofertei de produse şi servicii altor clienţi po-
tenţiali;

− stabilirea standardelor de performanţă, ce se 
referă la fixarea normelor de calitate pentru 
satisfacerea clienţilor şi verificarea periodică 
a respectării acestora;

− analiza comportamentului de cumpărare a 
clienţilor are în vedere determinarea şi inter-
pretarea unor indicatori care ţin de compor-
tamentul efectiv şi observabil, cum sunt: rata 
de revenire pentru cumpărare, intensitatea 
consumurilor de servicii, numărul migrărilor 
către alţi ofertanţi.

Fidelizarea clienţilor, pe de altă parte, solicită ac-
tivităţi de analiză a percepţiei clientului cu privire la 
conceptul de valoare şi procesele creatoare de valoa-
re, percepţie care merită a fi analizată în studii privind 
dezvoltarea relaţiilor cu clienţii. Modelul propus pentru 
evaluarea satisfacţiei clienţilor şi elaborarea programe-
lor de fidelitate constă în două etape principale:
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•	 Culegerea	de	date	şi	informaţii	relevante	re-
feritoare la satisfacţia clientului şi percepţia 
acestuia cu privire la conceptul de valoare şi 
evaluarea performanţei organizaţiei;

•	 Utilizarea	 feed-back-ului	 clientului	 pentru	
dezvoltarea unor programe de îmbunătăţire, 
având ca scop creşterea satisfacţiei clienţilor 
şi fidelizarea celor importanţi.

Totuşi, fidelizarea consumatorilor nu se menţine 
de la sine, ea există atât timp cât consumatorul consi-
deră că primeşte o valoare suplimentară – concretiza-
tă în raportul calitate-preţ – faţă de altă întreprindere 
ce oferă servicii similare.

Trebuie să menţionăm că o condiţie deosebit de 
importantă pentru atingerea obiectivelor satisfacţiei 
consumatorilor şi fidelizării acestora o constituie sa-
tisfacţia angajaţilor întreprinderii. Personalul este 
responsabil pentru oferirea serviciilor de calitate supe-
rioară şi furnizarea satisfacţiei consumatorului. Astfel, 
devine evident faptul că atitudinile şi comportamentul 
angajaţilor pot creşte sau diminua reputaţia firmei.

Concluzii. În vederea creşterii satisfacţiei clien-
ţilor şi fidelizării celor importanţi, dar şi pentru a ră-

mâne competitive pe piaţă, întreprinderile adoptă o 
abordare relativ nouă – orientarea către client, în com-
paraţie cu cea tradiţională – căutarea de clienţi. De 
asemenea, este imperios ca întreprinderile să iden-
tifice şi să culeagă în permanenţă date şi informaţii 
referitoare la clienţi, pentru a răspunde obiectivelor 
lor prioritare.

Evaluarea satisfacţiei clienţilor şi fidelizarea 
acestora trebuie să reprezinte un obiectiv pe ter-
men mediu şi lung al întreprinderii şi trebuie să fie 
corelată cu indicatorii de performanţă ai acesteia. 
O întreprindere orientată către clienţi, cu progra-
me de fidelizare bine structurate şi implementate, 
este în măsură să previzioneze comportamente-
le viitoare ale acestora şi, ca urmare, să le satisfa-
că mai bine necesităţile şi aşteptările. Cunoscând 
ceea ce creează valoare pentru client, colectând şi 
analizând date şi informaţii relevante referitoare la 
clienţi, adoptând în mod constant şi dinamic me-
todologii care corespund cerinţelor acestora, în-
treprinderile vor deveni capabile să dezvolte relaţii 
de lungă durată cu clienţii care pot oferi beneficii 
tuturor părţilor interesate.
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brandul urban ca factor de promovare 
a ImagInII oraşelor

Drd. Irina IonIŢă, aSEM

City Branding is a discipline that is developing fast and whose theoretical underpinnings have 
only been developed and put into full practice in recent years. Moldova is only initiating into this 
fascinating and important topic that will undoubtedly feature on an increasing number of cities’ 
agendas in the near future.

Oraşele au fost întotdeauna branduri, în cel mai 
adevărat sens al cuvântului. Parisul denotă roman-
tism, Milanul este stil, iar New York-ul reprezintă 
energie. Un clasament al megalopolisurilor (elaborat 
de către revista “Smart Money”) plasează Moscova pe 
locul 4 în lume, în baza bugetului său municipal. În 
lista celor 18 oraşe globale, localizate pe 4 continen-
te, cea de-a ‘treia Romă’ cedează în faţa oraşelor ca 
Tokyo, New York şi Berlin, dar întrece Londra, Seul-ul 
şi Pekinul. Capul listei a fost ocupat de către oraşele 
ale căror bugete sunt comparabile cu cifra de afaceri 
ale celor mai mari corporaţii ale lumii. Şapte oraşe din 
acest rating, fiecare cu câte un buget anual mai mare 

de 14 mlrd.USD, ar putea intra cu uşurinţă în topul ce-
lor mai bogate 500 corporaţii ale lumii, rating condus 
în fiecare an de către revista „Fortune”. New York-ul, 
cu bugetul său de 50,2 mlrd. USD (2006), ar ocupa lo-
cul 110, după Johnson&Johnson, dar întrecând Uni-
leverul. Moscova, cu un consum de 21,3 mlrd. USD 
(pentru comparaţie Coca-Cola – 23,1 mlrd. USD), ar 
ocupa locul 298 în listă. Din rândul companiilor ruseş-
ti, numai “Gazprom”-ul (50,8 mlrd. USD) şi “LUKOIL”-
ul (46,3 mlrd. USD) ar întrece-o. [1] 

Branding-ul urban este o disciplină care se dez-
voltă rapid şi ale cărei baze teoretice au fost dezvol-
tate şi puse în practică de curând. Moldova abia se 
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iniţiază în acest subiect fascinant şi important, care 
va figura în mod sigur pe agendele unui număr tot 
mai mare de oraşe în viitorul apropiat. Din ce în ce 
mai mult, oraşele concurează între ele pentru a atra-
ge atenţie, investiţii, vizitatori, cumpărători, talente, 
evenimente etc. Dezvoltarea accelerată şi intensivă 
din ziua de astăzi a condus la lupta dintre ariile ur-
bane pentru o părticică mai mare în inima şi mintea 
oamenilor.

Cum poate un oraş să se promoveze ca brand?Es-
te necesară o regândire sinceră a ceea ce oferă şi ce 
va putea oferi oraşul în viitorul apropiat sau mai în-
depărtat. Ce poate fi creat de o asemenea valoare 
pentru oraş, încât agenţii economici şi instituţiile 
rezidente să dorească să rămână, ce va atrage in-
vestitorii, vizitatorii şi talentele, şi va motiva comen-
tatorii şi „influenţatorii” să recomande oraşul? Un 
brand al oraşului constituie promisiunea unei valori. 
El constă în crearea intenţionată, dezvoltarea şi de-
monstrarea acestei valori prin acţiuni şi activităţi ‘on 
brand’ care constau din investiţii, planificare spaţia-
lă şi economică, programe de atracţie, evenimente, 
comunicare etc. 

Brandingul urban nu ţine doar de responsabilita-
tea autorităţilor locale sau a departamentelor primă-
riei, sau a anumitor agenţii. El constituie o responsa-
bilitate comună a principalilor parteneri ai oraşului, 
care trebuie să întreprindă acţiuni concrete pentru 
atingerea obiectivelor oraşului. Aceste acţiuni pot fi 
implementate printr-un şir de etape (etapele brandin-
gului urban): 

1. Analiza situaţiei prezente (Status Quo). 
Brandul curent al unui oraş este format din 
dezvoltarea sa istorică, politicile implemen-
tate până la moment şi modul în care oraşul 
s-a prezentat grupurilor specifice. Doar atunci 
când cunoaştem care sunt aceste percepţii, 
putem începe să determinăm modul în care 
dorim să modelăm percepţiile viitoare în fa-
voarea oraşului. 

2. Prognozarea viziunii de viitor al oraşului. 
Simultan, liderii parteneriatului de brand tre-
buie să pună în discuţie şi să decidă asupra vi-
ziunii de viitor al oraşului: cum va arăta oraşul 
în 10/20/30 de ani ca loc de trai, învăţământ, 
activitate profesională, agrement, vizită, in-
vestire etc.? 

3. Schiţarea strategiei de brand al oraşului. 
Odată ce este aleasă opţiunea strategică de 
brand – ea trebuie să fie transpusă în acţiuni, 
politici, planuri concrete, investiţii, iniţiative 
comune, evenimente culturale şi sportive etc. 
Pentru a aduce brandul la viaţă, oraşul trebuie 
să opereze într-o manieră care este în acord 
cu strategia de brand aleasă, cu alte cuvinte, 
trebuie să opereze ‘on brand’. Aceasta poartă 
implicaţii asupra modului în care oraşul face 
faţă amenajării sale spaţiale, arhitecturii sale 

existente şi noi, transportului său (public), ma-
nagementului spaţiilor publice, în care încear-
că să încurajeze, să reţină şi să atragă agenţi 
economici şi instituţii, căutând să atragă şi să 
reţină anumite grupuri de rezidenţi. 

4. Realizarea brand-ului oraşului. Este im-
portant ca partenerii-cheie să realizeze şi 
să identifice din multitudinea de activităţi 
care anume vor avea un impact semnificativ 
asupra imaginii de brand pe care doresc s-o 
creeze. Numai atunci ei vor putea alege ac-
tivităţile ‘on brand’ adecvate şi le vor putea 
programa astfel, încât să aibă un impact ma-
xim şi să construiască una pe alta pentru un 
impact cumulativ. 

5. Menţinerea brandului în viaţă. Partenerii tre-
buie să corecteze strategia în cazul în care ea 
merge greşit, să intervină cu alte opţiuni şi idei, 
dar mai ales să o menţină în curs, să aibă grijă ca 
oraşul să nu revină la rutina sa veche odată cu 
finalizarea dezvoltării strategiei de brand. 

6. Monitorizarea progresului. În cele din urmă, 
strategia aleasă trebuie să fie suficient de ri-
gidă pentru a rezista şocurilor şi crizelor, însă 
în acelaşi timp trebuie evitat efectul static sau 
inflexibil. Trebuie să existe o metodă unică de 
monitorizare a progresului şi de evaluare a 
impactului investiţiilor în brand, a acţiunilor 
şi iniţiativelor. De obicei, măsurările constituie 
un mix de indicatori generali (e.g. sociali, eco-
nomici), factori de succes pe iniţiative specifice 
(e.g. numărul de vizitatori, volumul de investi-
ţii, locurile de muncă create). Cel mai impor-
tant aspect al tuturor acestor măsurări este ca 
rezultatele să fie utilizate efectiv la menţinerea 
brandului pe calea aleasă, precum şi pentru a 
face unele modificări şi ajustări ale strategiei 
şi procesului de implementare acolo unde şi 
când va fi necesar. 

Pentru a măsura „puterea şi apelul” imaginii 
unui brand, se utilizează Indicele Brandului Urban. El 
ne relatează percepţia consumatorilor din întreaga 
lume a caracterului şi personalităţii brandului. Primă-
riile oraşelor din întreaga lume încorporează Indice-
le Brandului Urban în iniţiativele lor de cercetare în 
scopul de: a compara imaginea oraşului dat faţă de 
cea a concurenţilor săi regionali, a identifica oraşele 
ce constituie concurenţa reală, a crea mai multă în-
ţelegere şi cooperare între parteneri şi sectoare prin 
demonstrarea modului în care aceştia ar putea con-
tribui la dezvoltarea brandului oraşului respectiv, a 
urmări progresul în dezvoltarea imaginii lui, a „crea 
mândrie” în profilul internaţional al acestuia, a atrage 
mai eficient investiţiile etc. [2].

Indicele Brandului Urban este determinat în ter-
meni de şase componente: Prezenţa – statutul şi poziţia 
internaţională a oraşului, Localizarea – frumuseţea, 
climatul şi alte atribute fizice ale oraşului, Potenţialul 
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– oportunităţile economice şi educaţionale ale oraşu-
lui, Pulsul – atracţia urbană şi stilul de viaţă, Oame-
nii – bunăvoinţa, deschiderea, diversitatea culturală 
şi siguranţa şi Infrastructura – calităţile de bază ale 
oraşului, inclusiv hotelurile, şcolile, transportul public 
şi sportul.

Urmărind istoria urbană (1960-1990), economiştii 
de la Harvard – Ed Glazer, Jose Sheinkman şi Andrew 
Shleifer, au realizat faptul că populaţia şi veniturile 
au înregistrat cele mai mari creşteri în localităţile ur-
bane cu un nivel scăzut al şomajului, cu o pondere 
mai mare a locuitorilor cu studii medii sau superioare 
şi cu o capacitate adecvată a administraţiei oraşului 
de a contracta credite. Într-o altă lucrare, Glazer îm-
preună cu Jed Kolko şi Albert Sais au demonstrat că 
oraşele care au reuşit să se transforme în “maşini de 
consum” se dezvoltă mai rapid. Spre exemplu, în anii 
1980’ şi 1990’ – în Franţa şi America – cele mai dina-
mice dezvoltări au fost realizate de către oraşele cu 
cel mai mare număr de restaurante şi teatre pe cap de 
locuitor. Un alt factor, după părerea lui Mahrova, con-
stă în atragerea în oraş a celei mai ‘creative vârste’ a 
populaţiei, reprezentate de locuitorii între 25-34 ani. 
Ca o recomandare din partea economiştilor menţio-
naţi mai sus, primarii de oraşe trebuie să evite opune-
rea venirii inevitabile a “dictaturii consumatorului”. Ei 
susţin că încercările de a reţine companiile industriale 
ar putea aduce mai multe dezavantaje decât benefi-
cii, diminuând atractivitatea oraşului pentru locuitorii 
mai înstăriţi [1]. Astfel, putem conclude că brandul unui 
oraş reprezintă mai mult decât un slogan sau o campa-
nie promoţională. 

Branding-ul urban se referă la adăugarea unui 
nivel emoţional imaginii unui oraş; de asemenea, se 
referă la promovarea calităţilor netangibile, cum sunt 
atât „sufletul” şi „valorile” oraşului, cât şi „senzaţiile” 
sau „dispoziţia” pe care le experimentează un vizita-
tor sau locuitor al lui. Poziţionat cu succes, brandul 
unui oraş va constitui totalitatea gândurilor, emoţii-
lor, sentimentelor, asocierilor şi aşteptărilor care vin 
în mintea clientului atunci când acesta este expus 
numelui oraşului, logo-ului, produselor, serviciilor, 
evenimentelor sau oricărui design sau simbol care îl 
reprezintă.

Branding-ul urban necesită o dedicare pe termen 
lung, implicând eforturi care generează rezultate 
crescânde. O precondiţie a brandingului urban de 
succes este astfel, încât factorii de decizie să nu fie în 
căutarea doar a rezultatelor pe termen scurt.

Branding-ul urban trebuie să fie însoţit de acţiu-
ni concrete, cum ar fi proiecte de dezvoltare urbană, 
activităţi de îmbunătăţire a mediului oraşului sau a 
instruirilor privind ospitalitatea persoanelor care ac-
tivează în sectorul comercial şi turistic. 

Pentru a fi eficientă, pregătirea unei strategii de 
brand necesită integrarea şi alinierea politicilor de 
marketing, de comunicare, de relaţii publice, de pla-
nificare spaţială şi design urban, precum şi de dez-
voltare economică şi de business. Este foarte impor-
tant ca partenerii de brand să-şi recunoască rolul lor 
de ambasadori ai brandului oraşului lor [3]. Numai 
atunci oraşul va putea realiza acel „punct de diferen-
ţă” la care grupurile îl vor alege anume pe el faţă de 
concurentul său. 

bibliografie:
1. Revista „Smart Money”, No.2, [43] 22.01.2007, page 52, “Третий Рим и Мир”
2. http://www.insightcafe.com/product.php?x=11 
3. City Branding. How Cities Compete in the 21st Century. Sicco van Gelder, Malcolm Allan
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IndIcatorII socIalI şI de medIu 
în condIţIIle dezvoltărII durabIle
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Drd. Florian Marcel nUŢă, 
Universitatea „al. I. Cuza” Iaşi, românia

Dans l’article sont étudiés les indicateurs sociaux dans les conditions du développement dura-
ble. Egalement l’article présente la caractéristique générale et les types des indicateurs sociaux:

· du résultat, ce qui permet d’apprécier l’état du système social;
· de la production, ce qui sert à montrer par quels moyens ont été obtenus les résultats;
· des moyens d’action, qui mesurent les entrées nécessaires pour la réalisation des produits.
Une attention particulière est accordée aux principes et aux objectifs du système des indicateurs 

sociaux.

Delimitări conceptuale privind indicatorii 
sociali

Indicatorii servesc pentru cunoaşterea sub as-
pect cantitativ şi calitativ a fenomenelor şi proceselor 
social-economice. Pentru caracterizarea multilaterală 
a stării şi a dezvoltării acestor fenomene şi procese, 
s-au elaborat sisteme de indicatori statistici specifici 
fiecărei ramuri a producţiei materiale.

Conceptul de sistem de indicatori economico-
sociali capătă, în afara unei funcţii informaţionale 
multilaterale, şi o funcţie metodologică în cercetare. 
Cercetarea ştiinţifică s-a orientat spre formarea de 
indicatori capabili să măsoare performanţele sociale 
sub aspectul calitativ şi care să permită comparabi-
litatea în timp, prin raportarea la conceptul de cali-
tate a vieţii.

Interdependenţa crescută a activităţii sociale, in-
terrelaţiile dintre activitatea economică şi celelalte 
domenii ale vieţii sociale presupun importante mo-
dificări în modul de a măsura şi evalua dinamica eco-
nomică şi socială. Se observă tendinţa de a depăşi sta-
diul evaluării cantitative a performanţelor dinamicii 
sistemului social la nivel global, ca şi la nivel sectorial, 
prin preocupări privind calitatea activităţilor.

Măsurarea schimbărilor sociale, a performanţelor 
unui sistem social nu se poate reduce la operaţiuni 
privind stabilirea dimensiunilor obiective ale fenome-
nelor şi proceselor sociale. În toate problemele socia-
le intervin dimensiuni subiective, care completează 
informaţiile primite pe calea interpretării obiective.

Cercetările privind indicatorii sociali constituie o 
deschidere în ştiinţă, cu implicaţii numeroase şi ferti-
le. Se acceptă, în general, că în elaborarea indicatori-
lor sociali un rol important îl au seriile statistice, care 
permit comparaţii pe o lungă perioadă de timp, in-
formaţiile statistice fiind prelucrate în moduri diferite 
pentru a servi scopului stabilit. 

Preocupările în direcţia elaborării indicatorilor so-
ciali sunt de dată mai veche. Sunt cunoscute, în acest 
sens, începuturile făcute de şcoala William Ogburn 

(1933), lucrările sociologilor şi statisticienilor america-
ni R.A. Bauer (1966), W.E. Moore (1965), E.B. Schledom 
(1968), ale francezului J. Delors (1968), O.T. Duncon 
(1969) şi alţii. 

Un interes ştiinţific deosebit îl prezintă studiile re-
feritoare la indicatorii sociali, prezentate în Revue In-
ternationale de Sciences Sociales nr.1/1975, între care 
cel al lui Kenneth Land, Théorie, modèles et indicateurs 
du changement social. În acest cadru, K. Land, după 
ce analizează critic diferite opinii, propune o defini-
ţie generică, în sensul că “indicatorii sociali sunt re-
pere care măsoară elementele condiţiei sociale ale 
diverselor categorii ale populaţiei şi evoluţia acestora 
în timp”. El consideră că indicatorii sociali servesc la 
măsurarea aspectelor obiective şi subiective. Fiecare 
indicator social trebuie să exprime exhaustiv şi sem-
nificativ un domeniu al socialului. De aici, necesitatea 
de a constitui cadrul teoretic care să permită atât se-
lectarea indicatorilor necesari, cât şi corelarea după 
criterii ştiinţifice. Sistemul indicatorilor sociali capătă 
o raţiune datorită relaţiilor sale cu structura socială 
reală a societăţii şi cu dinamica reală a acestei structu-
ri. În acest fel, indicatorii care fac parte din sistem vor 
măsura şi evalua nu numai stările actuale, ci vor servi 
şi pentru anticiparea schimbărilor viitoare posibile.

Informaţiile grupate în serii statistice sunt anali-
zate, prelucrate şi grupate în indicatori semnificativi, 
capabili să scoată în evidenţă un sistem de relaţii între 
datele culese şi realitatea socială. În cercetările sale, J. 
Delors se referă la posibilităţile indicatorilor sociali de 
a exprima, printr-un ansamblu de date cuantificate, 
starea unei naţiuni pe diferite domenii ale activităţii 
economice şi sociale. În această viziune, indicatorii 
reflectă bogăţia, diversitatea şi complexitatea dez-
voltării sociale. Alte opinii au în vedere necesitatea ca 
schimbările care au loc în practica şi teoria dezvoltării 
să fie însoţite de schimbări corespunzătoare în indi-
catorii dezvoltării, precum şi în conceptul de indica-
tori sociali ai întreprinderii şi rolul acestora în analiza 
activităţii economico-sociale.
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Indicatorii sociali sunt repere cantitative care 
măsoară un element al realităţii sociale şi permit in-
terpretarea statistică a noţiunii de „calitate a vieţii”. 
Comisia de statistică a ONU preconizează elaborarea 
de indicatori sociali în unsprezece domenii. În fiecare 
dintre acestea, indicatorii pot fi obiectivi şi subiectivi.

Tipuri de indicatori sociali
 Se pot distinge trei tipuri de indicatori: 
· de rezultate, care permit aprecierea stării sis-

temului social; 
· de producţie, care arată prin ce mijloace s-au 

obţinut rezultatele; 
· de mijloace de acţiune, care măsoară intrări-

le ce permit realizarea produsului. 
Numai indicatorii de rezultat măsoară sau mai 

curând abordează (apreciază) bunăstarea. Ceilalţi 
indicatori sociali sunt intermediari. Indicatorii de re-
zultat ar trebui să poată exprima semnificaţia socia-
lă a rezultatelor fizice exprimate. În condiţiile unor 
baterii de indicatori sociali, apare ideea unei agre-
gări pentru a obţine un indicator sintetic (indice al 
nivelului de viaţă, al bunăstării naţionale nete etc.). 
Se încearcă astfel măsurarea calităţii vieţii în diverse 
ţări, zone, judeţe, oraşe.

Comisia de Statistică a ONU a calculat astfel un in-
dice al nivelului de viaţă pentru a permite comparaţii 
internaţionale între ţările dezvoltate şi subdezvoltate 
mai semnificative decât cele care rezultă din compa-
raţiile venitului naţional pe cap de locuitor. Aceşti in-
dicatori sintetici se bazează pe acelaşi principiu: indi-
catorii sociali elementari, exprimaţi în unităţi diverse, 
sunt transformaţi în indici şi indicele sintetic este o 
medie ponderată a acestor indici elementari. Incon-
venientele agregării acestor indicatori sociali sunt nu-
meroase şi la această practică se renunţă treptat.

Analiza vieţii social-economice pe baza unui sis-
tem de indicatori sociali este preferabilă unui indice 
sintetic, care se referă la un sistem de valori implicit 
mai uşor de elaborat într-o societate în care există un 
anumit consens privind obiectivele sociale de atins.

Se calculează un indice al nivelului de viaţă, care 
permite comparaţii între ţările dezvoltate şi cele sub-
dezvoltate mai semnificative decât cele care rezultă 
din comparaţiile venitului naţional pe locuitor.

Indicatorii sociali ne informează asupra unui as-
pect al vieţii sociale şi al modificărilor acesteia. Diver-
sele aspecte ale vieţii sociale fiind adesea necuantifi-
cabile, alegerea unui indicator revine la identificarea 
celei mai proprii variabile cantitative, care să ţină 
seama de variabila calitativă şi de evoluţia sa. În acest 
context, se poate vorbi de tipologia indicatorilor săi. 

Potrivit genului de informaţii furnizat, a modului 
de utilizare şi a metodei de elaborare a indicatorilor, 
se deosebesc: 

· indicatori obiectivi şi subiectivi; 
· indicatori de producţie şi de rezultate, de 

acţiune şi de schimbare socială; 
· indicatori simpli şi sintetici. 

Tendinţa de a completa indicatorii obiectivi prin 
indicatorii subiectivi pare insuficientă la mulţi auto-
ri, ceea ce demonstrează că adevărata problemă este 
de a regândi indicatorii sociali într-o optică mai puţin 
economică şi mai mult sociologică, ţinând cont de 
factorii sociali-culturali care condiţionează influenţa 
pe care o situaţie dată o exercită asupra bunăstării 
membrilor unei societăţi.

Cercetarea indicatorilor sociali se înscrie în în-
ţelegerea globală a fenomenelor sociale al căror 
sistem este unul din instrumentele de raţionalizare. 
În afara utilizării lor în calculul economic, aceşti in-
dicatori sunt destinaţi informării publice. “Dacă in-
dicatorii sociali constituie o încercare de a lărgi sfera 
cuantificabilă, pare inutil şi periculos să se măsoare 
totul”. Pichot arată că indicatorii sociali nu pot în-
locui descrierea sistematică a realităţii prin sistemul 
conturilor, dar subliniază necesitatea completării in-
formaţiilor contabile cu informaţii de natură ecolo-
gică şi socio-demografică.

La rândul ei, Judith Innes de Neufville, în lucrarea 
Social indicators and Public Policy, reuşeşte să prezinte 
cele mai semnificative aspecte ale teoriei şi practicii 
indicatorilor sociali, pornind de la problemele măsu-
rării în ştiinţele sociale şi posibilităţile statisticii socia-
le de sistematizare a indicatorilor de dezvoltare. Ca şi 
K. Land, editorul lucrării, autoarea prezintă tipologia 
indicatorilor sociali de mişcare şi rolul acestora în ana-
liză. De asemenea, ea tratează aspecte referitoare la 
corectarea şi structurarea datelor statistice, instituţio-
nalizarea şi utilizarea indicatorilor sociali. 

Prezentarea unor opinii din literatura de specia-
litate cu ceea ce au adus ele nou şi semnificativ în 
domeniul indicatorilor sociali impune unele preciză-
ri. La momentul actual, este necesară o “reevaluare a 
ştiinţelor sociale”, o trecere de la studiul multidisci-
plinarităţii spre delimitarea domeniilor disciplinelor 
sociale. În acest fel, regândirea informaţiei ştiinţifice 
tinde să impună o nouă atitudine disciplinelor socia-
le1. Toate au de luat în considerare acelaşi ansamblu, 
care este societatea, dar ele se prezintă cu modul lor 
specific de a acţiona asupra întregului. Ştiinţelor so-
ciale le revine sarcina de a asigura noi conceptua-
lizări în sistemul regândit al informaţiei sociale. In-
dicatorii cu care se operează în ştiinţele sociale îşi 
au conţinutul lor social evolutiv. Când vorbim de re-
evaluarea ştiinţelor sociale, ţinem seama şi de rolul 
sistemului informaţional modern2.

Măsurarea mişcărilor şi a modificărilor structu-
rale ce se produc în cadrul colectivităţilor sociale 

1 Bărbat, Alexandru, Gândirea reală în statistica socială, comunica-
re, Consfătuirea Ştiinţifică a D.C.S., 27-29 decembrie 1977, pe tema: 
“Probleme actuale şi de perspectivă ale statisticii economice şi so-
ciale”
2 Vezi Piatier, A., Reflections sur l’information et les statistiques in-
ternationales, în Revue Internationale des Sciences Sociales, nr. 
3/1976, vol. XXVIII, L’economie de l’information pour les econo-
mistes
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reprezintă operaţia de bază ce are loc în activitatea 
de laborator a ştiinţelor sociale şi care se identifică 
cu recoltarea datelor corespunzătoare fenomenelor 
cuprinse în observaţie. În esenţă, măsurarea înseam-
nă sesizarea momentelor sociale semnificative ce au 
loc pe treptele dezvoltării în sfera colectivităţilor 
sociale şi evaluarea lor, prin raportare la o unitate 
specifică – cuantă socială – ce poate fi luată în con-
siderare pentru orice grup de colectivităţi cu acelaşi 
rol funcţional. Toţi indicatorii sociali îşi găsesc ele-
mentele fundamentale de calcul în aceste măsurări. 
Ei nu sunt decât forme generalizate şi de combinare 
logică a mişcărilor şi mutaţiilor ce se produc în sfera 
colectivităţilor. Pe treapta de bază apar generaliză-
rile cu indicatorii corespunzători. Pe o treaptă supe-
rioară se situează combinaţiile logice între valorile 
specifice obţinute la nivelul treptei de bază. Pe pri-
ma treaptă apar erori de măsurare, iar pe treapta a 
doua – erorile conceptuale. 

„Filosofia erorilor comandă însăşi inteligenţa sta-
tisticii”, subliniază Henry Guitton în prefaţa lucrării 
L’illusion statistique a lui Oskar Morgenstern.

Sistemul de indicatori constituie partea principală 
a sistemului informaţional economico-social, întrucât 
prin intermediul acestuia se caracterizează din mul-
tiple puncte de vedere şi sub forme variate nivelul, 
structura şi dinamica dezvoltării economiei naţionale 
în ansamblu, a ramurilor, a unităţilor administrativ-te-
ritoriale şi a celor economico-sociale.

În principiu, indicatorii trebuie concepuţi în aşa 
manieră, încât să permită caracterizarea multilatera-
lă a fenomenelor şi proceselor economico-sociale, să 
scoată în evidenţă şi să măsoare influenţa anumitor 
factori asupra fenomenelor cu care aceştia sunt în le-
gătură directă sau indirectă. Pentru a satisface aceste 
cerinţe, indicatorii trebuie să faciliteze sesizarea legă-
turilor cauzale dintre fenomenele economice la care 
se referă şi stabilirea intensităţii acestor legături. De 
asemenea, ei trebuie să facă posibilă interpretarea 
fenomenelor economice prin prisma configuraţiei şi 
structurii acestora, dar nu ca sumă a părţilor, ci ca o 
sinteză a lor, abordare care face ca întregul să repre-
zinte un indicator calitativ diferit de suma elemen-
telor componente. În acest fel, se asigură o viziune 
sistemică asupra indicatorilor, în sensul ca fiecare 
unitate să fie privită ca un sistem economico-social 
deosebit, cu indicatori care furnizează informaţiile 
necesare funcţionării conducerii şi controlului într-o 
concepţie unitară.

Principii ale structurării sistemului de indica-
tori sociali

La baza sistemului de indicatori stau următoarele 
principii:

•	 principiul	unităţii	metodologice	a	indicato-
rilor, potrivit căruia culegerea, prelucrarea şi 
transmiterea informaţiilor trebuie să se efec-
tueze pe bază de forme unitare obligatorii 
pentru furnizorii şi utilizatorii de informaţii, 

indiferent de nivelul lor ierarhic. Unitatea 
metodologică a indicatorilor se realizează, de 
asemenea, prin proiectarea unor sfere uni-
tare de cuprindere, definiţii unitare, metode 
unitare de evaluare şi calcul etc.;

•	 principiul	 comparabilităţii	 indicatorilor, 
care se referă la posibilitatea comparării in-
dicatorilor folosiţi în alte perioade şi cu siste-
mele adoptate pe plan internaţional;

•	 principiul	 integrării	 şi	 agregării	 datelor, 
care se bazează pe culegerea unică şi pe ca-
nalul unic de transmitere;

•	 principiul	ierarhizării	indicatorilor în diferi-
te trepte organizatorice, care asigură degre-
varea treptelor superioare de informaţiile de 
amănunt şi folosirea indicatorilor sintetici;

•	 principiul	extinderii	şi	perfecţionării	indica-
torilor, potrivit căruia ansamblul de indicato-
ri trebuie conceput astfel, încât să facă posi-
bilă dezvoltarea şi perfecţionarea pe parcurs;

•	 principiul	 eficienţei	 maxime în culegerea, 
prelucrarea, stocarea şi transmiterea infor-
maţiilor;

•	 principiul	automatizării, care presupune po-
sibilitatea culegerii, transmiterii, prelucrării şi 
stocării cu mijloace electronice ale informa-
ţiei economice.

Integrarea indicatorilor într-un ansamblu corelat 
asigură condiţiile pentru analiza multilaterală a feno-
menelor social-economice şi fundamentarea decizii-
lor pe informaţii verificate.

În acelaşi sens, indicatorii sociali permit înţelege-
rea noţiunii de calitate a vieţii. 

Obiectivele sistemului de indicatori sociali
Obiectivele acestui sistem sunt:
- măsurarea evoluţiei elementelor caracteristi-

ce domeniului, în scopul de a descoperi di-
ficultăţile posibile şi de a evalua progresele 
în raport cu scopurile explicite sau general 
acceptate;

- măsurarea eficacităţii politicii aplicate şi a 
serviciilor oferite de administraţii;

- determinarea factorilor-cheie care sunt la ori-
ginea schimbărilor sociale.

Indicatorii sociali – o temă de actualitate
Spiritul în care indicatorii sociali se dezvoltă în 

perioada actuală este cu totul altfel. Este vorba de 
a evalua politicile publice despre evoluţia societă-
ţii în întregime. Indicatorii constituie mai mult un 
instrument de evaluare democratică decât unul de 
gestiune. 

Conform destinatarului şi utilizării lor, indicato-
rii pot îndeplini în procesul democratic una sau mai 
multe funcţii. Ei pot servi drept bază de informare 
pentru decizia politică (utilizare internă). Ei pot înde-
plini o funcţie de evaluare internă şi/sau externă, aşa 
cum este demersul indicatorilor sociali. Ei pot consti-
tui elemente ale unei definiţii colective ale unei lumi 
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comune (scopuri de îndeplinit, norme de respectat) şi 
instrumente utilizate în acest scop (măsurarea bunăs-
tării). Primele două utilizări sunt foarte cunoscute, a 
treia este mult mai puţin şi aproape ignorată. Ori este 
importantă în special în ceea ce priveşte dezvoltarea 
durabilă.

Faţă de un anumit dezinteres privind rolul infor-
maţiei statistice în procesul democratic, analiza rolu-
lui anchetelor sociale în raport cu politica3, un public 
reprezintă ceea ce se constituie pornind de la luarea 
cunoştinţei de faptul că unele tranzacţii sau activită-
ţi private pot genera consecinţe care afectează părţi 
exterioare acestor tranzacţii. Este vorba de conştien-
tizarea externalităţilor negative.

Tranzacţiile sau acţiunile ale căror consecinţe 
afectează grupurile sau indivizii, alţii decât cei impli-
caţi, sunt în responsabilitatea domeniului public şi fac 
obiectul reglementării şi controlului. În schimb, din 
momentul în care ele nu mai sunt considerate ca pur-
tătoare de consecinţe indirecte, unele activităţi, până 
atunci integrare în domeniul public, pot fi trecute în 
sfera privată. Una dintre problemele politice majore 

ale erei tehnologiei este că astfel de consecinţe ale 
anumitor comportamente individuale sau de grup nu 
mai pot fi cunoscute fără o anchetă socială, respectiv 
o investigaţie ştiinţifică în domeniul social.

Exigenţele dezvoltării durabile arată o nelinişte 
crescândă fată de efectele pe termen lung şi amploa-
rea de nesuportat a tranzacţiilor şi comportamentelor 
respective: schimbările climatice legate de emisiile 
de gaze cu efect de seră. Anchetele sociale au deter-
minat luarea la cunoştinţa că aceste comportamente 
ar putea afecta durabil şi ireversibil fiinţele umane. 
Aceasta explică pentru ce anumite comportamente 
care privesc exclusiv sfera privată încep să treacă în 
sfera publică. În acest sens, în gestiunea deşeurilor 
domestice, statul intervine din ce în ce mai mult prin 
intermediul reglementărilor, stimulentelor fiscale.

Suntem departe de a putea aprecia consecinţe-
le de mediu (ecologice) şi sociopolitice indirecte ale 
modalităţilor de producţie şi consum. Indicatorii dez-
voltării durabile constituie elemente esenţiale pentru 
obţinerea informaţiilor necesare prin intermediul an-
chetelor speciale.
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analIza statIstIcă a pIeţeI mondIale şI naţIonale 
de asIgurărI. aspecte cantItatIve şI calItatIve

Conf. univ. dr. oleg vErEjan, aSEM

The worldwide insurance industry in 2005 wrote premiums to the tune of USD 3 426 billion. 
Life insurance grew by 3,9% and non-life by 0,6%. The 2003/04 trend towards improved capitali-
sation and profitability continued in 2005 in both life and non-life insurance. Industrialised and 
emerging markets differed markedly in premium and growth terms: the industrialised countries 
generated over four fifths of world premiums, or USD 2 999 billion, but grew by only 1,9%. Meanw-
hile, the emerging markets benefited from their hardening currencies and generated USD 427 billion 
in premiums, attaining a growth rate of 6,9%. People in industrialised countries spent about 9% of 
the Gross Domestic Product on life and non-life protection. In the emerging markets, the respective 
shares ranged from 1,4% in the Middle East and Central Asia to 5% in South and East Asia. 

PIAŢA MONDIALă
În anul 2005, pe piaţa mondială de asigurări 

s-au subscris prime de peste 3 426 miliarde de dolari 
americani. Primele subscrise în asigurările de viaţă au 
crescut în anul 2005 faţă de anul precedent cu 3,9%, 
în timp ce în asigurările generale (non-viaţă) cu nu-
mai 0,6%. Tendinţa de îmbunătăţire a capitalizării şi 
profitabilităţii pieţei, specifică perioadei 2003-2004, 
s-a menţinut şi în anul 2005. Se remarcă discrepan-
ţe semnificative între ţările dezvoltate şi în curs de 
dezvoltare în ceea ce priveşte ritmurile de dinamică 
şi valoarea primelor subscrise: statele dezvoltate ge-
nerează circa 84% din totalul primelor mondiale sau 
2 999 miliarde de dolari, însă creşterea relativă este 

de numai 1,9%. Stabilitatea valutară de pe pieţele în 
tranziţie a condus la o creştere de 6,9%, în timp ce 
valoarea primelor subscrise constituia aproape 427 
miliarde de dolari. Cheltuielile populaţiei pentru 
asigurări în statele dezvoltate constituie peste 9% 
din PIb şi numai circa 1,1-5% în statele în tranziţie 
(Moldova 1,1%). 

Privind în ansamblu piaţa mondială a asigurărilor 
comerciale, putem menţiona următoarele caracteris-
tici generale:

1. Se observă că nivelul de dezvoltare a asigură-
rilor este strict legat de nivelul de dezvoltare 
a ţării şi de nivelul de trai al populaţiei (vezi 
figura 1).

 2
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Ca rezultat al analizei dependen ei dintre principalii indicatori de intensitate, ce 

caracterizeaz  gradul de dependen  al asigur rilor de nivelul de dezvoltare economic , au fost 

stabilite urm toarele grupe de ri: 
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Odată cu creşterea PIB/locuitor, creste şi valoa-
rea primelor subscrise ce revine la o persoană. Cu 
alte cuvinte, cheltuielile populaţiei privind procu-
rarea unei asigurări cresc dacă nivelul de trai este 
mai mare. 

Ca rezultat al analizei dependenţei dintre prin-
cipalii indicatori de intensitate, ce caracterizează 
gradul de dependenţă al asigurărilor de nivelul de 
dezvoltare economică, au fost stabilite următoare-
le grupe de ţări:
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2. Folosind metoda rangurilor exacte, se remarcă o ierarhizare a continentelor şi a unor părţi ale lumii 
(figurile 2,3). 
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ponderea cea mai mare din total prime mondiale subscrise îi revenea Americii, atunci în anul 

2005 se stabile te o modificare a structurii, astfel cota cea mai mare este de inut  de statele 

europene (vezi figura 4). 

3. La calcularea Indicelui de dezvoltare al asigu-
rărilor s-a ţinut cont de dinamica asigurărilor în 
anii 2004, 2005, de densitatea asigurărilor (pri-
me/pers), de gradul de penetrare al asigurărilor 
în PIB, precum şi de structura asigurărilor co-
merciale pe continente şi pe regiuni ale lumii. 

Pentru facilitarea perceperii rezultatelor, s-a re-
curs la transformarea indicatorului într-un indicator 
cu valori cuprinse în intervalul [0;100]. Valoarea de 

100 puncte reprezintă nivelul cel mai dezvoltat, iar 
zero – cel mai slab dezvoltat.

4. Analizând evoluţia structurii asigurărilor pe 
continente, se constată că, dacă în anul 2003 
ponderea cea mai mare din total prime mon-
diale subscrise îi revenea Americii, atunci în 
anul 2005 se stabileşte o modificare a struc-
turii, astfel cota cea mai mare este deţinută 
de statele europene (vezi figura 4).
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5. Figurile 5 şi 6 ne indică faptul că în ţările asia-
tice asigurările generale au o pondere mult 
mai mică decât asigurările de viaţă, în timp 
ce în Europa asigurările de viaţă deţin cota 
maximă la nivel mondial. 
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6. Indicele de concentrare Struck, care poate 
lua valori între [0;1], ne demonstrează un 
grad de concentrare mediu al asigurărilor 
comerciale pe continente (vezi figura 7). O 
tendinţă nesemnificativă a diversificării se 
observă în anii 2003, 2004, ca în anul 2005 
să se manifeste din nou o creştere lentă a 
concentrării asigurărilor. 

PIAŢA NAŢIONALă
Contribuţia asigurărilor la crearea veniturilor în eco-

nomia Republicii Moldova în ultimii trei ani a avut o evo-
luţie lentă, cu unele variaţii nesemnificative. Această dina-
mică este confirmată de evoluţia gradului de penetrare al 
asigurărilor în PIB sau ponderea primelor de asigurare în 
PIB, indicator care, în anul 2006, cu o valoare de 1,3%, a 
înregistrat cel mai înalt nivel din ultimii nouă ani. 
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Ponderea cea mai mare a primelor subscrise în 
PIB, de 1,5%, a fost înregistrată în anul 1997, deşi 
valoarea anuală a primelor încasate în acel an, de 
circa 137,1 mil. lei, reprezenta, pe de o parte, o cotă 
de aproape 25% din valoarea primelor subscrise în 
anul 2006, iar pe de altă parte, nu atingea cu circa 
9% nivelul primelor încasate în primul trimestru al 
anului 2007. Creşterea exponenţială a veniturilor 
din primele de asigurare în perioada 2000-2006 
poate fi considerată de unii autori ca rezultatul as-
pectelor de consolidare a pieţei asigurărilor prin 
impunerea restricţiilor de majorare a capitalului 
statutar şi a creşterii competitivităţii, sub aspect 
calitativ, a pieţei asigurărilor. 

Totuşi, situaţia creată poate fi apreciată şi altfel. 
Astfel, în timp ce ponderea primelor de asigurare în 
PIB, în anul 2006, înregistrează o creştere de peste 
60% în comparaţie cu anul 2000, venitul din prime de 
asigurare se majorează de mai bine de patru ori sau 
cu peste 300%. Discrepanţa corelativă manifestată în 
dinamica acestor indicatori semnifică faptul că creş-
terea primelor încasate este, de fapt, atrasă de con-
junctura evolutivă a creşterii economiei naţionale în 
integru şi mai puţin de aspectul calitativ de consoli-
dare a pieţei de asigurări. 

Dacă e să privim lucrurile în aspect comparativ 
regional, putem menţiona că, în anul 2006, ponderea 
primelor de asigurare în PIB în Republica Moldova 
înregistra cea mai mică valoare dintre ţările Europei, 
atât de Est (media 2,7%), cât şi de Vest (media 9,04%), 
şi printre ultimele ţări din lume, devansând numai 
Peru (1,3%), Qatar (1,1%), Pakistan, Bangladesh, Ku-
wait (sub 1%), media mondială fiind de 7,5%.

 5

Fig.7. Evolutia Gradului de concentrare a asigurarilor 
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Densitatea asigurărilor sau veniturile din pri-
me de asigurare pe locuitor ne indică faptul că în R. 
Moldova interesul şi capacitatea societăţii pentru 
asigurare sunt extrem de reduse. Prin urmare, în-
cepând cu anul 2004, densitatea asigurărilor a tre-
cut peste nivelul de 100 lei, ca apoi peste doi ani (în 
anul 2006) o persoană să cheltuie pentru asigurare 
în medie 155,9 lei (11,2 USD) sau cu 35,5% mai mult 
decât anul precedent şi de peste patru ori mai mult 
comparativ cu anul 1997, în timp ce venitul disponi-
bil pe o persoană a crescut, în perioada 1997-2006, 
de aproape nouă ori. Cheltuielile pentru asigurare 
deţineau, în 2006, o pondere de circa 1,5% din to-
talul cheltuielilor unei persoane, comparativ cu me-
dia europeană care constituie 6,5%. Dacă expunem 
rezultatele sub aspect comparativ, constatăm că şi 
la capitolul prime pe locuitor Moldova menţine ul-
tima poziţie din Europa şi printre ultimele din lume, 
aproape la acelaşi nivel cu Vietnam (11,0 USD/loc.) 
şi devansând ţările: Bangladesh (2,6 USD), Nigeria 
(5,3 USD), Pakistan (5,9 USD). Astfel, media europea-
nă a primelor pe locuitor constituie 171,6 USD/loc., 
iar cea mondială 554,8 USD/loc. Dacă în Republica 
Moldova, în 2006, primele pe locuitor din asigurări 
constituiau circa 11,2 USD/loc., atunci în Ucraina 
acest indicator constituia 59,6 USD/loc., România-
94,5 USD/loc., Bulgaria-100,9 USD/loc., Rusia-150,9 
USD/loc. Valoarea redusă a acestui indicator este 
determinată, în mare parte, de nivelul de trai şi de 
calitatea vieţii populaţiei. Prin urmare, veniturile 
medii disponibile pentru o persoană în Moldova au 
constituit în ultimii trei ani, în medie, aproape 600 lei, 
deţinând o cotă de 74% din minimul de existenţă. 
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În situaţia în care veniturile disponibile nu ating cel 
puţin nivelul minimului de existenţă, populaţia este 

orientată spre cheltuielile de strictă necesitate şi nu 
la cele conexe, cum ar fi asigurările. 

 6
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23% (figura 10). Comparativ cu rile ex-sovietice, valoarea acestui indicator este mult sub 
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Piaţa asigurărilor din R. Moldova este conside-
rată o piaţă deschisă pentru investiţiile străine, însă 
în anul 2006 ponderea capitalului extern în totalul 
capitalului statutar constituia numai 23% (figura 10). 
Comparativ cu ţările ex-sovietice, valoarea acestui 
indicator este mult sub nivelul mediu. De exemplu, 

în România această cotă constituie circa 50%, Cehia 
– peste 65%, Ucraina – 35%. Valoarea redusă a acestui 
indicator în Republica Moldova este caracterizată de 
neîncrederea investitorilor străini în recuperarea in-
vestiţiilor efectuate, ca efect al aspectului existent de 
criză politică, economică şi legislativă. 
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Ucraina – 35%. Valoarea redus  a 

acestui indicator în Republica 

Moldova este caracterizat  de 

neîncrederea investitorilor str ini în 

recuperarea investi iilor efectuate, ca 

efect al aspectului existent de criz  

politic , economic  i legislativ .  

În urm torii trei ani ne putem 

a tepta la o cre tere constant  a 

primelor încasate de circa 22% anual, un ritm de cre tere modest pentru o pia  emergent , dac  

e s  calific m astfel pia a de asigur ri a Moldovei. 

În mod evident, datele prezentate în acest articol au un caracter pur statistic, dar prin 

analiza lor se poate realiza starea general  a pie ei R. Moldova în compara ie cu pia a 

interna ional , iar în absen a altor date mai recente sau mai edificatoare, cifrele prezentate aici 

reprezint  o radiografie elocvent  la nivel teritorial în ceea ce prive te pia a asigur rilor. Nu e 

nevoie s  reamintim aici bancul legat de statistic , cel referitor la persoana care st  cu picioarele 

într-o g leat  cu ap  fierbinte; un lucru este cert, indiferent de indicatorii comparativi supu i 

analizei, pia a asigur rilor nu i-a atins i nu- i va atinge prea curând gradul maxim de 

dezvoltare. Faptul c  din an în an se înregistreaz  doar evolu ii pozitive ale indicatorilor 

cantitativi (ne referim la primele brute subscrise) arat  c  pia a asigur rilor din Republica 

Moldova mai are de crescut. 
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Fig. 10. Structura capitalului statutar pe pia a 
asigur rilor
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În următorii trei ani ne putem aştepta la o creş-
tere constantă a primelor încasate de circa 22% anu-
al, un ritm de creştere modest pentru o piaţă emer-
gentă, dacă e să calificăm astfel piaţa de asigurări a 
Moldovei.

În mod evident, datele prezentate în acest arti-
col au un caracter pur statistic, dar prin analiza lor 
se poate realiza starea generală a pieţei R. Moldova 
în comparaţie cu piaţa internaţională, iar în absenţa 
altor date mai recente sau mai edificatoare, cifrele 
prezentate aici reprezintă o radiografie elocventă la 

nivel teritorial în ceea ce priveşte piaţa asigurărilor. 
Nu e nevoie să reamintim aici bancul legat de statis-
tică, cel referitor la persoana care stă cu picioarele 
într-o găleată cu apă fierbinte; un lucru este cert, in-
diferent de indicatorii comparativi supuşi analizei, 
piaţa asigurărilor nu şi-a atins şi nu-şi va atinge prea 
curând gradul maxim de dezvoltare. Faptul că din 
an în an se înregistrează doar evoluţii pozitive ale 
indicatorilor cantitativi (ne referim la primele brute 
subscrise) arată că piaţa asigurărilor din Republica 
Moldova mai are de crescut.
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The custom duties have more functions: the creation of conditions where some companies in 
the country may be interested in increasing or decreasing of imports; insurance of functioning of 
some productive firms, of the internal consumption with products demanded by the society, accu-
mulation in the state budget of some financial gains; the regulation of the rate of imports, exports, 
the protection of the native producers; the stimulation of imports of raw materials, funds, productive 
technologies with a high socio-economic efficiency.

Taxele vamale au mai multe funcţii: crearea 
condiţiilor în care unele întreprinderi din ţară ar fi 
cointere sate în creşterea sau descreşterea importu-
rilor; asigurarea funcţionării unor firme productive, a 
consumului intern cu produse solicitate de societate; 
acumularea în bugetul de stat a unor venituri; regla-
rea cuantumului importurilor, exporturilor, protejarea 
producătorilor autohtoni; stimularea importurilor de 
materii prime, de fonduri, tehnologii productive cu o 
eficienţă socioeconomică foarte înaltă.

Taxele vamale nu pot fi personalizate, ele tre-
buie direcţionate în diviziunea produselor importate, 
expor tate. Taxele vamale pot fi constante, progresive. 
Taxele constante, fiind simple, îi pun pe toţi importa-
torii în condiţii aparent egale, nu pot servi în calitate 
de reglator al importărilor; cele progresive permit sta-
tului să-şi creeze anumite mecanisme, pârghii econo-
mice pentru demonopolizarea importatorilor [1-3].

Analiticul taxelor vamale poate avea cele mai di-
verse forme. Să analizăm câteva dintre acestea.

Notăm prin I
0
 – cuantumul importului netaxat; 

prin I – cuantumul importului; prin α – taxa vamală 
integrală a importului:

0I I
RI

α −
= ,

unde R – parametrul reglator.
Dependenţa dintre taxa vamală integrală şi cuan-

tumul importului poate fi interpretată grafic (figura1).
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Taxa integrală, în funcţie de politica economică, 
poate fi reglată prin parametrul R:
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Figura 1. Dependen a dintre taxa vamal  integral  i cuantumul importului
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În cazurile (a), (b), (c) reglatorul R joac  rolul de reduc tor, stabilizator, multiplicator al taxei 
vamale integrale (figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Taxa vamal  integral  în trei cazuri posibile

Diverse variante ale cuantumului de taxare a importului, numite taxe marginale, influen eaz  
cuantumul importului diferit. 
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Figura 1. Dependenţa dintre taxa vamală  integrală şi cuantumul importului
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În cazurile (a), (b), (c) reglatorul R joacă rolul de reducător, stabilizator, multiplicator al taxei vamale inte-
grale (figura 2).
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Figura 2. Taxa vamală integrală în trei cazuri posibile

Diverse variante ale cuantumului de taxare a im-
portului, numite taxe marginale, influenţează cuan-
tumul importului diferit.

Taxa vamală integrală determină cota-parte a im-
portului, înstrăinată în contul statului; importatorilor 
le rămâne partea restantă, adică 
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sau 011 1 I
R RI

β α= − = − +  (figura 3).
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Figura 3. Dependen a dintre încas rile de c tre stat i cuantumul importului 
 

Parametrul reglator R poate contribui la cre terea, la descre terea încas rilor de c tre stat, 
modificând graficul dependen ei (figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Impactul parametrului reglator asupra încas rilor de c tre stat
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Figura 3. Dependenţa dintre încasările de către stat şi cuantumul importului

Parametrul reglator R poate contribui la creşterea, la descreşterea încasărilor de către stat, modificând 
graficul dependenţei (figura 4).
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Metodica taxei vamale integrale poate fi determinată după formula:

0 max 0 max 0

max max max max

1 1
( ) ( ) ( ) ( )
I I I I I I

R I I R R I I R I I R R I I
α − −
= = − + − = − +

− − − −
.

Această dependenţă poate fi interpretată grafic (figura 5).
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Figura 5. Dependen  taxei vamale integrale de cuantumul maxim al importului 
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Figura 6. Nivelul încas rilor de c tre stat 
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Figura 6. Nivelul încasărilor de către stat

Printr-o astfel de scară de taxare sumară a impor-
tărilor poate fi stimulat procesul antimonopolist.

Importul în volum de 
(1)I I=  este taxat la ni-

velul α
1
; volumul 

(2)I I= – la nivelul α
2
; volumul 

(1) (2)I I I= +  va fi taxat la nivelul 3 1 2,α α α

; adică,  
(1) (2) (1) (2)

1 2 3 3I I I Iα α α α+ +

– monopolistul impor-
tator este sancţionat cu

( ) ( ) ( )(1) (2) (1) (2) (1) (2)
3 1 2 3 1 3 2I I I I I Iα α α α α α α+ + − = − + − .

Demonopolizaţia importatorilor nu numai con-
tribuie la crearea condiţiilor pentru o concurenţă per-
fectă, dar şi sporeşte încasările în buget.

Demonopolizarea, demonopsonizarea parte-
nerilor externi în relaţiile economice internaţionale 
este o problemă de primă importanţă. În condiţiile 
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economiei de piaţă acest scop (principiu) poate fi 
realizat numai prin intermediul mecanismelor eco-

nomice, reglatoare ale volumului exportului, impor-
tului, în şi din ţară.
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posIbIlItăţIle utIlIzărII metodelor estImărII 
potenţIaluluI economIc în dIagnostIcul actIvItăţII 

întreprInderIlor autoHtone

Drd. nelly aMarFII-raIlEan, aSEM, 
lector univ. Universitatea de Stat „a. russo”, mun. bălţi

This article develops a new approach to the problem of the methods used in the financial diag-
nosis. The main idea is to emphasize the link between the financial situation and the production 
process of the firm in the business competitiveness evaluation. The author presents his approach to 
evaluation of economic potential of the firm using the conceptual framework based on the correla-
tion of the potentially factors, regulatory factors, and strategically factors. The approach is based on 
real data of real firms and does not use superficially formalized models. We believe it can be useful 
in practical decisions making.

În condiţiile relaţiilor economice competitive, unul 
dintre criteriile esenţiale ale diagnosticului activităţii 
întreprinderii este legat de examinarea elementelor 
componente ale potenţialului ei economic şi interac-
ţiunii acestora sub aspect cantitativ şi calitativ. Rezul-
tatele obţinute în activitatea operaţională (de bază) 
depind de eficienţa utilizării factorilor de producţie şi 
situaţia financiară a întreprinderii. Concomitent, fac-
torii de producţie predetermină valorile materiale şi 
financiare puse la dispoziţia întreprinderii.

A supraveghea în practică corelaţia dintre toţi 
factorii obiectivi şi subiectivi ce contribuie la obţi-
nerea rezultatelor avantajoase nu este atât de uşor. 
Se cere o imagine clară asupra diferitelor metode de 
dirijare a activităţii întreprinderii, care fac posibilă ob-
ţinerea unor rezultate favorabile. Pornind de la aceas-
ta, propunem propria viziune asupra acestui proces, 
ţinând cont de toţi factorii semnificativi, îmbinaţi în 
activitatea întreprinderii prin conţinutul lor atât can-
titativ, cât şi calitativ, prezentată în figura 1:

 1

POSIBILIT ILE UTILIZ RII METODELOR ESTIM RII POTEN IALULUI 
ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII ÎN DIAGNOSTICUL ACTIVIT II 

ÎNTREPRINDERILOR AUTOHTONE 
 

Drd. Nelly AMARFII-RAILEAN, ASEM,  
lector univ. Universitatea de Stat „A. Russo”, mun. B l i 
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Figura 1. Succesiunea diagnosticului activit ii întreprinderii 
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Figura 1. Succesiunea diagnosticului activităţii întreprinderii

Avantajul acestui model constă în faptul că la 
determinarea şi aprecierea fiecărui compartiment 
al potenţialului economic al întreprinderii se ţine 
cont de legătura strânsă între indicatorii rezultativi 

examinaţi şi factorii ce determină strategia lor de 
dezvoltare. 

În urma cercetărilor efectuate asupra activităţii 
unităţilor de producţie autohtone, propunem spre 
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utilizare sistemul de factori divizaţi prin prisma legă-
turilor triple ale indicatorilor rezultativi examinaţi, şi 
anume:

1. Factorii de strategie; 
2. Factorii de potenţial;
3. Factorii de reglare. 

Având o imagine clară asupra factorilor de poten-
ţial, putem examina factorii de strategie şi viceversa. 
Totodată, concordanţa reciprocă dintre aceste două 
grupe de factori depinde în mare măsură de eficien-
ţa utilizării factorilor de reglare. De regulă, calculul şi 
aprecierea factorilor menţionaţi anterior depind de 
forma de legătură care persistă între indicatorul re-
zultativ examinat şi factorii corelaţi. Astfel, în funcţie 
de determinarea indicatorului rezultativ, pentru evi-
denţierea legăturii dintre indicatorul rezultativ şi fac-
torii corelaţi se utilizează următoarele două metode 
de calcul:

Metoda I (persistă legătura aditivă)  
a) FS = FP ± FR 
b) FP = FS ± FS 
c) FR = FP – FS 

Metoda II (persistă legătura multiplicativă)
a) FS = FR × FP 
b) FP = FS / FR
c) FR = FS / FP,

unde:  FS – factorul de strategie; FP – factorul de po-
tenţial; FR – factorul de reglare.

Vom exemplifica modificarea volumului produc-
ţiei vândute în baza indicatorilor ce formează balanţa 
producţiei: 

VPF+Si=VPV+Sf, (1.)
unde:  VPF – volumul producţiei fabricate; Si – sol-

dul producţiei în stocuri la depozitele între-
prinderii la începutul perioadei de gestiune; 
VPV – volumul producţiei vândute; Sf – soldul 
producţiei în stocuri la depozitele întreprin-

derii la sfârşitul perioadei de gestiune, deci, 
formula de bază a acestui indicator va fi:

VPV=VPF- (Sf-Si)= VPF-∆ Sp, (2.)
unde:  ∆ Sp – modificarea soldului producţiei în sto-

curi la depozitele întreprinderii.

În acest context, menţionăm că majorarea volu-
mului producţiei vândute, ca factor de strategie, în 
mare măsură depinde de majorarea volumului pro-
ducţie fabricate – ca factor de potenţial şi reducerea 
soldului producţiei în stocuri la finele perioadei de 
gestiune la depozitele întreprinderii ca factor de re-
glare, care, la rândul său, depinde de capacităţile de 
realizare a producţiei şi politica de marketing promo-
vată de întreprinderea analizată.

În acest sens, fiecare indicator în parte este deter-
minat prin următoarele relaţii:

1. VPV
(FS) 

= VPF - ∆ Sp
2. VPF

(FP)
 = VPV + ∆ Sp

3. ∆ Sp 
(FR)

 = VPF – VPV
Examinarea coerentă a concordanţei care persistă 

între indicatorii de volum ai programului de produc-
ţie şi comercializare ne permite formularea unor con-
cluzii cu privire la gradul de asigurare a întreprinderii 
cu factori de producţie şi eficienţa utilizării acestora.

Concomitent, dacă examinăm formula de calcul 
al veniturilor din vânzări (VV=VPV ± VAV), atunci fac-
torii nominalizaţi pot fi determinaţi astfel: 

1. VV 
(FS)

 = VPV + VAV
2. VPV 

(FP)
 = VV – VAV

3. VAV 
(FR)

 = VV –VPV
Veniturile din vânzări (VV) îndeplinesc rolul 

factorului de strategie, volumul producţiei vân-
dute (VPV) – factorului de potenţial şi veniturile 
din alte activităţi operaţionale (VAV) – factorului 
de reglare. În ambele cazuri condiţia respectării 
corelaţiilor nominalizate anterior poate fi redată 
astfel (vezi figura 2).
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Figura 2. Modelul corela iei factorilor ce caracterizeaz  volumul activit ii opera ionale a 
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Figura 2. Modelul corelaţiei factorilor ce caracterizează volumul activităţii operaţionale a întreprinderii

 Al doilea grup de indicatori ce determină potenţi-
alul economic al întreprinderii îl constituie indicatorii 
generalizatori ce reflectă eficienţa utilizării factorilor 
de producţie (productivitatea medie a unui salariat; 
randamentul mijloacelor fixe şi al resurselor materiale 
consumate).

Examinând posibilităţile de sporire a eficienţei 
utilizării factorilor de producţie în baza acestor in-
dicatori, putem evidenţia forma multiplicativă de 
legătură între modificarea indicatorului rezultativ şi 
factorii corelaţi.

Această legătura este prezentată în tabelul 1.
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Tabelul 1
Forma multiplicativă de legătură între indicatorul rezultativ şi factorii corelaţi 

pentru identificarea eficienţei utilizării factorilor de producţie

 4

Aceast  leg tura este prezentat  în tabelul 1. 

Tabelul 1 

Forma multiplicativ  de leg tur  între indicatorul rezultativ i factorii corela i pentru 

identificarea eficien ei utiliz rii factorilor de produc ie 
Factorii corelaţi 

Indicatorul generalizator Formula independenţei factoriale 
de strategie de reglare de 

potenţial 
A B C D E 

1. Productivitatea medie a unui 

salariat, Ws  
 
 
 

WmPm
Nm

VPF
Ns
Nm

Nm
Nm

sN
VPF





%  

Ws  Pm% Wm  

2. Randamentul mijloacelor 
fixe, Rmf 

 
 
 
 

RmfaPmfa
MFa
VPF

MF
MFa

MFa
MFa

MF
VPF





%  

Rmf Pmfa% Rmfa 

3. Randamentul resurselor 
materiale consumate, Rrm 

 
 RrmdPcmd

CMD
VPF

CM
CMD

CMD
CMD

CM
VPF





%
Rrm Pcmd% Rcmd 

Not : Pm% – ponderea muncitorilor în num rul total de salaria i; Wm  – productivitatea medie a 

unui muncitor; Pmfa% – ponderea mijloacelor fixe active în totalul mijloacelor fixe; Rmfa – randamentul 

mijloacelor fixe active; Pcmd% – ponderea consumurilor directe de materiale în totalul consumului de 

materiale; Rrmd – randamentul resurselor materiale directe consumate. 

 

Astfel, pentru productivitatea medie a unui salariat, determinat  în baza productivit ii medii 

a unui muncitor, leg tura dintre indicatorul generalizator i factorii corela i se va repartiza în 

urm torul mod: productivitatea medie a unui salariat îndepline te rolul factorului de strategie; 

ponderea muncitorilor în num rul total de salaria i – factorului de reglare; productivitatea 

medie a unui muncitor – factorului de poten ial. 

Pentru randamentul mijloacelor fixe leg tura dintre indicatorul rezultativ i factorii corela i 

se va repartiza în urm torul mod: randamentul mijloacelor fixe – factor de strategie; ponderea 

mijloacelor fixe active în totalul mijloacelor fixe – factor de reglare; randamentul mijloacelor 

fixe active – factor de poten ial. Aceea i leg tur  persist  i la examinarea randamentului 

resurselor materiale consumate. 

În practica analitic  poten ialul financiar al întreprinderii poate fi examinat în baza unui 

sistem larg de indicatori specifici atât absolu i, cât i relativi. În viziunea noastr , la nivel 

generator acest poten ial poate fi redat prin utilizarea a trei indicatori ai rentabilit ii, cum ar fi: 

1. Rentabilitatea activelor (patrimoniului întreprinderii la valoarea real ); 

2. Rentabilitatea financiar  (capitalului propriu); 

Notă: Pm% – ponderea muncitorilor în numărul total de salariaţi; Wm  – productivitatea medie a unui muncitor; 
Pmfa% – ponderea mijloacelor fixe active în totalul mijloacelor fixe; Rmfa – randamentul mijloacelor fixe active; Pcmd% 
– ponderea consumurilor directe de materiale în totalul consumului de materiale; Rrmd – randamentul resurselor materiale 
directe consumate.

Astfel, pentru productivitatea medie a unui salariat, 
determinată în baza productivităţii medii a unui mun-
citor, legătura dintre indicatorul generalizator şi factorii 
corelaţi se va repartiza în următorul mod: productivita-
tea medie a unui salariat îndeplineşte rolul factorului 
de strategie; ponderea muncitorilor în numărul total 
de salariaţi – factorului de reglare; productivitatea me-
die a unui muncitor – factorului de potenţial.

Pentru randamentul mijloacelor fixe legătura 
dintre indicatorul rezultativ şi factorii corelaţi se va 
repartiza în următorul mod: randamentul mijloacelor 
fixe – factor de strategie; ponderea mijloacelor fixe 
active în totalul mijloacelor fixe – factor de reglare; 
randamentul mijloacelor fixe active – factor de po-

tenţial. Aceeaşi legătură persistă şi la examinarea 
randamentului resurselor materiale consumate.

În practica analitică potenţialul financiar al între-
prinderii poate fi examinat în baza unui sistem larg de 
indicatori specifici atât absoluţi, cât şi relativi. În viziunea 
noastră, la nivel generator acest potenţial poate fi redat 
prin utilizarea a trei indicatori ai rentabilităţii, cum ar fi:

1. Rentabilitatea activelor (patrimoniului între-
prinderii la valoarea reală);

2. Rentabilitatea financiară (capitalului pro-
priu);

3. Rentabilitatea capitalului permanent.
Legătura dintre indicatorii menţionaţi este carac-

terizată în tabelul analitic 2.

Tabelul 2
Forma multiplicativă de legătură între indicatorul rezultativ şi factorii corelaţi pentru identificarea 

potenţialului financiar al întreprinderii

 5

3. Rentabilitatea capitalului permanent. 

Leg tura dintre indicatorii men iona i este caracterizat  în tabelul analitic 2. 

Tabelul 2 

Forma multiplicativ  de leg tur  între indicatorul rezultativ i factorii corela i pentru 

identificarea poten ialului financiar al întreprinderii 
Factorii corelaţi Indicatorul generalizator Formula independenţei 

factoriale de strategie de reglare de potenţial 
A B C D E 

1. Rentabilitatea activelor (patri-
moniului întreprinderii), Ra TA

PpiRa 
 

Ra TA Ppi 

2. Rentabilitatea financiară 
(capitalului propriu), Rfin 

 CP
PpiRfin 

 
Rfin CP Ppi 

3. Rentabilitatea capitalului 
permanent, Rcper Cper

PpiRcper 
 

Rcper Cper Ppi 

 

Not : Ppi – profitul perioadei de gestiune pân  la impozitare; TA – suma total  a activelor 

întreprinderii; CP – totalul capitalului propriu; Cper – totalul capitalului permanent, determinat 

ca sum  dintre capitalul propriu al întreprinderii i datoriile pe termen lung. 

Sus inem c  anume combinarea eficient  a acestor factori, pentru toate compartimentele de 

analiz , poate asigura desf urarea unei activit i profitabile în condi iile unor rela ii economice 

competitive. 
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Susţinem că anume combinarea eficientă a aces-
tor factori, pentru toate compartimentele de analiză, 

poate asigura desfăşurarea unei activităţi profitabile 
în condiţiile unor relaţii economice competitive.
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caracterIzarea terenurIlor IntravIlane 
dIn republIca moldova

Conf. univ. dr. Matei MÂtCU; 
Drd. Iurii bEjan, aSEM

En présent, la superficie de territoire intravillanne de notre république est de 319 mille ha ou 
9,4%. Pendant le XXe siècle les territoires intravillannes se sont augmentés de 2,2 fois. La taille 
moyenne d’une localité est de 198 ha. Le nombre total des localités, pendant cette période, se sont 
augmentés de 1474 a 1679.

Cuvinte-cheie: intravilan, aşezare umană, funcţia intravilanului

Reţeaua de aşezări umane a Republicii Moldova 
este formată din 65 de oraşe, inclusiv 5 municipii, 
şi 1614 de aşezări rurale, unite din punct de vedere 
administrativ în 983 de comune, din care 917 sunt 
comune rurale. Din numărul total de sate, 39 sunt in-
cluse în cadrul oraşelor şi municipiilor.

În reţeaua urbană a republicii predomină numeric 
oraşele mici şi mijlocii, cu o populaţie sub 20 mii de lo-
cuitori fiecare (în total 50 de oraşe), fapt ce este deter-
minat de rolul destul de mare al sectorului agroindu-
strial în economia naţională. Mai mult de 56% din în-
treaga populaţie urbană a ţării este concentrată în cele 
4 municipii mari: Chişinău, Bălţi, Tighina şi Tiraspol.

Sub influenţa factorilor naturali, istorici şi econo-
mici, reţeaua de aşezări rurale a căpătat următoarele 
trăsături: densitate înaltă (5 localităţi la 100 km2), den-
sitatea mare a populaţiei, predominarea aşezărilor 
mari rurale, dispuse predominant în formă de aglo-
meraţii rurale de tip liniar [1, p. 91-93]. Un element 
de bază al habitatului uman îl constituie intravilanul, 
forma şi structura căruia sunt puternic influenţate de 
factorii naturali şi cei istorici.

În studiul dat s-a pus drept scop analiza evoluţiei 
terenurilor intravilane din aşezările rurale şi urbane 
ale republicii şi a factorilor care influenţează dinami-
ca lor. Totodată, se analizează deosebirile regionale 
în structura şi funcţiile intravilanului.

Intravilanul este o zonă care cuprinde suprafeţe-
le construite şi spaţiile dintre acestea din cadrul unui 

oraş sau sat [2, p.117]. La aşezările rurale, noţiunea 
de intravilan este asociată cu vatra satului [3, p. 21], 
teren ocupat de gospodăriile ţărăneşti, de instituţiile 
care deservesc populaţia satului respectiv (primăria, 
şcoala, spitalul, magazinul sătesc etc.), de drumuri şi 
poteci [2, p. 221]. Teritoriul care nu se include în intra-
vilan formează extravilanul – totalitatea suprafeţelor 
ce aparţin teritoriului administrativ al unei localităţi 
(comune), din care se scad suprafeţele ce aparţin in-
travilanului [3, p. 123]. Extravilanul aşezărilor rurale 
mai poate fi numit şi moşia satului, prin care se sub-
înţelege teritoriul aferent unei aşezări omeneşti care 
poate include terenuri cultivate, păşuni, fâneţe, pă-
duri, ape, terenuri neproductive etc., unde populaţia 
dată îşi desfăşoară o bună parte din activităţile pro-
ductive [4, p. 203].

Conform Codului Funciar al Republicii Moldo-
va [5], din componenţa intravilanului fac parte: 
terenurile pe care sunt amplasate construcţii şi alte 
amenajări; terenurile de uz public; terenurile pentru 
transporturile rutier, feroviar, naval, aerian, prin con-
ducte, pentru liniile de telecomunicaţii, de transport 
electric, pentru exploatări miniere şi pentru alte in-
dustrii; terenurile împădurite; terenurile cu destinaţie 
agricolă şi alte terenuri (art. 44, cap. VI).

Intravilanul constituie elementul principal al 
aşezărilor umane şi joacă rolul decisiv în remodela-
rea teritorială. Orice acţiune de modelare porneşte 
din intravilan şi se transmite cu intensităţi diferite în 
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timp asupra teritoriului. Funcţiile intravilanului sunt 
complexe, cele esenţiale fiind de adăpost şi odihnă a 
populaţiei [3, p.21].

Intravilanul oraşului cuprinde suprafeţele ocu-
pate cu construcţii, la care se adaugă spaţiile pentru 
depozitare, transport, spaţiile verzi şi cele alocate pen-
tru construcţii ş.a. Extravilanul oraşului nu este sino-
nim cu teritoriul (moşia), ca în cazul aşezărilor rurale. 
Acesta, prin extensiunea sa, nu poate face faţă decât 
parţial nevoilor alimentare ale oraşului. Din punct de 
vedere operaţional, atât în cazul satelor, cât şi al ora-
şelor, se utilizează noţiunea de perimetru construibil 
sau intravilan, care reprezintă suprafaţa demarcată ce 
poate fi ocupată cu construcţii, spaţii de depozitare, 
transport etc. şi care este delimitată în cadrul proce-
sului de amenajare teritorială [3, p. 98].

Dinamica şi repartiţia intravilanului. Suprafa-
ţa intravilanului este în permanentă dinamică, fiind 
influenţată, în primul rând, de creşterea numărului 
populaţiei, iar începând cu anii ’50 ai sec. XX şi de 
politica centralizată de valorificare a resurselor fun-
ciare. Lipsa unei evidenţe statistice pentru categoria 
dată de terenuri, dar şi imprecizia sau lipsa unor surse 
cartografice pentru anumite perioade, n-au permis 
efectuarea unui studiu detaliat privind dinamica in-
travilanului pentru un interval mai mare de timp. Ca 
repere în aceste studii au servit datele obţinute ca 
rezultat al prelucrării imaginilor satelitare Landsat 
pentru anul 2001 [6], Cadastrul funciar al R. Moldova 
pentru 2005 [7] şi a hărţii topografice pentru 1900, cu 
scara 1: 200 000 [8].

În urma efectuării acestui studiu, s-a constatat 
că la începutul sec. XX suprafaţa intravilanului în 
Basarabia era de 142,4 mii ha (3,1% din suprafaţa 
totală), din care 92,7 mii ha (2,7%) se încadrează în 
limitele actuale ale republicii (cu excepţia Transni-
striei). După formă (configuraţie), se întâlneau două 
categorii de sate: sate cu formă regulată, dreptunghi-
ulare (liniare), condiţionate de relief şi reţeaua hidro-
grafică (ele constituiau circa 71%) şi sate cu vetre de 
formă neregulată, care ocupă formele de relief frag-
mentate [3, p.21-23; 8]. Forma localităţilor rurale n-a 
suferit schimbări esenţiale, în cele mai dese cazuri 
ele au fost supuse proceselor de creştere radiară, 
controlată, multidirecţională.

Cele mai mari modificări în sec. XX a suferit struc-
tura localităţilor, ele trecând de la o structură, pre-
dominant răsfirată la una adunată, cu o concentrare 
spaţială accentuată a construcţiilor şi curţilor. Aceasta 
a fost determinată de procesul de colectivizare, care 
prevedea, în primul rând, economisirea terenului 
agricol, stimularea creşterii satelor mari – centre de 
gospodării, dar şi de creşterea presiunii umane asupra 
resurselor funciare. Satele apărute aveau, de regulă, o 
textură ordonată, primind şi unele facilităţi legate de 
electrificare, noi construcţii de case, de modernizarea 
drumurilor şi alimentarea cu apă, gaze naturale etc. 
Controlul politic total asupra ţărănimii şi achiziţiona-

rea promptă a cotelor de către stat a generat şi proce-
sul de concentrare a aşezărilor [3, p.37-40].

În prezent, suprafaţa intravilanului Republicii 
Moldova constituie 319 mii ha sau 9,4% din suprafaţa 
totală [6; 7, p.6-7]. Pe parcursul întregii perioade de 
evoluţie a reţelei de aşezări umane din acest spaţiu, 
suprafaţa intravilanului a crescut mult. Cele mai mari 
creşteri intravilanul le-a avut pe parcursul secolului 
XX (de 2,2 ori), când suprafaţa lui s-a majorat de la 
142,4 mii ha în 1900 [8] până la 319 mii ha în prezent. 
Mărimea medie a unei localităţi umane, actualmente, 
este de 198 ha, variind de la 1,5 ha (s. Bruslachi, Trans-
nistria), până la 8136 ha în cazul or. Chişinău [7, p.6-
7]. Mărimea medie a intravilanului localităţilor rurale 
este de 168,7 ha, iar a celor urbane – de 928,8 ha.

Mărimea medie a intravilanului la începutul sec. 
XX în Basarabia era de 97 ha. Numărul total de aşeză-
ri umane pe parcursul sec. XX s-a mărit de la 1474 la 
1679 [8; 9, p. 13]. Cele mai mari creşteri ale intravilanu-
lui s-au înregistrat în regiunile cu un potenţial natural 
ridicat, cum este Câmpia Cuboltei – de 4,6 ori (de la 
44 km2 în 1900 până la 203 km2 în 2005); cu influen-
ţe mari ale factorilor social-politici, spre exemplu, în 
mun. Chişinău – de 2,8 ori (de la 55 km2 la 153 km2); 
dar, şi în regiunile cu condiţii mai puţin avantajoase, 
însă supuse proceselor de valorificare intensivă, cum 
ar fi Colinele Tigheciului – de 5,8 ori (de la 26 km2 la 
150 km2) [7; 8].

În repartiţia spaţială a suprafeţei intravilanului 
există mari deosebiri [6; 7]. Astfel, se evidenţiază 
Regiunea de Nord, unde sunt concentrate 35,9% 
din suprafaţa intravilană totală. Densitatea medie a 
reţelei de aşezări umane în regiunea dată este de 6 
localităţi la 100 km2, fiind mai mare în raioanele de 
câmpie (Făleşti, Floreşti – 7 localităţi la 100 km2) sau 
cu relief slab fragmentat (Soroca, Sângerei – 7 loca-
lităţi la 100 km2) şi mai mică în cele cu relief frag-
mentat (Drochia, Ocniţa – 4 localităţi la 100 km2). 
Aici ponderea intravilanului în suprafaţa totală este 
de 10,2%, variind de la 8,2% în raionul Sângerei şi 
până la 43,3% în mun. Bălţi. Printre raioanele cu cele 
mai mari ponderi ale intravilanului se înregistrează 
Glodeni – 13,3%, care este şi cea mai mare valoare 
pe republică (cu excepţia municipiilor), apoi urmea-
ză raioanele din Podişul Moldovei de Nord – Briceni 
(12,1%), Donduşeni (10,8%) şi Ocniţa (10,8%). Acest 
fapt poate fi explicat prin condiţiile naturale destul 
de favorabile – relieful plan, solurile fertile şi gradul 
înalt de asigurare cu resurse acvatice, care au stimu-
lat dezvoltarea unei dense reţele de aşezări umane. 
Astfel, în cele 10% din numărul total de aşezări ru-
rale din Regiunea de Nord, ponderea intravilanu-
lui depăşeşte 12% din suprafaţa totală – Păpăuţi 
– 17,7% (r-nul Rezina), Trifăuţi – 17,4% (r-nul Soro-
ca), Corjeuţi – 17,2%, Şirăuţi – 15,6% (r-nul Briceni), 
Teleşeuca – 13%, Sudarca – 12,6% (r-nul Donduşe-
ni), Ustia – 13% (r-nul Glodeni) ş.a. În aşezările ur-
bane, în mod normal, ponderea intravilanului este 
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mai mare. În medie pe regiune, ea variază de la 2,4% 
(Costeşti) până la 97,5% (Ghindeşti). Pentru aşeză-
rile urbane ponderea medie a intravilanului este 
de 21,6%. Ponderea intravilanului este mai mare în 
aşezările în care perimetrul comunei practic coinci-
de cu cel al localităţii, de cele mai multe ori – a ora-
şului (or. Ghindeşti – 97,5%, or. Biruinţa – 89,9%, or. 
Ocniţa – 88,8%, or. Drochia – 82,1%, or. Donduşeni 
– 69,2%) sau când suprafaţa oraşului este destul de 
mare (mun. Bălţi – 3094,5 ha sau 74,7%; or. Soroca 
– 1226,5 sau 93%). Intravilanul deţine ponderi scă-
zute în comunele în care oraşul şi-a pierdut funcţia 
industrială, predominând în prezent funcţia agrară, 
respectiv devenind şi centru de comune (or. Costeşti 
– 2,4%, or. Sângerei – 7,1%).

În Regiunea Centrală se concentrează 34,1% din 
totalul intravilanului pe republică, iar ponderea aces-
tuia în suprafaţa totală este de 10,6%. Regiunea Cen-
trală, împreună cu cea de Nord, dispun de cea mai 
mare densitate a reţelei de aşezări umane (6 localităţi 
la 100 km2). Valori mai ridicate se înregistrează în raio-
nul Ungheni (7 localităţi la 100 km2), unde şi condiţiile 
morfologice sunt mai favorabile, iar cea mai mică (4 
localităţi la 100 km2) – în raioanele cu relief puternic 
fragmentat ale Podişului Codrilor (Hânceşti şi Ialove-
ni). Cu excepţia mun. Chişinău (unde ponderea intra-
vilanului este de 28,3%), ponderea intravilanului în 
Regiunea Centrală variază de la 8,0% în raionul Orhei 
(relief puternic fragmentat şi suprafeţe mari împă-
durite) până la 12,2% în raionul Nisporeni. Ponderea 
înaltă a intravilanului în suprafaţa totală a regiunii se 
explică printr-o frecvenţă mai mare a oraşelor şi sa-
telor rezidenţiale, polarizate în jurul capitalei, dar şi 
prin specificul reliefului, care nu permite dezvoltarea 
unei reţele extinse de aşezări. Printre aşezările urbane 
se evidenţiază: or. Cricova – 35,4%, or. Vatra – 30,7%, 
or. Ialoveni – 23,8%, or. Vadul-lui-Vodă – 20,6%. Se 
evidenţiază aici şi câteva comune rurale cu funcţie 
rezidenţială, unele cu ponderi extrem de mari ale in-
travilanului – Ciorescu – 65,7% (valoare maximă pe 
republică printre comunele rurale) şi Truşeni – 21,8%. 
În celelalte raioane ale regiunii, prin ponderi înalte se 
evidenţiază câteva aşezări urbane: Ungheni – 68,4%, 
Orhei – 52,3%, Bucovăţ – 36,6% şi unele rurale – Bă-
lăneşti – 30,1%, Marinici – 14,0% (r-nul Nisporeni), 
Măgdăcesti – 21,8% (r-nul Criuleni), Floreni – 21,5% 
(Anenii Noi) ş.a. Ponderile mici ale intravilanului în 
majoritatea raioanelor din regiunea dată se explică 
prin condiţiile naturale puţin favorabile acestor cate-
gorii de terenuri: relieful puternic fragmentat, gradul 
înalt de împădurire (r-nele Călăraşi, Străşeni, parţial 
Ungheni, Nisporeni, Hânceşti şi Orhei), predominarea 
terenurilor agricole în suprafaţa extravilanului (raio-
nul Criuleni).

Regiunea de Sud se remarcă prin cele mai mici 
valori ale intravilanului, atât a suprafeţei (15,8%), cât 
şi a ponderii (7,3%). Densitatea medie a aşezărilor 
umane este de numai 4 localităţi la 100 km2, cobo-

rând la 3 localităţi la 100 km2 (raioanele Basarabeasca 
şi Taraclia) sau chiar la 2 localităţi la 100 km2 (UTA Gă-
găuză). Acest fapt poate fi explicat atât prin condiţiile 
naturale şi economice mai puţin avantajoase, cât şi 
prin specificul etno-cultural al populaţiei locale (gă-
găuzi, bulgari). Ponderea intravilanului variază de la 
6,6% în raionul Cahul (valoare minimă pe republică) 
până la numai 8,3% în raionul Basarabeasca. În toate 
raioanele Regiunii de Sud ponderea intravilanului în 
suprafaţa totală este mai mică decât media pe ţară. 
Valorile mici se explică, în primul rând, prin condiţiile 
naturale mai puţin favorabile (soluri mai puţin fertile, 
gradul mai mic de asigurare cu resurse acvatice, re-
lief mai dezmembrat), iar mai apoi şi prin nivelul mai 
scăzut de dezvoltare economică, dar şi prin specificul 
de colonizare a acestor teritorii din trecut. La nivel 
de comune, cele mai mari valori ale intravilanului se 
înregistrează în câteva comune urbane – Cantemir 
(63,2%), Cahul (32,8%), Basarabeasca (23,0%), Leova 
(18,2%). În comunele rurale, ponderea intravilanului 
este destul de mică – 7,1%, faţă de media pe republi-
că (9,4%), lucru explicat prin densitatea mică a reţelei 
de aşezări umane din regiune (4 localităţi la 100 km2.) 
şi, respectiv, prin ponderea mai înaltă a altor categorii 
de terenuri, în special cu utilizare agricolă.

Regiunea de Sud-Est concentrează 15,1% din 
intravilan, iar ponderea acestuia aici este de 10,2%. 
Densitatea medie a aşezărilor umane este de numai 
4 localităţi la 100 km2, fiind mai mare în partea de 
sud a regiunii. Cea mai mare pondere a intravilanu-
lui se înregistrează în mun. Tighina (69,2%) valoare 
maximală în republică, iar cea mai mică – în raionul 
Dubăsari – 7,8%. La nivel de comune, se evidenţiază 
cele urbane, unde ponderea intravilanului în supra-
faţa totală variază de la 8,4% (or. Grigoriopol) până 
la 89,8% (or. Dubăsari). Referitor la ponderea intra-
vilanului în suprafaţa totală, comunele urbane din 
Regiunea de Sud-Est au cea mai mare valoare pe 
ţară – 38,9%, fapt explicat prin ponderea ridicată 
a localităţilor urbane în numărul total de localităţi 
(7%); prin suprafaţa mare a câtorva localităţi urbane 
faţă de media pe regiune şi republică (municipiile 
Tiraspol şi Tighina, de asemenea, oraşele Râbniţa, 
Slobozia şi Dubăsari), dar şi printr-un grad mai înalt 
de urbanizare a regiunii – 58,8%.

Printre comunele rurale, cele mai mari ponderi 
ale intravilanului se înregistrează în fostul raion Slo-
bozia, cauzate de apropierea lor faţă de cele două 
municipii mari din apropiere, dar şi prin prezenţa 
unor obiective industriale importante. Aici ponderea 
medie a intravilanului depăşeşte 11%, ajungând chiar 
până la 14,8% în comuna Caragaş.

Structura funcţională a intravilanului. Intravi-
lanul îndeplineşte diverse funcţii: rezidenţială, agrico-
lă, industrială, socio-culturală, de transport, depozita-
re, de agrement etc. Toate aceste funcţii se regăsesc, 
practic, în orice localitate. Există însă unele diferen-
ţieri vădite pe medii. Spre exemplu, localităţile rura-
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le îndeplinesc mai mult funcţii agricole; cele urbane 
– doar industriale.

Despre îndeplinirea anumitor tipuri de funcţii ne 
vorbeşte, în primul rând, ponderea unor categorii de 
terenuri în cadrul intravilanului. În Republica Moldo-
va, în cadrul intravilanului, principalele categorii de 
terenuri sunt cele agricole [7, p. 6-7]. Ponderea lor 
este de 64%, variind de la numai 24% în mun. Chi-
şinău până la circa 77% în raionul Donduşeni. Cu 
excepţia municipiilor, în toate raioanele republicii 
ponderea terenurilor agricole în limitele intravilanu-
lui depăşeşte 50%, fapt ce se explică prin prezenţa în 
limitele gospodăriilor a unor vaste terenuri adiacente 
cu utilizare agricolă intensivă de tip grădină. Situaţia 
dată se poate modifica în perspectivă, deoarece, con-
form noilor prevederi ale Codului funciar, din 2003, 
pentru crearea unei noi gospodării, se atribuie numai 
6 ari (0,06 ha) [5], practic, numai pentru construcţii.

În cadrul intravilanului, locul principal îl ocupă con-
strucţiile şi curţile, care sunt divizate de străzi şi pieţe. 
Ponderea acestor două categorii rămâne încă destul 
de mică – 14% şi, respectiv, 16%. Această situaţie încă 
o dată confirmă procesul de tranziţie a structurii in-
travilanului aşezărilor rurale. Astfel, aşezările rurale cu 
structură răsfirată au ca trăsătură comună dispunerea 
intercalată a unor folosinţe agricole între componen-
tele cadrului construit. Acesta din urmă reprezintă cir-
ca 10-20% din suprafaţa intravilanului. Aşezările rurale 
cu structură adunată presupun o concentrare spaţială 
accentuată a componentelor construite ale intravila-
nului. De regulă, când peste 50% din suprafaţa intravi-
lanului este ocupată cu construcţii, ne aflăm în situaţia 
unei aşezări cu structură adunată [3, p. 28-29].

Ponderea suprafeţelor construite din intravilan 
în Republica Moldova constituie 30% (construcţiile şi 

curţile împreună cu străzile şi pieţele). Pornind de la 
aceste date, dar şi din analiza situaţiei de pe teren [6], 
putem afirma că sunt aşezări cu structură adunată, 
asociată cu cea risipită înspre periferiile intravilanu-
lui. În profil spaţial, ponderea suprafeţelor construite 
depăşeşte 50% numai în municipiile Chişinău, Bălţi şi 
Tighina. Printre raioane, de aceste valori se apropie 
Ungheni (42%). În rest, ele variază de la 21,8% în raio-
nul Donduşeni la 38,2% în raionul Edineţ.

Funcţia de agrement, cel mai frecvent poate fi 
asociată cu terenurile acoperite de păduri. Acestea 
reprezintă numai 1% din suprafaţa intravilanului. 
Ponderi mai ridicate ale suprafeţelor împădurite se în-
registrează în mun. Chişinău (19%) şi mun. Bălţi (8%). 
Circa 5% din intravilan sunt ocupate cu alte tipuri de 
terenuri – ape, terenuri degradate etc.

În funcţie de mărimea suprafeţei intravilanului, 
au fost delimitate convenţional 8 categorii de locali-
tăţi (tab. 1).

Primele trei grupe de localităţi (localităţile 
mici rurale) au suprafeţe mici (până la 45 ha) se în-
tâlnesc mai frecvent în partea de sud a Regiunii de 
Nord (r-nele Făleşti, Floreşti, Sângerei, Şoldăneşti), 
partea de nord a Regiunii Centrale (r-nele Ungheni, 
Călăraşi, Orhei). Aici ele, de regulă, sunt amplasate 
pe forme de relief mai dezmembrate (Podişul Codri-
lor, Dealurile Ciulucurilor, Podişul Nistrului), în văi-
le râurilor mici (Răut, Cula, Ciuluc) sau de-a lungul 
văii r. Nistru. În Regiunea de Sud, aceste localităţi 
sunt mai frecvente în partea de nord (r-nele Leo-
va, Cimişlia, Căuşeni) şi cea de vest (r-nele Cahul şi 
Cantemir). Ca şi în celelalte regiuni, ele sunt ampla-
sate în regiunile cu relief mai fragmentat – Colinele 
Tigheciului, Podişul Cogâlnicului de Mijloc, care au 
şi limitat extinderea lor.

Tabelul 1
Clasificarea localităţilor în funcţie de mărimea intravilanului1

№ Suprafaţa, ha Numărul de localităţi % din intravilan

1. 1,50 – 18,0 54 0,2

2. 18,1 – 25,0 49 0,3

3. 25,1 – 45,0 155 1,7

4. 45,1 – 80,0 249 4,6

5. 80,1 – 140,0 357 11,7

6. 140,1 – 200,0 239 11,9

7. 200,1 – 350,0 352 28,1

8. 350,1 – 8136,0 224 41,5

* calculat după imagini satelitare Landsat pe anul 2001 şi Cadastrul funciar…, 2005

Grupele patru, cinci şi şase (între 45,1 ha şi 200 
ha) formează categoria de localităţi mijlocii. Ele au o 
repartiţie neuniformă, însă sunt mai frecvente în regi-
unile cu relief mai puţin fragmentat, cu trecere la cel 
de câmpie. Prin ponderi înalte se evidenţiază raioa-
nele din Câmpia Prutului de Mijloc (Glodeni, Făleşti), 
nordul Podişului Codri (Teleneşti, Călăraşi), sudul Co-
linelor Tigheciului (Cantemir, Cahul, Taraclia), sudul 
Podişului Nistrului (Rezina, Orhei).

Grupele şapte şi opt – localităţile mari – deţin 
împreună peste 2/3 din suprafaţa totală a intravilanu-
lui republicii, concentrând mai puţin de 1/3 din nu-
mărul total de localităţi. În categoria dată se includ, 
practic, toate localităţile urbane şi cele mai mari loca-
lităţi rurale. În repartiţia acestor localităţi se eviden-
ţiază câţiva factori de repartizare, şi anume: amplasa-
rea predominantă pe unităţi plane de relief (Podişul 
Moldovei de Nord, Câmpia Cuboltei, Câmpia Nistrului 
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Inferior, Câmpia Prutului Inferior); în raioanele cu un 
nivel înalt de urbanizare şi industrializare (mun. Chi-
şinău, mun. Tiraspol cu fostul r-n Slobozia) sau sunt 
prezente anumite îndeletniciri specifice (spre exem-
plu, în UTA Găgăuză aşezările rurale compacte şi mari 
sunt adaptate la păşunat).

Studiul efectuat ne permite să tragem următoarele 
concluzii:

•	 în	 perioada	 analizată	 terenurile	 intravilane	
din Republica Moldova au suferit atât modifi-
cări cantitative (o creştere a suprafeţei în de-
curs de circa 100 ani de 2,2 ori), cât şi calita-
tive – o concentrare a structurii sale, ceea ce 
a permis economisirea, dar şi utilizarea mai 
eficientă a terenurilor corespunzătoare;

•	 creşterea	 necontrolată,	 în	 multe	 cazuri,	 a	
suprafeţei intravilanului a contribuit atât la 
modificarea morfologiei şi structurii sale, cât 

şi la înrăutăţirea situaţiei funcţionale a aces-
tor terenuri;

•	 se	observă	mari	deosebiri	în	structura	şi	func-
ţiile intravilanului şi evoluţia lui atât dintre 
aşezările urbane şi rurale, cât şi în profil spa-
ţial – la nordul, centrul şi sudul republicii;

•	 în	baza	analizei	comparative	a	caracteristici-
lor intravilanului aşezărilor umane a fost ela-
borată o tipologie a localităţilor în funcţie de 
mărimea suprafeţei lor;

•	 dezvoltarea	urbană	excesivă	din	ultimii	50	de	
ani a produs stagnarea sau perturbarea dez-
voltării intravilanului rural, fapt ce a cauzat 
depopularea satelor;

•	 este	 necesar	 ca	 la	 întocmirea	 planurilor	 de	
dezvoltare teritorială a localităţilor să se ţină 
cont şi de potenţialul natural, economic şi 
demografic existent.
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un manual deosebIt de necesar 
şI de o reală valoare dIdactIco-ştIInţIfIcă

Recent, la Editura Epigraf (Chişinău, 2006), a văzut lumina tiparu-
lui lucrarea ManagEMEnt în SIStEMUl DE SănătatE. Autor-
coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. hab. Constantin EŢCo, şef-catedră 
„Economie, management şi psihopedagogie în medicină”1 (Universita-
tea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”), reputat şi 
cunoscut specialist în domeniu. Manualul, în volum de 862 pag., începe 
cu un cuvânt înainte semnat de ministrul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, 
acad. Ion Ababii.

Cele 24 de capitole ale lucrării conţin, în opinia noastră, cu mult 
mai mult decât temele necesare, prevăzute, începând cu 1997, în pro-
cesul de pregătire a specialiştilor medicali şi incluse în planul de învăţă-
mînt al disciplinei management. 

Edificarea noilor relaţii de piaţă în R. Moldova radical modifică în-
treg sistemul de raporturi nu doar în sectorul de producţie, dar şi în 
domeniul sănătăţii, ramură care, până în ultimul deceniu al secolului 
trecut, a fost supracentralizată şi bazată doar pe finanţare de la buget. 

Medicina în noile condiţii, în mod firesc, este supusă unei reevaluări radicale: dacă anterior ea era 
(eronat) tratată doar ca o ramură consumatoare de resurse (materiale, financiare etc.), atunci în noile 
condiţii ea devine una furnizoare de servicii arhiimportante (de sănătate), precum şi de diverse in-
formaţii utile şi practice. Aceste transformări fireşti, mai ales în contextul integrării declarate a RM în 
UE necesită, pe de o parte, formarea de specialişti calificaţi în domeniul sănătăţii publice, cu aptitudini 
manageriale, alături de cele profesionale în domeniul medicinii, dar pe de alta, „refacerea” (atât cât 
mai e posibil) cadrelor care deja activează de mai mulţi ani în domeniu. Deprinderile manageriale, în 
opinia noastră, sunt foarte specifice şi destul de complicate, ele nefiind pe putinţa oricui, de aceea pro-
cesul de însuşire a lor nu poate decurge rapid şi de la sine. Ele trebuie formate metodic, cu insistenţă, 
conform unei programe logice, integre, bine închegate. Acestor cerinţe şi corespunde întocmai opera 
avizată, care reprezintă rodul muncii multianuale a unui grup de profesionişti, avândul ca top-mana-
ger pe ilustrul pedagog, om de ştiinţă şi manager în domeniu, Constantin Eţco, membru corespondent 
al Academiei Internaţionale de Management.

Cel mai exigent utilizator (atât student, masterand, doctorand, cât şi cadru didactic din domeniu, 
precum şi conducător de instituţii din diverse sectoare ale medicinii) poate găsi în manual răspunsuri 
la diverse întrebări posibile ce ţin atât de management la general, cât şi de cele din domeniu, datorită 
unei modalităţi de dezagregare maximă a capitolelor în subiecte detaliate şi concrete. Afirmăm aceasta 
în baza analizei structurii şi conţinutului lucrării. Cel puţin, 4 capitole conţin expunerea într-un limbaj 
profesionist a noţiunilor de bază şi a aspectelor teoretice ale managementului.

Expunerea principalelor funcţii ale managementului (organizarea, planificarea strategică, motiva-
rea, luarea deciziilor şi controlul realizării acestora, comunicarea etc.) constituie o parte importantă a 
manualului prin faptul că reprezintă o îmbinare reuşită între aspectele teoretice şi cele aplicative ale 
acestui extrem de important, poate cel mai important, domeniu de activitate umană, de care, în ultimă 
instanţă, depinde eficienţă funcţionării oricăror sisteme şi subsisteme socio-umane.

În mod desfăşurat, logic, sistemic şi argumentat sunt expuse capitolele ce ţin procesele deciziona-
le şi de dirijare propriu-zisă. Pe bună dreptate, în lucrare sunt expuse coraportule dintre conducător 
şi lider, dintre puterea şefului şi a subalternilor, factorii şi condiţiile ce determină relaţiile în cauză, 

1 Au colaborat cu drept de coautor următorii specialişti în domeniu: prof. univ. dr. hab. în medicină Ion Mereuţă, conf. 
univ. dr. în economie Ludmila Goma, conf. univ. dr. în medicină Oleg Lozan, lector univ. Iuliana Fornea, asistenţii univ. Nina 
Globa şi Svetlana Lupu.
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evoluţia acestora, „plusurile” şi „minusurile” diferitelor forme ale puterii şi a influenţei în procesul 
de conducere. De asemenea, sunt analizate teoriile liderului, stilul de conducere, menţionându-se că 
acesta din urmă poate fi autocratic sau liberal, de susţinere, care încurajează participarea subalternilor 
la luarea deciziilor şi orientat asupra reuşitei etc. Sunt descrise cerinţele faţă de oricare lider, lucru 
deosebit de important din orice punct de vedere şi în orice condiţii concrete de spaţiu şi timp. 

Un rol important autorii acordă creativităţii în management. Cu toate că o bună parte a compo-
nentelor vieţii şi activităţii umane, inclusiv ale managementului, reprezintă o repetare a fenomenelor şi 
proceselor anterioare, de fiecare dată apar momente noi, cu mult mai complexe decât cele precedente, 
care necesită creativitate şi abordări netriviale. În mod sistemic este expusă creativitatea în acest do-
meniu: ca o capacitate, ca o funcţie, ca un proces, ca o trăsătură, ca o treaptă etc.

Manualul se încheie cu un capitol aplicativ „Practica managementului”, care constă dintr-un sis-
tem de teste psihologice, utilizarea cărora este benefică în practica de dirijare. Răspunsurile la subiec-
tele respective cu siguranţă vor contribui la obţinerea unui rezultat bun, la un autocontrol eficient şi 
concret, după studierea temelor şi problemelor abordate.

Lucrarea este destinată nu doar studenţilor din cadrul specialităţii „Sănătate publică şi manage-
ment”, dar şi miilor de manageri din medicină (şefi de spitale, de subdiviziuni ale acestora – condu-
cători ai diferitelor centre de învăţământ şi de cercetare din domeniul medicinii etc.), care au absolvit 
studii superioare sau medii speciale mai înainte, conform altor programe de învăţământ. De asemenea, 
aceasta poate fi utilă şi managerilor din oricare alte domenii (diferite decât medicina).

Considerăm că opera analizată este una de pionierat pentru spaţiul nostru, în felul său unică şi 
reprezintă un important eveniment ştiinţifico-didactic. Autorii ei merită cea mai înaltă apreciere po-
sibilă.

Prof. univ. dr. Mihai Patraş, USM
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La 28 septembrie curent, în cadrul şedinţei festive a Se-
natului ASEM, a avut loc decernarea titlului Doctor Hono-
ris Causa profesorului universitar, doctor în economie şi 
psihologie, Ion Petrescu, prorector al Universităţii „Spiru 
haret” din braşov, românia, cu care Academia noastră în-
treţine relaţii de colaborare.

Cu acest prilej publicăm Sinteza memoriului de activita-
te profesională şi ştiinţifică a dlui Ion Petrescu, prezentat de 
profesorul universitar, doctor în economie, Vadim Cojocaru, 
prorector ASEM, şi Discursul de recepţie, rostit de prof.univ.
dr. Ion Petrescu cu această ocazie, ambele prezentând o reală 
valoare ştiinţifică şi cognitivă pentru cititorii noştri.

sInteză
a memoriului de activitate profesională şi ştiinţifică

a dlui Ion petrescu, prof. univ. dr.

I. date generale
s-a născut la data de 4 februarie 1928, în oraşul Râmnicu Sărat. A urmat cursurile liceului teoretic 

„Regele Ferdinand” din Râmnicu Sărat, pe care le-a absolvit în anul 1948. Este licenţiat în drept (1950), ma-
nagement (1955), filozofie (1962) şi economie (1966).

este doctor în economie (Academia de Studii Economice din Bucureşti, 1972) şi doctor în psihologie 
(Universitatea din Bucureşti, 1976).

s-a încadrat în activitate în septembrie 1946. Timp de aproape 20 de ani a lucrat în instituţii de în-
văţământ superior militar, parcurgând ca trepte pe cele de asistent universitar, lector, conferenţiar şi profe-
sor. Timp de cinci ani a fost şef de catedră, iar patru ani – prorector şi director al Direcţiei de Învăţământ şi 
Cercetare.

în perioada 1968-1974 a fost decanul Facultăţii de subingineri în chimie a Institutului Politehnic din 
Bucureşti.

în perioada 1974-1978 – profesor asociat al Academiei de Studii Economice din Bucureşti la disciplina 
ergonomie aplicată în industrie.

în 1980-1991 a activat ca membru al Laboratorului de ştiinţa conducerii al Asociaţiei Juriştilor din 
România, iar din anul 1991 este membru al Comisiei de Management a Academiei Române.

în anul 1990 a fost numit director al Cursului de management al Camerei de Comerţ şi Industrie Bra-
şov, iar din anul 1998 conduce în calitate de director revista “Management General”.

Prin numeroasele lucrări publicate, 94 de cărţi, monografii şi manuale şi peste 200 de articole şi comu-
nicări ştiinţifice, este ctitor al şcolii moderne de management din România. Marea majoritate a lucrărilor are 
ca subiect managementul. 

din anul 1997 conduce doctoranzi în management în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 
Dintre aceştia 7 au primit titlul de doctori în management, 3 cu distincţia „cum laude”.

II. activitatea ştiinţifică şi profesională
în primii zece ani, dl profesor universitar, doctor Ion Petrescu a abordat problematica psihopedagogi-

ei universitare, după care, în anii 60, a studiat aspectele finanţelor ţărilor în curs de dezvoltare. După această 
dată, până în 1972, efortul muncii de cercetare a fost îndreptat spre problemele creşterii eficienţei economice, 
cu accent pe următoarele domenii: 

a) cercetarea ştiinţifică în unităţi ale industriei chimice şi problemele eficienţei economice a cercetării; 
b) creşterea eficienţei investiţiilor în întreprinderile chimice; 
c) rezerve şi căi de creştere a eficienţei activităţii de aprovizionare tehnico-materială în întreprinderi; 
d) aspecte principale ale creşterii eficienţei economice în procesul de producţie în unităţi ale indu-

striei chimice, 
e) eficienţa activităţii întreprinderii chimice pentru desfacerea produselor pe piaţa internă şi la ex-

port; 
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f) căi de creştere a eficienţei conducerii unităţilor industriei chimice.
în perioada 1967-1970, a cercetat şi problematica microgrupurilor uzinale în Combinatul Chimic 

Făgăraş, elaborând numeroase studii, dintre care menţionăm: 
•	 cauzele	umane	ale	accidentelor	care	au	avut	loc	în	Combinatul	Chimic	Făgăraş	în	perioada	1940-

1970; 
•	 metodele	de	depistare	de	către	maiştri,	înainte	de	începerea	lucrului,	a	persoanelor	obosite	sau	in-

dispuse; 
•	 influenţa	gradului	de	rudenie	asupra	naturii	relaţiilor	în	microgrupuri	şi	a	consecinţelor	acestora	

asupra procesului de producţie; 
•	 formele	şi	mijloacele	de	orientare	şcolară	a	elevilor	către	profesii	din	domeniul	chimiei.

între anii 1972-1977, a investigat problemele psihosocioeconomice ale conducerii industriale. A abor-
dat problematici care să ajute managementul să cunoască în profunzime factorii care determină evoluţia şi 
particularităţile de manifestare ale procesului managerial: 

•	 factorul	subiectiv	în	management;	
•	 sursele	şi	dimensiunile	satisfacţiei	şi	insatisfacţiei	în	management;	
•	 motivaţia	individuală	de	aprobare	sau	dezaprobare	şi	presiunea	de	grup;	
•	 comunicarea	ca	formă	principală	a	interacţiunii;	
•	 trecerea	de	la	raporturi	interpersonale	la	psihologia	de	grup;	
•	 raporturile	conflictuale	în	managementul	participativ;	

în următorii cinci ani, a insistat pe următoarele teme mai importante:
•	 evaluarea	eficientă	a	procesului	de	formare	şi	perfecţionare	a	forţei	de	muncă	în	profil	teritorial;	
•	 factorii	motivaţionali	ai	mobilităţii	forţei	de	muncă;	
•	 relaţii	cauzale	şi	de	interacţiune	între	utilizarea	forţei	de	muncă	şi	procesul	de	specializare,	coope-

rare, combinare şi concentrare a producţiei în profil teritorial; 
•	 modelarea	potenţialului	uman	în	vederea	utilizării	depline	şi	eficiente	a	forţei	de	muncă	în	profil	

teritorial. 
În etapa următoare, timp de peste şase ani, a fost preocupat de aspectele psihosociale ale eficienţei 

economice. Din problematica cercetată în acest domeniu reţinem: 
•	 finalitatea	umană	a	eficienţei	economice;	
•	 implicaţiile	psihosociale	ale	eficienţei	economice	(participarea,	cointeresarea,	motivaţia,	compor-

tamentul şi satisfacţia); 
•	 influenţa	factorilor	psihosociali	asupra	eficienţei	sistemului	informaţional-decizional;	
•	 coordonatele	psihosociale	ale	eficienţei	organizării	producţiei	şi	a	muncii;	
•	 aspectele	umane	în	procesul	de	creştere	a	eficienţei	activităţii	de	aprovizionare	tehnico-materiale	a	

întreprinderii; 
•	 psihologia	 eficienţei	 activităţii	 întreprinderii	pentru	desfacerea	produselor	pe	piaţa	 internă	 şi	 la	

export; 
Cercetările în domeniul managementului au vizat, în primul rând problematica managementului gene-

ral. Aceste eforturi sunt finalizate prin publicarea, în anul 1991, a primului tratat românesc de management. 
Revăzută şi adăugită, lucrarea reapare în cea de a II-a ediţie în anul 1993. În acelaşi an, a apărut la Edi-

tura „Hyperion XXI”, Bucureşti, tratatul de Management General, iar în anul 1994 lucrarea Menedzgment 
ABC, editată de Trisedess Kiado, Septiszent gyorgz. 

În aceste lucrări a abordat o viziune sistemică, prin prisma economiei de piaţă: 
•	 problematica	de	bază	a	managementului	general	şi	funcţional	al	societăţii	comerciale	româneşti;	
•	 restructurarea	economiei;	
•	 descentralizarea	activităţilor	economice;	
•	 sporirea	autonomiei	decizionale;	
•	 perfecţionarea	cadrului	normativ	pentru	trecerea	la	economia	de	piaţă;	
•	 formarea	unei	viziuni	manageriale	reformatoare,	orientată	spre	performanţă	şi	profit.	

În planul potenţialului uman, a relevat necesitatea operării cu elemente motivaţionale orientate, în 
special, spre consolidarea climatului de disciplină tehnologică şi în domeniul muncii orientate mai ales spre 
rezultate. Astfel, în domeniul managementului financiar a accentuat creşterea rolului pârghiilor economico-
financiare şi necesitatea folosirii ştiinţifice a acestora. 

Dl prof. univ. dr. Ion Petrescu a îmbinat munca de investigaţie şi cea de la catedră cu activitatea practică 
de conducere în domenii de importanţă pentru viaţa unei ţări; economia şi psihologia. 
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Timp de peste 25 de ani a condus servicii importante pentru funcţionarea unei întreprinderi sau in-
stituţii: planificare, organizare, învăţământ şi personal, normare, financiar, preţuri, analiză economică şi con-
trol financiar intern, cercetări ergonomice.

O contribuţie aparte a adus în domeniul practicii manageriale. Astfel, din martie 1992 până în 1996, a 
organizat cursul de practică managerială cu echipa managerială a societăţii comerciale „Fartec” S.A. Braşov. 
Din anul universitar 1993-1994 predă studenţilor disciplina „Bazele practicii manageriale”. Împreună cu di-
rectorul general de Ia S.C. „Fartec” S.A. a editat, în anul 1994, lucrarea ‘Fundamentele practicii manageriale”, 
prima de acest fel în literatura de specialitate. 

În anul următor a publicat „Introducere în practica managerială”, lucrarea primind premiul „Oskar-
Capital” pentru cea mai bună carte economică a anului 1995.

Ca director al Cursului de iniţiere în management, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, a 
asigurat iniţierea, aprofundarea, sistematizarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor participanţilor (directori ai unor 
societăţi comerciale şi regii autonome din Braşov, laşi, Cluj, Ploieşti‚ Sibiu şi alte centre industriale şi comerciale) 
referitoare la management: introducere în activitatea managerială; organizare a activităţii manageriale; proble-
me generale ale managerilor; probleme speciale ale managerilor. 

Din anul 1992 activează în cadrul învăţământului universitar privat al Fundaţiei „România de Mâi-
ne”. În prezent, este prorector al Universităţii „Spiru Haret” şi titularul disciplinei de management general şi 
bazele practicii manageriale. 

Dl prof. univ. dr. Ion Petrescu a creat Şcoala de Management din braşov. Au fost elaborate noi con-
cepte, modele şi teorii în domeniul managementului şi a aplicat în practica didactică descoperirile făcute în 
domeniul cunoaşterii manageriale. În cadrul şcolii de management de la Braşov a conceput cercetarea ştiinţi-
fică ca „serviciu”, depăşind tradiţionala abordare de concepere a investigaţiei ştiinţifice ca un bun luat în ge-
neral pentru societate. În felul acesta, a integrat cercetarea ştiinţifică universitară cu ambele sale componente 
– teoretică şi aplicativă – în planul strategic al şcolii pe termen lung.

Şcoala creată de management a îmbunătăţit literatura naţională şi internaţională de specialitate prin 
următoarele lucrări:

•	 „Tratatul	de	management	universitar”	(Ed.	Lux	Libris,	1998)	care,	prin	intenţii	şi	realizare,	furni-
zează o informare cuprinzătoare şi de autoritate asupra teoriei şi practicii în domeniu, 

•	 „Managementul	resurselor	umane”	(1995),	
•	 „Gândirea	şi	aptitudinile	managerului”	(1998),	
•	 „Metodologia	cercetării	ştiinţifice	şi	elaborării	lucrării	de	licenţă	în	management”	(1998),	
•	 „Profesiunea	de	manager”	(1997),	
•	 „Psihosociologie	managerială”	(1998),	
•	 „Succesul	managerial”	(2000),	
•	 „Metodica	predării	managementulului”	(2000),	
•	 „Managementul	performanţei”	(2002),	
•	 „Problemele	cercetării	în	ştiinţa	managerială”	(2002),	
•	 „Managementul	personalului	organizaţiei”	(2003).

III. aprecieri ale activităţii
Dl prof. univ. dr. Ion Petrescu este membru de onoare al Asociaţiei Consultanţilor în Management din 

România şi al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România.
Este atestat de Institutul Român de Management ca expert principal de gradul I în management.
A fost ales „om al anului 1996” de către Centrul Internaţional de Biografii din Cambridge – Anglia – şi 

a fost inclus, în 1997, de către Institutul biografic american printre cei 500 de lideri cu influenţă din lume 
în domeniul preocupărilor ştiinţifice. În anul 2000, în semn de recunoaştere a meritelor în domeniul mana-
gementului, i s-a decernat de către Centrul Internaţional de Biografii din Cambridge diploma şi medalia „om 
al mileniului”, iar Institutul Biografic American i-a acordat Medalia de Onoare „Mileniul 2000”.

Prin decizia numărul 423 din 22 martie 2001 a fost numit ca prorector al Universităţii „Spiru Haret”.
În anul 2004, prin Decretul Preşedintelui României nr. 1181 din 13 decembrie, „pentru abnegaţia şi de-

votamentul puse în slujba învăţământului românesc, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea 
ştiinţifică din ţara noastră” i s-a conferit Medalia „Meritul pentru învăţământ”, cl. a II-a.

Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, în semn de recunoaştere a activităţii ştiinţifice, i-a 
acordat, în anul 2005, Medalia de bronz cu diplomă.
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Pentru contribuţia adusă la dezvoltarea învăţământului în Forţele Aeriene, cu prilejul împlinirii a zece 
ani de activitate, Comandantul Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” i-a acordat Diploma de onoare 
şi Medalia comemorativă.

Pentru perioada următoare a planificat coordonarea a trei lucrări necesare şi utile în domeniul mana-
gementului:

•	 managementul	catedrei	universitare;
•	 managementul	diasporei;
•	 tratat	român	de	management	municipal.

Dl prof. univ. dr. Ion Petrescu este o personalitate extraordinar de consecventă şi disciplinată: 
•	 tolerantă,	nonconflictuală	şi	principială;	
•	 posedă	calităţi,	capacităţi	şi	aptitudini	de	manager,	de	cercetător	şi	de	profesor	 în	sensul	plin	al	

acestui cuvânt. 

dIscurs de recepţIe 
cu prilejul decernării titlului de

Doctor honoris Causa
al academiei de studii economice din moldova

Domnule Rector, stimaţi membri ai Senatului, Doamnelor şi Domnilor invitaţi!
Sunt emoţionat de acest înalt semn de preţuire care mi s-a acordat şi sunt fericit că discursul meu de 

recepţie se va axa pe „Managementul reputaţiei în învăţământul superior”, ca un omagiu adus Academiei de 
Studii Economice din Moldova şi a slujitorilor ei, ale căror distinse şi stăruitoare eforturi se înscriu ca semni-
ficative pagini în Carta reputaţiei universitare naţionale şi mondiale.

Mă simt profund legat de reputata Academie, care găzduieşte acest important eveniment din viaţa mea prin 
activitatea de cercetare ştiinţifică şi prin cea doctorală. Trecând acum de la perseverentele şi stăruitoarele acţiuni 
desfăşurate în cele două domenii la recunoaşterea meritelor şi de aici la recunoştinţă, declar că sunt adânc îndatorat 
Domnului prof. univ. dr. habilitat, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Grigore Belostecinic, 
Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Senatului Academiei, corpului de cadre universitare şi 
studenţilor acestei distinse instituţii de învăţământ superior.

Voi începe cu un adevăr ce nu poate fi contestat: 
Nimic în această lume nu se clădeşte atât de greu şi nu se distruge atât de uşor ca reputaţia. Ameninţările 

la adresa reputaţiei, indiferent că sunt reale sau perceptibile, pot literalmente distruge, în câteva ore sau câteva 
zile, o imagine sau o marcă care s-a dezvoltat sau în care s-a investit decenii întregi. Percepţia publică a riscului 
a devenit o ameninţare constantă sau recurentă la reputaţie. Această ameninţare devine şi mai severă în semni-
ficaţii şi consecinţe într-o vreme când forţele globalizării şi internetul generează deplasări fundamentale de la 
aşa-zisa „lume veche” sau, altfel spus, de la „economia industrială”, dependentă de valoarea bunurilor fizice ca 
proprietatea şi echipamentele, înspre „lumea nouă” sau „economia cunoaşterii”, caracterizată de bunurile in-
tangibile ale reputaţiei, culturii, loialităţii.

Reputaţia ca dimensiune a managementului învăţământului superior repre zintă o stare de competiti-
vitate, atinsă printr-un nivel de calitate şi eficienţă care-i asigură prezenţă durabilă pe piaţa universitară, în 
condiţiile interacţiunii multiforme şi complexe a numeroşi factori. În managementul învăţământului supe-
rior şi în mod deosebit în reputaţia care trebuie să-l însoţească în permanenţă, atingerea obiectivelor propuse 
se prezintă ca o necesitate şi componentă definiţională. Punctele de vedere expuse în continuare exprimă 
semnificaţia reputaţiei pentru creşterea valorii academice.

Între termenul „reputaţia academică” şi „costul academic” se poate pune semnul de egalitate. În zilele noa-
stre nimeni nu se mai îndoieşte în privinţa semnificaţiei reputaţiei pentru creşterea valorii academice.

Reputaţia există la fiecare instituţie de învăţământ superior din primele zile ale fondării ei. Ea se mani-
festă în cadrul evaluării reale a instituţiei de către auditoriul implicat. Această apreciere determină, în final, 
succesul dezvoltării academice în întregul ei. Beneficiarii, analiştii, partenerii de relaţii şi consu ltanţii, în 
procesul de analiză pe care îl fac, ţin seama, în principal, de reputaţia instituţiei de învăţământ superior. Ca 
indicatori ai reputaţiei academice recunoscuţi în plan mondial menţionăm:

•	 calitatea	managementului	universitar;
•	 calitatea	planurilor	de	învăţământ,	a	programelor	analitice,	a	întregului	proces	de	învăţământ	su-

perior;
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•	 capacitatea	de	a	atrage	şi	menţine	un	personal	didactic	de	înaltă	ţinută	academică;
•	 puterea	financiară;
•	 utilizarea	eficientă	a	activelor;
•	 atracţia	candidaţilor	–	viitori	studenţi;
•	 înclinaţia	spre	noi	tehnologii	de	predare-învăţare;
•	 responsabilitatea	socială	şi	implicarea	în	programe	de	anvergură	pentru	dezvoltarea	zonei	de	in-

fluenţă;
•	 succesul	pe	pieţele	universitare	naţionale	şi	internaţionale;
•	 capacitatea	de	a	se	confrunta	cu	stările	de	criză.

Indicatorii reputaţiei, tablourile de bord, productivitatea globală a factorilor, valoarea ajutătoare direc-
tă, managementul prin obiective şi procese, managementul prin proiecte, investiţiile imateriale, sunt expresii 
pentru a desemna instrumente sau metode caracteristice a ceea ce se poate numi noul instrumentar mana-
gerial, care îşi ia locul în ansamblul de lucru al instituţiilor de învăţământ superior. La acestea se adaugă de 
fiecare dată noţiunea de “reputaţie globală”.

Reputaţia globală reprezintă un obiectiv major al oricărei universităţi, fiind atât o consecinţă a influen-
ţei factorilor didactici, economici, culturali, politici, juridici, cât şi a factorului uman, a resurselor umane, în 
general, şi a celor potenţial creative, în special. De aici şi nevoia ca reputaţia globală a instituţiei de învăţământ 
superior să fie concepută şi tratată ca un sistem.

În cadrul abordării sistemice a reputaţiei globale trebuie plecat de la faptul că efectele acesteia sunt pre-
dominant indirecte şi propagate, dificil de conturat, delimitat şi evaluat, iar nivelul de dezvoltare al instrumen-
tarului metodologic de identificare a rezultatelor este încă modest, nepermiţând o comensurare riguroasă şi com-
ple tă a acestuia. Ca atare, pot fi conturate două posibile moduri de abordare a reputaţiei globale a instituţiei:

•	 în	sens	restrâns,	legat	de	eforturile	nemijlocite	implicate	în	funcţionarea	şi	perfecţionarea	sistemului	
de managementul reputaţiei globale şi de efectele directe generate de nivelul său;

•	 în	sens	larg,	determinat	de	eforturile	şi	rezultatele	ocazionate	de	funcţionarea	universităţii,	în	an-
samblul său. Managementul este tratat în această abordare ca una din cele mai importante modali-
tăţi de creştere a reputaţiei globale a instituţiei de învăţământ superior.

Şi încă o subliniere: în esenţă, reputaţia globală este un atribut al omului. Şi cum resursele umane au un 
loc şi un rol bine determinat în cadrul universităţii, putem afirma că în procesele managementului reputaţiei 
globale, mem brii instituţiei sunt mai mult sau mai puţin reputabili. Rezultă, deci, că reputaţia globala este suma 
contribuţiilor personale ale membrilor universităţii la dezvoltare şi creativitate. Ea este rezultatul unui mod de a 
gândi şi a acţiona al întregului personal în vederea realizării scopului propus, al obiectivelor previzionate.

O instituţie de învăţământ superior poate atinge culmile reputaţiei dacă fructifică întregul potenţial al 
fiecărui individ din cadrul său, stimulându-i creativitatea, oferindu-i motive de satisfacţie şi făcându-l con-
ştient de propria sa valoare. Cel mai ridicat nivel de satisfacţie îi dă împlinirea de sine. Acesta este punctul în 
care individul realizează trecerea de la nevoia-obligaţie la nevoia-aspiraţie orientată spre reputaţie.

Pentru a influenţa favorabil participarea factorului uman la procesul de creştere a reputaţiei academi-
ce, se cere un efort special de cunoaştere a personalului academic pe tot parcursul activităţii sale, cunoaştere 
concretă, individualizată, diferenţiată pentru fiecare cadru didactic şi fiecare colectiv de activitate în parte. În 
această idee, o importanţă deosebită o prezintă punerea în valoare în cadrul fiecărei universităţi a variabilelor 
factoriale de natură psihosocială, desprinderea intensităţii, a direcţiilor şi a modalităţilor de acţiune a acestora 
în procesul de creştere a reputaţiei.

Pentru instituţiile de învăţământ superior managementul reputaţiei reprezintă un domeniu major nu 
numai în planul teoriei, ci şi al practicii. Această semnificaţie este pusă în evidenţă de progresele importante 
înregistrate până în prezent, precum şi de cele ce se aşteaptă în viitor, singurele capabile să susţină modificările 
de natură educaţional-didactică, economică, tehnică, tehnologică, psihosocială şi juridică produse în ultimii ani. 
Prin referire directă la obţinerea reputaţiei, managementul reprezintă cel mai important factor. Acest lucru este 
profund conştientizat de managerii universitari care pătrund şi fructifică semnificaţia conceptului şi practicii 
manage mentului reputaţiei în procesul complex al legăturilor între universităţi în plan naţional şi în relaţii aca-
demice internaţionale, profund influenţat de mediul ambiant puternic ce le multiplică şi complică.

Sub aspectul definiţional şi al mecanismelor se impun câteva sublinieri:
•	 managementul	reputaţiei	reprezintă	un	complex	de	măsuri	ce	vizează	formarea,	dezvoltarea	şi	pro-

tecţia reputaţiei, bazat pe realizările reale ale organizaţiei şi orientat spre dezvoltarea în perspectivă 
a acesteia;

•	 noţiunile	de	bază	ale	managementului	reputaţiei	sunt	redate	de	„imagine”	şi	„reputaţie”.	
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Nu numai în plan definiţional, dar şi în cel al acţiunilor şi influenţării, managementul reputaţiei în în-
văţământul superior trebuie tratat ca un sistem. 

Sistemul de management al reputaţiei universitare reprezintă un ansamblu ce include numeroase ele-
mente care se găsesc în relaţii şi legături reciproce ce formează un anumit întreg sau o unitate. Acest complex 
de elemente este destinat să rezolve complicate sarcini de învăţământ superior, printre care şi cele ridicate de 
managementul reputaţiei universitare.

Dintre trăsăturile proprii sistemului de management al reputaţiei am selectat pe cele mai reprezenta-
tive: orientarea spre scopuri (sistemul se sprijină pe scopuri care se pot diviza pe componente); prioritatea 
intereselor sistemului asupra intereselor componentelor sale; complementaritatea componentelor sistemu-
lui unul cu altul şi cu misiunea sa; emergenţa; sinergia; multiplicaţia; continuitatea funcţionării şi evoluţiei; 
adaptabilitatea; combinarea managementului centralizat cu cel necentralizat; alternanţa căilor de funcţionare 
şi dezvoltare.

Între multiplele căi ce pot fi valorificate de către un management ştiinţific al reputaţiei se află colabo-
rarea, motivarea, stilul managerial şi afectarea unui buget de timp corespunzător. Toate acestea îmbracă noi 
trăsături şi forme în managementul reputaţiei universitare bazate pe cunoaştere.

La baza trăsăturilor managementului reputaţiei bazat pe cunoaştere se află tendinţele care se mani-
festă în tranziţia de la economia actuală la economia bazată pe cunoaştere. Astfel, se situează în plan central 
funcţia de concepere, protecţie şi integrare a cunoştinţelor referitoare la reputaţie, la asigurarea şi menţinerea 
acesteia. Are loc un proces de internalizare a activităţilor care implică specializare şi cunoştinţe în materie de 
reputaţie şi o cercetare concomitentă a realizării a patru categorii de obiective, de naturi diferite: educaţional-
didactică, economică, socială şi ecologică. Sub impactul cunoaşterii se produc modificări cantitative, struc-
turale şi calitative în categoriile de resurse cu care operează managementul reputaţiei universitare. În acest 
cadru, resursele umane şi cele informaţionale înregistrează o ascendenţă calitativă, strâns legată de resursele 
de cunoaştere.

În acelaşi timp, managementul reputaţiei în învăţământul superior are şi o esenţă culturală. Fiecare uni-
versitate are propria ei cultură, care este unică şi îi conferă o „personalitate” distinctă. Cultura instituţiei de în-
văţământ superior se sedimentează şi consolidează progresiv în funcţie de istoria acesteia, modul în care a fost 
condusă de-a lungul anilor, modelele ei specifice „de realizare a lucrurilor”, combinaţia unică de personalităţi 
manageriale care s-au aflat în fruntea instituţiei şi de stilurile acestora, experienţa dobândită în urma efectuării 
unor schimbări strategice, prezenţa distinctă pe care firma o are în mediul ei universitar. Cultura instituţiei de 
învăţământ superior este o componentă de primă importanţă a patrimoniului intangibil al acesteia, care repre-
zintă un amestec inconfundabil de „folclor” propriu, climat specific şi „personalitate” distinctă în peisajul variat 
al instituţiilor de profil similar.

În limbajul de management al reputaţiei universitare, cultura instituţiei de învăţământ superior reprezin-
tă un model de atitudini şi comportamente adoptate de o universitate pentru a face faţă cerinţelor de adaptare 
externă şi de integrare internă. Mai concret, cultura organizaţional-universitară trebuie înţeleasă ca un ansam-
blu de „reguli de joc”, care determină „spiritul de corp” al universităţii, ca scară de valori, scară pe treptele căreia 
sunt aşezate mentalităţile de bază, obiectivele şi orientările de viitor, modelele comportamentale. Ea cuprinde 
un ansamblu de norme explicite sau implicite, larg acceptate în cadrul universităţii, care dirijează atitudinile şi 
comportamentele individuale şi colective în legătură cu poziţia faţă de problemele importante pe care le are de 
rezolvat instituţia de învăţământ superior.

În managementul reputaţiei universitare se exprimă relaţiile funcţionale dintre senat şi rectorat, dintre 
consiliul facultăţii şi decanat, dintre acestea şi mediul lor. În întreg acest proces de relaţii, managementul 
reputaţiei devine relevant şi explicativ. El reclamă cunoaşterea realităţii manageriale. Ne aflăm în faţa unui 
activism managerial care reprezintă o manifestare a culturii universităţii, a unor componente ale acesteia ca 
răspunderea, motivaţia, interesul, necesitatea şi altele. Acest activism managerial este dat, de asemenea, de 
sistemul de relaţii care se statuează în cadrul managementului reputaţiei. La rândul său, formarea culturii 
instituţiei de învăţământ superior necesită acţiuni din partea sa asupra acelor factori care au influenţat-o, 
exercitând contrareacţii şi contrainfluenţe. Ne aflăm în faţa unei influenţe pe care o exercită cultura uni-
versităţii asupra personalităţii universitarilor şi care, în fi nal, se va localiza în activismul culturii managerial 
universitare.

În cadrul procesului de creştere a reputaţiei universitare şi a managementului acesteia, educaţia deţine 
un rol major. Educaţia alimentează învăţământul superior şi modelează reputaţia. Dar ea nu îşi poate îndepli-
ni aceste funcţii decât prin intermediul produsului său, care este persoana instruită. O astfel de persoană, fie 
ea cadru universitar sau student, are tot ce îi trebuie pentru a şti să aleagă căile ce conduc spre reputaţie.
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Într-o universitate de prestigiu reputaţia reprezintă un obiectiv de bază al strategiei educaţionale. Din 
acest punct de vedere, esenţa acţiunii de educaţie constă în formarea actorilor universitari în perspectiva 
scopului de asigurare a reputaţiei manageriale. Educaţia nu are raţiunea de a fi decât prin scopurile pe care 
este menită să le realizeze. În acest cadru, între finalităţile instrucţiei şi educaţiei şi conţinutul, metodologia 
didactică şi alegerea mijloacelor de instruire se stabilesc relaţii în care rezidă una dintre căile principale de 
asigurare a reputaţiei în învăţământul superior.

În încheierea discursului meu, o constatare cu valoare de subliniere: Academia de Studii Economice din 
Moldova este orientată spre o reputaţie la nivel european, temeinic ancorată în revoluţia reputaţiei. Lăsăm 
la o parte ineditul prefigurării şi ne axăm pe conexiuni, sfera de cuprindere, natura şi finalitatea reputaţiei 
ASEM-ului.

Cu o privire de analist extern, am reţinut următoarele trăsături fundamentale ale reputaţiei şi manage-
mentului acesteia în Academia de Studii Economice din Moldova:

•	 ţinând	seama	de	impactul	pe	care	îl	are	asupra	funcţionalităţii	instituţiei,	rectorul	academiei,	se-
natul, decanatele, catedrele au reuşit să extindă reputaţia în toate sferele activităţii didactice, eco-
nomice, sociale, cu accent pe tratarea informaţiilor şi utilizarea proceselor tehnologice moderne în 
învăţământul superior;

•	 în	contextul	diminuării	diferenţelor	dintre	domeniile	de	activitate,	s-a	trecut	la	organizarea	centra-
tă pe munca în echipă, interschimbabilitatea sarcinilor şi funcţionalitatea interdepartamentală;

•	 au	fost	conturate	modelele	de	creştere	a	performanţei,	în	care	scop	a	fost	reevaluat	şi	restructurat	între-
gul sistem al Academiei, asigurându-se fundamentele dezvoltării pe baza performanţei;

•	 se	depun	insistenţe	pentru	ca	principalele	funcţii	ale	Academiei	să	devină	conducerea,	protecţia	şi	
integrarea reputaţiei universitare, iar proprietatea intelectuală şi managementul reputaţiei să devi-
nă profund convergente;

•	 se	asigură	un	 înalt	nivel	de	reputaţie	de	ansamblu,	punându-se	astfel	bazele	reputaţiei	globale	a	
Academiei cu întreaga ei „trenă” didactică, economică şi socială;

•	 se	acţionează	pentru	ca	relaţiile	academice	interne	să	fie	tranzitive	şi	confirmate,	iar	promovarea	
paradigmei reputaţiei academice să se bazeze pe liberul acces la informaţii şi transformarea relaţii-
lor în relaţii de conducere în locul celor de dependenţă.

•	 se	extinde	gândirea	prospectivă	în	managementul	reputaţiei	academice,	operându-se	cu	tipul	de	
previziune universitară pe termen mediu şi lung, creându-se şi o viziune cuprinzătoare de anti-
cipaţii;

•	 se	produc	schimbări	radicale	în	direcţia	utilizării	inteligente	şi	veritabile	a	computerelor,	ceea	ce	va	
atrage după sine accelerarea inovaţiei academice, iar capacitatea de a învăţa va deveni exponenţială.

Îmi exprim ferma convingere că pentru managementul reputaţiei Academiei de Studii Economice din 
Moldova acţiunile expuse mai sus, la care se adaugă şi multe altele pe care, din motive explicabile, nu le-am 
putut cuprinde, vor avea cu certitudine un impact decisiv, deschizând porţi spre noi orizonturi academice.

Ca unul dintre cei care au umblat pe căile managementului reputaţiei academice, m-am convins cât de 
greu se pătrunde în acest perimetru al teoriei şi practicii manageriale. Cu gândul spre viitorul însoţit de succes 
al managementului, reputaţiei universitare, mă opresc aici, adresându-vă Domniilor Voastre mulţumirile 
mele pentru distinsa onoare pe care mi-aţi acordat-o, participând la solemnitatea de astăzi, şi vă încredinţez 
că şi în viitor voi conlucra cu port-drapelul învăţământului superior, ştiinţei şi cercetării economice din Mol-
dova, Academia de Studii Economice din Chişinău, pentru dezvoltarea ştiinţei şi practicii manageriale.
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mihail rotaru 
bazele  statuluI  şI  dreptuluI 

republIcII  moldova

Lucrarea  este elaborată în conformitate cu Curricumul cursului (Pro-
grama analitică), cu realizările contemporane ale ştiinţelor juridice şi pedago-
gice. În notele de curs sunt examinate bazele teoriilor generale ale statului şi 
dreptului, explicate concepţiile şi termenii juridici de bază, sunt caracterizate 
şi analizate principalele ramuri ale dreptului Republicii Moldova. În anexe 
sunt prezentate principalele acte legislative: Constituţia Republicii Moldova, 
Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, Extrasul din Legea cetăţe-
niei Republicii Moldova, Legea cu privire la proprietate, Strategia naţională 
de prevenire şi combatere a corupţiei etc. Recomandările metodice, Planurile 

de seminare, Testele de evaluare curentă şi finală, Bibliografia selectivă vor orienta activitatea studen-
ţilor în procesul instructiv, în vederea însuşirii mai eficiente a problemelor studiate.

Prezentul curs universitar este destinat, în primul rând, atât studenţilor din învăţământul su-
perior de la specialităţile nejuridice şi juridice, cât şi tuturor celor interesaţi în studierea dreptului, 
jurisprudenţei contemporane.

boris chistruga
Integrarea postIndustrIală a ţărIlor 

europeI centrale şI de est: 
realItăţI şI perspectIve

Lucrarea reprezintă un mod principial nou de abordare a proce-
sului de tranziţie – tranziţia ţărilor mai slab dezvoltate spre societatea 
postindustrială. Ea poate servi în calitate de suport teoretic şi practic 
pentru structurile economice, fiind destinată profesioniştilor preocupaţi 
de elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare economică şi 
a politicilor în domeniul relaţiilor economice internaţionale. Rezultatele 
cercetării pot servi, de asemenea, în calitate de suport didactic pentru 
diverse cursuri universitare. 

dumitru zambiţchi
teorIa probabIlItăţIlor şI statIstIca

matematIcă

În prezentul manual sunt expuse noţiunile de bază ale teoriei posibili-
tăţilor şi statisticii matematice necesare studiului fenomenelor aleatoare, în 
general, şi celor economice, în special.

Materialul teoretic este ilustrat prin numeroase exemple cu caracter 
aplicativ. Prezenta ediţie este completată cu un capitol nou „Variabile alea-
toare bidimensionale”.

Manualul este destinat studenţilor din instituţiile de învăţământ supe-
rior de profil economic şi tehnic.
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raisa borcoman
corespondenţă economIcă şI jurIdIcă

Lucrarea de faţă constituie, în esenţă, un manual pentru studenţii de la insti-
tuţiile de învăţământ de profil economic, având şi rolul unui ghid de coresponden-
ţă pentru toţi cei încadraţi în relaţiile de afaceri. Manualul este binevenit şi pentru 
persoanele care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică sau în unităţile 
economice şi care trebuie să cunoască principiile, regulile, metodele şi formele de 
organizare a lucrărilor de secretariat. Dincolo de aceasta, lucrarea inserează şi o 
orientare generală în conduita firmelor şi a întreprinderilor în relaţiile cu parte-
nerii şi clienţii. Pentru cititorii din Republica Moldova, sfaturile propuse vor fi, 
eventual, la fel de utile ca şi tehnica redactării corespondenţei propriu-zise.

petru bacal
economIa protecţIeI medIuluI

Cursul de prelegeri este destinat studenţilor şi masteranzilor de la specia-
litatea „Economia şi Managementul Mediului”, pentru formarea unor specialişti 
de înaltă calificare în acest domeniu, de o mare necesitate şi actualitate practică. 
În scopul dezvăluirii subiectelor trasate în cuprinsul acestui curs, au fost folosite 
studiile teoretice şi aplicaţiile practice din republica noastră şi din străinătate, 
au fost analizate foarte amănunţit prevederile actelor normativ-legislative na-
ţionale în vigoare, în special cele referitoare la evaluarea resurselor funciare şi a 
prejudiciilor ecologice, la subsidiile de mediu, taxele pentru utilizarea resurse-
lor naturale, pentru poluarea mediului şi depozitarea deşeurilor. De asemenea, 
este analizată informaţia statistică existentă cu privire la utilizarea şi poluarea 
resurselor de mediu, aplicarea sancţiunilor administrative şi penale pentru încălcarea legislaţiei ecologice, 
acţiunilor civile de compensare a prejudiciilor aduse factorilor de mediu. Sunt scoase în evidenţă realizările, 
dificultăţile şi perspectivele gestionării economice a resurselor naturale şi situaţiei ecologice din Republica 
Moldova şi alte state ale lumii, care au probleme similare în acest domeniu.

la biblioteca ştiinţifică aSEM:
Ion petrescu

managementul reputaţIeI

Lucrarea este o premieră în literatura română de specialitate, înscriindu-se 
într-o tradiţie personală de ancorare investigaţionaiă pe un tărâm nebătătorit şi 
care se întinde pe parcursul unei îndelungate perioade. Distincţia lucrării nu tre-
buie, totuşi, căutată în caracterul de pionierat la noi, ci mai degrabă în modul în 
care se raportează la contextul teoretic existent în afara ţării şi la orientările spre 
reputaţie, care sporesc în permanenţă în planul cunoaşterii şi generalizării ei, în 
domeniul desfăşurării unor acţiuni prin utilizarea unor metode şi reguli, precum 
şi prin urmărirea rezultatelor oglindite în nivelul profitului şi al stării de satisfac-
ţie a participanţilor la asigurarea reputaţiei şi managementului acesteia.

Tematica lucrării este structurată în două părţi. În prima parte sunt dezvol-
tate noţiuni, concepte, teorii, asocieri reputaţie – inovare – cunoaştere – schim-

bare. În partea a doua este abordat conceptul de management al reputaţiei, statutul său teoretic şi practic, latu-
ra sa educaţională, managementul anticriză al reputaţiei, evaluarea managementului reputaţiei, cu o finalizare 
referitoare la provocările şi conţinutul managementului reputaţiei în organizaţia viitorului.

Lucrarea, exploratorie cum este, deschide un nou mod de reflectare asupra managementului reputaţiei 
şi formulează o motivaţie la iniţiativa de construcţie a celor care îşi asumă rolul de a participa la procesul de 
asigurare şi dezvoltare a reputaţiei şi managementului său.

Consemnare: galina Cotelea
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