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IMPORTANŢA ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII DE SĂNĂTATE 
ŞI SECURITATE A MUNCII LA NIVEL DE UNITATE

Prof. univ. dr. Andrei MALAI,
Institutul Internaţional de Management ,,IMI-NOVA”, R. Moldova

Dr. Alina-Maria BERCEA,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, România 

the modern industrial era is characterized by the augmentation of accidents at work and gro-
wing illnesses at the workplace. according to the statistics given by the International Labour Bureau, 
2 million men and women die each year to their nonobservance or to their employers’ nonobservance 
of work protection measures. the same source informs us that approximatively 45 of each country 
gDP (growth Development Product) is allocated for expenses in this domain, characterized by the 
amplification of its dimension and gravity.

Actuala eră industrială se caracterizează şi prin am-
plificarea fenomenului de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională la locul de muncă. Conform statisticilor, 
puse la dispoziţie de Biroul Internaţional al Muncii, 
două milioane de femei şi bărbaţi mor anual din cauza 
nerespectării din partea acestora sau neluării de către 
angajatori a măsurilor de protecţie a muncii. Aceeaşi 
sursă ne informează că aproximativ 4% din PIB-ul fie-
cărei ţări este destinat cheltuielilor provocate de acest 
fenomen, caracterizat prin extinderea dimensiunii şi 
gravităţii lui.

Niciodată până acum UE, prin intermediul insti-
tuţiilor sale comunitare, dar şi prin efortul raportat la 
nivel naţional – inclusiv în România – nu a mai acordat 
o aşa de mare importanţă rolului jucat de securitatea şi 
sănătatea în muncă, în vederea realizării unei economii 
europene, cea mai competitivă şi mai dinamică din 
lume. Cercetările şi studiile statistice recent efectuate 
au constatat faptul că tocmai eliminarea riscurilor de 
accidentare şi îmbolnăvire profesională a condus la 
creşterea productivităţii şi la o economie durabilă, 
acompaniată de o ameliorare calitativă şi cantitativă 
a muncii. De aceea, organizarea activităţii de protec-
ţie a muncii trebuie înţeleasă ca o parte integrantă a 
eficienţei şi eficacităţii producţiei, şi nu ca un simplu 
accesoriu al acesteia.

Pentru realizarea acestui deziderat, considerăm 
necesară cunoaşterea obligaţiilor angajatorilor, pe 
cele ale salariaţilor, organizarea Compartimentului de 
Protecţia Muncii, dar şi cea a Comitetului de Sănătate 
şi Securitate în Muncă.

Obligaţii ale angajatorului (patronului)
Legea nr.90/1996 (republicată) privind protecţia 

muncii (articolele 13, 14, 16, 17, 18) în corelaţie cu 
Codul Muncii (articolele 173, 174, 176) şi cu Directiva 
nr.89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind punerea în 
aplicare a măsurilor vizând promovarea ameliorării 
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în timpul muncii, 
modificată prin Regulamentul nr.1882/2003 şi juri-

sprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene, 
instituie o serie de măsuri obligatorii pe care condu-
cătorul trebuie să le ia la nivelul unităţii sale. [1] Sco-
pul final al măsurilor de protecţie a muncii constă în 
asigurarea celor mai bune condiţii privind sănătatea şi 
securitatea salariaţilor la locurile de muncă. [2] De ase-
menea, trebuie făcută precizarea că legislaţia muncii 
din România, în concordanţă cu legislaţia comunitară 
şi internaţională în materie, interzice ca măsurile de 
protecţie a muncii să determine costuri materiale din 
partea salariaţilor.

Seria de măsuri obligatorii de protecţie a muncii, pe 
care angajatorul (patronul) trebuie să le ia la locul de 
muncă, poate fi grupată astfel: [3]
§ măsuri tehnico-organizatorice:
•	 elaborarea	 încă	 din	 faza	 de	 cercetare/pro-

iectare/execuţie a unor măsuri de protecţia 
muncii privind echipamentele tehnice de 
producţie astfel, încât acestea să fie bine 
adaptate la om şi să reducă riscul de acciden-
tare sau îmbolnăvire profesională (art.18, lit.a 
din Legea nr.90/1996 (republicată) şi art.173, 
alin.2, lit.d din Codul Muncii);

•	 organizarea	instructajului	salariaţilor	în	mate-
rie de securitate şi de sănătate în muncă, pre-
cum şi realizarea controlului privind cunoaş-
terea şi aplicarea măsurilor tehnice, sanitare 
şi organizatorice deja stabilite (art.18 lit.f din 
Legea nr.90/96 (republicată) şi art.176, alin. 1 
şi art.177, alin.2 din Codul Muncii); [4]

•	 asigurarea	continuă	şi	corectă	a	 funcţionării	
echipamentelor tehnice de producţie impli-
cate în procesul de muncă (art.18 lit.m din 
Legea nr.90/1996 (republicată) şi art.177, lit.
a din Codul Muncii);

§ măsuri pentru asigurarea echipamentului in-
dividual de protecţie, a echipamentului individual 
de lucru, a alimentaţiei de protecţie şi a materialelor 
igienico-sanitare:
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•	 echipamentul	individual	de	protecţie	–	orice	
mijloc de lucru purtat de salariat pentru a fi 
protejat împotriva factorilor de risc existenţi 
la locul de muncă – este acordat obligatoriu 
şi gratuit de către angajator (art.13 din Legea 
nr.90/1996 (republicată); [5]

•	 echipamentul	individual	de	lucru	–	este	format	
din mijloace prin care salariatul îşi protejează 
îmbrăcămintea şi încălţămintea în timpul pro-
cesului de muncă. Acest echipament de lucru 
este acordat obligatoriu şi plătit în proporţie 
de 50% din preţul total de către angajator 
(art.14 din Legea nr.90/1996 (republicată);

•	 alimentaţia	de	protecţie	 –	 se	 acordă	 în	mod	
obligatoriu şi gratuit salariaţilor care prestează 
munca în locuri cu condiţii nocive şi vătămă-
toare, în conformitate cu legislaţia în vigoare 
(art.16 din Legea nr.90/1996 (republicată);

•	 materialele	igienico-sanitare	–	se	acordă,	obli-
gatoriu şi gratuit, de către angajator salariaţilor 
care desfăşoară activităţi ce necesită o igienă 
personală deosebită, în conformitate cu nor-
mele în vigoare emise de Ministerul Sănătăţii 
(art.17 din Legea nr.90/1996 (republicată).

§  măsuri privind stabilirea exactă a răspunderii 
în cazul asigurării condiţiilor de muncă, a prevenirii 
accidentelor şi bolilor profesionale:

•	 conform	art.174	alin.1	din	Codul	Muncii,	„an-
gajatorul răspunde de organizarea activităţii 
de asigurare a sănătăţii şi securităţii în mun-
că”. Acesta, în colaborare cu sindicatele sau 
reprezentanţii salariaţilor, elaborează mă-
surile necesare pentru protecţia muncii. De 
asemenea, în cuprinsul Regulamentelor in-
terne sunt incluse, în mod obligatoriu, clau-
ze privind sănătatea şi securitatea în muncă 
(art.258, lit.a din Codul Muncii). Art.173, alin. 
2 din Codul Muncii indică principiile genera-
le de prevenire, de care trebuie să ţină cont 
angajatorul în momentul elaborării măsuri-
lor de protecţie a muncii: evitarea riscurilor, 
combaterea şi înlăturarea riscurilor existente, 
realizarea unor planuri de acţiune privind 
prevenirea riscurilor profesionale, acordarea 
priorităţii în cazul măsurilor de protecţie co-
lectivă faţă de cele individuale, instruirea co-
respunzătoare a salariaţilor privind sănătatea 
şi securitatea în muncă, luarea în considerare 
a evoluţiei rapide a ştiinţei şi tehnicii, înlocui-
rea echipamentelor periculoase cu altele mai 
puţin sau chiar deloc periculoase;

•	 potrivit	art.18,	alin.	2	din	Legea	90/1996	(re-
publicată), conducerea unităţii este răspun-
zătoare directă pentru realizarea măsurilor 
de protecţie a muncii.

Obligaţii ale salariaţilor 
Potrivit dispoziţiilor articolelor 6, alin.1 şi 39, alin.1 

din Codul Muncii, salariaţii au dreptul la condiţii de 

muncă optime, la securitate şi sănătate în muncă, la 
protecţie socială, la respectarea demnităţii şi la inter-
zicerea exercitării oricărei forme de discriminare.

Coroborând dispoziţiile art.39, alin.2 din Codul 
Muncii cu cele ale art.19 din Legea nr.90/1996 (repu-
blicată), au rezultat o serie de obligaţii, pe care salariaţii 
trebuie să le respecte, în vederea atingerii scopului final 
urmărit de instituţia protecţiei muncii – acela de a re-
duce, pe cât posibil, numărul accidentelor şi al bolilor 
profesionale:

§  să-şi însuşească şi să respecte normele impu-
se de protecţia muncii, precum şi atribuţiile 
profesionale incluse în fişa postului fiecăruia, 
clauzele privind securitatea şi sănătatea în 
muncă stipulate în regulamentele interne, în 
contractul colectiv încheiat la nivel naţional 
şi/sau în contractele individuale de muncă;

§  să-şi desfăşoare activitatea la locul de muncă 
astfel, încât să nu supună pericolului de ac-
cidentare sau îmbolnăvire profesională însăşi 
propria persoană sau pe ceilalţi participanţi;

§  să pună la dispoziţia organelor de control 
toate echipamentele tehnice cercetate sau 
să le furnizeze acestora toate informaţiile ne-
cesare din domeniul protecţiei muncii;

§  să utilizeze în mod corespunzător echipa-
mentul individual de protecţie. În legătu-
ră cu acest aspect, trebuie făcute câteva 
precizări, şi anume: salariaţii beneficiari ai 
acestui echipament de protecţie trebuie să 
cunoască modul de utilizare a echipamen-
tului, să-l poarte pe toată durata procesului 
de muncă, să-l folosească numai în scopul 
îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, să-l su-
pună verificărilor periodice pentru curăţire 
şi denocivizare. De asemenea, este interzis 
refuzul salariatului de a purta echipamentul 
individual de protecţie sau de a-l înlocui pe 
acesta cu unul individual de lucru; [6]

§  să anunţe conducerea unităţii cu privire la 
accidentele de muncă sau bolile profesionale 
suferite de sine sau de ceilalţi participanţi la 
procesul de muncă;

§  să oprească lucrul la apariţia unui pericol imi-
nent de producere a unui accident şi să-l in-
formeze îndată pe conducătorul locului de 
muncă. [7] Legislaţia naţională este mai re-
strictivă sub acest aspect faţă de legislaţia 
europeană, care conferă salariatului dreptul 
de a lua singur măsurile necesare pentru 
evitarea unui pericol grav şi imediat, pentru 
propria securitate sau pentru celelalte per-
soane angajate în muncă, în cazul în care se 
află în imposibilitatea de a-şi anunţa supe-
riorul ierarhic. [8]

Compartimentul de protecţie a Muncii
Compartimentul de Protecţie a Muncii joacă un 

rol tehnic în organizarea activităţii de securitate şi 
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sănătate în muncă. În cadrul acestui compartiment 
sunt convenite atribuţiile exacte ce trebuie îndepli-
nite la locul de muncă astfel, încât să se evite para-
lelismul măsurilor de protecţie a muncii de la nivelul 
tuturor departamentelor dintr-o unitate.

Pentru o cât mai bună eficienţă şi eficacitate în 
activitatea de organizare a protecţiei muncii se va ţine 
cont de: [9]

§  volumul activităţii desfăşurate în cadrul uni-
tăţii respective (numărul de salariaţi angajaţi, 
volumul producţiei realizate);

§  nivelul riscului de accidentare şi/sau îmbol-
năvire profesională existent în unitate;

§  modul de organizare teritorială a activităţii.
De asemenea, prezintă importanţă deosebită şi 

structura organizatorică a unităţii. Astfel, în cazul în 
care unitatea are în componenţa sa peste 50 de sala-
riaţi, se va constitui un Compartiment de Protecţie a 
Muncii. Dacă numărul salariaţilor este sub 50, se vor 
desemna una sau două persoane responsabile de ne-
respectarea şi nepunerea în aplicare a măsurilor vizând 
protecţia muncii în unitate.

Art.16 din „Normele generale de protecţie a muncii” 
ajută la identificarea atribuţiilor personalului din cadrul 
Compartimentelor de Protecţia Muncii:

§  să elaboreze Programul Anual de Protecţie a 
Muncii în parteneriat cu organismele specia-
lizate; pe baza acestui program să controleze 
toate locurile de muncă în scopul realizării obi-
ectivului final, acela al prevenirii şi limitării acci-
dentelor de muncă şi a bolilor profesionale;

§  să verifice dacă noxele se încadrează în limi-
tele normale admise;

§  să organizeze instructaje şi cursuri de perfec-
ţionare în domeniul protecţiei muncii;

§  să organizeze sesiuni de verificare a cunoş-
tinţelor dobândite în urma instructajelor şi a 
cursurilor de perfecţionare;

§  să ţină evidenţa accidentelor de muncă şi a 
bolilor profesionale;

§  să colaboreze cu serviciul medical de medici-
nă a muncii;

§  să propună sancţiuni cu privire la modul de 
punere în aplicare şi respectare a măsurilor 
de sănătate şi securitate în muncă.

Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă 
[10]

Art.179, alin.1 din Codul Muncii stabileşte că la 
nivelul fiecărui angajator trebuie înfiinţat un Comitet 
de Sănătate şi Securitate în Muncă. Scopul lui constă 
în implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea mă-
surilor de protecţia muncii.

Atribuţiile specifice, modul de funcţionare şi 
componenţa sunt stabilite de Normele generale de 
protecţie a muncii şi de Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Comitetului de Sănătate şi Securitate 
în Muncă, aprobat prin Ordinul ministrului Muncii şi 
Protecţiei Sociale nr.187/1998.

Dintre multiplele atribuţii ale Comitetului de Să-
nătate şi Securitate în Muncă, amintim câteva mai 
importante: [11]

§  aprobă Programul Anual de Protecţie a Mun-
cii, elaborat de Compartimentul de Protecţie 
a Muncii;

§  urmăreşte punerea lui în aplicare, impactul 
acestuia în privinţa îmbunătăţirii condiţiilor 
de muncă;

§  urmăreşte punerea în aplicare a Normativu-
lui-cadru de acordare şi utilizare a echipa-
mentului individual de protecţie;

§  analizează factorii de risc privind accidenta-
rea şi îmbolnăvirea profesională, specifici fie-
cărui loc de muncă;

§  efectuează propriile cercetări în cazul acci-
dentelor de muncă şi al bolilor profesionale;

§  raportează Inspectoratelor de muncă date 
cu privire la desfăşurarea activităţilor de 
protecţie a muncii din cadrul unităţii res-
pective;

§  urmăreşte reintegrarea sau menţinerea în 
muncă a persoanelor care au suferit acciden-
te de muncă sau boli profesionale.

Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă 
funcţionează la nivelul unităţilor care au un număr 
de peste 50 de salariaţi. Există şi o excepţie de la 
această regulă, potrivit căreia inspectorii muncii 
pot decide înfiinţarea unui Comitet de Sănătate 
şi Securitate în Muncă şi în cazul unităţilor cu un 
număr de salariaţi sub 50, dar care îşi desfăşoară 
activitatea în condiţii grele, vătămătoare sau peri-
culoase. [12]

În ceea ce priveşte componenţa sa, Comitetul de 
Sănătate şi Securitate în Muncă este format din:

§  conducătorul unităţii sau reprezentantul 
acestuia; [13]

§  conducătorul Compartimentului de protec-
ţie a muncii sau cel al Serviciului medical de 
medicină a muncii, sau persoana desemnată 
cu atribuţii în acest domeniu;

§  reprezentanţii salariaţilor.
Convocarea Comitetului de Sănătate şi Securitate 

în Muncă se face o dată pe trimestru sau ori de câte ori 
este nevoie, la cererea preşedintelui. Hotărârile se iau cu 
minimum 2/3 din numărul celor prezenţi la reuniune.

bibliografie:
1. Dispoziţiile Directivei nr.89/391 din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promova-

rea ameliorării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în timpul muncii sunt transpuse în legislaţia naţională prin 
intermediul Normelor generale de protecţie a muncii din anul 2002.
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2. Dreptul salariaţilor la asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă este expres consacrat în dispoziţiile art.39, 
alin.1, lit.f din Codul muncii.

3. A se vedea I.Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p.180-186.
4. Art.12 al Directivei nr.89/391/CEE din 12 iunie 1989 stabileşte obligaţia angajatorului cu privire la instruc-

tajul pe care acesta trebuie să-l asigure fiecărui salariat în materie de sănătate şi securitate în muncă, în 
următoarele situaţii: 

- la angajare;
- la schimbarea locului de muncă sau a funcţiei;
- la introducerea sau schimbarea echipamentului de protecţie;
- la implementarea unei noi tehnologii.

5. Angajatorul acordă obligatoriu şi gratuit echipament de protecţie personalului salariat încadrat în unita-
tea sa, dar şi personalului care desfăşoară activităţi şi care prezintă factori de risc pentru sănătate şi viaţă 
(elevii şi studenţii aflaţi în practică profesională, personalul de control, persoanele delegate/detaşate în 
respectiva unitate, vizitatorii etc.).

6. A se vedea Alexandru Ţiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Mărioara Ţichindelean, Ovidiu Ţinca, Drep-
tul Muncii, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004, p.621.

7. Conform art.50 din Legea nr.90/1996 (republicată), pericolul iminent de accidentare este definit ca fiind 
„situaţia	în	care	se	poate	produce	în	orice	moment	accidentarea	sau	îmbolnăvirea	profesională	a	unuia	sau	
a mai multor salariaţi”.

8. Ibidem 6, p.618.
9. A se vedea S. Ghimpu, Al. Ţiclea, Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p.412.
10. Similar României, în Franţa funcţionează Comitetul de igienă şi securitate. Conform art.L.236-2 din Codul 

muncii francez, misiunea generală a Comitetului constă în protejarea şi sănătatea salariaţilor (inclusiv a 
celor angajaţi temporar), precum şi ameliorarea condiţiilor de muncă.

De asemenea, Comitetul de igienă şi securitate:
- veghează asupra realizării şi punerii în aplicare a reglementărilor din domeniul protecţiei muncii;
- analizează condiţiile de lucru din întreprindere (unitate);
- analizează factorii de risc la care sunt supuşi salariaţii – în special femeile gravide;
- realizează studii şi efectuează anchete.

11. Conform art.7 al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănătate în 
Muncă, aprobat prin Ordinul ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.187/1998.

12. Conform art.180 din Codul muncii.
13. În conformitate cu art.5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de Securitate şi Sănă-

tate în Muncă şi cu art.32 din Normele generale de protecţie a muncii.

ANALIZA MANAGERIALĂ A SISTEMULUI DE OCROTIRE
A SĂNĂTĂŢII îN REPUbLICA MOLDOVA

Comp. Marcel BEjAN, ASEM

Le niveau du développement de la médecine et la qualité de services médicaux prestés est un 
problème actuel et essentiel pour la population de la République de Moldavie. C’est avec regret qu’il 
faut mentionner que la possibilité d’une assistance médicale qualitative dans les institutions curati-
ves diminue sans cesse.

„Qui est en bonne santé
 est riche sans le savoir”

Nivelul dezvoltării medicinii şi calitatea serviciilor 
medicale prestate rămâne a fi, deocamdată, o proble-
mă actuală şi stringentă pentru populaţia Republicii 
Moldova. Vom menţiona cu regret că posibilitatea 
acordării ajutorului medical calitativ în instituţiile cu-
rative de stat se reduce cu fiece an. Cauzele principale 
ale acestei tendinţe sunt nivelul insuficient de finanţare 
de către stat a domeniului sănătăţii, lipsa posibilităţilor 
şi a surselor pentru promovarea reformei medicale na-

ţionale, metodele administrative de comandă ce ţin de 
gestiunea ramurii şi greşelile în politica de cadre. Des-
creşterea catastrofală a nivelului de trai al populaţiei 
în îmbinare cu diminuarea posibilităţilor de acordare a 
asistenţei medicale calificate s-a soldat deja cu nişte in-
dicatori medico-demografici nefavorabili, caracterizaţi 
printr-un nivel înalt al morbidităţii şi mortalităţii.

În prezent, starea sănătăţii populaţiei din Republi-
ca Moldova poate fi apreciată drept critică. Manifesta-
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rea crizei economice şi financiare a dus la micşorarea 
numărului populaţiei, scăderea natalităţii, creşterea 
mortalităţii la toate categoriile de vârste, diminuarea 
indicatorilor duratei medii de viaţă. Nivelul de morbi-
ditate a populaţiei are tendinţe de creştere. Finanţarea 
sistemului de ocrotire a sănătăţii se reduce, fapt ce duce 
la înrăutăţirea situaţiei pe viitor.

Clădirile instituţiilor medicale din Republica Mol-
dova nu sunt reparate de mulţi ani, nu se reînnoiesc 
utilajele lor, se utilizează aparatura medicală cu termen 
de exploatare expirat. Resursele, distribuite pentru 
ocrotirea sănătăţii, ajung doar pentru remunerarea 
muncii lucrătorilor medicali.

În majoritatea cazurilor, serviciile medicale pen-
tru pacienţi sunt acordate cu plată, ceea ce duce la 
micşorarea adresărilor la instituţiile medicale. Drept 
urmare, în Republica Moldova, se observă o diminuare 
a indicatorilor sănătăţii naţiunii. Creşterea populaţiei 
este negativă şi prezintă 1,0%, dar durata medie de 
viaţă este egală cu 67, 4 ani.

Anual, în instituţiile medicale din Moldova, se 
tratează 11% din populaţie, ceea ce este extrem de 
puţin. Aceasta a dus la faptul că, în prezent, 81% din 
bolnavii gravi decedează acasă, deoarece nu au surse 
pentru tratament în condiţii de staţionar.

Din aceste considerente a apărut necesitatea 
căutării unor fonduri noi şi stabile de finanţare a 
sistemului ocrotirii sănătăţii cu participarea statului, 
a agenţilor economici şi a populaţiei. Drept rezultat 
eficient al celor expuse anterior este implementa-
rea sistemului de asigurare medicală obligatorie, 
care trebuie să fie organizat astfel, încât să asigure 
echitatea socială, egalitatea şi accesibilitatea la 
principalele tipuri de ajutor medical pentru toate 
păturile populaţiei.

Scopurile de bază ale asigurării medicale obligatorii 
sunt:

1. Extinderea resurselor financiare pentru ocro-
tirea sănătăţii din contul atragerii resurselor 
extrabugetare;

2. Descentralizarea gestionării activităţii curati-
ve şi de profilaxie pe calea transmiterii uni-
tăţilor teritoriale drepturilor fundamentale 
privind crearea şi valorificarea fondurilor asi-
gurărilor medicale obligatorii;

3. Majorarea eficacităţii utilizării obiectelor 
complexului socio-medical;

4. Crearea premiselor de trecere la piaţa servicii-
lor medicale, totodată, păstrând posibilitatea 
acordării gratuite a acestora pentru păturile 
vulnerabile ale societăţii;

5. Intensificarea cerinţelor faţă de responsabi-
litatea personalului din instituţiile medicale 
pentru rezultatele activităţii din punct de ve-
dere social şi economic;

6. Cointeresarea materială a populaţiei şi a în-
treprinderilor în îmbunătăţirea condiţiilor 
de muncă şi a ocrotirii naturii, în diminuarea 

morbidităţii prin intermediul efectuării unui 
şir de măsuri ce ţin de profilaxia acestora. 

În prezent, pot apela la serviciile medicale cu plată 
mai puţin de 10% din populaţie. Asistenţa medicală a 
păturilor social-vulnerabile din republică trebuie să fie 
asigurată, în primul rând, de stat, care este obligat să 
realizeze principiul echităţii sociale. Unicul mijloc de 
protecţie a sănătăţii populaţiei sărace în acest caz este 
implementarea asigurării medicale obligatorii. 

Apelarea la experienţa altor state ne demonstrează 
că calea cea mai eficientă de rezolvare a problemelor fi-
nanciare şi politice ale sistemului ocrotirii sănătăţii este 
formarea sistemului de finanţare şi control bazat pe 
criteriul calităţii deservirii medicale. Astfel de proble-
me, ca asigurarea accesibilităţii serviciilor medicale de 
bază pentru populaţie, ameliorarea calităţii deservirii 
medicale, pot fi soluţionate prin intermediul aplicării 
sistemului de asigurare medicală. În ţara noastră, lipsa 
acestui sistem nu numai că acutizează aceste probleme, 
dar, totodată, poate distruge sistemul ocrotirii sănătăţii 
al statului. Din experienţa altor state putem deduce că 
fiece ţară foloseşte modelul său propriu de asigurare 
medicală, care ţine cont de particularităţile acestui stat 
şi, în primul rând, de mentalitatea populaţiei. Pentru 
Republica Moldova este important investigarea expe-
rienţei altor state străine privind efectuarea asigurării 
medicale şi utilizarea acelor condiţii aplicabile în cazul 
Republicii Moldova.

1. Este necesar a învinge împotrivirea lucrăto-
rilor medicali ce ţine de implementarea asi-
gurării medicale, deoarece în astfel de cazuri 
apare responsabilitatea pentru prestarea ser-
viciilor medicale necalitative.

2. Implementarea asigurării medicale în calita-
te de mecanism de protejare a populaţiei în 
domeniul ocrotirii sănătăţii poate fi cu succes 
efectuată în cazul prezenţei condiţiilor cores-
punzătoare. Mai întâi de toate, este necesar a 
o vedea drept un instrument în politica statului 
care ajută la rezolvarea principalelor probleme 
din sistemul ocrotirii sănătăţii.

3. Pentru creşterea eficacităţii sistemului de 
finanţare a ocrotirii sănătăţii este necesară 
reforma acestuia, care include divizarea func-
ţiilor şi a responsabilităţilor cumpărătorilor şi 
prestatorilor de servicii medicale, implemen-
tarea relaţiilor contractuale şi dezvoltarea 
concurenţei. 

4. În procesul de reformare a sistemului de fi-
nanţare a ocrotirii sănătăţii este necesară 
divizarea în blocuri, care pot fi, la rândul lor, 
implementate cu succes pe compartimente. 
Fiece bloc trebuie discutat în calitate de in-
ovaţie individuală, după care celelalte blocuri 
nu pot fi implementate imediat după blocul 
deja aplicat.

5. Este necesară asigurarea unui control riguros 
din partea organelor de stat asupra cheltuie-
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lilor legate de asigurările medicale obligatorii 
şi asigurarea protejării drepturilor cetăţeni-
lor, în caz contrar, este destul de mare posibi-
litatea de implementare a mijloacelor contrar 
destinaţiei, fapt ce va duce la agravarea situa-
ţiei în ramură şi la discreditarea sistemului în 
ansamblu.

6. Nu trebuie monopolizat acest tip de acti-
vitate, deoarece în acest caz se micşorează 
efectul implementării asigurărilor medicale 
obligatorii din motivul lipsei de cointeresare 
a Companiei de Asigurare Medicală în înde-
plinirea angajamentelor sale.

7. La introducerea în sistemul asigurărilor me-
dicale obligatorii a noilor participanţi – com-
panii de asigurare medicală, este necesară 
stabilirea metodelor clare de finanţare a 
companiilor de asigurări medicale în baza 
normativelor medii pentru o persoană utili-
zând coeficientul de cheltuieli pe sexe.

8. Printre scopurile strategice ale reformei să-
nătăţii, putem enumera următoarele:

- asigurarea echilibrului volumului garanţii-
lor de stat de acordare populaţiei a ajuto-
rului medical cu posibilităţile financiare ale 
statului;

- dezvoltarea mecanismelor de coordonare 
a activităţii tuturor verigilor sistemului de 
gestiune a ocrotirii sănătăţii în baza intro-
ducerii planificării teritoriale complexe în 
sistemul ocrotirii sănătăţii şi revizuirii me-
canismelor de gestiune cu fondurile de asi-
gurare;

- reformarea sistemului de finanţare a ocrotirii 
sănătăţii include:
§  asigurarea stabilităţii şi transparenţei sis-

temului de finanţare a domeniului ocrotirii 
sănătăţii;

§  implementarea mecanismelor de planifica-
re financiară şi a mecanismelor de achitare 
a ajutorului medical, ce stimulează creşte-
rea eficacităţii utilizării resurselor în ocroti-
rea sănătăţii;

§  finalizarea trecerii la forma de mobilizare a 
resurselor financiare pentru ocrotirea sănă-
tăţii preponderent din contul asigurărilor şi 
la finanţarea din asigurările instituţiilor me-
dicale;

§  fundamentarea reglementării de către stat 
a ajutorului medical contra plată acordat în 
instituţiile medicale de stat şi municipale;

§  legalizarea treptată a participării populaţiei 
în finanţarea ajutorului medical;

§  asigurarea independenţei instituţiilor me-
dicale de stat şi municipale şi lărgirea spec-
trului de forme organizaţional-legislative 
ale instituţiilor medicale.

9. Pentru realizarea problemei de neasigurare 
financiară a garanţiilor de stat a deservirii 
medicale a populaţiei este necesară utiliza-
rea următoarelor metode:

- creşterea volumului finanţării sociale a ocro-
tirii sănătăţii;

- restructurarea sistemului de deservire medi-
cală care asigură creşterea eficacităţii poten-
ţialului de resurse al reţelei instituţiilor medi-
cale deja formate;

- micşorarea garanţiilor de stat;
- legalizarea participării populaţiei în finanţa-

rea ajutorului medical;
- dezvoltarea formelor de asigurare medicală 

obligatorie şi facultativă.
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SARCINILE ACTUALE ALE MANAGEMENTULUI 
îN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII

Drd. Haj Assaf MAHMuD, ASEM

In the present article some important questions of management in the system of public health 
services are considered. the factors defining the direction of management development in establish-
ments of public health services are analyzed; a conclusion about necessity to actively use there con-
temporary approaches of highly effective management is made. 

Odată cu dezvoltarea economiei şi a relaţiilor de 
piaţă în Republica Moldova, se intensifică implicarea în 
economia de piaţă a instituţiilor de ocrotire a sănătăţii. 
În acest context, o problemă actuală devine aplicarea 
ideilor şi principiilor managementului contemporan. 
De asemenea, se observă un interes în creştere pentru 
management ca disciplină ştiinţifică profesionistă ce 
are obiectul şi subiectul său specific. Iar folosirea rezul-
tatelor obţinute de cercetătorii din acest domeniu în 
practica de activitate a furnizorilor de servicii medicale 
(curative, de profilaxie, diagnostic, asistenţă medicală) 
poate fi considerată drept garanţie a succeselor refor-
mei care, actualmente, se desfăşoară în ţară.

Să analizăm câteva noţiuni-cheie ale managemen-
tului din sfera ocrotirii sănătăţii.

Disciplina ştiinţifică (obiectul ştiinţific) – este ştiin-
ţa despre gestiunea resurselor financiare, de muncă, 
intelectuale, tehnico-materiale, informaţionale etc., pe 
care o efectuează organizaţiile şi instituţiile de ocrotire 
a sănătăţii prin intermediul planificării strategice, orga-
nizării, motivării, controlului pentru realizarea obiec-
tivelor preconizate. Cel mai important dintre aceste 
obiective sau misiunea principală a managementului 
în sfera dată este păstrarea şi asanarea sănătăţii cetă-
ţenilor, creşterea longevităţii şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii [1, 2, 4, 5]. 

Concepţia actuală privind sănătatea populaţiei 
poate fi considerată drept concepţie-cadru, în primul 
rând, pentru formularea sarcinilor actuale ale manage-
mentului în sistemul de ocrotire a sănătăţii: reducerea 
pierderilor pe care le suportă societatea din cauza 
îmbolnăvirilor şi a deceselor, îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor medicale prin utilizarea mai raţională a 
resurselor de ocrotire a sănătăţii. În al doilea rând, un 
asemenea concept permite dezvoltarea planificată 
a managementului în sfera ocrotirii sănătăţii şi în 
subsistemele ei (bunăoară, în instituţiile medicale). 
Principalele dintre acestea, convenţional sistematizate 
pe grupe, sunt: social-economice (locul de muncă, 
condiţiile de trai şi nivelul de venituri ale populaţiei, 
calitatea şi accesibilitatea diverselor tipuri de servicii 
medicale, sistemele şi mecanismele de instruire şi edu-
caţie medicală existente în ţară ş.a.); social-psihologice 
(conştientizarea sănătăţii şi modului sănătos de trai ca 
valori importante); social-politice (susţinerea de către 
stat şi societate a misiunii de ocrotire a sănătăţii prin 

intermediul legislaţiei şi al politicii sociale a statului); 
factorii socioculturali, genetici, economici, ce asigură 
potenţialul de menţinere a sănătăţii [1, 2, 4].

Analiza factorilor (complexităţii, dinamicii, inter-
dependenţei, priorităţilor şi ai impactului factorilor) 
ne permite să subliniem că direcţiile principale de 
dezvoltare a managementului în sfera ocrotirii sănă-
tăţii sunt: asigurarea echilibrului sănătăţii, optimizarea 
potenţialului şi a resurselor de ocrotire a sănătăţii 
sociale [4, 5].

•	 Echilibrul	 sănătăţii societăţii se exprimă prin 
indicatorii respectivi din sfera ocrotirii sănă-
tăţii la nivel social şi individual. Acesta re-
flectă echilibrul dintre potenţialul sănătăţii 
indivizilor şi factorii din anturajul lor social şi 
fizic, ce acţionează pe parcursul unei anumi-
te perioade de timp.

•	 Potenţialul	 sănătăţii este totalitatea capaci-
tăţilor individului şi a particularităţilor lui de 
comportament, cu ajutorul cărora se poate 
pronostica predispunerea omului la o boală 
sau alta. Se poate constata axiomatic: cu cât 
mai mulţi oameni au potenţial de sănătate 
sporit, cu atât e mai mare potenţialul de să-
nătate al societăţii în ansamblu.

•	 Resursele	de	sănătate. Dintre acestea fac par-
te: mijloacele de care dispune statul, societa-
tea, businessul, indivizii pentru consolidarea 
potenţialului de sănătate. 

Subliniem că sarcina principală a managementului în 
sfera ocrotirii sănătăţii o constituie elaborarea şi îndeplini-
rea măsurilor orientate spre întărirea sănătăţii populaţiei 
prin atingerea echilibrului şi realizarea potenţialului de 
păstrare a sănătăţii prin utilizarea optimă a resurselor.

Interacţiunea dintre factorii, condiţiile, evenimente-
le, procesele şi problemele managementului instituţiilor 
de ocrotire a sănătăţii poartă un caracter complex, multi-
aspectual, situaţional. Ea este însoţită de incertitudine 
şi imprevizibilitate. Convenţional, aceasta se poate de-
monstra schematic în modul următor (vezi figura 1).

Analiza factorială conduce la concluzia că asanarea 
şi păstrarea sănătăţii populaţiei constituie sarcina cea 
mai importantă a statului. Ea poate fi realizată în mod 
reuşit prin eforturile comune ale statului, organizaţiilor 
obşteşti, organelor şi organizaţiilor din sfera ocrotirii 
sănătăţii printr-o strânsă colaborare a acestora.
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O condiţie obiectivă în acest proces trebuie consi-
derată sporirea gradului de responsabilitate nu numai 
din partea fiecărui factor menţionat mai sus, ci şi a 
fiecărui cetăţean în parte pentru păstrarea sănătăţii 
proprii şi a celor din jur, prin conştientizarea şi realiza-
rea unui comportament respectiv.

În plus, starea sănătăţii populaţiei constituie, de 
asemenea, indicatorul integral al dezvoltării sociale a 
ţării, reflectarea bunăstării ei social-economice şi mo-
rale, un factor puternic de acţiune asupra potenţialului 
naţional.

De subliniat că înţelegerea corectă a sănătăţii popu-
laţiei consolidează componenta ei socială, concentrează 
atenţia asupra repartizării proporţionale a responsabilită-
ţii pentru ocrotirea sănătăţii între stat, societate, individ şi 
personalul medical (furnizorul de servicii medicale).

O importanţă deosebită o are comportamentul popu-
laţiei, conştientizarea de către aceasta a modului sănătos 
de viaţă şi a măsurilor (deciziilor) adoptate la nivel de stat 
şi de autorităţile administraţiei publice locale, de către 
organizaţiile obşteşti şi managerii instituţiilor medicale.

Managementul în sistemul ocrotirii sănătăţii se 
asigură prin acţiunile şi deciziile coordonate la toate 
nivelurile menţionate. La fiecare dintre acestea, solu-
ţiile sunt diferite, dar scopul este acelaşi – menţinerea 
mediului ce contribuie la perpetuarea unui mod să-
nătos de trai, întărirea sănătăţii populaţiei, scăderea 
nivelului de morbiditate.

Includerea instituţiilor de ocrotire a sănătăţii în 
sfera economiei de piaţă face necesară determinarea 
traiectoriei de dezvoltare a managementului acestor 
organizaţii (elaborarea strategiilor, selectarea struc-
turilor, sistemelor, proceselor, comportamentului), 
ţinându-se cont de faptul că domeniul de ocrotire a 
sănătăţii devine parte a pieţei de mărfuri şi servicii.

Din aceste considerente, domeniul trebuie să se 
supună legităţilor generale. Totodată, trebuie să se ţină 
cont de particularităţile specifice pieţei de servicii din 
sfera ocrotirii sănătăţii în raport cu alte ramuri şi sfere 
ale businessului. La acestea se pot atribui:

•	 caracterul	 social	 pronunţat	 al	multor	 servicii	
medicale, de care au nevoie toţi membrii so-
cietăţii. O mare însemnătate are anume com-
ponenta socială;

•	 cererea	pentru	 serviciile	de	ocrotire	 a	 sănă-
tăţii mai mult ca în alte ramuri poate fi pro-
vocată de ofertă, dat fiind faptul că furnizorul 
de servicii medicale, conform statutului său, 
influenţează alegerea, volumul şi tipurile de 
bunuri (servicii) propuse, sunt posibile şi situ-
aţii în care serviciile prestate de furnizor pot fi 
dictate de dorinţa acestuia de a obţine profit 
şi nu de rezultatele clinice respective;

•	 capacitatea	unor	 tipuri	de	 servicii	de	a	 crea	
efect exterior. Aceasta are loc atunci când 
serviciul este acordat unei anumite persoane 

 3
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managementului institu iilor de ocrotire a s n t ii poart  un caracter complex, 
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Conven ional, aceasta se poate demonstra schematic în modul urm tor (vezi figura 1). 
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(vaccinul, spre exemplu, contra unor boli in-
fecţioase), iar efectul lui util se extinde asupra 
multor altor oameni. 

În plus, trebuie menţionat că unele tipuri de ser-
vicii medicale se înscriu în modelul de piaţă obişnuit. 
Aceasta se explică prin faptul că nu întotdeauna este 
posibilă pronosticarea apariţiei unor boli, care necesită 
cheltuieli de o singură dată în sume mari. Piaţa nu pro-
tejează cetăţeanul în asemenea situaţii. Anume pentru 
autoprotejare se practică asigurarea medicală. Aceasta 
condiţionează necesitatea de a perfecţiona pieţele de 
servicii medicale şi de asigurare medicală, astfel încât 
ele să ofere servicii accesibile şi calitative, acordând 
posibilităţi egale tuturor cetăţenilor.

Cu toate că caracteristicile mai sus-menţionate sunt 
specifice (unice) sferei de ocrotire a sănătăţii în condiţiile 
economiei de piaţă, în multe alte privinţe această sferă nu 
se deosebeşte de oricare altă ramură economică [1, 4].

Făcând trimitere la cercetările efectuate de cunos-
cutul savant Michael Porter [1], vom menţiona că forţa 
motrice a creşterii neîntrerupte a calităţii şi accesibilităţii 
serviciilor medicale o constituie inovaţiile ce stimulează 
concurenţa şi se prezintă drept factor-cheie pentru pro-
movarea reformelor în sfera ocrotirii sănătăţii.

Elaborarea şi aplicarea unor noi concepte privind 

profilaxia şi tratamentul diverselor boli, aplicarea unor 
noi metode şi modalităţi de prestare a serviciilor medi-
cale şi pentru îmbunătăţirea în ansamblu a deservirii 
în această ramură necesită şi dezvoltarea formelor, 
metodelor, sistemelor şi proceselor manageriale.

Pentru exemplificare, vom apela la experienţa Di-
recţiei municipale de ocrotire a sănătăţii din capitală. În 
Chişinău funcţionează 31 de instituţii curative publice: 12 
centre mixte de medicină, 8 spitale (inclusiv pentru copii 
şi specializate), precum şi alte centre consultative, de diag-
nostic şi stomatologice. Printre obiectivele lor de cea mai 
mare importanţă se află, în primul rând, implementarea şi 
utilizarea utilajelor medicale moderne. Pentru procurarea 
acestora în anul curent se preconizează 1,3 milioane de 
lei şi circa 11 milioane vor fi cheltuite pentru reparaţia 
şi reconstrucţia încăperilor din spitalele subordonate 
Direcţiei municipale de ocrotire a sănătăţii [6].

Se poate conchide că soluţionarea acestor proble-
me şi obţinerea rezultatelor scontate în multe privinţe 
depind de capacitatea managementului de a utiliza, 
de rând cu structurile funcţionale la momentul actual, 
mecanismele unor structuri şi sisteme adaptive, de 
a promova conceptele de proiect şi echipă; a crea 
atmosfera de autoinstruire în cadrul organizaţiei, a 
perfecţiona comunicaţiile de reţea.
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FACTORII  NECESARI PENTRU CREAREA ECHIPELOR EFICIENTE  
îN CADRUL ORGANIZAŢIILOR DE bUSINESS

Drd. Natalia ANDREEV, ASEM

In the article different approaches and concepts of teams’ formation in business organizations 
are analyzed. a focus is made on the essence and value of team work. Conclusions about necessity 
to study and use the principles and methods of creation of highly efficient teams in national business 
are made.

Recunoscând, pe deplin justificat, că în sec. XXI 
formarea unor echipe eficiente în societate şi în bu-
siness constituie un factor important pentru promo-
varea transformărilor sociale şi economice, vom mai 
menţiona că implementarea metodei de activitate în 
echipă este, concomitent, şi o serioasă încercare pentru 
managerii şi colaboratorii din organizaţii.

Chestiunea referitoare la utilizarea eficientă a po-
tenţialului activităţii în echipă în business  constituie nu 
numai o cerinţă de actualitate, ci şi o problemă intens 
discutată atât în cercurile ştiinţifice, cât şi în rândurile 
managerilor practicieni din diverse ţări, inclusiv din 
Republica Moldova.

Experienţa companiilor performante, expusă 
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pe larg în lucrările de specialitate (vezi bibliografia), 
demonstrează că succesul dezvoltării lor în multe pri-
vinţe se explică prin faptul că acestea pun în aplicare 
concepţia muncii în echipă. Esenţa acesteia rezidă în 
faptul că elementul formator de structuri în companiile 
competitive nu este managerul, ci grupa, echipa de 
lucrători. De atingerea unui nivel înalt de colaborare 
prin intermediul activităţii în echipă depinde eficienţa 
şi performanţa businessului.

Cercetătorii managementului leagă eficienţa busi-
nessului de aplicarea reuşită a principiilor de activitate 
în echipă a organizaţiei [3, 4]. Ei consideră că aceste 
principii au viitor, deoarece munca în echipă permite  a 
reacţiona rapid la schimbările din mediul concurenţial, 
a realiza cu succes ofertele clienţilor [3].

Dar nu e suficient numai ca managerii să recunoas-
că echipele ca factor  al activităţii eficiente a organiza-
ţiei. În procesul aplicării acestei metode, ei trebuie să 
înveţe a determina, a analiza şi soluţiona problemele 
privind formarea şi funcţionarea echipelor.

Pentru crearea reuşită a unor echipe eficiente în 
organizaţii, managerii trebuie să înţeleagă bine ce 
înseamnă echipa şi munca în echipă. Unii cercetători 
definesc grupul sau echipa în modul următor. Echipa 
constă din două şi mai multe persoane, având obiective 
comune şi obligaţii interdependente, care îşi coordo-
nează activitatea în comun şi se consideră ca părţi ale 
unui tot întreg [3].

Specificul echipei ca formaţiune socială constă în 
faptul că din contul acţiunilor coordonate ale tuturor 
membrilor ei se atinge un efect sinergetic. Aceasta 
înseamnă că rezultatul activităţii în echipă depăşeşte 
rezultatul sumar individual al membrilor ei [4,5]. Astfel, 
echipa este un grup de persoane care lucrează împreu-
nă, căreia îi sunt caracteristice: scopul comun, spiritul 
de lider, coeziunea, încrederea reciprocă, profesiona-
lismul şi susţinerea reciprocă a membrilor.

Echipa, de regulă, se compune din 10, 12 oameni. 
Se consideră că, având un număr prea mare de membri, 
echipa poate deveni dificil dirijabilă, în ea se pot forma 
subgrupuri cu obiective şi sarcini deosebite de cele ale 
echipei în ansamblu.

La baza formării echipei stau aceleaşi valori, reguli 
şi norme de comportament, ce permit crearea în inte-

riorul ei a unor relaţii reciproce productive. Managerul 
trebuie să contribuie la crearea unei atmosfere, în care 
fiecare membru al echipei să conştientizeze faptul 
că pentru îndeplinirea sarcinilor asumate de echipă 
e responsabilă întreaga echipă. Fiecare membru al 
echipei poartă răspundere nu numai pentru partea 
sa în rezultatul comun, ci şi pentru rezultatul activităţii 
întregii echipe. Pentru obţinerea rezultatelor comune, 
interacţiunea dintre membrii echipei trebuie să fie 
bazată pe colaborare. Membrul echipei trebuie să fie 
pregătit şi cointeresat în obţinerea rezultatelor de către 
întreaga echipă.

Atmosfera de creaţie ce se creează în procesul acti-
vităţii în echipă contribuie la soluţionarea problemelor 
şi la afirmarea fiecărui membru al echipei. Acestea 
sunt principalele cauze, pentru care oamenii tind să 
colaboreze în echipă.

Pentru estimarea eficienţei echipelor,  trebuie să 
se ţină cont de productivitatea activităţii în echipă 
din punctul de vedere al  satisfacţiei clienţilor (interni 
şi externi). De asemenea, formarea în echipă a unor 
deprinderi comune, ce vor ajuta echipei să obţină in-
dici performanţi  în activitatea ei de viitor. Unul dintre 
criteriile activităţii eficiente în echipă trebuie conside-
rată evoluţia individuală a participanţilor, adică gradul 
în care experienţa de activitate în echipă contribuie la 
dezvoltarea individuală şi satisface cerinţele membrilor 
echipei [3].

Bineînţeles, echipele sunt avantajoase, dar tre-
buie să se ţină cont şi de pericolele ce trebuie să se 
afle în atenţia managerilor, pentru ca acestea să nu 
pericliteze organizaţia în ansamblu. La asemenea 
pericole se atribuie tendinţa membrilor grupului 
de a realiza obiective strict individuale în dauna 
obiectivelor comune ale echipei, predominarea unuia 
dintre membrii echipei, ce se manifestă ca suprimare 
a opiniilor celorlalţi membri, conformismul. Ultimul 
apare în cazurile în care membrii grupului, apreciin-
du-şi  înalt apartenenţa la echipă, nu acceptă nici un 
fel de critică la adresa ei. În asemenea cazuri, grupa, 
ignorând opiniile şi propunerile, riscă să adopte 
decizii eronate.

În continuare, vom prezenta tipurile de echipe şi 
riscurile respective cu care se pot confrunta acestea.

Tabelul 1
Tipologia echipelor, riscurile şi posibilităţile lor,

formulate de j. Hakmen [3]
Tipul echipei Riscuri posibilităţi

Echipele managerilor de nivel superior 
(stabilirea direcţiilor de dezvoltare a 
organizaţiei)

Caracterul izolat, lipsa contextului or-
ganizatoric

Independenţa: influenţarea principale-
lor aspecte ale activităţii organizaţiei

Grupurile cu destinaţie specială (ela-
borarea şi realizarea unor proiecte 
unice)

Echipa nou-formată şi lucrul necunos-
cut

Scopul precis şi termene limitate

Grupurile profesionale de intermediari 
(acordarea de asistenţă din partea 
specialiştilor)

Dependenţa de activitatea altor per-
soane

Folosirea experienţei profesioniştilor
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Tipul echipei Riscuri posibilităţi

Grupurile de antrepriză (jocul pentru 
spectatori)

Susţinerea insuficientă a organizaţiei
Nivelul înalt al jocului  este stimulat de 
concurenţă şi / sau de către spectatori

Grupurile de deservire a consumato-
rilor (la comercializarea mărfurilor şi a 
serviciilor)

Gradul insuficient de participare la 
activitatea companiei-mamă

Organizarea şi menţinerea legăturii 
dintre compania-mamă şi consuma-
tori

Grupurile de producţie (elaborarea şi 
producerea mărfurilor)

Exagerarea în tehnologie; contacte 
insuficiente cu utilizatorii finali

Munca fără întrerupere, posibilitatea 
de perfecţionare treptată a structurii şi 
a produsului echipei

Sursa: J. Hаckmeн, 1990. Citat din cartea: Дэвид Бодди, Роберт Пэйтон. Основы менеджмента. СПБ. Издательство «Питер», 1999

De rând cu tipurile de echipe menţionate în tabel, 
în baza materialelor [4], în cadrul organizaţiilor mai pot 
exista şi următoarele tipuri: 

•	 echipe	 formale	 cu	 autogestiune.	 Se	 delimi-
tează trei tipuri de asemenea echipe: cu rela-
ţii reciproc-structurale pe orizontală şi pe ver-
ticală, precum şi echipe specializate. Echipele 
formale se creează ca parte a structurii orga-
nizatorice a întreprinderii. Echipa cu structu-
ră pe verticală cuprinde în sine managerul 
şi subalternii săi formali. Ea este funcţională 
şi poate include  câteva niveluri ierarhice 
în cadrul unei secţii funcţionale. Echipa cu 
structură pe orizontală  include colaboratori 
din diverse secţii  de unul şi acelaşi nivel. O 
varietate de echipă pe orizontală o constituie 
grupurile speciale formate din subdiviziuni 
diferite, cărora li se încredinţează executa-
rea anumitor activităţi responsabile. După ce 
echipa dată a atins obiectivele preconizate, 
ea se desfiinţează; 

•	 comitetele	 includ	 lucrători	 în	 conformitate	
cu statutul lor, spre deosebire de grupurile 
specializate, de la participanţii cărora se cere, 
în primul rând, posedarea deprinderilor ne-
cesare pentru soluţionarea diverselor proble-
me. Comitetele au de a face cu probleme ce 
apar în mod regulat şi se concep ca parte a 
structurii organizatorice. Spre exemplu, co-

mitetul consultativ pentru retribuţia şi orga-
nizarea muncii. 

În continuare, vom menţiona particularităţile 
echipei specializate. O asemenea echipă este parte a 
structurii formale a întreprinderii. Ea se creează pentru 
realizarea proiectelor, ce necesită deprinderi creative 
unice. Un asemenea proiect poate fi promovarea unui 
produs nou pe o piaţă nouă.

Echipele cu autogestiune, spre deosebire de cele 
formale, se creează pentru a atrage lucrătorii în proce-
sul de adoptare a deciziilor. Ele, de regulă, constau din 
5-20 de membri, ce posedă diverse deprinderi, dispun 
de resursele necesare pentru realizarea obiectivelor 
preconizate şi poartă răspundere pentru întregul 
ciclu de creare a produsului/serviciului. Sunt autori-
zate cu dreptul de adoptare independentă a deciziilor 
referitoare la primirea noilor membri, soluţionarea 
problemelor apărute, utilizarea mijloacelor, întocmirea 
planurilor şi controlul asupra atingerii rezultatelor.

Organizarea activităţii de muncă în echipă este o 
problemă de actualitate pentru întreprinderile noastre. Stu-
diind aspectele elucidate în prezentul articol la Societatea 
pe	Acţiuni	„Viorica-Cosmetic”,	am	constatat	că	managerii	
acestei companii preferă echipele ce ţin de structura forma-
lă – cele pe verticală, pe orizontală şi cu autogestiune.

Dezvoltarea în continuare a activităţii în echipă la 
această întreprindere, în opinia noastră, trebuie să evo-
lueze tot mai mult spre utilizarea metodei de formare 
a echipelor cu autogestiune, pe baze strategice.
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ADMINISTRAREA ObIECTELOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ: 
PRObLEMELE ŞI CĂILE DE SOLUŢIONARE A LOR 

îN îNTREPRINDERILE DIN REPUbLICA MOLDOVA

Drd. lector univ. Serghei SOBOR, ASEM
 

the intellectual property of the companies in industrially developed countries becomes more 
and more valuable asset. the competent management of the intellectual property causes the exess of 
value of non-material assets of the enterprise over value of material onest that allows the owner of 
the intellectual property to reduce productive costs considerably.

Proprietatea intelectuală a companiilor din ţările 
industrial-dezvoltate devine un activ tot mai costisitor, 
mai ales în acele ramuri, în care rolul principal îl au nu 
atât clădirile şi utilajul, cât veniturile de la invenţii, des-
ene şi modele industriale, mărci comerciale, drepturi de 
autor şi de la alte active nemateriale. Mai mult ca atât, 
la administrarea corectă a proprietăţii intelectuale cos-
turile activelor nemateriale ale întreprinderii, cu timpul, 
încep să depăşească costurile activelor materiale, ceea 
ce permite proprietarului de proprietate intelectuală 
să reducă considerabil cheltuielile de producţie. De 
exemplu, costul de piaţă al companiei Microsoft, la 
25.07.1996, a constituit 70,9 miliarde de dolari, cu toate 
că, conform raportului financiar, costul activelor nete 
a fost 5,7 mlrd. de dolari.1 

Proprietatea intelectuală poate juca un rol-cheie 
în realizarea oricăror strategii manageriale, fie de dez-
voltare sau stabilitate sau de anticriză. Acest fapt este 
confirmat de analiza stării proprietăţii intelectuale şi de 
căutarea măsurilor de perfecţionare a eficienţei utiliză-
rii ei atât peste hotare, cât şi în Republica Moldova. 

Astfel, în 1997, la momentul venirii dlui Toman în 
compania Xerox în funcţia de preşedinte, portofoliul 
ei număra 8000 de brevete. Totodată, nimeni nu putea 
spune cu toată certitudinea, care parte dintre aceste 
brevete are vreo valoare comercială sau de perspectivă. 
În plus, administraţia Xerox bănuia de mult că o parte 
din tehnologiile brevetate a fost ilegal plagiată de 
alte companii, nefiind întreprinse anumite măsuri de 
depistare şi contracarare a unor asemenea infracţiuni. 
Ca rezultat, în 1997, compania a obţinut numai 8,5 mi-
lioane de dolari de la vânzarea licenţelor, adică nu mai 
mult de o mie de dolari pentru fiecare brevet al său.2

Realizând programul de restructurizare a com-
paniei, care a contribuit la sporirea veniturilor ei, dl 
Toman a acordat o atenţie deosebită părţii nemateriale 
a activelor. În 1998, el a creat o subdiviziune specială de 
administrare a proprietăţii intelectuale Xerox şi a numit 
primul vicepreşedinte al companiei în probleme de 
proprietate intelectuală. În prezent, Xerox aplică activ 

programul de brevetare şi licenţiere, realizează planul 
gândit de cercetări şi elaborări şi o companie orientată 
spre lupta cu infractorii, care s-a manifestat prin îna-
intarea câtorva acţiuni judiciare contra concurenţilor 
principali (de exemplu, contra Hewlett-Packard). Sen-
sul acestor măsuri îl constituie realizarea deplină şi 
eficientă a capitalului intelectual al companiei Xerox. 
Potrivit aprecierilor experţilor, realizarea a unei astfel 
de strategii a sporit capitalizarea de piaţă a activelor Xe-
rox cu 13%, concomitent cu creşterea veniturilor numai 
de la vânzarea licenţelor până la 60 mln anual.3

Să aducem un alt exemplu caracteristic. În vara 
anului 2002, compania suedeză, lider mondial al 
tehnologiilor mobile de telecomunicaţie, a început să 
vândă subdiviziunile şi brevetele de alt profil ale celu-
larelor know-how, ca să-şi amelioreze starea financiară. 
„Ericsson”	 a	 răspândit	 informaţia	despre	 semnarea	
cu	corporaţia	 chineză	„Huawei	Technologes”	a	unui		
acord de oferire a licenţei cu brevet în domeniul celor 
mai avansate tehnologii celulare. În conformitate cu 
acordul,	„Erricsson”	oferă	principalului	furnizor	chinez	
de utilaj şi soluţii de comunicare pentru reţeaua celu-
lară o licenţă asupra tehnologiei WCDMA/UMTS fără 
dreptul de transmitere unei terţe persoane. Drepturile 
primite	de	 la	„Ericsson”	asupra	tehnologiilor	celulare	
din	generaţia	a	treia	(3G)	permit	„Huawei	Technologies”	
să elaboreze, să producă şi să vândă cea mai modernă 
infrastructură pentru reţelele şi utilajul de abonat. 

Astfel, portofoliul cu brevete a devenit unul dintre 
cele	mai	de	preţ	active	ale	 companiei	„Ericsson”,	 în	
special în prezent, când acţiunile lui s-au devalorizat cu 
95%. Gigantul suedez suferă pierderi mari. Compania, 
pe parcursul multor ani, a investit mijloace imense în 
cercetările ştiinţifice şi dezvoltarea tehnologiilor din 
generaţia nouă (în domeniul 2G, 2,5G şi 3G compania 
are mai mult de 10 mii de brevete), contând pe răscum-
părarea investiţiilor prin vânzări ulterioare ale utilajului 
finit pentru reţele, dar în condiţiile crizei economice 
companiile celulare au micşorat brusc comenzile.

Suedezilor nu le rămânea nimic să facă decât să 
se acomodeze la conjunctura creată. Dacă în Europa 

1 Glenn DeSouza. Royalty methods for intellectual property ABI/IN-
FORM National Association of Business  Economists,1997.
² M. Koвалев.Интелектуальная собственность в экономике̣̣̣. 
„Экономист”		№	1,	2003.

³ M. Koвалев. Интелектуальная собственность в экономике̣̣̣. 
„Экономист”	№	1,	2003.
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desfacerea utilajului de telecomunicaţii pentru reţelele 
mobile 3G, practic, s-a oprit, trebuiau să încerce să se 
consolideze pe piaţa în dezvoltare. Şi imensa piaţă 
chineză de telecomunicaţii e departe a fi cea mai rea 
variantă.	Susţinând	„Huawei	Technologies”	cu	brevete,	
„Ericsson”,	 în	 realitate,	 a	 început	 să	 creeze	 în	China	
o piaţă proprie de tehnologii 3G şi în prezent poate 
conta pe defalcări serioase de la licenţe, dacă utilajul 
WCDMA/UMTS, produs partenerul chinez, va beneficia 
de cerere pe piaţa mondială. În urma acestor măsuri, 
acţiunile	„Ericsson”	au	început	rapid	să	se	scumpească,	
la bursa din Stockholm, creşterea a constituit 35%.4

Drept un alt exemplu de utilizare cu succes a pro-
prietăţii intelectuale poate fi adusă compania Ameri-
cană Texas Instruments. În anii 60 ai sec. XX, această 
companie completa portofoliul său de brevete exclusiv 
cu utilaj militar. Dar la mijlocul anilor 80, compania şi-a 
schimbat tactica în cea ofensivă şi a început să urmă-
rească companiile, care utilizau ilegal proprietatea ei 
intelectuală. 

Reglementarea	acţiunilor	înaintate	a	ajutat	„Texas	
Instruments” să obţină venituri considerabile. În 1991, 
încasările au constituit 256 milioane de dolari. Venitul 
general, obţinut de companie de la utilizarea proprie-
tăţii intelectuale pentru anii 1986-1993, a constituit 1,2 
miliarde de dolari.

Proprietatea intelectuală a servit în ultimii ani 
drept pretext camuflat pentru un şir de companii, in-
clusiv	procurarea	„Nescafe”	de	către	compania	„America	
Online” cu 10 mlrd. de dolari. Spre mirarea multor ana-
lişti,	în	afacere	s-a	aliniat	şi	compania	„Sun	Microsistem”,	
cota căreia a constituit mai mult de 500 mlrd. de dolari. 
Unul dintre conducătorii acestei companii a motivat 
afacerea în cauză prin dorinţa de a obţine controlul 
asupra	proprietăţii	intelectuale	a	„Nescafe”.5

Cu părere de rău, în majoritatea întreprinderilor 
moldoveneşti treburile stau altfel. Pentru argumentare 
vom aduce exemple din practică, care ne demonstrea-
ză ce fel de neplăceri pot să se abată asupra întreprin-
derilor din cauza administrării incorecte a proprietăţii 
intelectuale, şi anume subestimarea protecţiei ei.

Într-o lucrare de L. Anisimova6 este examinat cazul 
unei cunoscute fabrici de încălţăminte din Moldova, 
care a elaborat şi a livrat pe piaţa internă şi externă 
producţie ce s-a recomandat bine şi se bucura de 
cerere la consumatori. Să protejeze modelele sale pe 
calea înaintării unei cereri de eliberare a brevetului 
pentru mostrele industriale din Rusia fabrica n-a bi-
nevoit. De această neglijenţă s-au folosit fără scrupule 
partenerii din business. Ei au înregistrat pe numele lor 
modelele industriale ale producătorilor moldoveni şi, 
şantajându-i cu interzicerea desfacerii pe teritoriul 
Rusiei a producţiei producătorului legitim, au cerut 
schimbarea condiţiilor din acordul încheiat anterior. 

Problema a fost soluţionată, dar aceasta a necesitat o 
alocaţie financiară mai mare decât brevetarea mostre-
lor industriale în etapa elaborări lor şi luarea deciziei 
de furnizare.

Un exemplu de încălcare a drepturilor proprie-
tăţii intelectuale îl constituie cazul unei întreprinderi 
autohtone, care a procurat o miniuzină de fabricare 
a produselor care au o cerere mare pe piaţa moldo-
venească. După un timp, când tehnologia era deja 
însuşită pe deplin şi producerea lansată, uzina a primit 
o acţiune judiciară de la un oarecare cetăţean, care, 
după spusele sale, era deţinătorul brevetului asupra 
unui nod din tehnologia implementată. În rezultat, 
s-a iscat un conflict serios, care a trecut într-un proces 
judiciar de lungă durată.7

Ambele cazuri ne demonstrează lipsa unei stra-
tegii corecte în domeniul proprietăţii intelectuale din 
aceste firme, iar activitatea inovaţională a firmei nu se 
termină cu protejarea ei, ci este o etapă inseparabilă 
de administrare a proprietăţii intelectuale.

După cum se ştie, prin procesul de administrare 
a proprietăţii intelectuale se înţelege totalitatea ac-
tivităţilor şi a măsurilor direcţionate spre asigurarea 
unei planificări eficiente, organizarea şi controlul pro-
ceselor de formare, dezvoltare şi utilizare a obiectelor 
de proprietate intelectuale ale întreprinderii, precum 
şi motivarea proceselor de acumulare şi înmulţire a 
acestor active. Scopul administrării obiectelor de pro-
prietate intelectuală ale întreprinderii este obţinerea 
unui rezultat maxim de la folosirea lor. 

În conformitate cu aceasta, în componenţa sarcinilor 
de administrare a proprietăţii intelectuale e necesar de 
inclus:

§ planificarea, organizarea, controlul şi regle-
mentarea proceselor de creare şi dezvoltare 
a obiectelor de proprietate intelectuală, pre-
cum şi utilizarea lor în mediul extern şi intern 
al întreprinderii, ţinând cont de formarea 
portofoliului de drepturi asupra acestora;

§ crearea unei atmosfere de receptivitate inovaţi-
onală, asigurarea perfecţionării colaboratorilor 
şi a motivării lor pentru acumularea şi înmulţi-
rea obiectelor de proprietate intelectuală;

§ formarea unei baze organizatorico-metodolo-
gice de administrare a proprietăţii intelectuale 
şi a condiţiilor pentru folosirea ei eficientă;

§ organizarea, controlul şi reglementarea pro-
cesului de mişcării a fluxului informaţional, 
care circulă atât în interiorul întreprinderii, 
cât şi între întreprindere şi mediul ambiant.

În perioada octombrie 2005 – iunie 2006, am 
efectuat o chestionare a conducătorilor din mai mult 
100 de întreprinderi din Republica Moldova cu diferite 
forme şi tipuri de proprietate organizatorico-juridice, 
care execută diferite tipuri de activităţi. Materialele 
obţinute pe parcursul cercetării au permis estimarea 4 Glenn DeSouza. Royalty methods for intellectual property ABI/IN-

FORM National Association of Business Economists, 1997.
5 Ibidem
6 Anisimova 7 Ibidem
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stării şi a problemelor proprietăţii intelectuale din ţară. 
Astfel, conform rezultatelor anchetării, principalele difi-
cultăţi legate de administrarea obiectelor de proprietate 
intelectuală, cu care se confruntă în practică specialiştii, 
sunt următoarele:

§ necesitatea unor investiţii considerabile la 
crearea obiectelor de proprietate intelectua-
lă, menţinerea în posesia drepturilor exclusi-
ve şi asigurarea măsurilor de contracarare a 
concurenţei neloiale (acest punct a fost men-
ţionat de 73% din respondenţi);

§ necesitatea pregătirii unor specialişti de ca-
lificare înaltă pentru procesele ştiinţifice, de 
producere şi administrative (61%);

§ diversitatea tipurilor obiectelor de proprie-
tate intelectuală, dificultatea identificării lor, 
precum şi a determinării longevităţii ciclului 
vital al acestora (44%);

§ dificultatea determinării valorii de piaţă a 
obiectelor de proprietate intelectuală, pre-
cum şi a aportului lor la formarea costului 
produsului finit (58%);

§ creşterea rapidă a spaţiului de business, pro-
tejat de brevete, şi dificultatea urmăririi aces-
tui proces, duce la riscul încălcării drepturilor 
concurenţilor şi la apariţia cheltuielilor supli-
mentare (21%).

La soluţionarea problemelor menţionate, după 
părerea noastră, un rol-cheie trebuie să-l joace atât 
strategia generală de administrare a obiectelor de pro-
prietate intelectuală corect elaborată, cât şi strategia 
fiecărei întreprinderi autohtone, care i-ar permite:

§ să ocupe poziţii benefice pe piaţă, utilizând 
tehnologii moderne în producerea produc-
ţiei sale, activizând LŞCEC, sporind eficienţa 

măsurilor de marketing, ceea ce ar permite 
anticiparea posibilelor schimbări comerciale 
şi tehnologice;

§ să majoreze restituirea investiţiilor capitale 
implementate în crearea proprietăţii intelec-
tuale şi să asigure continuitatea procesului 
inovaţional;

§ să perfecţioneze activitatea financiară în baza 
depistării activelor nemateriale rentabile;

§ să ridice competitivitatea întreprinderii prin 
intermediul folosirii mai complete a posibili-
tăţilor pieţei şi a reducerii pericolelor ce vin 
din partea concurenţilor;

§ să utilizeze posibilităţi suplimentare de obţine-
re a veniturilor prin operaţiuni de licenţiere;

§ să folosească proprietatea intelectuală drept 
un activ financiar dominant în cazul fuzionă-
rii sau procurării întreprinderilor, precum şi al 
antreprenoriatului mixt.

În acest scop, ar urma ca întreprinderile să utili-
zeze portofoliile de proprietate intelectuală pentru 
subminarea strategiei de producţie a concurenţilor 
şi realizarea brevetării de blocare şi protejare în cazul 
pătrunderii lor pe segmentele profitabile ale pieţei cu 
concurenţă intensivă; pentru obţinerea drepturilor 
exclusive asupra tehnologiilor comerciale nou-apă-
rute de perspectivă; creşterea eficienţei LŞCEC fără a 
periclita drepturile exclusive ale persoanelor terţe şi 
depistarea eventualilor infractori, paralel cu sursele 
posibile de venit din vânzarea licenţelor; pentru folo-
sirea portofoliilor cu brevete în calitate de mijloc con-
curenţial în ocuparea şi menţinerea pieţelor, precum 
şi	ocolirea	şi	„înăbuşirea”	pe	piaţă	a	rivalilor,	obţinerea	
unor rezultate mai înalte în urma fuzionării, procurării 
întreprinderilor şi a antreprenoriatului mixt. 

  
Recenzent: conf. univ. dr. N. Coşelev

EFICIENŢA ECONOMICĂ ŞI PLANIFICAREA STRATEGICĂ
A ACTIVITĂŢII CORPORAŢIEI

Drd. Olga ROşCA, ASEM

In modern conditions successful development of the enterprise and its existence directly depend 
on a degree of efficiency of its activity. according to requirements of a new economic reality inevi-
tably should change and a technique of an estimation of economic efficiency of functioning of the or-
ganization. In this connection now the special urgency is got with skill of heads correctly to estimate 
in a mode of real time the developed situation and to make qualitative administrative decisions in 
conditions of the non-stable and quickly varying environment. 

În condiţiile actuale, când au loc schimbări im-
portante în formele de proprietate, metodele de 
conducere, relaţiile economice, când dezvoltarea cu 
succes a întreprinderii şi însăşi existenţa acesteia de-
pind nemijlocit de gradul de eficienţă a activităţii ei, 

în conformitate cu exigenţele noii realităţi economice, 
neapărat trebuie să se schimbe şi metodica evaluării 
eficienţei economice a funcţionării organizaţiei.

În acest context, în prezent, o importanţă deosebi-
tă o capătă iscusinţa conducătorilor de a evalua corect, 
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în concordanţă cu actualitatea, situaţia creată şi de a 
adopta decizii de conducere calitative în condiţiile unui 
mediu instabil şi flexibil. Organizaţia, fără o strategie 
clară şi eficientă de dezvoltare, nu poate supravieţui în 
condiţiile contemporane, iar estimarea şi compararea 
diferitelor strategii de dezvoltare sunt imposibile fără 
elaborarea unui sistem corespunzător de indicatori.

Dacă privim conducerea drept o funcţie de stabilire 
a scopurilor, de elaborare a deciziilor pentru atingerea 
lor şi determinarea subalternilor la acţiuni în direcţia 
necesară, atunci în calitate de criteriu al eficienţei de 
conducere a organizaţiei va apărea gradul de atingere 
a scopurilor puse. Scopurile pot fi diferite în diferite 
organizaţii, dar printre principalele pot fi evidenţiate: 
scopurile de producţie; scopurile legate de stocare şi 
desfacere; cele privind extinderea cotei de piaţă cu 
profit maxim etc.

Printre analiştii financiari este răspândită abor-
darea evaluării eficienţei activităţii companiei şi a 
nivelului de management pe baza analizei indicato-
rilor tradiţionali ai stabilităţii financiare, rentabilităţii, 
lichidităţii, solvabilităţii, circuitului monetar etc. Conco-
mitent, nu se ţine cont de faptul că mulţi dintre aceşti 
indicatori sunt contradictorii. De exemplu, lichiditatea 
înaltă a întreprinderii, ce presupune prezenţa în con-
turile companiei a unei cantităţi de mijloace băneşti 
suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor proprii în 
orice moment, contrazice cerinţa rentabilităţii acesteia, 
fiindcă pentru majorarea rentabilităţii trebuie ca banii 
nu să se adune, ci să se afle în circuit.

În plus, este important a menţiona neconcordanţa 
noţiunilor de scopuri ale organizaţiei şi scopuri ale 
participanţilor la organizaţie (mai ales a organizaţiei de 
tip corporativ). Aceste noţiuni sunt interconexate, dar 
nu identice. Scopul principal al activităţii corporaţiei îl 
constituie maximizarea averii (proprietăţii) acţionarilor 
ei. În practică, managerii companiei pot avea şi alte 
scopuri care nu corespund intereselor acţionarilor 
firmei. Managerii, îngrijoraţi de creşterea vânzărilor, 
a cotei de piaţă şi a influenţei proprii, de cerinţele din 
partea angajaţilor, societăţii, statului, a consumato-
rilor şi furnizorilor, îndepărtează compania de profit. 
Experienţa mondială arată că unicul scop al activităţii 
unei companii, ce permite împăcarea şi coordonarea 
tuturor celelalte scopuri ale funcţionării, îl constituie 
creşterea valorii companiei. Numai atunci dezvoltarea 
corporativă va fi recunoscută drept eficientă, dacă toţi 
participanţii la relaţiile corporative vor fi atraşi raţional 
în procesul de creare şi creştere a valorii. Abordarea 
valorică permite îmbinarea celor scontate (maximiza-
rea profitului) cu realitatea (multitudinea de scopuri 
ale firmei) şi luarea în consideraţie a cerinţelor tuturor 
grupelor interesate.

Abordarea valorică presupune următoarele avantaje 
faţă de metodele de alternativă ale conducerii companiei 
şi a elementelor de business luate aparte:

- creează un scop comun şi o limbă comună, 
universală, de comunicare pentru toate uni-

tăţile de business, filiale regionale, subdivi-
ziuni funcţionale şi unităţi operaţionale, ceea 
ce ridică semnificativ eficienţa activităţii în 
comun (incluzând atingerea compromisuri-
lor optime);

- pentru prima dată permite construirea reală 
a unui sistem integrat complet de conducere 
a businessului, bazat pe o structură ierarhică 
precisă a factorilor-cheie ai valorii acestuia;

- include în sine informaţie maximă despre 
activitatea companiei (deoarece întocmirea 
prognozelor corecte ale fluxurilor băneşti ale 
companiei sau ale unui element separat al ei 
pe o perioadă de cinci ani necesită prezenţa, 
prelucrarea şi analiza volumului complet şi 
optim de informaţie ce se referă la activitatea 
companiei sau a unui element al ei);

- majorează semnificativ calitatea şi eficienţa 
deciziilor adoptate (din contul prezentării 
conducătorilor şi specialiştilor-cheie a volu-
mului real şi optim, a structurii şi formei infor-
maţiei necesare pentru adoptarea deciziilor);

- permite armonizarea optimă a scopurilor de 
lungă şi scurtă durată ale businessului pe ca-
lea îmbinării indicatorilor valorii şi profitului 
economic (valorii create într-o unitate de 
timp, de exemplu, într-un semestru sau an);

-	 spre	 deosebire	 de	 profitul	 pur	 „contabil”	
(chiar calculat după standardele internaţio-
nale ale evidenţei contabile), permite a ţine 
cont de toate cheltuielile necesare pentru 
funcţionarea cu succes a afacerii (nu numai a 
consumurilor, dar şi a investiţiilor);

-	 spre	 deosebire	 de	 profitul	 pur	 „contabil”	
(chiar calculat după standardele internaţio-
nale ale evidenţei contabile), permite luarea 
în consideraţie nu numai a cheltuielilor, ci şi a 
riscurilor de administrare a businessului;

- permite construirea unui sistem maxim, efi-
cient şi corect, de compensare materială a 
colaboratorilor companiei, legat direct de 
mărimea valorii create de fiecare colaborator 
al companiei.

Practica conducerii de dragul valorii s-a schimbat 
esenţial în ultimii 20 de ani. La începutul lui 1980, aceas-
ta consta în principal din mărimea diferiţilor indicatori, 
inclusiv	„profitul	economic”	şi	„profitul	de	rezervă”,	ce	
include	„costul”	capitalului	utilizat	în	fiecare	business.	
Recunoscând clar că capitalul are preţ, aceşti indicatori 
indicau unde în interiorul companiei capitalul este 
investit nerentabil.

La finele anilor 80, când a apărut disciplina condu-
cerii pe baza valorii/evaluării (valuebased management 
– VBM), VBM a unit strategia de business şi finanţele 
corporative, punând baza economică integrată pentru 
analiza investiţiilor în afaceri. 

La începutul anului 1990, la conducerea bazată 
pe valoare a fost adăugată perspectiva de organizare. 
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Într-adevăr, practicile anterioare ale VBM au descoperit 
că valoarea acţionară, creată consecutiv an după an, 
necesită noi informaţii şi procese de dirijare. Dez-
voltarea strategiei trebuie să fie permanentă (dar nu 
ciclică) şi să fie susţinută de cea mai bună informaţie 
privind pieţele, concurenţii şi profitul. Procesele de 
repartizare a resurselor, de administrare a rezultatelor 
şi compensaţiilor trebuie să fie legate de strategie, 
pentru a face procesul de planificare strategică cu 
adevărat consecvent.

Pentru	„dirijarea”	eficientă	a	valorii	este	necesar	a	
se imagina bine ce parametri de activitate reală deter-
mină valoarea businessului. Toată activitatea compa-
niei trebuie să fie privită prin prisma posibilităţii de a 
promova activ noutăţile în domeniu, de a implementa 
tehnologiile informaţionale performante, de a dirija 
competent cu resursele umane, de a se implica abil în 
politica de stat. Adică este necesar de a realiza o astfel 
de strategie corporativă, în care misiunea, cultura, 
valorile corporaţiei ar fi clar determinate şi orientate 
spre crearea şi creşterea valorii corporative.

Toţi factorii financiari ai valorii condiţional pot fi 
împărţiţi în 4 grupe de indicatori: care reflectă eficienţa 
strategică a companiei, eficacitatea activităţii opera-
ţionale, a activităţii investiţionale şi a celei financiare. 
Să le examinăm pe rând.

Eficienţa strategică a companiei. Una dintre pro-
blemele	apărute	la	implementarea	„conducerii”	valorii	
în companii rezidă în imposibilitatea utilizării a valorii 
înseşi pentru dirijarea operativă a businessului. Vorba 
este că însăşi valoarea nu întotdeauna reflectă exclusiv 
rezultatul activităţii managerului: asupra acesteia in-
fluenţează factorii externi (de exemplu, prognoza de 
dezvoltare a pieţei sau comportamentul investitorilor) 
şi, în plus, formula calculării ei este foarte complicată 
pentru a fi înţeleasă de colaboratorii de rând. Anume 
de aceea în lume, pentru a dirija valoarea, se folosesc 
indicatori pe baza profitului economic care, pe de o 
parte, în cea mai mare măsură corelează cu preţul de 
piaţă al valorii, iar pe de altă parte, pot fi utilizaţi în 
conducerea operativă a companiei. Unul dintre cei 
mai răspândiţi indicatori este valoarea economică 
adăugată (EVA – Economic Value Added). Fără a ne opri 
detaliat la avantajele acestui parametru, vom prezenta 
formula calculării lui:

EVA=NORAT – NA  x  WACC, unde 
NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – pro-
fitul operaţional pur după impozitare;
WACC (Weighted Average Cost of Capital) – va-
loarea capitalului;
NA (Net Assets) – capitalul investit.

Astfel, indicatorul EVA exprimă succesele manage-
mentului în atingerea scopului strategic al businessului 
– maximizarea valorii companiei. Totodată, sarcina de 
determinare a pârghiilor de acţiune asupra valorii se 
reduce la stabilirea factorilor financiari, care, în cea mai 
mare măsură, influenţează asupra valorii economice 
adăugate.

Eficacitatea activităţii operaţionale reflectă 
rezultatele activităţii de bază a companiei privind ma-
jorarea vânzărilor, scăderea cheltuielilor sau ridicarea 
productivităţii. Se presupune că ameliorarea acestor 
indicatori poate fi atinsă fără investiţii suplimentare 
esenţiale.

Eficienţa activităţii investiţionale exprimă eficaci-
tatea proiectelor investiţionale realizate de companie. 
În acest caz, prin proiecte investiţionale se înţelege 
orice proiecte legate de investirea mijloacelor băneşti 
(nu mai mici decât suma convenită anterior) în active 
reale pe un termen mai mult de un an. De regulă, gru-
pa	dată	de	indicatori	este	„întărită”	după	directorul	de	
strategie sau directorul de marketing, deoarece anume 
ei adoptă deciziile privind extinderea businessului şi 
stimularea vânzărilor.

Eficacitatea activităţii financiare .  Grupa 
respectivă de indicatori, de fapt, reprezintă pre-
rogativa directorului financiar şi reflectă eficienţa 
activităţii lui pentru atragerea diferitelor surse de 
finanţare a companiei, amplasarea mijloacelor 
băneşti libere pe piaţa de fonduri şi administrarea 
capitalului circulant.

Indicatorii financiari reflectă exclusiv rezultatele 
activităţii companiei , dar nu arată căile de atingere a 
lor. În plus, cu ajutorul doar a indicatorilor financiari 
este imposibil a controla eficienţa investirii în active 
nemateriale (brand, reputaţii, personal), deşi anume 
de ei depinde în multe succesul companiei pe piaţă. 
Construind sistemul de indicatori financiari, se pun 
bazele orientării spre decompoziţia ulterioară a fac-
torilor valorici, dar încă nu se soluţionează problema 
constituirii unui sistem complex de indicatori care să 
stimuleze colaboratorii la ridicarea valorii businessului. 
Una dintre abordările care poate fi utilizată pentru 
rezolvarea acestei probleme o constituie sistemul de 
conducere a eficienţei (performance management 
– managementul performant). 

Managementul performant constă în folosirea in-
formaţiei despre eficienţă pentru atingerea scopurilor 
pe care organizaţia încearcă să le atingă, în primul rând, 
pentru aducerea acestor sarcini la cunoştinţa tuturor 
colaboratorilor, în al doilea rând, pentru verificarea 
îndeplinirii acestor scopuri şi, în al treilea rând, pentru 
unirea eforturilor tuturor componentelor organizaţiei 
în jurul atingerii lor.

Planurile strategice nu trebuie să fie privite ca un 
sistem separat, nelegat paralel cu sistemul de măsurare 
a eficienţei ce funcţionează deja în anumite locuri. 
Hribar (1997) şi Nanni (1992) au introdus termenul 
„integrated	performance	measurement”	–	integrarea	
măsurării	eficienţei,	Nanni	a	stabilit	că	„focalizându-se	
pe strategii, sistemul integrat de măsurare a eficienţei 
duce la acţiuni tactice ce folosesc resursele companiei 
conform priorităţilor strategice”.

Când orientarea strategică este stabilită şi scopu-
rile sunt determinate, managerii şi angajaţii, la nivel 
operativ, trebuie să definească criteriile eficienţei 
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pentru evaluarea progresului unui sau altui lucrător 
(Kravchuk and Schack, 1996). Lingle, Schiemann (1996) 
şi Sharman (1995) revin la importanţa participării active 
a funcţionarilor în totalitate la organizaţie, inclusiv la 
procesul de cunoaştere a scopurilor companiei şi a 
căilor de atingere a acestora.

Există o părere: ceea ce se măsoară tinde spre per-
fecţionare. Deci, ca rezultat al unui sistem de măsură 
clar formulat şi adus la cunoştinţa fiecăruia, angajaţii 
au o tendinţă de perfecţionare, de atingere a nivelu-
lui scontat de îndeplinire a sarcinii de către ei (Vitale 
and Mavrinac, 1995). Dacă, însă, funcţionarii nu sunt 
implicaţi nemijlocit în procesul măsurării calitative a 
activităţii lor, acţiunea dată este interpretată de ei drept 
„următorul	băţ	de	bătaie”.

Într-o anumită formă managementul performant 
există deja de mai mult timp, chiar de câteva secole. 
Noutatea, care a apărut în acest sens în ultimii ani, 
este trecerea de la măsurarea eficienţei la o dirijare 
mai activă a ei. Metodele contemporane de dirijare a 
eficienţei sunt orientate nu atât la măsurarea eficienţei 
activităţii organizaţiei în trecut, cât în viitor.

Actualmente, cea mai răspândită şi progresivă 
metodă a managementului performant o constituie 
„harta	indicatorilor	echilibraţi”	(balanced	score	card	-	
BSC). Această metodă permite depăşirea unilateralităţii 
indicatorilor financiari, luarea în consideraţie şi a celor 
nefinanciari, de exemplu, satisfacerea consumatorilor 
prin serviciile companiei, supravegherea dezvoltării ei 
într-un	„timp	real”.	

Există încă o cauză serioasă ce incită compa-
niile să implementeze BSC – interesul crescând din 
partea creditorilor şi a investitorilor externi faţă 
de informaţia ce prezintă imaginea companiei şi 
permite evaluarea viitorului potenţial al acesteia. 
În particular, P.Lincoln, vicepreşedintele US Steel 

&	Carnegie	Pension	Fund,	a	menţionat:	„Evaluarea	
eficienţei, bazată pe indicatorii nefinanciari, precum 
satisfacerea clienţilor sau viteza cu care produsele 
noi sunt expuse pe piaţă, va avea o utilitate extraor-
dinară pentru investitori şi analiştii investiţionali. 
Companiile trebuie să reflecte informaţia dată pen-
tru asigurarea unei imagini complete a caracterului 
operaţiilor întreprinderii”.

O anumită îngrijorare privind concentrarea organi-
zaţiilor asupra difuzării informaţiei exclusiv cu caracter 
financiar a fost declarată de Institutul American de 
Certificare a Contabililor (AICPA). Acesta, în particular, 
a	menţionat:	„Utilizatorii	de	informaţie,	precum	inves-
titorii se focalizează pe rezultatele viitoare, pe când 
evidenţa financiară prezintă imaginea rezultatelor şi 
situaţiei trecute ale companiei. Deşi informaţia despre 
rezultatele precedente constituie un indicator bun 
pentru determinarea indicatorilor ulteriori ai activi-
tăţii, utilizatorii necesită o informaţie orientată spre 
viitor”. AICPA recomandă aplicarea unei informaţii mai 
echilibrate, şi anume:

1. Asigurarea informaţiei privind planurile, po-
sibilităţile, riscurile şi împrejurările neprevă-
zute;

2. Focalizarea asupra factorilor ce creează va-
loarea companiei într-o perspectivă de lungă 
durată, incluzând indicatorii nefinanciari ce 
arată eficienţa proceselor principale de busi-
ness. 

3. Transparenţa indicatorilor, folosiţi de către 
administraţie în procesul de conducere, pen-
tru utilizatorii externi.

Totuşi, numai strategii verificate, factori evaluaţi 
corect şi un bun model de business sunt insuficiente 
pentru crearea valorii de către acţionari. Pentru aceasta 
sunt necesare acţiuni concrete.
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PERSPECTIVE ETICE îN COMUNICAREA MANAGERIALĂ

Drd. Maria MANCAş; 
Dr. Svetlana BîRSAN, ASEM

a perspective management communication becomes possible only in case when the informa-
tion flow inside and outside a firm is supplied minding ethics, when items like ethikal management 
approach, employees personal opinion, as well as clients are respectfully taken into consideration 
and encouraged. thus, optional for the analysis of moral issues in persuasive management com-
munication we consider appropriate to ponder over perspectives like: human nature, concerning 
circumstances, personal rights and mutual communication.

„un sistem etic nu rezolvă toate problemele practice ale unui om, dar cineva nu poate 
opta şi acţiona conştient fără un sistem etic explicit ori implicit. O teorie etică nu-l învaţă 
pe om cum trebuie să comunice într-o anumită situaţie, dar nici nu este inutilă, ea îi spune 
de ce trebuie să ţină cont în luarea deciziei.

 Funcţia practică a unui sistem etic este, în primul rând, de a acorda atenţie aspectelor 
şi motivelor relevante pentru diferenţa dintre corectitudine şi greşeală în orice acţiune”.

(Carl Wellman)

Aprecierea dată de filosoful Carl Wellman vine să 
răspundă	la	întrebarea:	„Care	este	influenţa/impactul	
responsabilităţii etice şi a comunicării sistemice asupra 
principiilor manageriale etice? Dar asupra perspecti-
velor etice?”

Fără abordarea etică a furnizării informaţiei la nivel 
intern şi extern, fără sesizarea şi soluţionarea potenţia-
lelor probleme etice, fără încurajarea afirmării poziţiei 
manageriale etice şi a judecăţii proprii a angajaţilor, a 
clienţilor, fără elaborarea unor tehnologii suportive, 
fără manifestarea responsabilităţilor etice, nu este 
posibilă o orientare managerială de perspectivă.

Comunicarea managerială conţine întotdeauna 
potenţiale probleme etice, fapt care poate fi explicat prin 
următoarele: 

•	 un	 manager	 de	 echipă	 sau	 conducerea	 de	
vârf încearcă să-i influenţeze pe angajaţi sau 
pe consumatori, pentru a le modifica convin-
gerile, atitudinile, valorile şi acţiunile;

•	 managerii	de	rang	înalt	fac	alegeri	conştiente	
între obiectivele urmărite şi mijloacele de in-
fluenţare pentru atingerea acestora;

•	 un	 „observator”	 potenţial	 (de	 exemplu,	 un	
angajat de rând sau un client, sau chiar un 
concurent) se implică în comunicare, în sco-
pul de a convinge de ceva.

În raport cu potenţialele probleme etice, se pun în dez-
batere şi responsabilităţile etice. Responsabilităţile etice 
ale conducerii de vârf, ale subalternilor, ale angajaţilor şi 
chiar ale clienţilor / consumatorilor îşi pot avea originea 
în statutul, poziţia managerială sau socială, dobândite sau 
acordate, în obligaţiunile asumate de către aceştia (cum 
ar fi angajamentele, promisiunile, acordurile contractuale) 
sau în efectele comunicării în numele altora.

Responsabilitatea etică include următoarele ele-
mente:

- îndeplinirea sarcinilor şi a obligaţiilor atât prin-
tre manageri, cât şi printre angajaţi;

- răspunderea în faţa consumatorilor, a clienţilor 
şi a altor grupuri de interes;

- responsabilitatea în condiţiile evaluării a po-
tenţialilor şi actualilor angajaţi, pe baza unor 
standarde anterior convenite;

- răspunderea în faţa propriei conştiinţe.
Dar trebuie subliniat faptul că un element foarte 

important al comunicării manageriale responsabile 
atât pentru manageri, cât şi pentru angajaţi, clienţi, 
consumatori şi alte grupuri de interes, este exerciţiul 
judecăţii conştiente şi deliberate. Altfel spus, un su-
perior sau un subaltern, comunicând cu răspundere, 
trebuie să analizeze atent cererile, să evalueze temeinic 
consecinţele probabile şi să cântărească lucid valorile 
relevante.

Evaluând moral comunicarea managerială, este 
posibil ca subalternii sau managerii să fi făcut uz, in-
tenţionat şi cu bună ştiinţă, de conţinutul anumitor 
tehnici. Dacă, de exemplu, o comunicare managerială 
îndoielnică este, de fapt, determinată de un incident 
(cum ar fi întreruperea livrării de energie electrică), de 
o omitere întâmplătoare (cum ar fi reconectarea unui 
agent economic la reţea), atunci clienţii, consumatorii 
sunt mai puţini severi în aprecierea etică. Însă, pentru 
majoritatea, utilizarea deliberată a tacticilor reprobabi-
le atrage “condamnarea” cea mai aspră. În contrast cu 
aceasta, putem susţine că, în activitatea managerială 
argumentativă şi persuasivă, managerii au obligaţia 
etică (morală) de a verifica în plus validitatea dovezilor 
şi a argumentelor înainte de a le prezenta responsa-
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bililor ierarhici. De exemplu, dacă managerii de rang 
inferior, responsabili de recepţionarea reclamaţiilor, nu 
analizează competent demersurile persoanelor fizice 
sau juridice privind deconectările ilegale de la reţeaua 
electrică şi pregătesc numai de mântuială un raport, 
atunci aceasta nu este o scuză acceptată şi nici nu e 
posibil să atenueze asprimea judecăţii etice. Un punct 
de vedere similar ar putea fi adoptat şi faţă de conduce-
rea de vârf a întreprinderii. Dacă aceasta ar întrebuinţa 
un limbaj obscur sau abundent în elemente de jargon, 
care împiedică reprezentarea clară şi adecvată a ideilor, 
chiar dacă nu are intenţia să înşele ori să ascundă, ea 
ar fi, din punct de vedere etic, iresponsabilă. Conform 
concepţiei menţionate, conducerea întreprinderii 
trebuie să conştientizeze că este obligată să comunice 
clar şi precis, atât angajaţilor, cât şi consumatorilor cum 
îşi duc la bun sfârşit îndatoririle. Să urmărim, drept 
confirmare, adresarea, în buletinul informativ intern 
„Nuestras	noticias”	din	4	aprilie	2002,	a	domnului	ex-
preşedinte Ignacio Ibarra: 

„Dragi	angajaţi	şi	angajate,
Gândindu-ne la asigurarea Republicii Moldova cu 

energie electrică din 1996 până în ianuarie-februarie 

2000, ar trebui să ne amintim că în această perioadă 
întreprinderile distribuitoare RE Chişinău, RED Centru 
şu RED Sud procedau la deconectări zilnice.

În prezent, când livrarea se efectuează neîntrerupt 
24 de ore pe parcursul întregii săptămâni, s-ar putea 
crede că aceasta este o situaţie normală, că aşa a fost 
întotdeauna şi niciodată nu s-au înregistrat nici un fel 
de incidente.

Vreau să vă amintesc tuturor ca, la rândul vostru, să 
le amintiţi clienţilor şi autorităţilor, cetăţenilor în general, 
că	„Union	Fenosa”,	cumpărând	reţelele	din	Moldova,	a	
contribuit la bunăstarea republicii şi a cetăţenilor ei, la 
ameliorarea economiei sale. Acesta este activul de care 
dispunem, pe lângă altele, şi pe care nimeni niciodată nu 
ni-l poate anula. De asemenea, nimeni niciodată nu va 
putea nega că, după privatizarea reţelelor şi achiziţionarea 
acestora	de	către	„Union	Fenosa”,	s-au	produs	schimbări	
esenţiale în asigurarea cu energie electrică. Din martie 
2000 până în martie 2002, s-au înregistrat schimbări 
radicale şi, practic, nu s-a recurs la deconectări.

În tabelul de mai jos puteţi verifica numărul 
de ore de deconectări la cele trei întreprinderi în 
ultimii 6 ani:

Anul 1996 1997 1998 1999
Ianuarie,

februarie 2000
„Union Fenosa”

Martie, 2000; Martie, 2002

RE Chişinău SA, 3925 5645 5490 4710 1480 163

RED Centru SA

RED Sud SA

Cred că acest tabel conţine date impresionante 
şi sunt foarte mândru de a fi contribuit prin munca 
mea şi a dvs. la îmbunătăţirea situaţiei din Republica 
Moldova. Anterior, deconectările permanente aveau 
repercusiuni nefaste asupra îndeplinirii obiectivelor de 
către întreprinderile producătoare din economie. Din 
cauza deconectărilor zilnice, aveau de suferit şi cetăţe-
nii, deoarece viaţa fără lumină este foarte grea (...) 

Nu păstraţi acest adevăr doar pentru dvs., spune-
ţi-l, discutaţi-l şi cu alte persoane, vă rog! (...)”

Aşadar, adaptarea la cerinţele consumatorilor şi 
ale angajaţilor presupune modificarea unor convin-
geri, schimbarea poziţiei strategice, a sistemului etic 
managerial sau social, pentru ca, în final, să producă 
un efect maxim asupra acestora. 

Problemele de etică ale comunicării trebuie anali-
zate cu mare prudenţă, în special în cazul mesajelor 
negative cu implicaţii emoţionale, de influenţare 
şi convingere. De exemplu, o afirmaţie eronată, 
apărută accidental, nu poate fi catalogată drept 
neetică, ci, mai degrabă, neprofesională. Dar când 
managerul ofensează angajatul cu vreo afirmaţie în 
mod deliberat eronată, atunci afirmaţia este neetică, 
în special când managerul avea ca intenţie deru-
tarea, manipularea, înşelarea sau confuzia. Dacă 
însă ofertantul îi face o propunere bună clientului, 
fără a intenţiona respectarea promisiunilor, atunci 
oferta este neetică. În această ordine de idei, ne 

propunem să elucidăm un caz de la întreprinderea 
„Inverland”:	

„Şeful	întreprinderii	date	(„în	actele	şi	documentele	
întreprinderii	 era	 înregistrat	 ca	„manager	principal”	
n.n.), fiind de origine spaniol, face o ofertă suficient 
de promiţătoare persoanei X (din motive etice nu vom 
dezvălui numele persoanelor implicate în acest caz), 
ca rezultat al căreia persoana în cauză urma să deţină 
funcţia	de	„director	corporativ”	(funcţie	care,	de	altfel,	
este	mai	târziu	modificată	în	„manager	în	relaţiile	cu	
publicul”, din motivul eliberării din funcţie a ex-pre-
şedintelui	companiei	„Union	Fenosa”).	După	cum	se	
obişnuieşte la încheierea unui contract de angajare în 
serviciu, şeful (managerul principal) promite persoa-
nei X o retribuţie lunară respectivă pentru exercitarea 
funcţiei date, precum şi o parte variabilă pentru fiecare 
contract încheiat cu clienţii din afară. Acceptând aceas-
tă ofertă, persoana X îşi începe activitatea: reprezenta 
întreprinderea în lumea externă a afacerilor, încheia 
contracte cu diferiţi parteneri de afaceri, cu scopul 
de a le presta servicii de reparaţii şi instalări. După o 
perioadă îndelungată de activitate de afaceri, persoana 
X constată că şeful nu-şi respectă promisiunile privind 
achitarea părţii variabile pentru contractele încheiate. 
Deşi în cadrul ulterioarelor reuniuni s-a ridicat proble-
ma în cauză şi s-au cerut explicaţiile de rigoare, mana-
gerul principal se eschiva de fiecare dată de la răspuns 
sau apela la argumente necredibile. În cele din urmă, 
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persoana X, simţindu-se ofensată şi ca subaltern, şi ca 
om, depune cererea de demisionare”.

În acest caz este evidentă intenţia neserioasă, lipsi-
tă de tact a superiorului faţă de subalternii săi (caz, de 
altfel, nu o dată repetat în circumstanţe asemănătoare, 
dar cu diferiţi angajaţi). Deci, din moment ce superiorul 
nu a dat dovadă de onestitate, atât promisiunea, cât şi 
oferta au fost neetice.

Să admitem că managerul nu poate uita direct sau 
nu poate trece cu vederea comportamentul neetic al 
şefului său ori al unui angajat. Managerul poate in-
fluenţa asupra altora în astfel de practici prin presiuni, 
pentru dobândirea şi îndeplinirea obiectivelor ne-
realiste. Creşterea acţiunilor neetice va face mult mai 
dificil ca managerul şi administratorii de vârf să scape 
de	toată	responsabilitatea,	spunând:	„Nu	am	ştiut	des-
pre	astfel	de	practici...”	 sau	„Am	uitat...	 şi,	 în	general,	
noi avem o politică fermă împotriva unor astfel de 
acţiuni”. Deci a trata cinstit relaţiile cu consumatorii şi 
angajaţii e cea mai directă cale de a restitui încrederea 
în moralitatea activităţii manageriale.

Dar să fie oare lipsa eticii în comunicare o deprin-
dere? Managerul trebuie să ştie cum să comunice 
eficace anume în calitate de manager şi nu ca părin-
te sau prieten (deşi nu negăm faptul că managerul, 
pentru a motiva, a sprijini şi a încuraja personalul, 
trebuie, uneori, să dea dovadă de starea de spirit 
a unui părinte grijuliu). Managerul trebuie să-şi 
formeze o serie de deprinderi de comunicant, să şi 
le perfecţioneze dacă deja le posedă, să elaboreze 
noi tehnologii de comunicare managerială. Dacă e 
cazul, managerul îşi poate perfecţiona deprinderile 
de a asculta, de a înţelege sentimentele oponenţi-
lor, ale partenerilor; de a învăţa să facă prezentări 
persuasive, să compună mesaje de convingere ca 
cele de publicitate şi, neapărat, să respecte anumite 
principii şi reguli de comportament. Acest lucru 
e de necontestat, deoarece comportamentul în 
activitatea managerială e justificat prin avantajele 
apărute ca urmare a unor maniere adecvate la locul 
de muncă, contribuind la ridicarea moralului anga-
jaţilor şi creând o imagine favorabilă întreprinderii 
în cauză.

În acest context, considerăm necesare şi oportune 
abordarea câtorva perspective etice ca potenţiale puncte 
de vedere în analiza problemelor morale de comunicare 
managerială persuasivă. 

1. Perspectivele naturii umane
Dat fiind faptul că în întreprinderile contempo-

rane se pune tot mai mult accent pe relaţia umană, 
indiferent de statutul şi poziţia ierarhică, vom porni 
de la premisa că doar atributele umane ale unui 
angajat de rând sau ale unui manager ar trebui 
promovate, încurajându-se astfel împlinirea maximă 
a potenţialului individual. În caz contrar, o strategie 
care dezumanizează un angajat sau un consumator 
ar fi neetică. Indiferent de context, orice angajat, 
subaltern, client deţine atribute umane unice, dem-

ne de a fi promovate prin comunicarea managerială 
internă şi externă.

2. Perspectivele situaţionale
Pentru a comunica etic, pentru a lansa noi tehno-

logii etice şi judecăţi de valoare etice legate de aceste 
procese, perspectivele situaţionale trebuie să se axeze, 
în primul rând, pe elementele situaţiei manageriale 
specifice. Printre factorii contextuali relevanţi în evalua-
rea managerială etică situaţională putem enumera:

a) rolul sau funcţia managerului, a conducerii 
întreprinderii, ca agent persuasiv, pentru an-
gajaţi, consumatori, clienţi etc.;

b) aşteptările din partea angajaţilor şi a consu-
matorilor cu privire la acţiunile, deciziile re-
zonabile şi adecvate;

c) gradul de conştientizare a angajaţilor, a sub-
alternilor şi/sau a grupelor de interes pentru 
tehnologiile, strategiile utilizate în activitatea 
întreprinderii de către conducere;

d) obiectivele şi valorile pe care le are persona-
lul întreprinderii;

e) gradul de urgenţă a implementării propune-
rilor, a tehnologiilor parvenite;

f) standardele etice de comunicare ale subal-
ternilor, ale angajaţilor, ale publicului consu-
mator etc.

Dintr-o perspectivă situaţională radicală, de 
exemplu, se poate obiecta că, într-un moment de criză 
evidentă, un subaltern-lider are sarcina de a aduna sus-
ţinători şi astfel poate face uz de apelurile emoţionale 
care împiedică procesul specific uman de a lua o decizie 
numai în urma reflecţiei. Se mai poate argumenta că un 
lider foloseşte în mod etic tehnici, precum aluzia, vina 
prin asociere şi zvonurile nefondate atâta timp, cât cei 
care ascultă le recunosc şi sunt de acord cu metodele 
respective. Am putea menţiona aici apelul unui subal-
tern	din	întreprinderea	„Inverland”	către	personalul	din	
administraţie, care îl chema pe acesta să înveţe să se facă 
ascultat de conducere atunci când are ceva de spus sau 
când doreşte să intervină cu propuneri raţionale. 

3. Perspectivele legale
Când activitatea managerială se află la limita legii, 

aceasta este apreciată ca moral, etic. O asemenea abor-
dare permite decizii simple din punct de vedere etic. 
Totodată, trebuie să apreciem tehnologiile, strategiile 
de comunicare în funcţie de legile şi regulamentele în 
vigoare ale întreprinderii, ale Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică (ANRE), cu scopul de a 
stabili dacă acestea sunt morale, etice sau nu. Drept 
confirmare a celor spuse poate fi dovada următoare: în 
luna martie 2002, depistarea încălcărilor şi a incidente-
lor înregistrate în relaţia dintre furnizor şi consumatori 
privind consumarea de energie electrică a motivat 
ANRE-ul să convoace periodic unele audienţe publice, 
cu	participarea	reprezentanţilor	administraţiei	„ICS	RE	
Chişinău SA” şi ai diferitelor categorii de consumatori, 
la care s-ar comunica despre măsurile întreprinse de 
către ultima pentru asigurarea fiabilă a consumatorilor 
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cu energie electrică şi pentru a explica furturile de 
echipament, fire electrice etc. 

Referitor la controversele legate de comunicarea 
managerială prin Internet, e-mail, este evidentă 
opoziţia dintre libertatea de exprimare şi responsa-
bilitatea şefilor ierarhici, a subalternilor; presiunea 
exercitată pentru abordarea pe cale legală a eticii 
organizaţionale şi pentru constituirea de coduri 
formale în acest domeniu. Să însemne oare aceasta 
că reprezentanţii întreprinderii sau oricare altcine-
va din administraţie, din subalterni, sunt liberi să 
comunice şi să scrie orice fără nici o restricţie, prin 
e-mail, Internet? Observăm, deci, antiteza liberta-
te-responsabilitate, care presupune, pe de o parte, 
libertatea de orice control, fără supraveghetori 
(cyber-poliţişti) şi fără limite de timp, iar, pe de altă 
parte, necesitatea ca aceiaşi reprezentanţi, membri 

ai administraţiei sau subalterni, să-şi asume res-
ponsabilitatea pentru acţiunile, măsurile şi deciziile 
luate. În plus, personalul care utilizează serverul dat 
(în special consultantul, consilierul întreprinderii, 
directorul corporativ) trebuie să conştientizeze că îşi 
asumă o răspundere, deoarece îşi asociază numele 
întreprinderii cu mesajul emis”.

4. Perspectivele dialogice
Acest tip de perspectivă defineşte comunicarea 

managerială ca fiind un di-a-log şi nu monolog. Pers-
pectivele dialogice arată atitudinile conducerii, ale 
subalternilor faţă de angajaţi, faţă de clienţi şi viceversa. 
Astfel, putem spune că acestea reprezintă indicatorul 
nivelului etic al lor. 

Pentru a putea remarca diferenţa dintre aceste 
două forme de comunicare în activitatea managerială, 
să urmărim tabelul de mai jos:

Tabelul 1 
Caracteristicile comunicării manageriale ca formă dialogată şi monologată

Comunicarea managerială dialogată Comunicarea managerială monologată

1. Onestitatea conducerii întreprinderii faţă de pro-
priul personal şi faţă de consumatori, parteneri.

1. Exteriorizarea sentimentului de superioritate faţă de anga-
jaţi.

2. Grija faţă de bunăstarea angajaţilor, a condiţiilor de 
muncă.

2. Exploatarea resurselor umane ale întreprinderii.

3. Perfecţionarea personalului şi perfecţionarea ser-
viciilor/ produselor.

3. Prezenţa grandomaniei în raporturile dintre şef-sub-
altren, subaltern-subaltern, subaltern-salariat, precum 
şi în comunicarea la nivel extern.

4. Cultivarea şi menţinerea încrederii faţă de clienţi, 
consumatori, parteneri.

4. Decepţionarea personalului în conducerea întreprinderii, 
dezamăgirea consumatorilor faţă de modul de prestare a 
serviciilor / produselor achiziţionate, ipocrizia.

5. Lipsa de prejudecăţi în gestionarea relaţiilor profe-
sionale.

5. Prezenţa dogmatismului în relaţiile manageriale.

6. Prezenţa egalităţii în drepturi, în exprimarea opinii-
lor.

6. Exprimarea posesivităţii în raporturile interindividuale şi 
dominarea subalternilor, angajaţilor

7. Manifestarea atitudinilor, precum: respectul reci-
proc, empatia, modestia, sinceritatea (respectarea 
promisiunilor contractuale şi nu numai).

7. Manifestarea, atitudinilor, precum: nesinceritatea, aro-
ganţa, plăcerea de a se etala în faţa personalului şi în 
faţa publicului consumator, a clienţilor.

8. Lipsa de pretenţii exagerate faţă de angajaţi şi 
beneficiari, precum şi lipsa intenţiilor manipulative 
faţă de clienţi, consumatori.

8. Exprimarea pretenţiilor absurde faţă de angajaţi şi sub-
alterni, intenţiile manipulative ale clienţilor.

9. Încurajarea exprimării libere a angajaţilor de rând 
şi acceptarea individualităţilor cu valoare intrin-
secă;

9. Pronunţarea de judecăţi care împiedică libera exprimare 
şi constrângerea individualităţilor cu valoare extrasecă.

10. Acceptarea celorlalţi indiferent de discrepanţele de 
opinie.

10. Autoprotejarea excesivă a managerilor de rang înalt şi 
considerarea celorlalţi ca simple obiecte de manipulare.

Sursa: elaborat de autor

În cazul în care conducerea întreprinderii va 
dori să persuadeze publicul consumator şi, desigur, 
propriul personal, de implementarea unei tehnolo-
gii sau sistem de gestionare eficientă a serviciilor, 
atunci modalităţile de comunicare şi prezentare 

a beneficiilor vor fi scrupulos analizate pentru a 
determina gradul în care dezvăluie o atitudine di-
a-lo-gi-că etică sau una monologată lipsită de etică 
faţă de personalul întreprinderii şi faţă de clienţi, 
consumatori.
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Cele abordate mai sus, fireşte, nu garantează 
sesizarea şi realizarea unor anumite perspective în 
comunicarea managerială etică, însă, cu siguranţă, 
facilitează o discuţie şi, deci, legitimează o posibilitate a 

continuităţii ideii şi/sau încrederii că participarea impli-
că o etică, o morală şi că este foarte util să se descopere 
ineficienţele, să se demonstreze contradicţiile dintre 
„discursurile”	manageriale	şi	practicile	manageriale.

bibliografie:
1. Hoza Maria- Gabriela, Întreprinderea secolului XXI: întreprindere inteligentă. – afaceri. – Teora, Bucureşti, 

2000.
2. Larson Charles U., Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate. – Polirom, 2003.
3. Pâinişoară Ion-Ovidiu. Comunicarea eficientă. Ediţia a II-a. – Iaşi, Polirom, 2003.
4. Pruteanu Ştefan. Antrenamentul abilităţilor de comunicare. – Iaşi, Polirom, 2004.

Recenzent: conf. univ. dr. R. Borcoman
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CONSTITUIREA ŞI EVOLUŢIA SECTORULUI ECONOMIC PUbLIC
îN REPUbLICA MOLDOVA

Conf. univ. dr. Andrei BLANOVSCHI, ASEM

 „Condiţia civilizaţiei statului 
este civilizaţia economică”

M.Eminescu 

articles designated for examination of problems of construction, affirmation and causes of gro-
wing of public sector in countries with market economy. a special attention is paid to the evolution 
of the public sector in the Republic of Moldova. 

Originea şi cauzele dezvoltării sectorului 
public. Economia contemporană este o economie 
de piaţă mixtă. În componenţa ei funcţionează şi se 
influenţează reciproc două sectoare economice prin-
cipale: public şi privat. 

În cadrul acestei forme de activitate economi-
că, piaţa determină alocarea resurselor materiale şi 
financiare, volumul producţiei, nivelul preţurilor, sa-
tisfacerea cererii consumatorilor ş.a. Statul, la rândul 
său, coordonează întreaga activitate economică prin 
elaborarea şi aplicarea legislaţiei necesare, a progra-
melor privind domeniul fiscalităţii, al cheltuielilor 
bugetare, al reglementărilor monetare, al măsurilor 
de asigurare socială etc.

Însă, o astfel de situaţie este caracteristică ţărilor 
cu economie de piaţă doar în etapa contemporană. 
De-a lungul timpului, activitatea economică s-a aflat, 
pe de o parte, sub tutela şi în serviciul monarhilor, iar, 
pe de altă parte, adepţii liberalismului economic clasic 
negau implicarea puterii publice în probleme de ordin 
economic. În astfel de condiţii, lipsea pluralismul for-
melor de proprietate, respectiv, şi ale celor de activitate 
economică.

Datorită acestui fapt, sectorul public a apărut şi 
s-a afirmat în ţările cu economie de piaţă, relativ târziu 
– la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al 
XX-lea. În aceste ţări el s-a dezvoltat puternic după criza 
economică dintre anii 1929-1933 şi sfârşitul celui de-al 
doilea război mondial. 

În accepţia specialiştilor în domeniu, sectorul 
public reprezintă totalitatea întreprinderilor producă-
toare de bunuri materiale şi a organizaţiilor prestatoare 
de servicii populaţiei care activează în baza proprietăţii 
de stat. 

Extinderea sectorului public a fost cauzată de nume-
roşi factori, printre care enumerăm: 

•	 remedierea	eşecurilor	pieţei	şi	realizarea	mă-
surilor de stabilizare macroeconomică;

•	 implementarea	 descoperirilor	 progresului	
tehnico-ştiinţific în practica întregii economii 
naţionale;

•	 redistribuirea	 venitului	 naţional	 în	 favoarea	
unor categorii de indivizi cu nivel de trai scă-
zut;

•	 crearea	locurilor	de	muncă	în	scopul	reduce-
rii şomajului;

•	 creşterea	cheltuielilor	statului	legate	de	satis-
facerea nevoilor colectivităţii în ansamblu. 

Ca urmare, rolul sectorului public sporeşte con-
tinuu. În ţările industrial-avansate, ponderea chel-
tuielilor publice în produsul intern brut constituie în 
prezent 40-50%. 

particularităţile constituirii sectorului public în 
Republica Moldova. Sectorul public al ţării noastre 
are o vârstă doar de circa 16 ani. O astfel de situaţie 
se explică prin faptul că, timp de peste 60 de ani, cât 
R.Moldova s-a aflat în componenţa fostei URSS, aici, ca 
şi în alte republici sovietice, au funcţionat două sectoa-
re economice: sectorul de stat cu o pondere de 80-90% 
şi sectorul cooperatist-colhoznic, căruia îi reveneau 
10-20%. Întrucât sectorul cooperatist-colhoznic era 
supus unui strict control centralizat din partea statului, 
se poate afirma că întreaga economie naţională era o 
economie totalitară, dirijată centralizat prin metode 
administrative. Întreprinderile din ambele sectoare 
nu dispuneau de propria iniţiativă, iar elementele de 
democraţie declarate în statuturile colhozurilor aveau 
un caracter formal. 

Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, a pro-
clamării independenţei şi suveranităţii Republicii 
Moldova, situaţia s-a schimbat radical. Au fost iniţiate 
şi treptat realizate transformări cu caracter de tranziţie 
la o altă formă de organizare şi activitate economică 
– cea bazată pe principiile economiei de piaţă. 

Este cunoscut faptul că problema-cheie a tuturor 
transformărilor economice şi sociale o constituie în-
locuirea sistemului relaţiilor de producţie existent cu 
altul adecvat noilor cerinţe. Această problemă urma 
să fie rezolvată şi în Moldova.

În componenţa sistemului relaţiilor de producţie 
locul central îl ocupă relaţiile de proprietate. Ţinând 
cont	de	 acest	 subiect,	 conducerea	„tânărului”	 stat	
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moldovenesc de la bun început pe primul plan a pus 
problema reformării proprietăţii, care a fost şi conti-
nuă să fie soluţionată prin deetatizarea şi privatizarea 
mijloacelor de producţie. 

Însă, lipsa la moment a unui program strategic de 
reformare a economiei naţionale, a unui cod de legi 
riguros şi bine precizat, precum şi a unei guvernări 
înclinate spre distribuirea echitabilă între cetăţeni a 
averii acumulate prin munca mai multor generaţii a 
provocat consecinţe negative. 

În multe cazuri, deetatizarea şi privatizarea s-au 
desfăşurat haotic, cu tot felul de greşeli şi neajunsuri, 
mai mult sau mai puţin intenţionate. O bună parte a 
patrimoniului ţării, creată prin munca generaţiilor, a 
fost furată, distrusă sau irosită. Majoritatea bonurilor 
patrimoniale, transformate ulterior în acţiuni, şi-au 
pierdut valoarea iniţială. Cotele de pământ ale multor 
ţărani, din start, au fost divizate în 3-4 parcele plasate 
la mari distanţe unele de altele, ceea ce în prezent 
împiedică consolidarea terenurilor agricole pentru 
prelucrarea lor mecanizată. 

Oricum, proprietatea socialistă a fost înlocuită 
cu proprietatea privată şi cea publică. Majoritatea 
cetăţenilor Republicii Moldova au devenit proprietari 
reali, fie prin destatalizarea întreprinderilor industria-

le, de construcţii, transport, comerţ şi constituirea 
diverselor societăţi pe acţiuni, fie prin privatizarea 
fondului locativ de stat în contul bonurilor patrimo-
niale sau cu plată, fie prin atribuirea ţăranilor sectoare 
de pământ în contul cotelor de teren echivalent şi al 
cotelor valorice. 

Ca urmare, în 1997, numărul societăţilor pe acţiuni 
în industrie a crescut de la 1266 la 2567 sau de 2 ori, 
iar numărul acţionarilor în 2004 a alcătuit 126 de mii. 
Numărul locuinţelor privatizate s-a mărit de la 90 mii în 
1995 la 248 mii în 2000. Numărul persoanelor cărora li 
s-au atribuit cote de teren echivalent a sporit de la 36 
mii în 1995 la 655,7 mii în 2005. Suprafaţa terenurilor 
atribuită în proprietate privată s-a mărit corespunzător 
de la 224,9 mii ha la 862,6 mii ha. În medie, la o persoa-
nă reveneau 1,32 ha.1 

Reformarea proprietăţii socialiste s-a soldat cu con-
stituirea noilor forme de proprietate: 

– privată; 
– publică;
– mixtă (publică şi privată);
– străină. 

Ponderea acestor forme de proprietate în struc-
tura produsului intern brut al R.Moldova se caracte-
rizează astfel: 

1 Anuarul Statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 1999, pag.262; 
2005, pag.280, 342 

Tabelul 1
Structura pIb al Republicii Moldova pe forme de proprietate (%)

1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003

Produsul intern brut, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

din care:

publică 30,0 28,4 24,7 25,0 24,0 29,5 30,3

privată 56,3 53,3 56,4 59,6 57,0 50,7 51,2

mixtă (publică şi privată) 9,5 10,9 8,9 4,9 5,4 6,2 4,4

a întreprinderilor mixte şi străine 4,2 7,4 10,0 10,5 13,6 13,6 14,1

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2005, p.257

Datele statistice, incluse în tabelul 1, arată că pon-
derea proprietăţii publice, respectiv a sectorului eco-
nomic public, se diminuează de la an la an şi constituie 
circa 30%. Ponderea sectorului privat s-a redus în 2003, 
în comparaţie cu 1997, cu 5 puncte şi se datorează 
sporirii ponderii întreprinderilor bazate pe proprietatea 
mixtă şi străină – de la 4,2% în 1997 la 14,1% în 2003 
sau de 3,3 ori. Totuşi, compararea datelor analizate 
confirmă că proprietatea privată în diferite forme de 
manifestare a devenit predominantă în economia de 
tranziţie a Republicii Moldova. 

Proprietatea publică se subdivizează în proprie-
tate de stat şi proprietate municipală. Din proprieta-
tea de stat fac parte bunurile ce aparţin R.Moldova 
ca stat, cu drept de posesie, de folosinţă şi de ad-
ministrare. Proprietatea municipală se constituie din 
averea organelor puterii şi ale administrării forma-
ţiunii administrativ-teritoriale, mijloacele bugetului 
local, fondul locativ, încăperile cu altă destinaţie 
decât cea de locuit, obiectele infrastructurii şi alte 

obiecte ce prestează nemijlocit servicii comunale 
către consumatori. 

Concomitent cu constituirea formelor de proprie-
tate, au parvenit schimbări şi în structura populaţiei 
ocupate pe sectoare de activitate economică. Datele 
incluse în tabelul 2 demonstrează aceste schimbări. 

Datele incluse în tabelul 2 arată că numărul per-
soanelor ocupate în economia naţională a Republicii 
Moldova s-a redus în 2004 în comparaţie cu 1997 cu 
330 mii, corespunzător în sectorul public cu 107 mii şi 
cel privat cu 168 mii.

Din 339 mii de persoane ocupate în sectorul public 
18,7 mii activează în industrie; 9,8 mii în agricultură şi 
silvicultură; 181,7 mii în învăţământ, ocrotirea sănătăţii 
şi asistenţă socială; 57,8 mii în administrarea publică; 
15,6 mii în alte activităţi de servicii colective, sociale 
şi personale.
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Repartizarea populaţiei ocupate pe forme de pro-
prietate şi în cadrul fiecăruia din acestea pe domenii de 
activitate a influenţat procesul de constituire a agenţilor 
economici. În prezent, din 128,3 mii de agenţi economici 
înregistraţi în RENIM, 4,5 mii sau 3,5% activează în sec-
torul public şi 119,6 mii sau 90,5% în cel privat.2 

Aportul sectorului public la soluţionarea pro-
blemelor economice şi sociale. 

Din cei 4,5 mii de agenţi economici ai sectorului 

public, peste 1200 activează în sfera materială de 
producţie. În profil ramural aportul lor diferă esenţial. 
Spre exemplu, în 2004 ponderea sectorului public în 
volumul producţiei industriale a constituit circa 28%, 
a energiei electrice şi termice – 54% şi a celei agricole 
– doar 1,4%. 

Sporeşte activitatea sectorului public în prestarea 
serviciilor cu plată şi nonplată. Acest fapt îl  atestă 
datele incluse în tabelul 3.

Tabelul 2
Repartizarea populaţiei ocupate pe forme de proprietate în Republica Moldova

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2004 

faţă de 
1997

Total-mii persoane 1646 1642 1495 1515 1499 1505 1356 1316 -330 mii

în % faţă de total, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

din care:

publică 446 424 382 348 340 339 340 339 -107 mii 

în % faţă de total 27,1 25,8 25,6 23,0 22,7 22,5 25,1 25,8 -

privată 1064 1086 999 1050 1064 1077 933 896 -168

în % faţă de total 64,6 66,1 66,8 69,9 71,0 71,6 68,8 68,1 -

alte forme 136 132 114 108 95 89 83 81 -55

în % faţă de total 8,3 8,1 7,6 7,1 6,3 5,9 6,1 6,1 - 

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2005, p.78

2 Anuarul Statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 1999, pag.86, 274

Tabelul 3
Repartizarea volumului de servicii cu plată prestate populaţiei

Republicii Moldova pe forme de proprietate (mln lei)

1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2004 faţă de 

1997

Volumul total, 987,5 1572,8 2246,8 2767,6 3483,3 4379,3 5685,5 5,7 ori 

din care:

publică 662 1020,2 1258,8 1435,6 1551,3 2241,4 2651,1 4 ori 

privată 139,0 243,7 496,5 611,5 830,9 944,3 1498,4 10 ori

mixtă (publică şi privată) 186,4 308,9 188,8 190,1 240,5 280,4 341,7 1,8 ori 

a întreprinderilor mixte 
şi străine 

- - 302,7 539,6 860,6 913,2 1194,3 - 

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2005, p.487 

Examinarea datelor cuprinse în tabelul 3 de-
monstrează că volumul serviciilor cu plată prestate 
populaţiei a cunoscut o creştere considerabilă atât în 
ansamblu pe ţară, cât şi pe fiecare formă de proprietate. 
Cele mai sporite ritmuri de creştere au fost înregistrate 
în sectorul privat (de 10 ori) şi cel public (de 4 ori). Se 
extinde activitatea de prestare a serviciilor cu plată la 
întreprinderile cu capital mixt şi străin. 

Prezintă interes şi schimbările în structura servicii-
lor cu plată pe forme de proprietate. Aceste schimbări 
sunt reflectate în tabelul 4.

Cu toate că ponderea sectorului public în structura 
volumului de servicii cu plată s-a redus de la 67,0% în 
1997 la 46,6% în 2004, iar a celui privat a sporit, cores-
punzător, de la 14,1 la 26,4%, totuşi poziţia sectorului 
public în acest domeniu este prioritară. 

În structura serviciilor prestate populaţiei de către 
sectorul public cea mai semnificativă pondere revine 
serviciilor comunale – circa 27%, poştei şi telecomuni-
caţiilor – 24%, transportului de pasageri – 18%, servi-
ciilor sistemului de învăţământ – 8%, ocrotirii sănătăţii 
şi asistenţei sociale – 4%. 
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Analiza sectorului public în contextul noilor for-
me de proprietate impune evidenţierea ponderii lui 
în totalul investiţiilor destinate formării capitalului 
fix drept bază economică a dezvoltării durabile. În 

continuare, prezentăm datele statistice privind in-
vestiţiile în capitalul fix pe formele de proprietate atât 
în mărime absolută, cât şi relativă. 

Tabelul 4
Structura serviciilor cu plată prestate populaţiei Republicii Moldova

pe forme de proprietate

1997 1999 2000 2002 2003 2004

Volumul de servicii cu plată, total (%), 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

din care:

publică 67,0 64,9 56,0 44,5 51,2 46,6

privată 14,1 15,5 22,1 23,9 21,6 26,4

mixtă (publică şi privată) 18,9 19,6 8,4 6,9 6,4 6,0 

a întreprinderilor mixte şi străine - - 13,5 24,7 20,8 21,0 

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2005, p.487 

Tabelul 5
Investiţii de capital fix pe forme de proprietate 

u.m. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Investiţii în capital fix, total mln lei 1202,2 1444,4 1591,8 1759,3 2315,1 2804,2 3621,7 5140,0

% din total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

din care :

publică mln lei 322,0 416,5 617,2 763,1 715,2 1090,2 1254,4 1676,1

% din total 26,8 28,8 38,8 43,4 30,9 38,9 34,7 32,6

privată mln lei 524,6 458,2 352,7 392,9 667,9 936,8 1319,1 1655,0

% din total 43,6 31,7 22,1 22,3 28,8 33,4 36,4 32,2

mixtă 
(publică şi privată) 

mln lei 188,3 114,8 68,5 81,8 148,1 76,0 118,1 187,1

% din total 15,7 8,0 4,3 4,6 6,4 2,7 3,3 3,6

străină mln lei 9,0 83,2 49,3 93,2 219,8 145,6 179,2 497,2

% din total 0,7 5,8 3,1 5,3 9,5 5,2 4,9 9,7

a întreprinderilor mixte mln lei 159,3 371,7 504,1 428,4 564,1 355,6 750,9 1124,6

% din total 13,2 25,7 31,7 24,4 24,4 19,8 20,7 21,9

Sursa: în baza datelor Anuarului Statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2005, p.379

Analiza datelor prezentate în tabelul 5 arată că vo-
lumul investiţiilor sectorului public a sporit de la 322,0 
mln lei în 1997 la 1676,1 mln lei în 2004 sau de 5,2 ori, 
iar ponderea lor în totalul investiţiilor în capitalul fix 
– de la 26,8% la 32,6%. Volumul şi structura investiţiilor 
sectorului public în capitalul fix sunt identice în prezent 
cu cele ale sectorului privat. 

Deşi ponderea volumului total al investiţiilor în ca-
pitalul fix, raportată la produsul naţional net (valoarea 
adăugată), a sporit de la 15,6% în 1997 la 18,1% în 2004, 
ea este încă departe de cea optimă (25-30%). Conse-
cinţele acestei situaţii se reflectă în nivelul insuficient al 
bazei tehnico-materiale de producţie, în lipsa de teh-
nologii performante şi ca rezultat în volumul şi calitatea 
nesatisfăcătoare a bunurilor economice nou-create. 

Totuşi, sectorul public al ţării noastre contribuie, pe 
cât este posibil, la soluţionarea problemelor economice 
şi sociale. În prezent, concomitent cu rezolvarea altor 

probleme, sectorul public este implicat în realizarea 
Programului	Naţional	„Satul moldovenesc”, care, după 
conţinut şi dimensiuni, are un caracter cu adevărat 
revoluţionar. Este în plină desfăşurare procesul de ga-
zificare a satelor şi a orăşelelor, asigurarea populaţiei 
cu apă potabilă, renovarea spitalelor şi a altor obiecte 
de asistenţă medicală, renaşterea caselor de cultură, 
a grădiniţelor de copii, a bibliotecilor săteşti ş.a. Un 
capitol aparte îl constituie consolidarea terenurilor 
agricole şi crearea staţiilor tehnologice de maşini pen-
tru prelucrarea mecanizată a pământului. 

Aşadar, sectorul public al Republicii Moldova îşi 
extinde activitatea sa economică şi socială, care se 
manifestă prin producerea anuală a diverselor bunuri 
materiale şi prestarea de servicii cu plată şi nonplată 
populaţiei în valoare de circa 5 miliarde lei.

Rolul sectorului public al ţării noastre, ca şi al altor 
ţări, sporeşte datorită creşterii cererii la bunurile şi ser-
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viciile prestate. Aceasta se manifestă, în mare măsură, 
prin sporirea cheltuielilor publice, care s-au majorat în 
2004 faţă de anul 1997 de 2,5 ori. Raportate la produsul 
intern brut, ele au constituit în 2004 circa 27%. În ace-
laşi an, ponderea cheltuielilor publice pentru acţiuni 
social-culturale în totalul cheltuielilor a fost de 50,3%, 
pentru învăţământ – 23,4%, ocrotirea sănătăţii – 11,7%, 
asistenţa socială – 12,3%, apărarea naţională – 10%.3

Încheiem articolul cu precizarea următoarelor 
două întrebări: 1) în condiţiile realităţii contemporane 
este justă denumirea „sector public” sau „sector de stat”? 
şi 2) îşi confirmă existenţa întreprinderile publice sau este 
necesară privatizarea lor totală? 

Considerăm	mai	 reuşită	denumirea	de	„sector	
public”, întrucât ea presupune că poporul şi nu funcţio-
narii aparatului de stat exercită atributele proprietăţii 
asupra mijloacelor de producţie. 

În privinţa celei de a doua întrebări, ne expunem 
părerea astfel: cu peste 200 de ani în urmă, adepţii 
liberalismului economic clasic au lansat teza că statul 
este	„prost	gospodar”,	iar	particularul	–	„bun	gospodar”.	
Considerăm că în condiţiile economice, politice şi 
sociale actuale această problemă nu trebuie privită în 

mod categoric. Practica internaţională arată că multe 
întreprinderi de stat activează eficient, deşi sunt des-
tule care funcţionează insuficient. În acelaşi timp, există 
întreprinderi particulare care evoluează bine şi foarte 
bine, dar şi unele care activează prost, dau faliment sau 
apelează la împrumuturi, deci la stat, pentru a fi salvate. 
Prin urmare, trebuie eliminată orice fel de dogmă, mai 
veche sau mai nouă. 

Problema trebuie rezolvată concret pentru fiecare 
caz în parte, pentru a se lua decizia cea mai reuşită eco-
nomic şi social. Când o întreprindere de stat activează 
rentabil, nu-i cazul să o privatizezi. Dar dacă este neren-
tabilă, produce pierderi, ea trebuie transformată, priva-
tizată sau desfiinţată. De asemenea, trebuie neapărat 
ca întreprinderile private să fie eficiente, competitive.

Aceasta nu se referă, însă, la întreprinderile cu 
caracter strategic, indiferent de ramura economiei 
naţionale în care acestea funcţionează. Întreprinde-
rile publice care constituie baza asigurării securităţii 
economice şi sociale a ţării nu pot fi privatizate, chiar 
dacă acestea activează cu rentabilitate neînsemnată. 
În caz contrar, statul riscă să-şi piardă rolul de ocrotitor 
veridic al supuşilor săi. 

bibliografie:
1. Belli N. Tranziţia mai grea decât un război. Bucureşti, Editura Economică, 2000, 147 p.
2. Blanovschi A. Statul şi economia. Chişinău, Tipografia A.Ş.M., 2005, 222 p. 
3. Parlagi A. Dicţionar de administraţie publică. Bucureşti, Editura Politică, 2000, 270 p.
4. Samuelson P., Nordhaus W. Economie politică. Bucureşti, Editura Teora, 2000, 944 p.
5. Anuarul Statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 2005, 555 p. 
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  3 Anuarul Statistic al Republicii Moldova. Chişinău, 1999, pag. 257, 496

ASPECTELE METODOLOGICE DE REALIZARE A CONCEPŢIEI
NOII DEZVOLTĂRI STRUCTURALE

(trecerea la modelul economiei inovaţional-orientate)

Conf. univ. dr. Tatiana PîşCHINA, ASEM

Particular article elaborates on the Сoncept of new Structural Development (СnSD) as a con-
cept of transition to the model of economics oriented towards innovation, as well as it proposes a set 
of concrete patterns and recommendations suitable for a large number of the developing countries, 
including Rep. of Moldova, under the circumstances of its particular adaptation with regards to the 
national component.

Problema alegerii priorităţilor structurale de ramu-
ră trebuie să fie examinată din punctul de vedere al 
„supravieţuirii”	optime	în	condiţiile	globalizării	oricărei	
ţări, mai ales a celor în curs de dezvoltare, în contextul 
caracterului de vector al dezvoltării structurale mon-
diale, în interacţiune cu competitivitatea şi calitatea 
creşterii economice. 

Noi am elaborat Concepţia noii dezvoltări struc-
turale (CNDS) drept o concepţie de trecere la modelul 
economiei inovaţional-orientate, acceptabilă pentru 

mai multe ţări, inclusiv în curs de dezvoltare, printre 
care se numără şi Republica Moldova, cu condiţia de 
a ţine cont de specificul naţional.

De pe poziţiile abordărilor metodologice, în această 
Concepţie se propune:

1.  În procesul determinării priorităţilor struc-
turale ale economiei unei sau altei ţări, să se 
respecte caracterul de vector al dezvoltării 
structurale mondiale;

2.  În condiţiile globalizării, să se utilizeze posi-
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bilitatea	 de	 „mişcare”	 concomitentă	 a	 eco-
nomiilor diferitelor ţări şi, în primul rând, a 
celor	în	curs	de	dezvoltare,	pe	treptele	„scării	
structurale” mondiale, bazându-se pe priori-
tăţile economiei inovaţional-orientate. 

Obiectivul de bază al Concepţiei îl constituie crea-
rea unei economii competitive inovaţional-orientate.

Se propune următoarea matrice logico-structu-
rală pentru elaborarea CNDS:

primul pas – stabilirea priorităţilor structurale de 
ramură cu evidenţierea unui număr limitat de ramuri, 
prin care o ţară sau alta are şansa de a ieşi în rândul 
„inovatorilor”.	Rezultatele	primului	pas	sunt	formulate	
în Blocul industrial-de ramură;

Al doilea pas – depistarea necesităţilor poten-
ţiale ale inovaţiilor şi cvazinovaţiilor şi formarea 

cererii de piaţă la inovaţii, determinarea formelor 
organizaţionale ale dezvoltării inovaţionale. Rezul-
tatele acestei etape se reflectă în Blocul organiza-
ţional al CNDS;

Al treilea pas – determinarea formelor concrete şi 
a mecanismelor de influenţă a statului asupra structurii 
de ramură în direcţia creării unei economii inovaţional-
orientate, ceea ce se reflectă în Blocul al treilea, de 
reglementare, al CNDS;

Pentru formarea unei politici macroeconomi-
ce adecvate, se propune blocul al patrulea – al 
politicilor macroeconomice, care poate fi utilizat 
drept un instrument de corecţie dinamic pentru 
realizarea CNDS.

Concepţia respectivă trebuie să presupună orien-
tarea şi interacţiunea blocurilor principale (figura 1).

 2

Al treilea pas – determinarea formelor concrete i a mecanismelor de influen  a statului 

asupra structurii de ramur  în direc ia cre rii unei economii inova ional-orientate, ceea ce se 

reflect  în Blocul al treilea, de reglementare, al CNDS; 

Pentru formarea unei politici macroeconomice adecvate, se propune Blocul al patrulea – al 

politicilor macroeconomice, care poate fi utilizat drept un instrument de corec ie dinamic pentru 

realizarea CNDS. 

Concep ia respectiv  trebuie s  presupun  orientarea i interac iunea blocurilor principale 

(figura 1). 
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Astfel, în cadrul Concepţiei menţionate, am eviden-
ţiat patru blocuri complex-interacţionate:

1. Industrial - de ramură, în care sunt determi-
nate şi stabilite priorităţile structurale de ramură.

Ramuri de nivelul întâi. Asemenea ramuri, în 
opinia noastră, trebuie să devină ramurile scientofage, 
legate de “infrastructura nefizică”, care nu necesită 
investiţii la scară şi în care o importanţă deosebită o 
capătă activele nemateriale. La acestea se referă în-
văţământul, ştiinţa, asigurarea cu programe, serviciile 
TI, precum şi farmaceutica, protecţia mediului ambiant 
(biotehnologiile), de asemenea, ramurile creative, după 
cum este, de exemplu, reclama.

Dezvoltarea acestui bloc de ramuri nu se bazează 
pe infrastructura fizică, adică nu depinde de calitatea 
drumurilor şi alte comunicaţii. Această împrejurare este 
foarte importantă pentru Moldova, luând în considera-
ţie dezvoltarea insufcientă a infrastructurii de transport 
şi comunicaţie (unul dintre punctele dureroase ale 
economiei naţionale).

Aici este posibilă crearea unui număr impunător 
de locuri de muncă bine plătite, ceea ce va permite 
consolidarea pe piaţa naţională a muncii a cadrelor 
calificate şi bine instruite, care există în ţară şi constituie 
prioritatea ei concurenţială (prioritatea comparativă a 
R.Moldova).

Este important şi potenţialul de export al acestor 
ramuri. În plus, ramurile respective pot să se dezvolte cu 
succes fiind susţinute simbolic şi reglementate neînsem-
nat de către stat, ceea ce trebuie să se refere preponderent 
la crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea lor. 
În acelaşi timp, aceste ramuri pot imprima o calitate 
nouă creşterii economice şi să contribuie la dezvoltarea 
altor ramuri. Elementele de “know-how” ce, de regulă, 
sunt create în aceste ramuri, reprezintă baza unei valori 
adăugate înalte. 

Activele nemateriale ale ramurilor sus-numite pot, 
ulterior, juca rolul de “locomotive” ale economiilor na-
ţionale din ţările în curs de dezvoltare şi pot consolida 
alte ramuri ce depind de “know-how” mai mult decât 
de infrastuctură.

În ultimii ani, în R.Moldova se dezvoltă intensiv 
sectorul de servicii, legat de tehnologiile informaţio-
nale, care au devenit relativ un articol nou al exportului 
moldovenesc. Dar atâta timp cât, deocamdată, cota 
lor în export, precum şi în structura PIB-ului este ne-
însemnată, deşi potenţialul de export al sectorului de 
tehnologii informaţionale, judecând după experienţa 
mondială, este foarte mare. Astfel, de exemplu, în In-
dia, volumul achiziţiilor de export din această sfera 
se numără în miliarde de dolari. Potrivit experienţei 
internaţionale, sfera tehnologiilor informaţionale este 
unul dintre sectoarele cele mai înalt-productive.

Concomitent cu aceasta (ceea ce este de asemenea 
important), pentru dezvoltarea ei prosperă nu este ne-
voie de mari capitaluri. Pentru a deschide un business 
legat de elaborarea asigurării de program, nu sunt ne-
cesare aşa sume impunătoare ca, de exemplu, pentru 

construcţia unei uzine de automobile. Dezvoltarea 
acestor ramuri poate accelera simţitor consolidarea 
economiei naţionale.

Ramuri de nivelul al doilea. Asemenea ramuri, 
după părerea noastră, trebuie să devină ramurile capa-
bile să producă componente electronice şi mecanice 
separate, cu valoare adăugată mare, de asemenea 
depinzând mai mult de “know-how” decât de infra-
structură. Vorba este de electronica de menaj, optică, 
de producţia schemelor integrale, a semiconductoa-
relor, condensatoarelor, rezistenţelor, a mijloacelor de 
telecomunicaţii, adică de tipurile de activitate bazate 
atât pe inovaţii, cât şi pe cvaziinovaţii.

Priorităţile nivelului al treilea trebuie să devină 
producţiile ce utilizează un volum mare de materiale 
şi de muncă. De exemplu, producţia de materiale de 
construcţie, de produse chimice, de articole simple de 
metal, de utilaj relativ simplu, inclusiv pentru micul 
business.

Priorităţile următorului nivel, al patrulea, le con-
stituie unele ramuri tradiţionale: de produse alimen-
tare, industria uşoară, agricultura. Dar aceste ramuri 
necesită modernizare pentru producerea nu numai 
a produselor tradiţionale, ci şi a celor inovaţionale, cu 
valoare adăugată mare.

Următorul nivel este cel al blocului de infrastruc-
tură, ce posedă efectul “economiei externe” de ame-
liorare a climatului investiţional din ţară: reconstruirea 
şi extinderea reţelelor de transport; crearea sistemului 
complexelor depozitare; construirea noilor şi recon-
struirea vechilor reţele de telecomunicaţii pe baza 
celor mai noi tehnologii; formarea unei reţele unice şi 
conectarea ei consecutivă la reţelele informaţionale 
mondiale.

2. Al doilea bloc, organizaţional, presupune 
realizarea mecanismelor de piaţă ale dezvoltării in-
ovaţionale, formarea cererii de piaţă la inovaţii şi la 
consumatorii de pe piaţă. Acestea pot fi diferite struc-
turi de piaţă inovaţional-orientate. 

În calitate de exemple ale unor astfel de structuri 
pot fi aduse reţelele inovaţionale, renumite în practica 
mondială, în componenţa cărora intră bisiness-incuba-
toarele tehnologice, firmele industriale, diferite obiecte 
ale infrastructurii, zonele şi parcurile tehnice etc. Evident 
că pentru crearea unor asemenea conglomerate in-
ovaţionale mari sunt necesare cheltuieli însemnate 
de timp şi mijloace.

Un mijloc mai simplu şi mai convenabil de formare 
a consumatorilor de piaţă ai inovaţiilor, pentru ţările 
în dezvoltare mici, poate fi crearea micilor complexuri 
ştiinţifico-inovaţionale1, un fel de parcuri tehnice în 
miniatură. Iniţiatori ai creării acestor structuri pot 
deveni atât institutele ştiinţifice, cât şi instituţiile de 
învăţământ superior ce utilizează ideea parteneriatului 
de stat şi privat. Este important ca în aceste structuri, 
care	şi	creează	cererea	de	piaţă	la	cunoştinţe,	„să	ac-

1 Вопросы Экономики, №10,2004, с.49
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tiveze” într-o echipă şi la o idee învăţământul, ştiinţa, 
industria şi piaţa.

În perspectivă ar fi posibilă formarea unei reţele 
de piaţă naţionale ale centrelor de implementare a 
tehnologiilor industriale, create pe baza instituţiilor de 
învăţământ superior şi a institutelor ştiinţifice.

3. Blocul al treilea, propus de Concepţie, este Blo-
cul de reglementare, ce prevede formele şi mecanis-
mele de acţiune a statului asupra structurii de ramură a 
economiei; promovarea politicii de stat, orientate spre 
intensificarea interconexiunii dintre învăţământ, ştiinţă 
şi producţie, căutarea posibilităţilor de integrare a 
producătorului autohton în corporaţiile transnaţionale, 
deoarece în comerţul mondial câştigă acele ţări care 
se sprijină pe companii mari.

Forţa de muncă bine instruită, deocamdată, 
constituie factorul priorităţii comparative a Moldovei. 
Această prioritate este determinată de caracterul ei 
ieftin. Într-adevăr, valoarea muncii în R.Moldova, în 
medie, constituie nu mai mult de 0,3-0,5 dol. pe oră 
în comparaţie, de exemplu, cu 10 dol. pe oră în Ger-
mania. Un astfel de indicator scăzut în ţara noastră 
demonstrează o productivitate a muncii sociale mică. 
În acelaşi timp, resursele de muncă din Moldova au o 
pregătire generală bună, printre ele există mulţi spe-
cialişti cu studii superioare. Dar un număr impunător 
dintre aceşti specialişti nu-şi găsesc aplicare în econo-
mia naţională şi emigrează peste hotare.

Resursele de muncă pot deveni atractive pentru 
corporaţiile transnaţionale ce posedă noi tehnologii în 
domeniul utilizării eficiente a capitalului uman.

Influenţa statului asupra priorităţilor structurale de 
ramură ale economiei poate să se producă sub diferite 
forme:

- finanţarea bugetară directă a lucrărilor ştiin-
ţifice şi de cercetare şi a celor de construcţie 
şi experimentare (LŞCE), legate de elabo-
rarea şi implementarea noilor tehnologii şi 
mărfuri;

- susţinerea colectivelor ştiinţifice ale instituţii-
lor de învăţământ superior şi a organizaţiilor 
ştiinţifice pe calea investirii în sistemul de în-
văţământ şi în ştiinţa fundamentală;

- amplasarea comenzilor de stat în ramuri şi 
producţii strategic importante pentru ţară;

- elaborarea legilor respective, orientate la in-
tensificarea interconexiunilor dintre învăţă-
mânt, ştiinţă şi producţie.

În acest context, este posibilă folosirea experienţei 
mondiale pentru susţinerea proiectelor inovaţionale, 
în particular a experienţei SUA2, unde un şir de legi 
stimulează şi facilitează transferul tehnologiilor din 
laborator în sectorul comercial şi permit universităţilor 
şi institutelor organizarea unor structuri comerciale 
pentru utilizarea propriilor inovaţii:

- suportul financiar al unor anumite elemen-
te de infrastructură economică, necesare 
pentru îmbunătăţirea climatului investiţio-
nal în ţară;

- căutarea posibilităţilor pentru integrarea 
producătorului autohton în corporaţiile 
transnaţionale, fiindcă în comerţul mondial 
câştigă acele ţări care se sprijină pe compa-
nii mari.

4. Următorul bloc propus de CNDS îl constituie 
Blocul politicilor macroeconomice, ce reprezintă un 
instrument dinamic de realizare a Concepţiei, supus 
corecţiei la schimbarea condiţiilor reale de funcţionare 
a economiei şi a institutelor ştiinţifice.

În procesul alegerii mecanismelor concrete de 
dezvoltare inovaţională este importantă folosirea 
experienţei mondiale a reformării structurale, acumu-
late de mai multe ţări (Japonia, Chile, Mexic, Coreea 
de Sud, Israel, Brazilia, China etc.), adaptând unele 
elemente aparte ale acesteia la economia unei ţări 
concrete. În ţările în curs de dezvoltare, inclusiv în 
Republica Moldova, în promovarea politicii structu-
rale orientate la formarea economiei inovaţionale, se 
propune utilizarea metodei bazate pe împrumutul şi 
importul inovaţiilor, cu implementarea lor ulterioară 
în producţia tradiţională. O astfel de abordare va 
permite adaptarea mai rapidă la realităţile pieţei 
mondiale, la ridicarea competitivităţii şi extinderea 
potenţialului de producţie.

În cadrul acestei abordări se propune: 
- evidenţierea inovaţiilor în calitate de priorita-

te naţională;
- extinderea căutării noilor tehnologii şi a pro-

duselor pentru ramurile tradiţionale (agricul-
tura, industria alimentară, de încălţăminte, 
textilă);

- majorarea producţiei scientofage pornind 
de la nivelul destul de înalt al potenţialului 
uman în scopul diversificării structurii de ra-
mură a PIB-lui;

- intensificarea orientării de export a econo-
miei, reducerea importului mărfurilor de 
consum odată cu favorizarea concomitentă a 
importului de utilaj tehnologic şi a maşinilor 
pentru trecerea la modelul de reproducere a 
relaţiilor economice externe;

- formarea unui mediu instituţional care ar asi-
gura susţinerea producătorilor autohtoni;

- extinderea proceselor de clusterizare a eco-
nomiei, orientate spre crearea şi dezvoltarea 
unor structuri inovaţionale noi: a business-
incubatoarelor tehnologice, a clusterelor in-
ovaţionale	 şi	 regionale,	 a	 fondurilor	 „ventu-
re” etc.

Este real, oare, ca în ţările în curs de dezvolta-
re, inclusiv în R.Moldova, să orientăm priorităţile 
structurale spre economia inovaţională? Din punc-
tul nostru de vedere – da. După cum au confirmat 

2  Инновационная экономика  как основа экономического про-
рыва http://www.express.am/archan/archan1p.html
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cercetările noastre, în condiţiile globalizării, pentru 
multe ţări, inclusiv în curs de dezvoltare, devine 
posibilă trecerea concomitentă a mai multor trepte 

ale “scării structurale”: de la materia primă până la 
producerea noilor cunoştinţe, de la economia bazată 
pe factori – la economia inovaţional-orientată.
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PRObLEMELE ACTUALE  ALE INFRASTRUCTURII 
îN CONDIŢIILE ECONOMIEI DE PIAŢĂ

Drd. Irina POLOz, ASEM

In article it is examined modern problems of an infrastructure of the market as the economic 
tool of market economy and the integral element of formation of the budget, rational distribution 
and use of financial resources.

Problema privind rolul instrumentelor economice 
în condiţiile economiei de piaţă este una dintre cele 
mai puţin studiate de ştiinţa economică din Republica 
Moldova, fapt ce se explică prin următoarele cauze.

În primul rând, infrastructura pieţei în condiţiile 
sistemului administrativ-de comandă avea un rol se-
cundar printre celelalte ramuri şi sectoare prioritare ale 
economiei, din care cauză studierea ei nu era conside-
rată ca fiind de importanţă vitală şi necesară.

În al doilea rând, în perioada de formare a relaţiilor 
de piaţă importanţa asigurării reformelor cu infrastruc-
tura cuvenită în condiţiile de deficit bugetar încă nu era 
conştientizată la nivel. Experienţa acumulată în ultimii 
zece ani a arătat că teoriile economice liberale tradiţio-
nale s-au dovedit a fi nefolositoare pentru condiţiilor 
concrete ale pieţei moldoveneşti. Liberalizarea vieţii 
economice nu a asigurat, după cum se presupunea, 
creşterea economică şi acoperirea deficitului bugetar. 
De aici decurge necesitatea studierii în profunzime a 
infrastructurii drept un instrument economic al me-
canismului de interacţiune a metodelor de gestiune a 
activităţii economico-financiare.

Faptul că problemele ce ţin de infrastructura pieţei 
sunt încă puţin studiate de către ştiinţa economică 
creează dificultăţi în calea dezvoltării economiei de 
piaţă în Moldova, deoarece aceasta nu dispune de 
un sistem fundamentat de recomandări pentru crea-
rea unui sistem care să ţină cont atât de experienţa 

mondială, cât şi de specificul moldovenesc. Având în 
vedere circumstanţele date, examinarea problemelor 
privind formarea infrastructurii pieţei, adecvate tipului 
contemporan de economie, capătă o importanţă deo-
sebită atât în sens teoretic, cât şi pentru conceperea 
practică a căilor de dezvoltare a economiei de piaţă.

Generalizând cercetările reflectate în literatura 
economică, am delimitat următoarele concepte metodo-
logice ale definirii conţinutului categoriei „infrastructura 
de piaţă”:

1. Conceptul ramural defineşte infrastructu-
ra ca totalitate a subiecţilor economiei de 
piaţă, în funcţie de care se pot prezenta atât 
anumite ramuri şi sfere de activitate, cât şi 
complexul de întreprinderi, instituţii ce sunt 
forme structurale, obiective pentru piaţă, de 
organizare.

2. Conceptul funcţional defineşte infrastructura 
de piaţă ca totalitate de funcţii organizatorice, 
de producţie şi sociale, ce creează condiţiile 
pentru dezvoltarea economiei de piaţă. Con-
ceptul dat, în opinia noastră, e mai productiv, 
deoarece prin funcţii se dezvăluie conţinutul 
economic al infrastructurii de piaţă.

3. Conceptul tehnologic defineşte infrastruc-
tura ca parte a patrimoniului naţional ce nu 
se referă nemijlocit la una sau altă ramură 
economică. Din punctul nostru de vedere, 
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definirea infrastructurii exclusiv ca noţiune 
ce caracterizează unele elemente materiale 
pare a fi insuficientă.

Cu toate că există mai multe concepte,  conside-
răm că nici unul dintre ele nu oferă o caracteristică 
deplină	a	 conţinutului	 categoriei	„infrastructura	de	
piaţă”. De aceea propunem să fie utilizat conceptul 
complex privind definirea conţinutului infrastructurii 
de piaţă. Conform acestui concept, infrastructura de 
piaţă trebuie înţeleasă ca totalitate a instituţiilor, teh-
nologiilor, normelor ce asigură reproducţia relaţiilor 
economice stabile şi care creează condiţii pentru 
funcţionarea eficientă şi dinamică a diverselor pieţe. 
Noi pornim anume de la această concepţie a catego-
riei	„infrastructură	de	piaţă”.

de acţiune a infrastructurii de piaţă în economie, pot fi 
delimitate două concepte principale:

1. Conform primului concept, infrastructura 
de piaţă asigură condiţiile pentru activitatea 
tuturor subiecţilor economiei de piaţă. Spre 
exemplu, infrastructura de piaţă poate fi de-
finită ca sistem economico-organizatoric, pe 
baza căruia e posibilă funcţionarea eficientă 
a economiei de piaţă în ansamblu. 

2. Din punctul de vedere al celui de al doilea 
concept, infrastructura de piaţă deserveş-
te numai procesele circulaţiei mărfurilor în 
economie. Bunăoară, infrastructura de piaţă 
poate fi considerată ca sistem de instituţii şi 
organizaţii ce asigură circulaţia liberă a măr-
furilor şi serviciilor pe piaţă. 

Considerăm incorectă limitarea rolului infrastruc-
turii	de	piaţă	 în	economie	 la	„deservirea	proceselor	
de circulaţie a mărfurilor şi serviciilor de piaţă”, în 
condiţiile actuale acest rol e mult mai amplu. După 
părerea noastră, o infrastructură dezvoltată serveşte 
drept mecanism ce asigură unitatea dintre toate fazele 
reproducţiei în economie, creând condiţii generale 
pentru eficientizarea ei.

În experienţa mondială de cercetări teoretice în 
domeniul infrastructurii de piaţă s-au format anumite 
direcţii de studiere a problemelor acesteia, care au fost 
denumite concepţii şi instrumente ale infrastructurii 
de piaţă (tab.1).
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Figura 1. Con inutul no iunii (categoriei) „infrastructura de pia ”. 
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Figura 1. Conţinutul noţiunii (categoriei) 
„infrastructura de piaţă”.

Nu mai puţin discutabilă, în raport cu definiţia 
conţinutului infrastructurii de piaţă, este importanţa 
ei în economia de piaţă. În funcţie de extinderea sferei 

Tabelul 1
Caracteristica comparativă a conceptelor ştiinţifice referitoare

la studierea infrastructurii de piaţă
Concepţiile privind infra-

structura de piaţă
Conceptele privind înţelegerea esenţei infrastruc-

turii de piaţă
principalele idei constructive 

ce se conţin în concepţii

Cheltuielile de regie – in-
strument al infrastructurii de 
piaţă

Infrastructura de piaţă este un   sistem de condiţii ge-
nerale pentru dezvoltarea pieţei în scopul de a crea un 
climat economic favorabil pentru funcţionarea capita-
lului privat

Crearea complexului de instrumente econo-
mice pentru funcţionarea, circulaţia şi dezvol-
tarea activităţii comerciale

Concepţia instituţională 
Infrastructura de piaţă  este un sistem de interacţiune a 
agenţilor din sfera circulaţiei, care asigură relaţiile eco-
nomice şi comerciale dintre producţie şi consum 

Selectarea formelor instituţionale de orga-
nizare a infrastructurii de piaţă şi formare a 
mecanismului şi instrumentelor de interacţiu-
ne a instituţiilor de piaţă 

Concepţia distributivă
Infrastructura de piaţă este totalitatea tipurilor de ac-
tivitate ce asigură mişcarea fluxurilor  de mărfuri de la 
producător spre consumator

Selectarea canalelor efective pentru mişcarea 
mărfurilor şi infrastructura ce le deserveşte în 
cazul diverselor tipuri de pieţe

Concepţia de marketing
Infrastructura de piaţă este totalitatea tipurilor de acti-
vitate ce asigură realizarea serviciilor financiare pe piaţă 
şi formarea noii cereri la serviciile de asigurare

Formarea unei infrastructuri de piaţă care să 
deservească întregul sistem de pieţe, pornind 
de la prioritatea intereselor consumatorului 

Concepţia logistică

Infrastructura de piaţă  este un sistem de obiecte 
tehnico-materiale şi instrumente economice, care des-
ervesc procesele de deplasare fizică a serviciilor şi care 
intermediază aceste procese cu fluxuri informaţionale 
şi financiare în sfera circulaţiei

Raţionalizarea fluxurilor informaţionale şi 
financiare în sfera circulaţiei

Infrastructura de piaţă constituie unul dintre sub-
sistemele economiei, toate elementele căreia sunt 
legate între ele şi cu toţi subiecţii spaţiului pieţei. Ea 
reprezintă un mecanism ce compensează creşterea 
amplorii, dezordinea şi neomogenitatea acţiunii 

factorilor exteriori cu impact asupra funcţionării 
obiectelor economice.

Piaţa este limitată spaţial, fapt ce se manifestă, în 
primul rând, în numărul de participanţi; în al doilea 
rând, în volumul tranzacţiilor (volumul pieţei); în al 
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treilea rând, în structura ei ierarhică. Deoarece infra-
structura de piaţă asigură funcţionarea interacţiunii 
dintre subiecţii şi obiectele pieţei la toate nivelurile 
sistemului ei ierarhic, apoi şi infrastructura însăşi exis-
tă la câteva niveluri. Divizarea infrastructurii de piaţă 
după caracteristicile ei teritorial-spaţiale se bazează 
anume pe evidenţierea nivelurilor sistemului ierarhic. 
Conform structurii pieţei, infrastructura se împarte în 
patru niveluri:

•	 internaţional;
•	 republican	(naţional);
•	 regional;
•	 municipal.

Reforma economică în R.Moldova a modificat rolul, 
funcţiile şi obiectivele de funcţionare a infrastructurii, 
ceea ce a necesitat crearea unei noi infrastructuri adec-
vate economiei de piaţă. Însă acest sistem nu s-a format 
pe loc gol, ci s-a dezvoltat din sistemul vechi, apărând 
elemente şi instrumente economice cu totul noi. 
Deoarece formarea infrastructurii de piaţă s-a produs 
cu ritmuri diferite, în calitatea criteriului de clasificare 
se profilează nivelul de dezvoltare a infrastructurii. 
Conform criteriului dat, se evidenţiază:

•	 infrastructura	 ce	 nu	 corespunde	 condiţiilor	
pieţei (rămasă de la sistemul vechi);

•	 infrastructura	nouă	de	tip	tranzitoriu	(în	sta-
diu de formare);

•	 infrastructura	formată,	ce	corespunde	cerin-
ţelor pieţei.

În încheiere, vom menţiona că structura economiei 
de piaţă constituie totalitatea elementelor funcţionale 
necesare şi suficiente pentru atingerea obiectivelor 
preconizate. Componenţa structurală a infrastructurii 
economiei de piaţă se extinde din contul amplificării 
funcţiilor ei în condiţiile actuale, apar noi elemente 
– firme logistice, centre-marketing şi de reclamă, cen-
tre comercial-informaţionale etc. Înnoirea structurii, 
apariţia noilor elemente în componenţa ei întotdeauna 
se face pentru atingerea obiectivelor de funcţionare 
a infrastructurii pieţei. Din cele de mai sus rezultă că 
pentru ramurile şi obiectele incluse în componenţa 
infrastructurii e caracteristică o anumită mobilitate. De 
aceea, o clasificare strictă a obiectelor infrastructurale 
o considerăm inoportună. În opinia noastră, hotarele 
infrastructurii	 sunt	„străvezii”	 şi	pe	măsura	avansării	
progresului social, inclusiv a progresului tehnico-ştiin-
ţific, ea se va completa cu noi elemente şi instrumente 
economice, cu noi componente cu un conţinut mai 
bogat. Aceasta va depinde de amploarea potenţialului 
de producţie şi social disponibil, de condiţiile locale. 
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POLITICI PENTRU îMbUNĂTĂŢIREA OCUPĂRII FORŢEI 
DE MUNCĂ îN ROMÂNIA

Drd. ASE Bucureşti Elena BuguDuI, 
lector universitatea ARTIFEx, Bucureşti

 
 In most of the states in the world, unemployment belogns to the economic reality. at the begin-

ning of the eighties,in many developed countries, unemployment registred figh dimensions.
In the labour market domain, Romania has as a goal full occupation, improvement of the qua-

lity and production of labour and streghtening of the social and territorial cohesion. the strategicall 
directions on the labour market endorses the growth of flexibility and labour security and the impro-
vement of the acces on the labour market.

Un loc important în preocupările României, 
stipulat şi în Programul Naţional de Reformă pentru 
Strategia Lisabona, lansată în 2000 şi relansată în 2005 
pentru perioada 2007-2010, îl reprezintă îmbunătăţi-
rea funcţionării pieţei muncii1.

Ţintele Agendei Lisabona fixează pentru anul 2010 
valori specifice pentru următoarele rate:

-  70% – ocuparea totală a populaţiei în vârsta 
de muncă (15-64 ani);

-  peste 60% – ocuparea feminină în vârsta de 
muncă (15 -60 ani);

-  50% – ocuparea persoanelor vârstnice (55-64 
ani).1 Strategia Post Aderare- 2007-2010, Guvernul României
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Pentru a fi în concordanţă cu documentele pro-
gramatice ale Uniunii Europene, dezvoltarea capitalului 
uman din România se desfăşoară pe patru mari direcţii:

- educaţie şi formare profesională pe tot par-
cursul vieţii;

- stimularea cercetării-dezvoltării şi inovării cu 
impact semnificativ pe piaţa muncii;

- flexibilizarea pieţei forţei de muncă şi mini-
mizarea constrângerilor birocratice, elimina-
rea discriminărilor;

- îmbunătăţirea sistemelor de sănătate publică.
Se are în vedere, de-asemenea, reducerea poverii 

fiscale, va fi continuată asistenţa acordată persoane-
lor în căutarea unui loc de muncă prin măsuri active 
aplicate de Serviciul Public de Ocupare, precum şi 
sprijinirea intrării şi reinserţiei pe piaţa muncii.

Pentru prevenirea şocurilor de pe piaţa muncii şi 
atenuarea dezechilibrului dintre cererea şi oferta de 
forţă de muncă, se urmăreşte adoptarea unor poli-
tici proactive de ocupare. Aceste politici urmăresc 
susţinerea apariţiei de întreprinderi mici şi mijlocii, 
acordarea de sprijin monetar-financiar şomerilor 
pentru a-şi crea propriile locuri de muncă, precum şi 
stimularea flexibilizării şi reglării pieţei muncii în con-
diţii economice noi, tehnologico-ştiinţifice, ecologice, 
manageriale, educaţionale etc.

Totodată, se urmăreşte asigurarea unei distri-
buiri echitabile a veniturilor, în cadrul unei economii 
echilibrate prin politici fiscale, de salarii şi de preţuri. 
Astfel, rolul guvernului se manifestă prin măsuri pentru 
creşterea ponderii resurselor alocate investiţiilor, ame-
liorarea calificării prin educaţie, formare şi cercetare, 
pentru popularizarea celor mai practice tehnologii şi 
oferirea agenţilor economici a previziunii economice 
pe termen lung2. 

Un aspect important al politicilor de ocupare 
constă în felul în care acestea urmăresc rezolvarea 
dilemei salarii-ocupare. Pe de o parte, o politică 
monetară	 şi	 fiscală,	menită	„să	 strunească”	mărirea	
preţurilor, poate să conducă la o rată a şomajului in-
acceptabilă. Pe de altă parte, o politică monetară şi 
fiscală, menită să satisfacă expansiunea economică, 
pentru a asigura un nivel redus al şomajului, poate 
conduce la o creştere inacceptabilă a nivelului pre-
ţurilor care o parcurge.

Guvernul caută să găsească acele pârghii prin 
intermediul cărora să controleze cât mai eficient feno-
menul şomajului în România. De altfel, Planul Naţional 
de Dezvoltare 2007-2013 are drept prioritate naţională3 
creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă.

Cadrul legislativ al sistemului asigurărilor de şomaj 
în România este asigurat de Legea nr.76/2002, comple-
tată şi modificată recent prin Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 144/18.10.2005, care reglementează 

măsurile pentru realizarea strategiilor şi politicilor 
elaborate în vederea protecţiei persoanelor pentru 
riscul de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării 
şi adaptării forţei de muncă la pieţele muncii.

Obiectivele urmărite pe piaţa muncii prin interme-
diul aplicării acestei legi în România sunt:

- Prevenirea şomajului şi combaterea efectelor 
sociale ale acestuia;

- Încadrarea sau reîncadrarea în muncă a per-
soanelor în căutarea unui loc de muncă; 

- Sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând 
unor categorii defavorizate ale populaţiei;

- Asigurarea egalităţii şanselor pe piaţa mun-
cii;

- Stimularea şomerilor în vederea ocupării 
unui loc de muncă;

- Stimularea angajatorilor pentru încadrarea 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

- Îmbunătăţirea structurii ocupării pe ramuri 
economice şi zone geografice;

- Creşterea mobilităţii forţei de muncă în con-
diţiile schimbărilor structurale care se produc 
în economia naţională;

- Protecţia persoanelor în cadrul sistemului 
asigurărilor de şomaj. 

Măsurile de prevenire a şomajului se concreti-
zează în:

- servicii de preconcediere acordate de către 
Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de 
Muncă persoanelor care urmează a deveni 
şomere;

- informare privind prevederile legale refe-
ritoare la protecţia şomerilor şi acordarea 
serviciilor de ocupare şi de formare profe-
sională;

- plasarea pe locurile de muncă vacante exis-
tente pe plan local şi instruirea în modalităţi 
de căutare a unui loc de muncă;

- reorientarea profesională în cadrul unităţii 
sau prin cursuri de formare de scurtă durată;

- sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea 
acestora cu privire la măsurile de combatere 
a şomajului.

Pentru atingerea obiectivelor propuse şi ţinând 
cont de Strategia Uniunii Europene privind ocuparea, 
de recomandările Raportului de Ţară, întocmit de că-
tre Comisia Europeană, şi de Documentul comun de 
evaluare privind priorităţile politicii de ocupare (JAP), 
măsurile prevăzute a se implementa prin Programul de 
ocupare a forţei de muncă constau în:

- acordarea de servicii gratuite de mediere pe 
locurile de muncă vacante sau nou-create 
printr-o activitate curentă de calitate con-
stând în: furnizarea de informaţii privind 
locurile de muncă disponibile şi punerea în 
legătură a persoanelor în căutarea unui loc 
de muncă cu angajatorii, întocmirea pentru 
fiecare persoană a unui plan individual de 

2 Vasile A. Munteanu, Mariana Bucur - Sabo, Mihai Irimia, Anca But-
nariu, Economie, Ed.. cit., pag. 321
3 MMSSF, Grupul de lucru thematic Dezvoltarea Resurselor Umane, 
PND 2007-2013.
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mediere, preocuparea sporită pentru acţiu-
ni de selecţie în conformitate cu cerinţele 
locurilor de muncă, organizarea bursei ge-
nerale a locurilor de muncă sau a burselor 
specializate pentru anumite grupuri-ţintă 
(absolvenţi, femei, persoane de etnie romă, 
persoane cu handicap, studenţi, persoane 
disponibilizate colectiv, persoane cu vârsta 
de peste 45 de ani);

- acordarea de servicii gratuite de informare şi 
consiliere profesională persoanelor in căuta-
rea unui loc de muncă; 

- acordarea de alocaţii pentru şomerii care se 
încadrează înainte de expirarea şomajului, 
astfel încercându-se prevenirea şomajului de 
lungă durată în rândul tinerilor până în vârsta 
de 25 ani şi a celorlalte categorii de şomeri, 
supuşi riscului rămânerii în şomaj mai mult 
de 6 luni, respectiv 12 luni;

- stimularea mobilităţii forţei de muncă prin 
acordarea de prime şomerilor care doresc 
schimbarea domiciliului sau angajarea la dis-
tanţe mai mari de 50 km faţă de domiciliu;

- acordarea gratuită de servicii de consultanţă 
şi asistenţă pentru începerea unei activităţi 
independente sau iniţierea unei afaceri, în 
scopul creşterii gradului de ocupare prin în-
fiinţarea propriei afaceri;

- acordarea de stimulente angajatorilor pen-
tru încadrarea persoanelor peste 45 de ani, 
întreţinători unici de familie, sau pentru înca-
drarea persoanelor care mai au 3 ani până la 
îndeplinirea condiţiilor de pensionare, astfel 
reducând şomajul în rândul persoanelor cu 
nevoi speciale şi prelungind viaţa activă a 

persoanelor aflate în dificultate de a se rein-
tegra pe piaţa forţei de muncă după o anu-
mită vârstă;

- stimularea angajatorilor pentru încadrarea 
absolvenţilor de învăţământ, aplicată în 
strânsă legătură cu o consiliere profesiona-
lă de calitate în rândul tinerilor, ceea ce va 
conduce la reducerea şomajului în rândul 
tinerilor;

- acordarea de stimulente angajatorilor pentru 
încadrarea persoanelor cu handicap, astfel 
acordând şanse egale pe piaţa muncii per-
soanelor cu nevoi speciale;

- încheierea de contracte de solidaritate cu 
angajatori de inserţie pentru tinerii ce înde-
plinesc condiţiile Legii nr. 116/2002 privind 
combaterea marginalizării sociale, astfel în-
cât să se asigure reducerea şomajului în rân-
dul tinerilor proveniţi, în marea majoritate, 
din instituţiile de ocrotire socială;

- acordarea de credite cu dobândă avantajoasă 
sau credite nerambursabile pentru anumite 
zone sau localităţi confruntate cu fenomene 
de sărăcie şi excluziune socială, aceasta con-
ducând la dezvoltarea spiritului antrepreno-
rial, la reducerea discrepanţelor regionale şi 
la dezvoltarea IMM-urilor. 

Toate măsurile propuse pentru a fi implementate 
sunt susţinute prin asigurarea financiară din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj.

Între legislaţia muncii şi ocuparea forţei de muncă 
există relaţii de cauză-efect.

În condiţiile intensificării competiţiei internaţiona-
le, legislaţia muncii din România trebuie să pună accent 
pe latura calitativă a ocupării forţei de muncă.4

4 Ciuca V şi colaboratorii, Impactul legislaţiei muncii asupra perfor-
manţei generale a ocupării forţei de muncă, Revista de statistică, 
nr. 1, 2005.
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SANCŢIUNILE ECONOMICE PENTRU POLUAREA AERULUI 
ATMOSFERIC îN REPUbLICA MOLDOVA

Lector superior Petru BACAL, ASEM

at present, the economic sanctions are most utilized and extended economic methods for air 
pollution. the economic sanction includes two components: the administrative trespass and penalties 
and the real or multiplicative sum of the brought damage. It is necessary the perfection of application 
and cash method of these damage. 

Actualmente, sancţiunile economice sunt cele 
mai răspândite pârghii de influenţă asupra compor-
tamentului poluatorilor aerului atmosferic din ţara 
noastră şi din statele vecine. Legislaţia ecologică 
naţională prevede aplicarea unor amenzi pentru în-
călcarea legislaţiei ecologice şi acţiuni de compensare 
a prejudiciilor aduse aerului atmosferic, ca rezultat al 
poluării neautorizate şi excesive a acestui factor de 
mediu, care a cauzat pagube substanţiale indirecte 
şi directe învelişului de aer, aduse sferelor econo-
mice, sociale şi ecologice, sănătăţii şi calităţii vieţii 
populaţiei. În linii generale, mecanismul de aplicare a 
sancţiunilor administrative a suferit schimbări foarte 
superficiale, în special privind tipurile încălcărilor ad-
ministrative şi penale sancţionate, mărimea şi forma 
de achitare a sancţiunilor. Prin urmare, cuantumul 
foarte mic de plată al amenzilor şi aplicarea super-
ficială (rară) a acestora are o influenţă foarte mică 
asupra poluatorilor aerului atmosferic şi a eficienţei 
gestionării acestui factor de mediu. Această situaţie 
este valabilă îndeosebi pentru sursele mai mici de 
poluare, dar care au o răspândire foarte largă, aproape 
în fiecare localitate urbană şi chiar rurală. La această 
categorie se referă, în primul rând, cazangeriile, trans-
portul auto, staţiile PECO, barurile, cafenelele etc. În 
acelaşi timp, metodele de stabilire şi evaluare a preju-
diciilor aduse nu numai aerului, dar şi altor factori de 
mediu au fost perfecţionate substanţial în ultimii ani. 
Această diferenţă între sancţiunile administrative şi 
acţiunile aplicate, rezultate din prejudiciile ecologice 
respective reflectă însemnătatea minoră a probleme-
lor de mediu pentru structurile de stat responsabile 
de elaborarea şi aplicarea acestor pârghii de gestiona-
re. Totodată, mărimea redusă a amenzilor generează 
frecvent înţelegeri între poluatori şi autorităţile de 
control cu privire la ascunderea sau denaturarea in-
formaţiei despre prejudiciile cauzate şi care deseori 
pot fi depistate uşor şi de către locuitorii acestor zone. 
Situaţia respectivă diminuează substanţial eficienţa 
gestiunii mediului, încrederea faţă de autorităţile pu-
blice şi este foarte asemănătoare cu cea a regiunilor 
şi statelor în curs de dezvoltare. 

Sancţiunile administrative
În corespundere cu prevederile Codului cu privire 

la contravenţiile administrative pentru poluarea ne-

autorizată şi excesivă a aerului atmosferic sunt aplicate 
3 tipuri principale de amenzi: 

- pentru depăşirea normativelor poluării chi-
mice şi fonice la agregatele tehnologice, sur-
sele staţionare şi mobile de poluare. Pentru 
cetăţeni, ele se aplică sub forma unui avertis-
ment, iar pentru persoanele cu funcţii de răs-
pundere – o amendă de până la 25 de salarii 
minime (450 lei);

- pentru încălcarea regulilor de exploatare, 
transportare şi depozitare a substanţelor no-
cive pentru aerul atmosferic, în special a de-
şeurilor industriale şi menajere, a fertilizatori-
lor şi preparatelor de protecţie a plantelor;

- pentru ignorarea şi neîndeplinirea dispozi-
ţiilor autorităţilor ecologice (Inspectoratului 
Ecologic de Stat) şi altor organe de control al 
impactului asupra aerului atmosferic. Pentru 
ultimele 2 tipuri de răspunderi administrati-
ve pedeapsa este pentru cetăţeni, de aseme-
nea – un avertisment, iar pentru persoanele 
cu funcţii de răspundere – o amendă de până 
la 20 de salarii minime (360 lei).

De asemenea, Codul Penal prevede sancţiuni pe-
nale în cazurile în care, prin poluarea supranormativă a 
aerului, ca urmare a emisiei în atmosferă a poluanţilor 
sau a încălcării regulilor de exploatare şi a neutiliză-
rii instalaţiilor de purificare şi control al emisiilor în 
atmosferă s-au cauzat daune în proporţii deosebit de 
mari mediului, regnului animal sau vegetal, sănătăţii 
populaţiei sau chiar decesul persoanelor. Acestea con-
stituie de la 300 la 800 de unităţi convenţionale    sau 
închisoare de la 2 la 5 ani pentru persoanele fizice şi 
de la 1.000 la 3.000 de unităţi convenţionale – pentru 
cele juridice, cu privarea de dreptul de a exercita o 
anumită activitate.

După cum s-a menţionat anterior, numărul redus 
al încălcărilor pentru poluarea neautorizată şi neres-
pectarea cerinţelor de protecţie a aerului atmosferic, 
reflectate în Codul Republicii Moldova cu privire la 
contravenţiile administrative, condiţionează un spec-
tru îngust de aplicare şi, respectiv, sume mult mai redu-
se ale amenzilor achitate, comparativ cu ceilalţi factori 
de mediu afectaţi. Astfel, în anul 2005, suma amenzilor 
aplicate pentru poluarea neautorizată şi nerespectarea 
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cerinţelor de protecţie a aerului atmosferic pe întrea-
ga republică a fost de 28530 lei, inclusiv în Agenţia 
Ecologică Centru – 7406 lei, în Agenţia Eologică Nord 
– 20860 lei, dintre care 9974 – în municipiul Bălţi, 264 
lei – în Agenţia Eologică Sud şi 0 lei – în Găgăuzia. 
Aceeaşi situaţie se observă şi la sumele evaluate ale 
acţiunilor înaintate ca urmare a prejudiciilor aduse 
aerului şi la investiţiile şi cheltuielile bugetare destinate 
protecţiei aerului atmosferic. Simultan, suma plăţilor 
şi a pagubelor sociale calculate, rezultate din poluarea 

aerului, inclusiv generate de sursele externe, este mai 
mare decât cea a apelor. Disproporţia respectivă este 
cunoscută încă din perioada sovietică şi se datorează, 
în primul rând, faptului că urmările poluării aerului, cu o 
anumită excepţie a celei accidentale, se manifestă lent 
şi într-o manieră mai ascunsă, comparativ cu poluarea 
apelor care, deseori, provoacă neîntârziat intoxicări şi 
epidemii grave, ce generează îngrijorări deosebite din 
partea populaţiei şi sancţiuni administrative şi penale 
a persoanelor cu funcţii de răspundere. 

Tabelul 1
Sancţiunile administrative pentru poluarea aerului atmosferic în Republica Moldova

Motivele aplicării sancţiunilor
Nr. art. 

CCA

Mărimea amenzilor

pentru cetă-
ţeni

avertisment

p/u persoanele 
cu funcţii de 
răspundere

până la 25 de
salarii minime

Depăşirea normativelor gradului admisibil de degajare a substanţelor poluante 
sau de degajare provizorie convenită a acestor substanţe în atmosferă; depăşirea 
normativelor gradului admisibil de acţiuni fizice dăunătoare aerului atmosferic; 
degajarea substanţelor poluante în atmosferă fără autorizaţia organelor de stat 
special împuternicite pentru aceasta; acţiunea fizică dăunătoare aerului atmo-
sferic fără autorizaţia organelor de stat special împuternicite pentru aceasta în 
cazurile în care obţinerea unei asemenea autorizaţii este necesară în conformitate 
cu legislaţia Republicii Moldova;

78

Încălcarea regulilor de exploatare, precum şi nefolosirea instalaţiilor, utilajelor, 
aparatelor pentru purificarea şi controlul degajărilor de poluanţi în atmosferă;

80

Darea în exploatare a automobilelor, avioanelor, navelor şi a altor mijloace şi 
instalaţii de locomoţie, care depăşesc normativele admise de degajare a sub-
stanţelor poluante, precum şi normativele admise ale zgomotului, produs de 
ele în timpul funcţionării;

81

Exploatarea de către cetăţeni a mijloacelor de automototransport şi a altor mij-
loace şi instalaţii de locomoţie, care depăşesc normativele admise de degajare 
a substanţelor poluante, precum şi normativele admise ale zgomotului, produs 
de ele în timpul funcţionării

82

avertisment; 
până la 5 sal. 
min.

avertisment; 
până la
20 de sal. min.

Încălcarea regulilor de stocare a deşeurilor industriale şi a resturilor menajere, 
nerespectarea regulilor de protecţie a aerului în timpul arderii deşeurilor men-
ţionate;

83

Încălcarea regulilor de transportare, păstrare şi folosire a mijloacelor pentru 
protecţia plantelor, stimulatorilor creşterii lor, îngrăşămintelor minerale şi a 
altor preparate care au provocat sau sunt în stare să provoace poluarea aerului 
atmosferic, precum şi care a pricinuit o daună regnului animal;

84

Neîndeplinirea dispoziţiilor organelor, care exercită controlul asupra protecţiei 
aerului atmosferic, despre lichidarea încălcării regulilor cu privire la protecţia 
aerului atmosferic

85

Sursa: întocmit după Codul Republicii Moldova cu privire la contravenţiile administrative

În Republica Moldova, metoda actuală de evaluare 
a prejudiciului pentru poluarea aerului atmosferic se 
aplică prin formulele şi procedurile de calcul al preju-
diciului în 2 situaţii principale: 

- pentru poluarea generată de sursele staţionare;
- pentru prejudiciile, rezultate din procesul de 

gestionare a deşeurilor de producţie şi me-
najere.

Astfel, prin Instrucţiunea privind evaluarea pre-
judiciului cauzat aerului atmosferic ca rezultat al 
poluării de către sursele staţionare din 08.08.2004 
prejudiciile (Pi) pentru emisii includ produsul dintre: 

1. Normativul regional de plată (N) pentru o 
tonă convenţională, în funcţie de coeficientul 
de agresivitate (Ai) al poluanţilor emişi, stabi-
lit prin Legea privind plata pentru poluarea 
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mediului din 25 februarie 1998, cu modifică-
rile indicate în această instrucţiune (pentru 
raionul Glodeni);

2. Nivelul depăşirii normativelor de emisii care 
reflectă produsul diferenţei dintre cantitatea 
reală (Fir) şi cea normativă de poluanţi (Fin) şi 
perioada de depăşire a emisiilor normative, 
în secunde (T*10-6);

3. Coeficientul de multiplicare pentru poluarea 
neautorizată a atmosferei (K

1
), care caracteri-

zează depăşirea concentraţiei maxim admisi-
bile pentru fiecare poluant în parte, în cazul 
poluării extremale variază de la 1 la 7, în func-
ţie de numărul de poluanţi;

4. Pericolul ecologic de poluare a atmosferei 
(K

2
);

5. Starea instalaţiilor de purificare a gazelor şi 
pulberii în domeniul respectării parametrilor 
optimi de exploatare (K

3
);

6. Condiţiile meteorologice, relieful terenului şi 
caracteristicile de înălţime a surselor de emi-
sii în atmosferă (K

4
).

Prin urmare, formula de calcul al acestui tip de 
prejudiciu, rezultat din poluarea aerului, este urmă-
toarea:

pi = N x Ai x (Fi
r-Fi

n) x K1 K2 K3 K4, lei 
Totodată, în conformitate cu prevederile Instruc-

ţiunii privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului 
atmosferic de la gestionarea deşeurilor de producţie 
şi menajere din 16.08.2004 sunt calculate următoarele 
tipuri de prejudicii:

- pentru metanul eliminat la staţiile de epurare 
biologică;

- emisiile de CO
2
, CH

4
, CO, NO

X 
, inclusiv N

2
O de 

la arderea deşeurilor agricole în câmp;
- deşeurile neautorizate din construcţii;
- prejudiciul cauzat aerului atmosferic de la ac-

tivitatea uzinelor de prelucrare şi incinerare a 

deşeurilor;
- prejudiciul cauzat aerului atmosferic de la 

funcţionarea staţiei de epurare a apelor 
uzate;

- pentru gestionarea neautorizată a deşeurilor 
de producere şi menajere.

1. Prejudiciul adus aerului atmosferic de la emisiile 
de metan se estimează după formula:

p = mCH4 x N, unde: 
P – prejudiciul; m

CH4 
– masa metanului degajat şi N 

– normativul plăţii pentru o tonă convenţională 
Masa metanului emis în atmosferă se determină 

cu ajutorul ecuaţiei:
mCH4 = MCH4 x 44,64 x VCH4 x 10-6, unde:

M
CH4 

– masa moleculară a metanului; 
44,64 – coeficientul care indică numărul de mole-

cule – gram metan într-un metru cub de gaz; V
CH4

 este 
volumul total al metanului, m3;

Q – volumul de metan care se degajă de către 1m3 
de nămol, timp de circa un an, m3.

Volumul total al metanului este egal cu produsul 
dintre volumul nămolului care este supus fermentării 
anaerobe (V

nămolului
) şi volumul de metan care se degajă 

de către 1m3 de nămol timp de circa un an, m3 (Q): V
CH4

 
= V

nămolului
 x Q.

2. Pentru determinarea prejudiciului emisiilor de 
la arderea deşeurilor agricole care este, de altfel, şi o 
activitate interzisă, se calculează:

- raportul dintre masa deşeurilor şi masa pro-
dusului (Kd

i
);

- raportul dintre masa deşeului uscat şi masa 
deşeului (Ku

i
);

- partea de masă a carbonului (Kc
i
);

- masa gazului emis;
- masa produsului agricol obţinut.

De asemenea, primii 3 coeficienţi variază în 
funcţie de gazul emis şi de specia culturilor agricole 
(tab. 2). 

Tabelul 2
Valoarea coeficienţilor Kd; Ku; Kc; Kcn4 Kco

Cultura 
agricolă

Kd (i) =mdeşeuri/ 
mprodus

Ku(i) =mdeşeu 
uscat /mdeşeu

KC-partea de 
masă a carbon.

KN/C KCH4 KCO KN2O KNO2

Grâu 1,3 0,84 0,4853 0,012 0,004 0,06 0,007 0,121
Orz 1,2 0,84 0,4567
Porumb 1,0 0,40 0,4709 0,02 0,004 0,06 0,007 0,121
Ovăs 1,3
Secară 1,6
Orez 1,4 0,84 0,4144 0,014 0,004 0.06 0,007 0,121
Mazăre 1,5
Fasole 2,1
Soie 2,1 0,05 0,004 0.06 0,007 0.121
Cartofi 0,4 0,45 0,4226 0.02 0.004 0.06 0.007 0.121
Sfeclă de furaj 0,3 0,15* 0,4072* 0.02 0.004 0.06 0,007 0.121
Sfeclă de zahăr 0,2 0,15” 1X4072* 0.02 0.004 0.06 0.007 0.121
 Valorile culturilor ce lipsesc sunt analoage culturilor asemănătoare;
 *Valorile se referă la frunzele de sfeclă.

Sursa: Instrucţiunea Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului privind evaluarea prejudiciului cauzat 
aerului atmosferic la gestionarea deşeurilor de producţie şi menajere din 22.10.2004
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Acest tip de prejudiciu poate şi trebuie calculat 
simultan cu prejudiciul adus solului, ca urmare a arderii 
miriştilor. El va putea contribui substanţial la estima-
rea adecvată a prejudiciilor ecologice şi va constitui o 
sursă foarte importantă de acumulare pentru fondurile 
ecologice locale şi finanţarea acţiunilor de protecţie a 
mediului în teritoriu. 

3. Evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic 
de la gestionarea neautorizată a deşeurilor rezul-
tate din construcţii se determină după următoarea 
formulă:

P = N x A x M
i, 
unde: 

P – mărimea prejudiciului, lei; 
N – normativul regional de plată, conform anexei 

respective a Legii privind plata pentru poluarea mediu-
lui din 25.02.1998, cu modificările indicate în această 
instrucţiune (pentru raionul Glodeni);    

A
i
 – coeficientul de agresivitate pentru poluantul 

(i) indicat, de asemenea, în legea menţionată;
M

i 
– masa poluantului (i).

Mărimea prejudiciului calculat pentru degajarea 
prafului este condiţionată de următorii coeficienţi: tipul 
materiei prime generatoare şi deşeuri generatoare 
de praf; partea de masă a fracţiei de praf în material; 
partea de praf (din toată masa de praf ) care trece în 
aerosol; condiţiile meteorologice locale; gradul de 
protecţie a deşeurilor de influenţa factorilor externi; 
condiţiile locale de păstrare; umezeala deşeurilor; 
mărimea particulelor de deşeuri şi înălţimea turnării 
(descărcării) deşeurilor. 

4. prejudiciul de la emisiile de poluanţi ale 
surselor staţionare de valorificare (incinerare) a 
deşeurilor se stabileşte în conformitate cu preve-
derile articolelor, anexelor şi tabelelor referitoare la 
impactul asupra aerului de către sursele staţionare 
ce se conţin în Legea privind plata pentru poluarea 
mediului. Astfel, mărimea prejudiciului va depinde 
de normativul regional de plată şi volumul de emisii 
reale, în funcţie de agresivitatea poluanţilor. În cazul 
prejudiciului rezultat din emisii supranormative, 
mărimea acestuia se determină ca produsul dintre 
normativul plăţii la coeficientul de agresivitate şi la 
cantitatea de poluanţi ce depăşeşte cea normativă în 
perioada respectivă de timp (în secunde), înmulţit la 
coeficientul de multiplicare egal cu 5. Pentru viitorul 
apropiat, valoarea coeficientului de multiplicare K 
se propune egală cu 7, deoarece concentraţia de-
gajărilor depăşeşte CMA de 20 ori şi se explică prin 
următoarele:

- compoziţia morfologică a deşeurilor este 
foarte variată şi conţine componente din 
diverse materiale plastice (cu compoziţie 
chimică diversă), incinerarea cărora duce la 
formarea unui spectru mare de substanţe 
deosebit de toxice (dioxine, benz(a) pirenă, 
furane etc.), degajarea şi prezenţa cărora în 
atmosferă reprezintă un pericol deosebit 

pentru sănătatea populaţiei şi mediul încon-
jurător;

- emisiile de la incinerarea deşeurilor conţin 
izomeri ai substanţelor indicate mai sus în 
cantităţi instrumental nedetectabile (în Re-
publica Moldova) şi ele reprezintă un peri-
col ecologic pentru mediu şi sănătatea po-
pulaţiei.

5. Evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmo-
sferic de la funcţionarea staţiei de epurare a apelor 
uzate se estimează similar celor de la incinerarea 
deşeurilor. Pentru emisiile normative se iau în calcul 
cuantumul regional de plată, masa şi agresivitatea 
poluanţilor, iar pentru cele normative, coeficientul de 
multiplicare egal cu 15. De asemenea, conform instruc-
ţiunilor departamentale (ale serviciilor de epurare a 
apelor reziduale menajere şi industriale) la stabilirea 
definitivă a mărimii prejudiciului se determină şi tem-
peratura apelor supuse epurării, viteza vântului, con-
centraţia vaporilor saturaţi, tipul instalaţiilor de epurare 
şi mecanismul de funcţionare a acestora, acoperirea 
suprafeţei bazinelor (decantoarelor) ş.a.

6. Mărimea prejudiciului cauzat aerului atmo-
sferic de la gestionarea deşeurilor de producţie şi 
menajere variază în funcţie de cantitatea, starea fizică 
şi toxicitatea deşeurilor, de natura şi proprietăţile fizico-
chimice ale deşeurilor, de etapa concretă de gestionare 
a deşeurilor de producţie şi menajere solide, precum şi 
de procesele şi etapele de gestionare a deşeurilor.

În majoritatea cazurilor în atmosferă au loc emisii 
de biogaz şi alte substanţe care se formează în urma 
proceselor anaerobe la depozitarea deşeurilor. Pentru 
determinarea cantităţilor acestora se va calcula masa 
deşeurilor (m) conform relaţiei: mr = Vr d, unde: 

m
r
 – masa reală a deşeurilor, tone;

Vr – volumul deşeurilor depozitate, m.c; d – den-
sitatea deşeurilor, t/m3;

Volumul de emisii de la depozitele de deşeuri se 
calculează după formula:

Q = m q, unde: Q – cantitatea potenţială de biogaz 
care se degajă de la depozit, m3;

m – masa totală a deşeurilor, tone;
q – volumul de biogaz format şi degajat de 1 t de 

deşeuri, m3.

Concluzii
1. Sancţiunile economice pentru încălcarea 

legislaţiei de folosinţă a resurselor naturale 
în Republica Moldova sunt alcătuite din 2 
componente: sancţiunea administrativă sau 
penală şi suma reală sau multiplicată a preju-
diciului cauzat;

2. Pentru poluarea neautorizată şi nerespecta-
rea cerinţelor de protecţie a aerului atmo-
sferic sunt aplicate 3 tipuri principale de 
amenzi; 

3. Cuantumul foarte mic de plată al amenzi-
lor şi aplicarea superficială (rară) a acestora 
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condiţionează o influenţă foarte mică asupra 
poluatorilor aerului atmosferic şi a eficienţei 
gestionării acestui factor de mediu; 

4. În Republica Moldova, metoda actuală de 
evaluare a prejudiciului pentru poluarea ae-
rului atmosferic reflectă formulele şi proce-
durile de calcul ale prejudiciului în 2 situaţii 
principale: pentru poluarea generată de sur-
sele staţionare şi pentru prejudiciile rezultate 
din procesul de gestionare a deşeurilor de 
producţie şi menajere;

5. Sunt evaluate prejudiciile aduse aerului de 
la următoarele 6 tipuri de deşeuri: metanul, 

eliminat la staţiile de epurare biologică; emi-
siile de CO

2
, CH

4
, CO, NO

X
, inclusiv N

2
O de la 

arderea deşeurilor agricole în câmp; deşeu-
rile neautorizate din construcţii; emisiile uzi-
nelor de prelucrare şi incinerare a deşeurilor; 
deşeurile de la staţiile de epurare a apelor 
uzate; deşeurile de producere şi menajere 
neautorizate;

6. Metodica actuală de evaluare a prejudiciului 
adus aerului atmosferic corespunde, în prin-
cipiu, cerinţelor gestionării eficiente a acestui 
factor de mediu şi urmează a fi implementată 
şi respectată cu maximă putinţă.
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ROLUL INSTITUŢIILOR INVESTIŢIONALE îN SOLUŢIONAREA 
PRObLEMELOR INVESTITORILOR INDIVIDUALI

Prof. univ. dr. hab. Rodica HîNCu; 
Conf. univ. dr. Tatiana IOVV, ASEM 

the group investment institutions achieved the crises level in Republic of Moldova. But they 
can be an alternative source of effect investment realization. In this contest international practice is 
available to apply in national activity of investment funds. 

Din practica internaţională, instituţiile investiţio-
nale reprezintă un tip de intermediar financiar, care 
atrage mijloacele investitorilor pentru procurarea de 
active financiare, cum ar fi acţiunile şi obligaţiunile. La 
rândul său, investitorii capătă anumite drepturi privind 
activele financiare procurate de către companie, pre-
cum şi venitul căpătat prin deţinerea acestora. 

Pentru un investitor individual există un şir de 
avantaje la investirea mijloacelor financiare prin inter-
mediul unor astfel de companii în schimbul investirii 
directe în activele financiare ale companiilor corespun-
zătoare. În primul rând, este vorba despre rentabilitatea 
în urma efectului investirii de proporţie sau, cu alte 
cuvinte, rentabilitatea de proporţie, iar în al doilea rând 
– administrarea profesională a activelor.

La capitolul rentabilitatea de proporţie, investitorul 
individual poate procura acţiunile în loturi incomplete 
(odd lots), căpătând astfel portofoliu diversificat. Însă, 
pentru lotul incomplet, compania de brokeraj percepe 
taxe înalte de comision. Investitorul individual mai 
poate procura hârtiile de valoare în loturi complete 
(rounds lots), însă, în asemenea caz, acesta procură 
doar câteva feluri de hârtii. Astfel, investitorul indivi-
dual este lipsit de avantajul de a poseda un portofoliu 
mai diversificat. În vederea dispunerii de avantajul de 
diversificare şi de reducere semnificativă a cotelor de 
comision ale brokerului, investitorul individual poate 
procura acţiunile companiei de investiţii. 

Astfel, economisirea de proporţie oferă companiei 
de investiţii, în comparaţie cu investitorii individuali, 
posibilitatea de a efectua diversificarea cu cheltuieli 
mai reduse la fiecare unitate monetară investită.

Din punctul de vedere al administrării profesiona-
le, investitorul individual, care înfăptuieşte operaţii de 
investiţie pe piaţa de capital, urmează să treacă peste 
toate momentele esenţiale ce ţin de investigaţii, inclu-
siv luarea deciziilor privitor la procurarea şi vânzarea 
titlurilor. Drept rezultat, investitorul individual va fi ne-
voit să fie antrenat în căutarea permanentă a hârtiilor 
subevaluate pentru cumpărare şi pe cele supraevaluate 
pentru vânzare. În acelaşi timp, el va fi obligat să urmă-
rească nivelul general de risc al portofoliului, pentru a 
diminua nivelul riscului investiţional. 

O altă modalitate de gestionare a procesului inves-
tiţional pe piaţa hârtiilor de valoare este posibilitatea 

investitorului individual, care a procurat acţiunile 
companiei de investiţii, să transfere obligaţiunile de 
gestionare a titlurilor pe seama managerului financiar 
profesional.

Diverse companii de investiţii urmăresc în politica 
lor mai multe scopuri investiţionale (numite şi stiluri 
de investiţie). Unele companii sunt organizate în aşa 
fel, încât în portofoliile lor sunt prezente toate acţiunile 
ce-i pot interesa pe acţionari; altele sunt în aşteptare 
ca acţionarii să obţină în posesie şi alte hârtii. Unele 
companii îşi limitează cu stricteţe aria activităţii sau 
metodele de selectare a hârtiilor de valoare; altele 
oferă managerilor săi câmp larg de acţiune. Numeroase 
companii practică un stil foarte activ de administrare 
ce cuprinde modificările esenţiale ale portofoliului în 
vederea utilizării unor prognoze mai perfecte. Altele 
folosesc strategii mai pasive, atrăgând o atenţie sporită 
solicitărilor unor clienţi aparte, în locul formării unui 
portofoliu general.

Totuşi, investiţiile întotdeauna au următoarele sco-
puri de bază: căpătarea de venit permanent; creşterea 
activelor în capitalul companiei sau combinarea ambe-
lor posibilităţi în vederea atingerii unui scop final.

Cele mai convenabile investiţii pentru obţinerea 
venitului permanent sunt depozitele bancare şi in-
strumentele pieţei monetare, obligaţiunile cu rată de 
cupon înaltă, instrumentele corporative cu venit înalt. 
În vederea creşterii de capital, cele mai rentabile se 
consideră a fi instrumentele corporative ale fondurilor 
mutuale şi obligaţiunile cu cupon zero. De un risc redus 
sunt legate, de obicei, astfel de instrumente financiare, 
cum ar fi hârtiile de valoare de stat, depozitele bancare, 
instrumentele pieţei monetare.

Investiţiile în hârtiile de valoare corporative pot fi 
efectuate în următoarele scopuri:

- procurare de acţiuni în vederea deţinerii con-
trolului asupra proprietăţii; 

- investire în hârtiile de valoare în scopul am-
plasării convenabile a mijloacelor şi asigurării 
diversificării acestora, precum şi a căpătării 
atât a beneficiului permanent (dividende, 
procente), cât şi a celui speculativ de pe urma 
vânzării lor ulterioare:

* speculaţii de scurtă durată şi tranzacţii de 
arbitraj;



◆ —            FInanţe

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.2 (58) 2007

46

*	 tranzacţii	 tip	 „Repo”	 sau	 investiţii	 în	 cam-
bie şi alte titluri de creanţă, ce constituie, 
de fapt, posibilităţi de creditare.

În primul caz, operatorul de pe piaţă acţionează 
ca un investitor strategic, în cel de-al doilea – drept un 
investitor de portofoliu, în al treilea – ca un speculant, 
iar în al patrulea caz – ca un creditor.

Pe piaţa autohtonă a hârtiilor de valoare corpo-
rative drept obiect al investiţiilor sunt, de obicei, ac-
ţiunile, scopurile investiţionale fiind următoarele:

1.  Investirea de lungă durată în întreprinderea 
sau compania aleasă, de exemplu, pentru 
participarea la capital; căpătarea unui venit 
permanent sau extinderea posibilităţilor de 
control asupra proprietăţii.

Gradul de influenţare a investitorului asupra func-
ţionării S.A. ţine de cantitatea acţiunilor societăţii de 
care dispune. În conformitate cu legislaţia existentă a 
Republicii Moldova, posedarea unui număr diferit de 
acţiuni (în raport procentual faţă de valoarea fondului 
statutar al S.A.) oferă investitorilor diverse privilegii.

Investirea de mijloace pentru participarea la ad-
ministrarea companiei, precum şi achiziţionarea, pe 
cât posibil, a unui pachet mare de acţiuni în vederea 
influenţei asupra managementului companiei – ase-
menea metode sunt pe larg utilizate, în paralel cu 
posibilitatea căpătării unui venit pe piaţa hârtiilor de 
valoare. Controlul asupra societăţii pe acţiuni permite 
folosirea tuturor fluxurilor în numerar, optimizarea 
plăţilor fiscale etc. De aceea, efectuând investiţii în 
asemenea scopuri, este necesară analiza posibilităţilor 
utilizării eficiente a patrimoniului, precum şi evaluarea 
costului companiei.

2.  Efectuarea operaţiilor de scurtă durată cu ac-
ţiuni şi tranzacţii de arbitraj.

Piaţa de acţiuni instabilă creează posibilităţii 
benefice pentru căpătarea de venit speculativ. Însă, 
lipsa unei informaţii veridice nu le permite multor in-
vestitori (în cazul de faţă, investitorilor speculativi) să 
facă asemenea operaţiuni efective. 

3.  Procurarea de acţiuni în calitate de instrumente 
de înaltă rentabilitate cu un grad înalt de risc 
la executarea investiţiilor pe termen lung. 

Pentru atingerea unor asemenea scopuri este 
necesară întreprinderea unei analize fundamentale. 
Putem spune la sigur că, de fapt, instrumentariul analizei 
tehnice este disponibil, practic, oricărui profesionist, 
însă analiza fundamentală – nu. De obicei, analistul 
fundamental clarifică dacă preţul de piaţă al acţiunilor 
companiei respective este redus sau mărit în comparaţie 
cu preţul lor real. Scopul acestei analize este depistarea 
hârtiilor de valoare greşit evaluate pe piaţă. În baza 
acestei analize se adoptă deciziile de investiţie – de a 
cumpăra, a vinde sau a păstra anumite acţiuni.

Totuşi, dacă piaţa a micşorat valoarea acţiunii în 
momentul dat, tot ce-i posibil că o va subaprecia şi în 
continuare. Drept rezultat, pierderile (inclusiv cheltuie-
lile pentru analiză) nu se vor recupera. Astfel, nu există 

garanţii că piaţa va aproba evaluările fundamentale 
ale analiştilor. În plus, analiza fundamentală este o 
muncă migăloasă, care necesită atât crearea unei baze 
de date, cât şi o finanţare corespunzătoare. Totodată, 
venitul de pe urma operaţiunilor cu hârtiile de valoare 
ce-i va reveni fiecărui investitor posibil să nu acopere 
finanţarea cheltuielilor necesare îndeplinirii analizei 
fundamentale.

În ţările cu o economie de piaţă dezvoltată este 
folosită pe larg metoda evaluării de rating a compa-
niilor şi a hârtiilor de valoare ale acestora din diferite 
ramuri ale economiei, executată de către specialişti în 
cadrul agenţiilor şi birourilor create în acest scop. În 
asemenea situaţie, rezultatele analizei fundamentale 
devin un produs sub formă de buletine, dări de seamă 
etc., fiind vândute participanţilor pe piaţă.

În Republica Moldova, sfera investiţiilor colective 
de capital este foarte slab dezvoltată. Au fost întreprin-
se câteva încercări de a încorpora această activitate 
a instituţiilor de investiţii sub forma unor Fonduri de 
Investiţii pentru Privatizare (FIP), care, ulterior, s-au 
transformat în FI, însă imperfecţiunea bazei legislative, 
precum şi erorile comise în procesul iniţierii acestui gen 
de activitate au dus la aceea că micii investitori şi-au 
pierdut încrederea în asemenea instituţii, ceea ce, în 
final, s-a răsfrânt asupra eficienţei activităţii fondurilor 
de investiţii în Moldova.

În prezent, s-ar fi putut face o încercare de reanima-
re a acestui gen de activitate, prin crearea unor anumite 
condiţii pentru lărgirea domeniului de activitate, de 
pildă, mărind sfera de investiţii posibile ale FI (inclusiv 
în bunurile imobiliare). 

În Rusia, de pildă, fondul de investiţii constituie o 
societate pe acţiuni de tip deschis, ce activează prin 
atragerea de mijloace băneşti ale populaţiei în vederea 
multiplicării acestora. Obiectul de activitate al fondului 
este investirea mijloacelor în hârtii de valoare sau în 
bunuri imobiliare. 

La momentul actual, după părerea noastră, ar fi 
binevenită şi crearea unor structuri alternative pentru 
investiţiile de capital, cum ar fi, spre exemplu: fondu-
rile de pensii nestatale, companiile de administrare 
fiduciară etc.

Fondul de pensii nestatal este o formă organiza-
torico-legală de organizare necomercială a asistenţei 
sociale, al cărei domeniu de activitate, în exclusivitate, 
este asigurarea cu pensii a participanţilor la fond, rea-
lizată în bază de contract.

Activitatea fondului nestatal de asigurare cu 
pensii cuprinde acumularea de taxe benevole pentru 
pensie, amplasarea rezervelor de pensii, evidenţa obli-
gaţiunilor de pensii ale fondului şi achitarea pensiilor 
nestatale participanţilor, indiferent de asigurarea cu 
pensie de stat.

Un alt tip de instituţii investiţionale ar putea fi fondu-
rile de administrare fiduciară din practica SUA (analogul 
companiilor fiduciare în R.Moldova), care, în anii crizei 
petroliere din 1973-1976, au avut de suferit financiar şi 
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moral, adică a fost discreditată ideea administrării fidu-
ciare, însă după 1979, când Sistemul Federal de Rezervă a 
anunţat	o	„nouă	strategie”,	fondurile	au	început	treptat	să	
revină la viaţă. Drept confirmare a renaşterii acestei forme 
de investiţii colective constituie faptul că cota activelor 
fondurilor de administrare fiduciară, ce sunt caracteristice 

pentru segmentul pieţei de capital din SUA, în ultimii 
douăzeci de ani a crescut aproximativ de şase ori.

Adaptarea practicilor internaţionale la realitatea 
autohtonă va permite crearea unor condiţii benefice 
în vederea majorării atractivităţii investiţiilor colective 
în Republica Moldova.
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EVOLUŢIA FLUxURILOR DE INVESTIŢII STRĂINE DIRECTE 
LA NIVEL GLObAL

Conf. univ. dr. Ion BOTESCu; 
Lect. univ. dr. Liliana NICODIM,

universitatea „Ovidius” Constanţa, România

the direct foreign investments international flows between the years of 1980-2000 have be-
come more and more important components of the international economic circuit, recording an 
exponential growth. after a maximum in the year 2000 the foreign investment inflows have seen a 
fall in the years of 2001, 2002 and 2003, the situation recuperated in the last years. the evolution of 
the foreign direct investment inflows and outflows was different on the three categories of countries 
pointed out statistically by UnCtaD and we want to analyze exactly the elements that determined 
these tendencies in this paper. 

Investiţiile străine directe (ISD) reprezintă compo-
nenta majoră a fluxurilor financiare derulate pe întreg 
globul. Evoluţia impetuoasă a fluxurilor de ISD în ultimii 
20 de ani ai secolului trecut a determinat internaţio-
nalizarea structurilor productive ale diferitelor firme. 
Creşterea numărului şi a puterii societăţilor multinaţio-
nale este o consecinţă a acestui proces. Noile motivaţii 
apărute au produs schimbări în opţiunile societăţilor 
multinaţionale cu privire la modalităţile strategice de 
a aborda pieţele externe.

Făcând o trecere în revistă a principalelor tendinţe 
manifestate pe plan mondial în domeniul fluxurilor 

de investiţii străine constatăm că acestea sunt ca-
racterizate de trei trăsături: creşterea rapidă a ISD şi 
diversificarea surselor acestora; amplificarea eforturilor 
majorităţii ţărilor de a atrage investiţii străine directe; 
piaţa internaţională ISD este cu adevărat globală şi 
extrem de concurenţială.

Intrările de ISD au fost, în anul 2000, de 25,6 ori mai 
mari decât în anul 1980, ceea ce reprezintă o creştere 
fără precedent. Totodată, acestea au devansat sub-
stanţial valorile înregistrate de alţi indicatori economici, 
cum ar fi PIB-ul mondial sau exporturile mondiale, care 
s-au multiplicat cu puţin peste 3 ori. 

Tabelul 1
Evoluţia fluxurilor şi stocurilor de ISD la nivel global

- mld. $ -

Indicatori
Anii

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Flux intrări ISD 55 58 202 340 1409,6 832,2 617,7 557,9 710,8 916,3

Flux ieşiri ISD 54 63 229 359 1244,5 764,2 539,5 561,1 813,1 778,7

Stoc intrări ISD 561 814 1789 2766 5802 6212 6816 8220 9545 10130

Stoc ieşiri ISD 571 756 1791 2949 6471 7011 7684 9046 10325 10672

Sursa: World Investment Report 2003 şi 2006
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 Printre factorii care au favorizat această creştere 
se pot enumera: ritmurile înalte de creştere economică 
înregistrate de ţările dezvoltate, care constituie atât 
principala sursă a fluxurilor de ISD, cât şi principala 
destinaţie a acestora; înlăturarea, de către majorita-
tea ţărilor, a barierelor din calea capitalului străin şi 
promovarea unor legi care au avut ca scop atragerea 
investitorilor străini; intrarea, începând cu 1990, în 
rigorile economiei de piaţă a fostelor ţări socialiste. 

Evoluţia negativă a fluxurilor anuale de ISD în 
perioada 2001-2003 s-a datorat, în principal, reducerii 
fuziunilor şi achiziţiilor transfrontaliere care au repre-
zentat de altfel pârghia majoră de concretizare a ISD 
în ţările dezvoltate din ultimii ani ai secolului trecut. 
Alături de această cauză esenţială, mai putem avea 
în vedere reducerea creşterii economice, încetinirea 
proceselor de privatizare şi reformă economică din 
diferite ţări, diminuarea nivelului rentabilităţii filialelor 
ce ar putea fi înfiinţate în străinătate de firmele multi-
naţionale etc. O pondere din ce în ce mai importantă 
în fluxul intrărilor de ISD o reprezintă, în prezent, rein-
vestirea profiturilor.

Anul 2004 a marcat reluarea procesului de creştere 
a intrărilor globale de ISD, sporul faţă de nivelul înre-
gistrat în anul precedent fiind de 27,4%. Tendinţa s-a 
menţinut şi în 2005, când sporul anual a fost de 28,9%. 
Intrările de ISD au ajuns în 2005 la 916,3 miliarde de 
dolari, fiind cu mult sub maximul de 1409,6 miliarde 
de dolari, atins în 2000. În 126 de state din cele 200 
monitorizate de UNCTAD s-au înregistrat, în 2005, 
creşteri ale intrărilor de ISD. Evoluţia din ultimii doi ani 
a intrărilor de ISD se datorează, în linii mari, aceloraşi 
cauze care au condus la creşterile spectaculoase din 
ultimii ani ai deceniului trecut. Avem în vedere, în acest 
sens, ritmul înalt de creştere a achiziţiilor şi fuziunilor 
internaţionale, profitul mai mare obţinut de firmele 
multinaţionale, redresarea burselor etc. Fuziunile şi 
achiziţiile au crescut în 2005, faţă de 2004, cu 88%, 
ajungând la valoarea de 716 miliarde de dolari. Pen-
tru acelaşi interval numărul afacerilor încheiate a fost 
cu 20% mai mare, cifrându-se la 6134. Afacerile de 
anvergură au ajuns la un total de 141 miliarde $, apro-
piindu-se sensibil de recordul (175 mlrd $) înregistrat 
în 2000. Fondurile private de investiţii, care provin în 

cea mai mare parte din ţările dezvoltate economic, au 
determinat, în 2005, aproape 1/5 din totalul achiziţiilor 
şi fuziunilor internaţionale. Trebuie subliniat că ISD 
realizate prin astfel de fonduri vizează o perioadă de 
5-10 ani, care este suficient de mare pentru a nu intra 
în zona plasamentelor de portofoliu, dar suficient de 
mică pentru a induce efecte benefice trainice în eco-
nomiile ţărilor-gazdă. 

Menţinerea, în cea mai mare parte, a condiţiilor 
care au determinat dinamica pozitivă a fluxurilor de 
ISD, intrate la nivel mondial în ultima perioadă, se pare 
că se va concretiza în menţinerea trendului crescător şi 
în 2006. Achiziţiile şi fuziunile internaţionale realizate 
în prima jumătate a anului 2006 au fost cu 38% mai 
mari comparativ cu cele înregistrate în aceeaşi pe-
rioadă a anului anterior. Această evoluţie a fuziunilor 
şi achiziţiilor internaţionale a stârnit temeri în rândul 
anumitor ţări, care au acţionat în consecinţă. Invocând 
motive legate de interesul naţional, unele guverne 
au împiedicat preluarea unor firme autohtone de 
către entităţi străine. Astfel, Unocal (SUA) nu a putut fi 
achiziţionată de CNOOC (China), iar Endesa (Spania) 
şi Suez (Franţa) nu au putut fi cumpărate de alte ţări 
comunitare. Creşterea alarmantă a preţului petrolului, 
tendinţele inflaţioniste consemnate în anumite zone, 
existenţa unor focare de instabilitate economică şi poli-
tică	constituie	alţi	factori	care	pot	„tempera”	tendinţa	
ascendentă a intrărilor de ISD în 2006. 

Practica a demonstrat că investitorii de mare 
potenţial îşi orientează resursele către economiile 
caracterizate printr-un înalt nivel de competitivitate. 
Din acest motiv, grupul ţărilor dezvoltate reprezintă 
principala destinaţie a fluxurilor de investiţii străine 
directe, fiind în acelaşi timp şi principala sursă de astfel 
de fluxuri. 

Pentru o interpretare cât mai corectă a evoluţiei 
fluxurilor de ISD pe categorii de ţări, am cumulat datele 
existente în statisticile UNCTAD pentru ultimii şase ani, 
urmând ca punctual să facem referiri, atunci când este 
necesar, la situaţia înregistrată în 2005. 

În intervalul de timp 2000-2005, intrările anuale 
cumulate de ISD au fost de 5592,6 miliarde de dolari. 
Dintre acestea 3845 miliarde de dolari, adică 68,7% au 
fost atrase de ţările dezvoltate. 

Tabelul 2
Situaţia intrărilor anuale de ISD pe categorii de ţări

– mld USD –

Nr.
crt.

Categoria de ţări
Anii

1994-1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. Total mondial 548,1 1409,6 832,2 617,7 557,9 710,8 916,3

2. Ţări dezvoltate 373,9 1133,7 599,3 441,2 358,5 396,1 542,3

3. Ţări în dezvoltare 166,4 266,8 221,4 163,6 175,2 275,1 334,3

4. Europa de Sud-Est şi CSI* 7,8 9,1 11,5 12,9 24,2 39,6 39,7

Sursa: UNCTAD investment report 2006 

 * Din 2004, în statisticile UNCTAD, din grupul ţărilor Europei Centrale şi de Est au fost excluse cele care au intrat în UE, ră-
mânând, de fapt, ţările Europei de Sud-Est, la care s-au adăugat ţările Asiei Centrale ce aparţin CSI 
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Tabelul 3
Situaţia ieşirilor anuale de ISD pe categorii de ţări

– mld USD –

Nr.
crt.

Categoria de ţări
Ani

1994-1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. Total mondial 553,1 1244,5 764,2 539,5 561,1 813,1 778,7

2. Ţări dezvoltate 486,6 1097,5 684,8 485,1 514,8 686,3 646,2

3. Ţări în dezvoltare 64,9 143,8 76,7 49,7 35,6 112,8 117,4

4. Europa de Sud-Est şi CSI 1,6 3,2 2,7 4,7 10,7 14,0 15,1

Sursa: UNCTAD investment report 2006

Fenomenul concentrării fluxurilor de ISD se ma-
nifestă şi în interiorul ţărilor dezvoltate, unde triada 
– UE, SUA, Japonia – deţine ponderea covârşitoare. 
Între anii 2000 şi 2005, 56,1% din fluxurile mondiale 

de ISD au avut ca destinaţie triada, iar 69,6% din ISD 
globale au fost emise de ţările din triadă. Locul pe care-l 
deţine fiecare în cadrul triadei (total) este reflectat în 
tabelele 4 şi 5.

Tabelul 4
Intrările de ISD în cadrul triadei

– mld USD –

zonă
Anii Total

2000-20052000 2001 2002 2003 2004 2005

Total triadă 1018,4 547,7 390,8 313,1 343,9 524,1 3137,8

UE 696,1 382,0 307,1 253,7 213,7 421,9 2274,5

SUA 314,0 159,5 74,5 53,1 122,4 99,4 822,9

Japonia 8,3 6,2 9,2 6,3 7,8 2,8 40,6

Sursa: prelucrate de autor după UNCTAD Investment Report 2006

Tabelul 5
Ieşirile de ISD din cadrul triadei

– mld USD –

zonă Anii Total
2000-20052000 2001 2002 2003 2004 2005

Total triadă 987,3 616,6 433,0 444,3 588,3 587,9 3657,4

UE 813,1 453,4 265,8 286,1 334,9 554,8 2708,1

SUA 142,6 124,9 134,9 129,4 222,4 -12,7 741,5

Japonia 31,6 38,3 32,3 28,8 31,0 45,8 207,8

Sursa: prelucrate de autor după UNCTAD Investment Report 2006

Ţările-membre ale UE s-au dovedit a fi principalul 
receptor, dar şi principalul emitent de ISD pe plan 
mondial. După un maxim de 696,1 miliarde de dolari, 
ISD intrate în 2000, a urmat un declin constant până în 
2004, când nivelul înregistrat a fost de 213,7 miliarde de 
dolari. Anul 2005 a marcat revenimentul, ISD intrate în 
UE au crescut până la 421,9 miliarde de dolari. 

Situaţia este asemănătoare şi în privinţa ieşirilor de 
ISD din UE. Nivelul cel mai înalt al ieşirilor de ISD din UE a 
fost atins tot în 2000 cu cifra de 813,1 miliarde de dolari. 
După o scădere spectaculoasă în următorii trei ani, când 
acest indicator a ajuns la numai 286,1 miliarde de dolari, 
a urmat o ascensiune la fel de spectaculoasă în 2005, 
fiind consemnată cifra de 554,8 miliarde de dolari.

Ultimele zece ţări intrate în UE au reprezentat, în 2005, 
destinaţia a 34 miliarde de dolari ISD, nivel ce reprezintă un 

nou record în materie pentru acestea. Continuarea proce-
sului de privatizare, reducerea impozitelor pe veniturile 
firmelor, promovarea de noi facilităţi în cele zece noi state-
membre ale UE, vor face din acestea o ţintă preferată pentru 
investitorii străini, cel puţin în perspectiva apropiată.

Evoluţia nefavorabilă în primii ani ai acestui dece-
niu a ieşirilor şi intrărilor de ISD din şi, respectiv, în UE 
a fost determinată de reducerea creşterii economice, 
de diminuarea fuziunilor şi achiziţiilor internaţionale, 
de necesitatea consolidării preluărilor efectuate an-
terior anului 2001 etc. Trebuie precizat că investiţiile 
directe între ţările membre ale UE sunt considerate 
de către organismele internaţionale ca făcând parte 
din categoria ISD.

SUA, după terminarea celui de al doilea război 
mondial, s-au manifestat ca fiind cel mai mare investi-
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tor din lume, contribuind decisiv la refacerea Europei 
de Vest. Ulterior, SUA au devenit cel mai mare receptor 
de ISD, fapt datorat competitivităţii deosebite ce a 
caracterizat economia americană. Derularea celei mai 
importante părţi din cercetarea ştiinţifică mondială, 
dimensiunile pieţei interne apreciabile, rata profitului 
înregistrată de firmele americane, fac din SUA o ţară 
de interes deosebit pentru investitorii străini.

Faţă de perioada imediat următoare celui de al 
doilea război mondial, volumul ISD atrase de economia 
americană a devenit, în mod constant, mai mare decât 
volumul ISD emise de aceasta. 

ISD atrase de SUA au reprezentat, în intervalul 
2000-2005, aproximativ 21,4% din totalul ISD intrate 
în ţările dezvoltate, procentul ieşirilor ISD din SUA fiind 
de 16,1% din totalul ISD originare din ţările dezvoltate. 
Situaţia cea mai favorabilă în domeniul ISD a fost în-
registrată de SUA în 2002, când au decăzut din poziţia 
de principal absorbant de ISD, fiind întrecute de China, 
Franţa şi Germania. Tot în 2002, după o perioadă de 20 
de ani, intrările (30030 mln. dolari SUA) de ISD în SUA au 
fost mai mici decât ieşirile (119741 mln. dolari SUA) de 
ISD, înregistrându-se un deficit al balanţei investiţiilor 
externe directe. 

Reducerea intrărilor de ISD în SUA a fost determi-
nată, în principal, de inversarea fluxurilor interne de 
capital în cadrul firmelor multinaţionale ale căror filiale 
operează în SUA, trecându-se de la situaţia de intrări 
nete de capital la cea de ieşiri nete. Nu trebuie uitate 
nici atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Situaţia 
în sectorul ISD din SUA a cunoscut o ameliorare conti-
nuă începând cu 2003, progresele înregistrate fiind sub 
nivelul atins de multe ţări dezvoltate mai ales în ceea ce 
priveşte emiterea de fluxuri investiţionale în străinătate. 
Legea cu privire la crearea de noi locuri de muncă în SUA, 
promulgată în 2004, a determinat reducerea impozitelor 
pe care firmele multinaţionale americane le plătesc pen-
tru profiturile repatriate, generate de filialele deţinute 
în străinătate. Din acest motiv a avut loc o diminuare a 
profiturilor reinvestite în străinătate cu consecinţe ne-
gative asupra ieşirilor de ISD din SUA. 

Japonia, ocupând locul doi pe glob, din punc-
tul de vedere al potenţialului economic ar trebui să 
reprezinte atât o sursă, cât şi o destinaţie de primă 
mărime pentru ISD. În realitate lucrurile nu stau deloc 
aşa. Legislaţia japoneză a descurajat o perioadă lungă 
de timp pătrunderea ISD în această ţară. Cu toate că 
în ultimii 25 de ani climatul investiţional s-a îmbună-
tăţit, investitorii străini au ocolit în general Japonia. 
Volatilitatea înaltă a cursului valutar, forţa de muncă 
scumpă, costurile ridicate de operare pe piaţa locală, 
derapajele intervenite în procesul creşterii economice 
au determinat ca, în perioada 2000-2005, intrările de 
ISD în Japonia să reprezinte numai 1% din totalul în-
registrat la nivelul ţărilor dezvoltate. Aceste rezultate 
modeste au fost obţinute în pofida multiplelor măsuri 
adoptate în 2003 de guvernul japonez în scopul atra-
gerii investitorilor străini.

În privinţa fluxurilor de ISD emise de Japonia 
situaţia este radical schimbată. Performanţele tehno-
logice deosebite atinse în construcţia automobilelor, 
în fabricarea produselor electronice şi nu numai, au 
stat la baza expansiunii firmelor japoneze în lume. 
Japonia a devenit astfel o semnificativă sursă de ISD. 
Între anii 2000 şi 2005, fluxurile de ISD ieşite din Japonia 
au constituit circa 4,5% din totalul ieşirilor de ISD din 
ţările dezvoltate. Înfiinţarea multor filiale în străinătate 
de către firmele multinaţionale japoneze s-a datorat, 
mai ales, încercării de a evita măsurile protecţioniste 
impuse de diverse ţări

Ţările în dezvoltare au devenit în ultimul timp din 
ce în ce mai atractive pentru capitalul străin. Dovada 
este reprezentată de numărul tot mai mare de filiale 
înfiinţate de societăţile multinaţionale în această cate-
gorie de ţări. Prin atragerea de ISD, ţările în dezvoltare 
au posibilitatea de a beneficia de o serie de tehnologii 
deţinute de societăţile multinaţionale, dezvoltându-şi 
astfel sectorul prelucrător şi pe cel al serviciilor fără a 
genera datorie externă. Din totalul mondial al intrărilor 
de ISD, ţările în dezvoltare au absorbit, în perioada 
2000-2005, circa 28,6%. Totodată, se manifestă o po-
larizare a ISD într-un număr redus de ţări în dezvoltare. 
Astfel, în 2005, China, Hong Kong, Singapore, Coreea 
de Sud din Asia de Sud-Est, Mexic, Brazilia, Columbia, 
Chile din America Centrală şi de Sud, au atras 55,5% 
din totalul ISD intrate în ţările în dezvoltare.

Pe de altă parte, dacă în anii ‘90 fluxurile de ISD 
emise de ţările în dezvoltare erau relativ neimportante, 
în ultimii ani au crescut în mod constant, recordul istoric 
înregistrându-se în 2005, când au atins nivelul de 117,4 
miliarde de dolari, ceea ce reprezintă 15% din ieşirile 
de ISD la nivel global. Acest progres rezidă din faptul că 
multe societăţi multinaţionale originare din ţările în dez-
voltare, îndeosebi din China, Coreea de Sud, Singapore, 
Mexic, Brazilia etc. au devenit actori importanţi pe pieţe-
le internaţionale, cu consecinţe directe asupra relaţiilor 
economice şi politice derulate la scară planetară.

Aprecierile Băncii Mondiale privind fluxurile de intrări 
şi ieşiri de ISD în ţările dezvoltate se referă la:

•	 fluxurile	de	investiţii	străine	directe	s-au	ori-
entat spre acele ţări care au avut realmente 
dorinţa de a le primi;

•	 existenţa	 unui	 regim	 comercial	 liberal	 şi	 a	
unui sistem de plăţi aliniat standardelor in-
ternaţionale favorizează atragerea investiţii-
lor străine;

•	 un	sistem	de	schimb	valutar	liberal	este	un	alt	
element atractiv pentru investitorii străini; 

•	 sistemele	de	stimulare	pot	avea	un	efect	po-
zitiv doar dacă sunt transparente şi uşor acce-
sibile. Oricum, s-a apreciat că este de preferat 
un climat favorabil afacerilor, de exemplu, 
printr-un nivel redus al impozitului pe venit 
decât acordarea de facilităţi;

•	 guvernele	trebuie	să	se	preocupe	nu	numai	
de acordarea facilităţilor, dar şi de eliminarea 
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barierelor din calea investitorilor (restricţii 
în cumpărarea pământului, obligativitatea 
utilizării în fabricaţie a componentelor fabri-
cate de întreprinderi locale sau impunerea 
desfacerii prin export a unei cote din pro-
ducţie etc.);

•	 practica	 a	 arătat	 că	 investiţiile	 străine	 sunt	
descurajate în ţările în care rolul statului în 
economie este major. În toate cazurile în care 
există un mare număr de întreprinderi de stat 
în economie, există şi dificultăţi pentru inves-
titorii străini etc.

Ţările din Europa de Sud-Est şi din Comunitatea 
Statelor Independente sunt, de fapt, foste ţări socialiste, 
care au înaintat mai greu în direcţia tranziţiei către 
economia de piaţă. 

Această categorie de ţări este singura dintre cele 
evidenţiate statistic de către UNCTAD, care în ultimii 
şase ani a înregistrat o creştere continuă a intrărilor de 
ISD, de la 9,1 miliarde de dolari în 2000 la 39,7 miliarde 
de dolari în 2005. Privatizarea, costul redus al forţei 

de muncă şi adoptarea unor reglementări stimulative 
pentru investitorii străini explică această evoluţie. Se 
manifestă mari discrepanţe de la o ţară la alta în privin-
ţa valorii ISD atrase. Principalii absorbanţi de ISD sunt 
fie ţările deţinătoare de importante resurse naturale şi 
de mari pieţe de desfacere (Federaţia Rusă şi Ucraina), 
fie ţările care deja sunt membre ale NATO. 

Calitatea de emitent de ISD s-a conturat mult mai 
greu în ţările din această categorie. De astfel, ponderea 
covârşitoare de 87,1% din totalul ISD ieşite din ţările 
Europei de Sud-Est şi CSI este deţinută de Federaţia Rusă. 
Faptul este explicabil, pe de o parte, prin forţa economi-
că a Rusiei rezultată, printre altele, din resursele naturale 
pe care le deţine şi, pe de altă parte, prin încercarea de 
a continua exercitarea influenţei prin intermediul ISD în 
fostele state ce compuneau înainte de 1990 URSS.

Concentrarea fluxurilor de ISD, aşa cum am prezen-
tat, într-un număr redus de ţări, respectiv în cele dez-
voltate, ne îndreptăţeşte să afirmăm că, sub aspectul 
repartizării ISD, globalizarea vizează doar un segment 
al economiei mondiale.
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AbORDĂRI CONCEPTUALE 
PRIVIND VALORILE MObILIARE HIbRIDE

Conf. univ. dr. Ivan LuCHIAN;
Conf. univ. dr. Stela CIOBu, ASEM 

Securities are traditional object of know-haw on financial market nowadays. Recent innova-
tions on securities market are hybrid securities, which are considered to be a success in the field of 
financial innovations. this article is presenting the general concept, the main creation methods of 
hybrid securities, the principals of issuing the hybrid securities, as well as the advantages of including 
the hybrid securities in the portfolio. the objective of the article is to present the lessons learned from 
international experience and underline the importance and the impact of hybrid securities on the 
development of securities market in the Republic of Moldova. 

Valorile mobiliare hibride reprezintă unul dintre 
cazurile de succes în domeniul aplicării ingineriei finan-
ciare. Diversitatea instrumentelor financiare incluse în 
această categorie au generat o multitudine de tratări 
ale acestei noţiuni.

Ca rezultat al studierii surselor bibliografice, putem 
identifica trei grupe de concepte ale valorilor mobiliare 
hibride.

Primul grup are la bază următoarele definiţii, într-
un fel, asemănătoare:

•	 Valorile	mobiliare	hibride	sunt	valorile	mobilia-
re, care îmbină două tipuri de valori mobiliare, 
cum sunt instrumentele de împrumut şi acţiu-
nile [3].

•	 Hârtia	 de	 valoare	 hibridă	 constituie	 instru-
mentul financiar care combină două sau mai 
multe instrumente financiare. Valorile mo-
biliare hibride, în general, îmbină caracte-
risticile instrumentelor de împrumut şi ale 
acţiunilor [4]. 
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•	 Valorile	mobiliare	hibride	sunt	instrumente	sub	
formă de obligaţiuni, care, în acelaşi timp, pot 
fi utilizate ca acţiuni preferenţiale cumulative 
[5]. 

Rezumând definiţiile prezentate, putem trage 
concluzia că, în primul rând, hârtiile de valoare, prin 
esenţă, sunt instrumentele financiare obţinute prin 
combinarea instrumentelor financiare de diferit tip. 
În al doilea rând, se poate considera că aceasta este o 
clasă a hârtiilor de valoare care leagă obligaţiunile şi 
acţiunile simple, îmbinând caracteristicile investiţiona-
le ale acţiunilor cu cele ale instrumentelor cu dobânda 
fixată. Riscul şi profitabilitatea se distribuie, respectiv, 
între aceste două clase de active.

Hârtiile de valoare hibride devin interesante 
anume prin combinarea anumitor caracteristici ale 
instrumentelor investiţionale. Să considerăm cazul 
obligaţiunilor convertibile, care, prin esenţă, sunt 
obligaţiuni ordinare, însă puternic influenţate de 
modificarea cursurilor acţiunilor în care urmează a fi 
convertite. 

Al doilea grup este reprezentat de şcoala clasică 
a ingineriei financiare, care se conduce de următoarea 
definiţie de principiu: “Instrumentele financiare hibride 
pot fi definite ca hârtii de valoare, a căror construcţie 
îmbină componente ale unor pieţe elementare” [1]. 

Definirea pieţei elementare poartă un caracter 
temporar, deoarece pieţele se dezvoltă permanent în 
direcţia măririi complexităţii. De aceea, diferenţa dintre 
hârtia de valoare elementară de cea hibridă este într-o 
mare măsură convenţională şi se schimbă permanent. 
Astfel, complexitatea instrumentelor financiare creşte, 
deoarece instrumentul considerat în prezent hibrid, în 
viitorul apropiat va fi considerat elementar. 

Definirea exactă a instrumentului financiar hibrid 
este un aspect teoretic. Important este identificarea 
modalităţilor de creare a instrumentelor financiare 
complexe din instrumente financiare relativ simple. 
Acest	proces	a	fost	denumit	„metoda	LEGO”	sau	„me-

toda blocurilor de construcţie” a ingineriei financiare 
[1]. 

Concepţia grupului trei al valorilor mobiliare 
hibride diferă de celelalte două. Opinia respectivă 
poate	fi	exprimată	prin	următoarea	definiţie:	„Valorile 
mobiliare hibride sunt acelea care combină caracteris-
ticile şi elementele valorilor mobiliare primare, pe de o 
parte, şi ale instrumentelor financiare derivate, pe de 
altă parte” [6]. 

Practica internaţională demonstrează că, în anu-
mite cazuri, este posibilă montarea hârtiilor de valoare 
hibride atât din obligaţiuni sau acţiuni, cât şi din instru-
mente financiare derivate. 

Drept rezultat pot fi obţinute următoarele tipuri de 
hârtii de valoare [2]:

•	 Împrumut	plus	derivate
» Împrumut + Forward
» Împrumut + Swap
» Împrumut + Opţiune

•	 Acţiune	plus	derivate
» Acţiune + Swap
» Acţiune + Option

Împrumut plus Contractul Forward 
•	 Obligaţiunea	cu	valută	dublă	 (Dual	Currency	

Bond) constituie o combinaţie a obligaţiunii cu rata 
fixată	plus	contractul	forward	cu	dată	„lungă”	pentru	
schimb valutar.

Mecanismul general al emiterii este prezentat 
în figura 1 (cupoanele sunt plătite în franci elveţieni 
(CHF), iar valoarea nominală este exprimată în dolari 
americani (USD)). 

•	 Variante:
– Hârtii de valoare cu valoarea nominală le-

gată de rata de schimb (Principal Exchange 
Rate Linked Security (PERLS)): Deţinătorul 
primeşte valoarea în USD a valorii exprima-
te în valută la scadenţă;

– Petroobligaţiuni (Petrobonds): valoarea 
nominală este legată de preţurile la petrol.

 3
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• Obliga iuni convertibile cu rata ajustabil  (Adjustable-Rate Convertible Notes) 
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– Plata de coupon = R; 

– Swapul: de in torul obliga iunii pl te te R, prime te rata legat  de rata dividendelor. 
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ratei dobânzii.

Schema generală este următoarea:
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•	 Obligaţiuni convertibile cu rata ajustabilă (Ad-
justable-Rate Convertible Notes)

– Combinaţia obligaţiunii convertibile cu 
rata flotantă şi swap;

– Plata de coupon = R;
– Swapul: deţinătorul obligaţiunii plăteşte R, 

primeşte rata legată de rata dividendelor.
Împrumut plus Opţiune
Aici sunt posibile mai multe tipuri ale hârtiilor de 

valoare:
•	 Obligaţiuni	cu	warranturi
– Opţiunea pe acţiuni poate fi americană sau 

europeană
– Opţiunea poate fi detaşată
– Deţinătorul obligaţiunii poate să exercite op-

ţiunea şi să păstreze obligaţiunea subscrisă.
•	 Obligaţiuni	convertibile
– Constă din obligaţiune şi opţiune pe acţiuni
– Când opţiunea este exercitată, obligaţiunea 

încetează să existe.
•	 Obligaţiuni	 cu	 valoarea	 nominală	 indexabilă	

sub diferite forme:
– Valoarea nominală indexată la rata modifică-

rii preţurilor la mărfurile de consum
– Valoarea nominală indexată la rate de 

schimb
– Valoarea nominală indexată la rate ale do-

bânzii
– Valoarea nominală indexată la indicele acţiu-

nilor.
•	 Cupoane	indexate
– Obligaţiuni cu dobânda indexată la rata mo-

dificării preţurilor la mărfurile de consum
– Obligaţiuni cu rată flotantă la stabilirea nive-

lului minim
– Obligaţiuni cu dobânzi indexate la rata infla-

ţiei
•	 Împrumut plus opţiune, bazate pe solvabilita-

tea emitentului
– Împrumut cu drept de rechemare, de extin-

dere
– Împrumut convertibil

– LYON-uri
– Opţiuni evidente (options) bazate pe solvabi-

litatea emitentului.
Acţiune plus Swap
În acest caz, emiterea hârtiilor de valoare are ur-

mătoarele forme:
•	 Acţiuni	preferenţiale	cu	rata	ajustabilă
– Se plătesc dividende ajustate trimestrial pen-

tru reflectarea modificărilor în ratele pe ter-
men scurt

– Combinaţia din acţiuni preferenţiale şi swap
– Deţinătorul plăteşte rata legată de rata divi-

dendelor la acţiunile preferenţiale ale com-
paniei, primeşte rata flotantă

•	 Opţiuni	pe	acţiuni	sau	indicele	acţiunilor
•	 Opţiuni	pe	comportamentul	managerial.

Această listă a valorilor mobiliare hibride poate fi 
continuată, însă este importantă identificarea rolului 
pe care îl au valorile mobiliare hibride pe piaţă sau cu 
ce scop ele sunt create. 

Valorile mobiliare hibride sunt create în baza a 
patru pieţe elementare: de valori mobiliare purtătoare 
de dobânzi, valutare, de acţiuni şi de mărfuri. Rezultatul 
combinării a două sau mai multe din ele va constitui 
hibridul. Mai mult decât atât, fiecare din pieţele elemen-
tare poate fi divizată în pieţe de profil mai îngust. 

Având în vedere faptul că piaţa instrumentelor 
purtătoare de dobânzi este constituită din instrumente 
denominate în anumite monede (valute), iar piaţa de 
mărfuri constă din aur, alte metale, grâu etc., combi-
naţia din două componente ale aceleiaşi pieţe poate 
forma un instrument hibrid. 

Pieţele elementare pot fi combinate pe căi dife-
rite. Iar prin modificarea unor proprietăţi ale acestor 
combinaţii, poate fi creată o multitudine a variantelor 
de valori mobiliare. 

Principalele considerente pentru deţinerea instru-
mentelor financiare hibride în portofoliul valorilor mo-
biliare sunt următoarele:

Ø Concentrarea riscului
Hârtiile de valoare hibride sunt vulnerabile în cazul 

subscrierii companiilor noi. Este destul de riscant pen-

Figura 2. Mecanismul general al emiterii obligaţiunilor cu rata flotantă inversă

 3

Exchange Rate Linked Security (PERLS)): De in torul prime te valoarea în USD a valorii 

exprimate în valut  la scaden ; 

– Petroobliga iuni (Petrobonds): valoarea nominal  este legat  de pre urile la petrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mecanismul general al emiterii obliga iunilor cu valut  dubl  

 

Debt plus Swap 

• Obliga iunea cu rata flotant  invers  (Inverse Floating-Rate Note) este o combina ie a 

obliga iunii cu rata flotant  plus rata swap-ului ratei dobânzii. 

Schema general  este urm toarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismul general al emiterii obliga iunilor cu rata flotant  invers  

 

• Obliga iuni convertibile cu rata ajustabil  (Adjustable-Rate Convertible Notes) 

– Combina ia obliga iunii convertibile cu rata flotant  i swap; 

– Plata de coupon = R; 

– Swapul: de in torul obliga iunii pl te te R, prime te rata legat  de rata dividendelor. 

 

Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri P 
Obliga iunea cu 
rata flotant  Ri 

2Rj 

Swapul ratei 
dobânzii  
(exprimat 
prin 2P) 2Rj2Rj2Rj2Rj2Rj2Rj2Rj2Rj 2Rj 

2Ri 

 
2Ri

 
2Ri

 
2Ri

 
2Ri

 
2Ri

 
2Ri

 
2Ri2Ri 2Ri 

2Rj 
P 

Floatatorul 
Inverse  
(C = 2Rj-Ri) 2Rj2Rj2Rj2Rj2Rj2Rj2Rj2Rj 2Rj 

Ri 

 
Ri 

 
Ri 

 
Ri 

 
Ri 

 
Ri 

 
Ri 

 
Ri Ri Ri 

+

=

SFrSFrSFrSFrSFrSFrSFrSFr SFr SFr SFr 

Obliga iune 
simpl  

SFr 

Forward 
$ 

SFrSFrSFrSFrSFrSFrSFrSFrSFr SFr $

Dual Currency
Bond 

+

=



◆ —            FInanţe

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.2 (58) 2007

54

tru investitor să deţină numai un singur tip al hârtiilor 
de valoare.

Ø Venitul constant
Deţinerea hârtiilor de valoare poate schimba mo-

dul de obţinere a veniturilor de la deţinerea activelor 
financiare.

Ø Posibilitatea de a controla riscul ratelor do-
bânzilor

În anumite cazuri, unele tipuri de instrumente 
financiare convertibile pot proteja investitorul de even-
tualele modificări nefavorabile ale ratelor dobânzilor 
pe piaţa financiară.

Ø Gestiunea impozitării şi eficienţa
În condiţiile prevederilor respective ale legislaţiei, 

hârtiile de valoare hibride pot deveni un component al 
evaziunii fiscale legale. În plus, în cazul utilizării iscusite, 
aceste instrumente financiare contribuie la majorarea 
eficienţei portofoliului investiţional.

Riscul aferent procurării hârtiilor de valoare hibri-
de, care este o combinare dintre două sau mai multe 
instrumente financiare, constă în faptul că este posibilă, 
în anumite cazuri, expunerea investitorului la riscurile 
specifice fiecărui tip de hârtii de valoare montate în 
instrumentul financiar hibrid.

Cele mai frecvente considerente pentru emiterea 
hârtiilor de valoare hibride sunt următoarele:

•	 Hârtiile	de	valoare	hibride	sunt	emise	în	pro-
cesul de implementare a unor programe de 
gestiune a capitalului în cadrul companiilor.

•	 Companiile	 cu	 un	 grad	 înalt	 de	 îndatorare	
pot să plătească investitorilor veniturile în 
mod efectiv. 

•	 Băncile	 şi	 companiile	de	 asigurare	pot	utili-
za anumite tipuri de hârtii de valoare hibride 
pentru constituirea mai ieftină a capitalului 
de gradul I.

•	 Unele	tipuri	de	hârtii	de	valoare	hibride	pot	
fi reflectate în capitalul companiei ca echiva-
lentele acţiunilor, acordând companiei avan-
taje de prezentare a informaţiei în rapoartele 
financiare, evitând efectele negative ale emi-
terii instrumentelor de împrumut.

Procesul de creare a unui hibrid tipic şi vânzarea 
lui, în mare măsură, poate fi considerat complicat, însă 
este supus acţiunii legii economice de bază – legea 
cererii şi ofertei. 

Experienţa internaţională de emitere a valorilor 
mobiliare hibride prezintă un interes sporit în vederea 
dezvoltării pieţei de capital în Republica Moldova, 
deoarece aceste instrumente financiare, fiind capabile 
să genereze un număr mare de modificaţii, pot fi uşor 
adaptate la condiţiile specifice ale Moldovei.
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ROLUL LEASINGULUI FINANCIAR 
îN CADRUL ACTIVITĂŢII INVESTIŢIONALE

Drd. ASEM, lector univ. Inesa BRuMA, uSM

Leasing as a financial instrument has been considered in many developed countries as one of the 
most efficient and accessible mechanism of financing the extension and development of the means 
of production, necessary assets to develop the enterprises and put in function new technologies and 
equipment in businesses. 

Oportunitatea leasingului în Republica Moldova 
a devenit evidentă chiar de la începutul perioadei de 
tranziţie la economia de piaţă. Uzura fizică şi morală a 
fondurilor fixe şi lipsa mijloacelor proprii pentru moder-
nizarea şi reutilarea procesului tehnologic constituie pre-
misele suficiente ale extinderii tranzacţiilor de leasing. 
Evoluţia acestui instrument financiar se află în continuă 
dezvoltare. Deşi utilizat într-o proporţie nesemnificati-

vă, la mijlocul anilor `90 ai secolului trecut, necesitatea 
implementării lui a devenit mai pregnantă în ultimii trei 
ani. Piaţa leasingului în R.Moldova a evoluat semnificativ 
începând cu anul 2002, când şi-au început activitatea 
primele companii cu servicii exclusiv de leasing (loca-
tori), societăţile Euroleasing şi MAIB Leasing. 

În iulie 2003, şi-a făcut apariţia pe piaţă şi cel de-al 
3-lea operator, Banca Socială Leasing, iar în 2004, servi-
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cii exclusiv de leasing a început să presteze şi Compania 
IMC Leasing. Momentan, pe piaţa Moldovei, activează 
5-6 companii mai importante, a căror activitate de bază 
o constituie leasingul financiar. 

Experienţa din domeniu, atât a statelor dezvoltate, 
cât şi a celor în curs de dezvoltare, demonstrează eloc-
vent că întreprinderile apelează la leasing în finanţarea 
proiectelor investiţionale de durată medie şi lungă. 
Gama utilajului livrat prin tranzacţiile de leasing este 
variată, fapt ce asigură fiecărui beneficiar o abordare 
individuală a posibilităţii alegerii concrete a obiectelor 
de leasing în funcţie de necesităţile tehnologice şi 
posibilităţile financiare. 

În ţările Europei Centrale şi de Est, leasingul a deve-
nit o oportunitate de renovare a utilajului şi a unităţilor 
de transport, deoarece este rentabil, comod în realizare 
şi prezintă avantaje evidente în comparaţie cu alte 
modalităţi de investiţii, inclusiv cu creditul bancar. În 
ultimii ani, în aceste ţări, leasingul a asigurat până la 
un sfert din investiţiile totale în capitalul fix. 

Apelarea la modelele economice practicate în 
alte ţări nu poate substitui, în exclusivitate, direcţii-
le proprii de dezvoltare, iar experienţa economică 

internaţională în domeniul leasingului poate fi asi-
milată selectiv în concordanţă cu particularităţile 
economice şi tradiţiile societăţii noastre. Implemen-
tarea	„Strategiei	 de	 dezvoltare	 a	 întreprinderilor	
mici şi mijlocii” şi realizarea prevederilor planului 
de acţiuni privind „Amplificarea	 resurselor	 finan-
ciare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii” sunt 
orientate spre: finanţarea operaţiunilor de leasing, 
elaborarea îndrumarelor şi regulamentelor care ar 
permite transferul terenurilor, clădirilor, echipamen-
telor şi al capacităţilor de producţie, proprietăţii de 
stat şi municipale neutilizate către întreprinderile 
mici pe bază de arendă, răscumpărare, leasing sau 
management de trust.

„Leaseurope”	 reprezintă	 industria	de	 leasing	din	
Europa, federaţia având 30 de membri ce reprezintă 
ţări, precum Austria, Belgia, Danemarca, Franţa, Ger-
mania, Slovenia, Marea Britanie, Spania şi altele. 

Conform datelor anuale ale Asociaţiei Europene de 
Leasing, noile afaceri de leasing au atins cifra de 262 
miliarde euro, considerându-se cea mai mare piaţă de 
leasing din lume. Afacerile noi de leasing au generat o 
creştere de 14 % faţă de anul 2004 (tabelul 1).

Tabelul  1
Analiza pieţei totale a „Leaseurope” pentru anii 2004-2005

Servicii noi de leasing oferite
mln euro

plăţile de leasing neachitate
mln euro

2005 2004 % 2005 2004 %

germania 49.270.00 44,410.00 10,94 133,200 128,000.00 4,06

Marea britanie 55,773.62 53,651.00 3,96 121,033.93 122,752.00 -1,4

Franţa 28,776.00 26,915.00 6,91 73,144.00 69,750.00 4,88

Italia 44,160.00 38,039.96 16,09 100,000.00 90,000.00 11

Media 25,122.40 20,566.90 22,15 56,754.61 47,787.90 18,76

benelux and CH 13,675.73 12,523.05 9,2 28,545.00 28,405.47 0,49

Austria & CEE 27.911.41 21.058.23 32.54 55.296.04 45.493.44 21.55

Nordic 17.475.17 13.379.14 30.62 30,820.65 26.403.81 16.73

Total 262,164.32 230,543.29 13.72 598.794.23 558.592.62 7.20

Sursa: elaborată de autor în baza datelor statistice „Leaseurope” (www.leaseurope.org)

Piaţa Uniunii Europene a serviciilor de leasing se 
caracterizează printr-o concentrare teritorială conside-
rabilă. Astfel, Marea Britanie, Germania, Italia şi Franţa 
deţin 80% din volumul total al industriei de leasing. 

În realizarea operaţiunilor de leasing ca metodă 
de investire este importantă evaluarea riscului ope-
raţiunilor de leasing. Susţinem propunerea ca pentru 
companiile de leasing să fie aplicat un model intern de 
risc şi credit bazat pe metode existente. Această metoda 
a fost aplicată unui portofoliu de leasing de autovehicule 
al unei mari companii de leasing europene. Abordarea 
avansată pe bază de evaluări interne ar trebui să permită 
descompunerea portofoliilor în funcţie de maturitatea 
contractelor, astfel încât expunerea, rata de neplată şi 
rata de recuperare variază în concordanţă. Ca urmare a 
celor constatate, folosirea abordării pe bază de evaluări 

interne de fundamentare (ca abordare standardizată) 
duce la cerinţa unui capital mai mare decât în cazul 
abordării avansate pe bază de evaluări interne.

De asemenea, este necesară revizuirea cerinţelor 
de capital, derivate din modelul intern al expunerii de 
leasing cu definiţia dată de IAS 17 (standardul IASB care 
reglementează regulile contabile în leasing). Trebuie 
determinat cu certitudine că nivelul plăţilor ratelor de 
leasing este echivalent cu nivelul minim de plăţi stabilit 
de IAS 17, aşa cum este el acceptat. 

Fondurile proprii, deşi au o pondere redusă 
comparativ cu sursele atrase, reprezintă un element 
fundamental în ceea ce priveşte gestionarea riscurilor 
cu care se confruntă companiile de leasing.

În ceea ce priveşte situaţia capitalurilor perma-
nente, considerăm că nivelul acestora este foarte bun, 
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având în vedere istoria relativ scurtă a produsului 
financiar leasing în Republica Moldova, însă apreciem 
că în structură acestea prezintă unele dezechilibre ce 
trebuie remediate pe termen scurt. 

Considerăm că este utilă existenţa unei norme 
privind adecvarea capitalului în cadrul pieţei de leasing 
din Republica Moldova. Apreciem că numai în acest fel, 
pe de-o parte, activitatea de leasing va fi susţinută de 
un capital minim necesar determinat în funcţie de o 
evaluare corectă a riscurilor asumate, iar, pe de altă par-
te, acest lucru ar reprezenta un prim pas spre viitor. 

În urma analizei elaborate, constatăm faptul că, în 
prezent, industria leasingului în R.Moldova din punct 
de vedere a dimensiunii fondurilor proprii este sub-
capitalizată, ceea ce induce ideea existenţei unui risc 
semnificativ, care poate crea probleme întregii pieţe 
financiar-bancare. 

Deoarece în Republica Moldova piaţa de leasing 
este o piaţă tânără şi cu un istoric foarte scurt, nu se 

poate discuta despre existenţa unui nivel de capita-
lizare ridicat, astfel încât considerăm că pentru mo-
ment ar fi trebuit să existe un capital minim acceptat 
de cel puţin 20% din ceea ce există la instituţiile de 
credit (bănci). 

Perspectivele de utilizare a leasingului financiar 
drept metodă eficientă de investire în fondurile fixe ale 
întreprinderilor depind nu numai de existenţa bazei le-
gislative, dar şi de corectitudinea realizării operaţiunilor 
de leasing, gestiunea eficientă a riscurilor şi climatul 
investiţional favorabil. 

Dinamica extinderii serviciilor de leasing se află 
într-o corelare directă cu starea fondurilor fixe. Potrivit 
datelor Centrului de Reforme şi Cercetări Strategice, în 
anii ’90, în Moldova, ca urmare a scăderii activităţii in-
vestiţionale, fondurile fixe s-au uzat fizic şi moral, iar la 
o serie de întreprinderi acestea au fost completamente 
excluse din ciclul de producţie. Creşterea economică 
din ultimii ani a înviorat situaţia investiţională. 

Tabelul 2
Investiţii în capital fix

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Investiţiile în capital fix – total, mil lei (preţuri cu-
rente)

1759,3 2315,1 2804,2 3621,7 5140 7189,1 9580,4

din care:

lucrări de construcţii-montaj 755,6 1056,8 1102,3 1526,8 2548,1 3406,4 4053,6

utilaj, unelte, inventar 890,4 1181,3 1626,4 1975,9 2394,5 3478,4 4598,8

alte lucrări şi cheltuieli capitale 113,4 77,0 75,5 119,0 197,4 304,3 928

Ritmul de creştere a investiţiilor în capital fix, în % 
faţă de anul precedent

85 111 111 107 108 111,9 117

Cota-parte investiţiilor în capital fix în pIb, % 11,0 12,2 12,4 13,1 16,0 19,6 21,7

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Volumul investiţiilor în capitalul fix, în preţuri 
comparabile, s-a majorat pe parcursul a cinci ani 
aproximativ de 1,6 ori, ceea ce a depăşit creşterea PIB, 
care s-a mărit de 1,4 ori. Această tendinţă a contribuit 
la faptul că ponderea investiţiilor în capitalul fix în 
structura PIB s-a majorat de la 11,0% în 2000 până la 
19,6% în 2005, factor ce denotă înviorarea proceselor 
investiţionale.

Tendinţe pozitive se înregistrează şi vis-à-vis de 
formarea brută de capital fix, care este un indicator 

important al nivelului investiţilor în economia ţării, 
deoarece reprezintă fundamentul pentru crearea 
veniturilor. 

În anii 2000-2005, s-a majorat de 1,65 ori formarea 
brută de capital. În acelaşi timp, ponderea formării 
brute de capital fix în PIB a crescut de la 15,4%, în 2000, 
până la 24,4%, în 2005, iar în ultimii doi ani a depăşit 
nivelul mediu de investire, fixat în perioada de criză 
(1993-1999) – 18,7%. Creştere semnificativă s-a înre-
gistrat în 2006, constituind 27,9% în PIB.

Tabelul 3
Formarea brută de capital fix

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

pIb, mln lei 16020 19052 22556 27619 32032 37652 44069

Formarea brută de capital fix (FbCF), 
mln lei 2473 3190 3682 5127 6787 9258 12316

ponderea FbCF în pIb, % 15,4 16,7 16,3 18,6 21,2 24,5 27,9

Sursa: Biroul Naţional de Statistică 
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Actualmente, mijloacele esenţiale de finanţare 
continuă a fi mijloacele proprii ale întreprinderilor, 
constituind circa 2/3 din volumul total al investiţiilor 
în capitalul fix.

Însă, potenţialul acestei surse de finanţare este 
spre epuizare. Totuşi, trebuie remarcat faptul că acti-
vitatea investiţională relativ scăzută a producătorilor 
autohtoni este legată nu numai de mijloacele financia-
re limitate. Fără a ţine cont de faptul că baza legislativă 
şi normativă în vigoare a activităţii investiţionale în 
ultimul timp este destul de satisfăcătoare, schimbul 

permanent al regulilor de joc, implicarea, uneori, ne-
întemeiată a statului în afaceri, reglementarea excesivă 
a activităţii economice şi investiţionale împiedică 
sporirea investiţiilor.

Creşterea economică durabilă a Republicii Moldo-
va este imposibilă fără un flux puternic investiţional. 
Realităţile de ultim moment au determinat o evoluţie 
economică rapidă, generată în primul rând de creşterea 
consumului, care, la rândul său, a fost provocat de o 
majorare masivă a fluxurilor financiare de la cetăţenii 
ţării care lucrează în afara ţării (figura 1.).

Figura 1. Evoluţia consumului în Republica Moldova, miliarde lei

Sursa: „Dezvoltarea	social-economică	a	Republicii	Moldova	în	anul	2006”,	Biroul	Naţional	de	Statistică,	Chişinău	2007,	pg.9.
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Astfel, pe parcursul ultimilor 3 ani, consumul total 
a crescut cu peste 25% anual, cifrându-se la circa 3,5 
miliarde USD în 2005, iar volumul remitenţelor de 
peste hotare a depăşit 1 miliard USD anual. Se creea-
ză o situaţie favorabilă pentru antreprenoriatul local, 
care ar putea profita de creşterea consumului pentru 
a dezvolta diferite afaceri, răspunzând cerinţelor con-
sumatorilor.

Mediul investiţional la moment este favorabil dez-
voltării leasingului ca formă de finanţare a investiţiilor 
din următoarele motive:

- Creşterea bunăstării populaţiei şi, ca urmare, 
creşterea consumului. Leasingul se poate dez-
volta ca o formă de finanţare a consumului, 
ceea ce    are loc la moment în cazul achiziţiei 
de autoturisme. De asemenea, leasingul poa-
te deveni o alternativă a creditului ipotecar;

- Creşterea cererii de investiţii, deoarece creş-
terea economică a dus la creşterea venituri-
lor antreprenorilor şi a necesarului de finan-
ţare pentru extinderea afacerilor existente. 
În acest caz, leasingul de utilaje şi încăperi 
poate juca un rol important în finanţarea ne-
cesarului investiţional;

- Rigiditatea sistemului bancar. Cele mai perfor-
mante active bancare – creditele – sunt for-
mate în proporţie de 80% din creditele pentru 
economia naţională. O asemenea structură ara-
tă că portofoliul de credite al sistemului bancar 
nu este suficient de diversificat. Mai mult, aş-

teptările sunt legate de extinderea activităţii 
de creditare bancară în sfera de consum final al 
persoanelor fizice şi sectorul ipotecar; 

- Slaba funcţionare a pieţei de capital. 
Pentru accelerarea creşterii investiţiilor pe termen 

mediu şi a extinderii surselor de finanţare a acestora, 
Republica Moldova trebuie să soluţioneze unele 
probleme fundamentale legate de restructurarea 
economiei, crearea unei baze stabile şi sigure, care ar 
permite sporirea competitivităţii economiei şi depă-
şirea sărăciei. În acest sens, este necesară atragerea 
unor investiţii importante, care ar asigura atingerea 
consecutivă a următoarelor priorităţi de bază:

•	 accelerarea	dinamicii	creşterii	şi	crearea	noi-
lor tipuri de producţii industriale, ce nu se ba-
zează pe prelucrarea materiei prime agricole; 
majorarea considerabilă a ponderii industriei 
în fabricarea producţiei autohtone, precum 
şi sporirea gradului de atragere a forţei de 
muncă; creşterea veniturilor bugetare ca re-
zultat al activităţii acestui domeniu; 

•	 depăşirea	 orientării	 agrare	 şi	 dezvoltarea	
complexă a raioanelor; dezechilibrul creat 
între nivelul dezvoltării capitalei republicii şi 
raioanelor trebuie depăşit prin intermediul 
atragerii investiţiilor în economiile raioane-
lor, care va contribui, ulterior, la dezvoltarea 
potenţialului economic al ţării în ansamblu;

•	 modernizarea	 infrastructurii	 şi	 promovarea	
acesteia în regiuni (construcţia drumurilor, 
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a conductelor de gaz şi apă, implementarea 
mijloacelor de comunicaţie moderne etc.), 
fiind nu numai o condiţie necesară pentru 
atingerea celor două priorităţi, dar şi contri-
buind	la	crearea	infrastructurii	„forte”	a	eco-
nomiei naţionale, ceea ce are o importanţă 
deosebită pentru un flux stabil şi pe termen 
lung al investiţiilor în alte sectoare.

Actualmente, în afară de creditele, depozitele 
bancare şi alte instrumente financiare, practic, nu ac-
tivează. De aceea, este necesară asigurarea condiţiilor 
şi a instrumentelor adecvate pentru dezvoltarea pieţei 
financiare, în scopul atragerii capitalului disponibil 
în ţară şi de peste hotare. În plus, este necesară dez-

voltarea pieţei de capital, extinderea operaţiunilor de 
leasing, crearea a noi fonduri de investiţii mutuale şi 
organizaţii pentru microfinanţare. 

În concluzie, apreciem şi faptul că societăţile de 
leasing trebuie să stabilească sisteme proprii de eva-
luare şi control al riscurilor investiţiilor prin leasing, 
astfel încât să evite apariţia acestora sau, atunci când 
riscurile apar, să deţină proceduri bine determinate 
de administrare a lor. Considerăm că acest lucru se 
poate realiza prin existenţa infrastructurilor necesare, 
inclusiv a implementării de platforme şi programe 
informatice adecvate care să aibă capacitatea de a 
furniza informaţiile necesare cunoaşterii situaţiei în 
cele mai mici detalii.
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DIACRONIA CONCEPTELOR  LEGATE  DE  RISC

Drd. lect. sup. Aurelia MARIANCIuC, ASEM

Risk, in general, is the possibility of sustaining damage, injury, or loss. this is true in the world 
of investments also, of course. Investments that are termed “high risk” have a significant possibility 
that their value will drop to zero. Different individuals will have very different tolerances for risk, 
and their tolerance for risk will change during their lifetimes. 

Decizia de investire, fie în active reale sau financia-
re, fie internă sau internaţională, face parte din cate-
goria acţiunilor economice complexe, necesitând să ia 
în considerare riscul la care investitorul se expune. In-
diferent de obiectul sau natura sa, investirea înseamnă 
întotdeauna asumarea unor riscuri în speranţa obţinerii 
unui viitor câştig, suficient pentru a compensa riscurile 
anticipate. Ipoteza aversiunii faţă de risc a operatorilor 
econo mici, pe care se bazează toate teoriile financiare 
fundamentale, are drept urmare definirea unei legături 
clare între dimensiunea riscurilor şi cea a câştigurilor 
aferente unei investiţii: cu cât sunt mai mari riscurile 
pe care un investitor şi le asumă, cu atât va fi mai mare 
câştigul aşteptat de acesta. Astfel, fiecare investitor în-
cearcă să obţină cel mai ridicat nivel al câştigului pentru 

un anumit risc asumat dat sau să suporte cel mai mic 
risc posibil în scopul obţinerii unui câştig determinat.

Riscul a reprezentat de-a lungul istoriei, în general, 
şi al economiei, în special, una dintre cele mai fasci-
nante teme de investigare şi cercetare, deşi primele 
rezultate în privinţa înţelegerii, evaluării şi gestiunii lui 
au apărut de abia la sfârşitul secolului XVII şi începutul 
secolului XVIII.

În	lucrarea	lor	„Economics”,	Begg,	Fischer	şi	Dorn-
busch afirmă, citându-l pe Franklin, că în lumea în care 
trăim nu există decât două lucruri sigure: moartea şi 
impozitele, dar şi ele implică un anumit grad de risc, 
în sensul că nimeni nu ştie când anume va muri şi, de 
asemenea, cât de mari vor fi impozitele pe care va fi 
nevoit să le plătească. Cu alte cuvinte, trăim într-o lume 
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incertă, orice acţiune pe care o realizăm în prezent ne-
având un rezultat viitor perfect sigur. Spunem, în aceste 
condiţii, că rezultatul este incert sau riscant.

Totuşi, apare o diferenţiere între conceptul de risc 
şi cel de incertitudine, făcută pentru prima dată de că-
tre Frank Knight într-o lucrare din 1921 despre cauzele 
profiturilor. Knight propune înţelegerea incertitudinii 
într-un sens distinct de cel de risc. Termenul risc, a cărui 
utilizare în limbajul curent este considerată de către el a 
fi cel puţin neatentă, acoperă în realitate numai cazurile 
susceptibile a putea fi cuantificate, în timp ce termenul 
de incertitudine este asociat situaţiilor necuantificabile. 
Posibilitatea de cuantificare a situaţii lor considerate a fi 
descrise prin conceptul de risc este legată de utilizarea 
probabilităţilor sau a şanselor de apariţie a diferitelor 
evenimente sau rezultate posibile ale unei acţiuni. Din 
contră, incertitudinea se referă la situaţiile în care deci-
dentul nu ştie şi nici nu poate determina probabilitatea 
obţinerii diferitelor rezultate posibile. Probabil că cele 
mai grave forme ale incertitudinii sunt reprezentate de 
„neştiutele	necunoscute”,	şi	anume	de	rezul	tatele	care	
apar ca urmare a unor evenimente care nici măcar nu 
au fost luate în considerare în momentul acţiunii.

În	 lucrarea	 sa	„De	Mensura	Sortis”,	publicată	 în	
1711,	Abraham	de	Moivre	defineşte	riscul	astfel:	„Ris-
cul pierderii oricărei sume este inversul aşteptării, iar 
adevărata măsură a lui este dată de produsul dintre 
suma	„aventurată”	şi	probabilitatea	pierderii”.	Prin	risc	
se înţelege probabilitatea de a înfrunta o situaţie  ne-
prevăzută sau de a suporta o pagubă.

În sensul cel mai corect, riscul reprezintă poten-
ţialitatea ca rezultatele reale să fie mai bune sau mai 
slabe decât cele aşteptate (altfel spus, să fie diferite de 
cele scontate), această definiţie considerând riscul ca 
fiind echivalent cu variabilitatea rezultatelor posibile a 
fi obţinute. De cele mai multe ori însă, conotaţia dată 
riscului este negativă, atât investitorii, cât şi managerii 
firmelor fiind interesaţi numai de riscul ca rezultatele 
obţinute să fie mai mici decât cele aşteptate. În acest 
context, considerăm relevantă accentuarea faptului 
că riscul poate reprezenta, în acelaşi timp, atât o ame-
ninţare – şi de aici accepţia negativă a riscului –, cât şi 
o oportunitate. Fără îndoială, înţelegerea obişnuită a 
cuvântului	„risc”	are	în	centru	numai	latura	lui	negativă.	
Definiţiile tradiţionale ale riscului, întâlnite mai  ales în 
dicţionare, reliefează şi ele acest aspect. Cuvântul risc 
provine	din	latinescul	„risicare”,	care	înseamnă	a	îndrăz-
ni. Totuşi, definiţiile mai recente arată că înţelegerea 
riscului ca oportunitate începe să câştige teren, acest 
lucru având influenţe clare şi asupra managementului 
riscului. Riscul proiectului reprezintă un eveniment 
sau o condiţie incertă care, în cazul în care se produce, 
are un efect pozitiv sau negativ asupra obiectivelor 
proiectului. Riscul proiectului include atât ameninţările 
la adresa obiectivelor proiectului, cât şi oportunităţile 
de îmbunătăţire a acestor obiective.

Este interesant de remarcat că de-a lungul vre-
murilor au existat numeroase critici la adresa celor 

care au beneficiat de pe urma asumării riscurilor. Un 
exemplu relevant este ilustrat de atitudinea pe care 
Adam	Smith	a	luat-o,	în	lucrarea	sa	„Wealth	of	Nations”,	
faţă de practicile timpului său de stocare a porumbului 
în speranţa revânzării lui ulterioare la un preţ superior 
celui de cumpărare şi de arbitrajare a diferenţelor de 
preţ pentru porumb în oraşe diferite. Smith notează 
că	„teama	populară	 faţă	de	 stocare	 şi	 arbitrajarea	
preţurilor poate fi comparată cu suspiciunile de vră-
jitorie. Vrăjitorii acuzaţi de această crimă nu sunt mai 
vinovaţi de practicile care li se impută decât cei care 
sunt acuzaţi de cei angajaţi în stocarea porumbului şi 
arbitrajarea preţurilor”.

Înţelegând riscul potenţialităţii unui rezultat real 
de a fi diferit de cel aşteptat, teoria financiară consideră 
operatorii economici ca fiind dispuşi să îşi asume riscuri 
în speranţa obţinerii unei recompense, materializate în 
câştig. Există însă situaţii în care suportarea riscurilor 
nu aduce cu ea şi posibilitatea obţinerii acestei recom-
pense. Din această perspectivă pot fi identificate două 
mari tipuri de risc: 

1)  Riscuri pe care agenţii economici şi le asumă, 
deoarece ele încorporează posibilitatea obţi-
nerii unei recompense. Acestea apar în cazul 
deciziilor investiţionale, al jocurilor de noroc 
sau al acţiunilor speculative bursiere; 

2)  Riscuri care nu aduc cu ele perspectiva obţinerii 
unui câştig, ci numai pe aceea a unei pierderi. 
Din această categorie fac parte acele riscuri 
pentru suportarea cărora nu se oferă recom-
pensă	–	„şansa”	de	a	avea	un	accident	rutier,	
de a fi jefuit sau a unui incendiu –, ele fiind 
denumite	şi	„riscuri	pure”.

Gradul de risc reprezintă măsura în care un rezultat 
este incert, nesigur. Situându-ne la cele două extreme, 
dacă rezultatul unei acţiuni ar fi absolut sigur, realizarea 
acţiunii ar însemna asumarea unui risc nul. Dacă însă 
rezultatul unei acţiuni ar fi extrem de incert (de exem-
plu, rezultatul unei investiţii ar putea duce la falimentul 
firmei sau la creşterea rapidă a valorii), atunci acţiunea 
respectivă ar fi extrem de riscantă.

Din perspectivă economică, riscul trebuie evaluat 
la un moment dat în timp, de obicei în prezent, luând 
în considerare ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. În 
limbajul economic, analiza riscului este mai curând 
anterioară (ex-ante) decât ulterioară (ex-post) realizării 
unei anumite acţiuni.

H.Markowitz a elaborat, în studiile sale, un model 
de determinare a portofoliului eficient, ţinând cont de 
relaţia rentabilitate – risc. Legea de aur a acestei teorii 
constă în următoarea frază a savantului, devenită afo-
rism:	„Nu	trebuie	să	punem	toate	ouăle	într-un	singur	
coş”. Portofoliul trebuie să fie diversificat în scopul 
diminuării riscului.

W. Sharpe a dezvoltat esenţa operei lui Markowitz 
şi a prezentat ca idee fundamentală noţiunea existenţei 
dependenţei dintre venituri şi riscul deţinerii acţiunii. El 
a divizat, în mod convenţional, riscul în două părţi:
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-  riscul sistematic – caracteristic mediului eco-
nomic în ansamblu;

-  riscul specific – caracteristic titlului individual.
A formula conceptul de risc devine, astfel, o misiu-

ne dificilă. Am pornit de la o premisă conform căreia 
întâi trebuie să cunoaştem ceea ce au spus alţii despre 
risc, pentru a avea pretenţiile unei formulări proprii.

Din punctul nostru de vedere, riscul reprezintă un 
eveniment viitor şi nesigur, capabil să se producă, dar 
a cărei apariţie este incertă.

- El este un eveniment viitor, deoarece apariţia 
lui poate fi legată de o perioadă viitoare;

- Este nesigur, deoarece nu se ştie cu exactitate 
dacă o să apară, când o să apară, sub ce for-
mă se va manifesta;

- Apariţia sa poate fi cuantificată sub diferite 
forme, prin acordarea de probabilităţi.

În cazul fenomenului economico-financiar, riscul 
îmbracă forma unei abateri de la valoarea sperată a 
probabilităţilor de câştig.

Protecţia împotriva riscului a reprezentat una 
dintre preocupările oamenilor din cele mai vechi 
timpuri. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor nu 
poate fi legată decât de dorinţa de protecţie. Astfel, 
oamenii au dorit să se protejeze împotriva riscului 
la început în mod colectiv. Au realizat faptul că 
există riscuri care nu li se pot întâmpla în acelaşi 
timp la toţi. Apare astfel noţiunea de risc asigura-
bil. Nu orice tip de risc poate fi asigurat. Riscurile 

asigurabile sunt acele riscuri ce pot scuti asiguraţii 
de pierderi şi care nu apar ca urmare a unei dorinţe 
de câştig a acestora.

Opusă noţiunii de risc asigurabil este noţiunea 
de risc speculativ, care este acel tip de risc ce apare ca 
urmare a unei hotărâri luate de subiectul uman de a 
investi în scopul obţinerii unui câştig. Acesta nu este 
un risc asigurabil, dar dezvoltarea ştiinţelor financiare 
a permis apariţia unor instrumente financiare derivate 
care să permită acoperirea riscului speculativ. Exemplu: 
tehnica hedgingului.

Comportamentul subiectului uman vizavi de 
risc, de apariţia lui este surprinzător. Reacţiile pot fi, 
de cele mai multe ori, contradictorii. Totdeauna s-a 
încercat stabilirea unei modalităţi de protecţie, de 
acoperire a riscului. De ce? Deoarece mulţi dintre noi 
ne orientăm acţiunile spre viitor, acolo unde prezenţa 
riscului este sigură. 

Profilul uman al subiectului influenţează deciziile 
sale de asumare a riscului. Natura umană complexă 
este plină de contradicţii şi reacţii de multe ori de 
neînţeles. Poate tocmai de aceea ştiinţa a consacrat 
denumirea de comportament raţional al participan-
ţilor la viaţa economică şi socială. Există, oare, şi un 
comportament iraţional? Bineînţeles că da, dar factorii 
care îl determină sunt diverşi: educaţia, cultura, religia, 
mediul sunt doar câţiva dintre aceştia.

Poate cea mai frumoasă definiţie a riscului o găsim 
în	sintagma	„mai	mult	riscă	cel	care	nu	riscă”.

Recenzent: prof. univ. dr. hab. R. Hîncu

ROLUL ŞI LOCUL ASIGURĂRILOR îN ECONOMIE

Comp. Aliona TEACă, ASEM

In this article it is specified the role and the importance of the insurances in a national economy 
of a country, with an alongside identification of the factors which prompted an increasing evolution 
of the insurances in economically developed countries. the role and place of the insurances in an 
economy was determined in accordance with the patrimonial risks and the social ones, and with 
those that are currently marked within the society 

Economia mondială contemporană este expusă în 
mare măsură riscurilor, producerea cărora poate cau-
za daune patrimoniale de proporţii. Adesea daunele 
suportate reprezintă rezultatul asigurării stării tehnice 
a mecanismelor şi utilajelor, tehnologiilor şi procede-
elor aplicate în procesul de producţie, concentrării 
sporite a obiectelor şi construcţiilor costisitoare în 
conglomerate urbane de proporţii, costului sporit al 
averilor deţinute de diverse persoane. Daunele patri-
moniale suportate de către economiile naţionale din 
mai multe ţări ale lumii sunt o consecinţă a diverselor 
calamităţi naturale, care se evaluează în zeci şi sute de 
milioane de dolari americani. Astfel, după estimările 
specialiştilor, daunele cauzate de cutremurul care 

s-a produs în ianuarie 2001, în provincia Herot din 
India, au constituit mai mult de 3,5 miliarde dolari 
americani, furtunile şi inundaţiile care s-au produs la 
sudul Angliei în octombrie-decembrie 2001 au cauzat 
o daună globală a cărei valoare a depăşit 3,3 miliarde 
de euro, iar inundaţiile care s-au produs în Japonia în 
luna septembrie a aceluiaşi an s-au soldat cu daune 
patrimoniale de proporţii a căror valoare a depăşit 
1,3 miliarde de dolari americani.

 Nu mai puţin devastatoare devin şi consecinţele 
avariilor şi catastrofelor care se produc la întreprinderile 
industriale: daunele cauzate de explozia ce s-a produs 
la 21 septembrie 2001 la rafinăria de petrol Toulouse 
(Franţa) a fost evaluată la o sumă ce depăşea 2,0 miliar-



FInanţe                —  ◆

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.2 (58) 2007

61

de de dolari americani, valoarea platformei petroliere 
din Brazilia distrusă în urma exploziei care s-a produs 
în luna martie a aceluiaşi an a depăşit 580,0 miliarde 
de dolari americani – lista daunelor fiind deosebit de 
mare. Cauzele producerii daunelor patrimoniale de 
proporţii de asemenea suferă modificări. Este suficient 
să fie amintite consecinţele actelor teroriste care au 
fost săvârşite la 11 septembrie 2001, la New York din 
SUA, în urma cărora şi-au pierdut viaţa mai mult de 3 
mii de oameni, care au cauzat concomitent şi daune 
patrimoniale a căror valoare constituie circa 70 miliarde 
de dolari americani.

Ca şi în decursul a zeci şi sute de ani în urmă, so-
cietatea este preocupată de soluţionarea problemelor 
vizând acoperirea daunelor patrimoniale cauzate de 
calamităţile naturale, avarii industriale şi catastrofe, a 
protejării intereselor familiale şi a fiecărui cetăţean în 
parte, în caz de producere a unor evenimente aleatorii 
nefavorabile în viaţa acestora.

Asigurările reprezintă o modalitate importantă 
de minimizare şi acoperire a daunelor patrimoniale 
în societate, cauzate de producerea unor evenimente 
aleatorii nefavorabile. Actualmente, rulajul global 
al comunităţii mondiale de asigurări depăşeşte 
2,4 trilioane de dolari americani. Dispunând de o 
istorie veche, asigurările au un rol de stabilizator 
al economiei contemporane şi de grad esenţial de 
continuitate a procesului public de reproducere, 
acordând păgubiţilor plăţile corespunzătoare, care, 
în totalitatea lor, constituie mai mult de 1 trilion de 
dolari americani. Comunitatea mondială a asigură-
rilor de mult nu mai reprezintă o simplă totalitate 
a pieţelor naţionale de asigurări. Având accesul pe 
pieţele altor ţări din cadrul Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului, prin utilizarea reasigurărilor internaţio-
nale, asigurătorii care sunt acreditaţi în diverse ţări 
ale lumii au posibilitatea de a realiza funcţia econo-
mică de protejare şi întregire a bogăţiilor publice 
acumulate în toate ţările lumii. Adesea, în caz de 
producere a unor daune de proporţii, despăgubirile 
sunt acordate de către asigurătorii şi reasigurătorii 
înregistraţi în alte state şi pe alte continente.

Într-o mare măsură, asigurările actuale sunt cone-
xate cu riscurile sociale – asigurarea diverselor tipuri 
de răspundere, când beneficiarul despăgubirii de asi-
gurare este chiar terţul păgubit. Referitor la cele mai 
extinse tipuri de asigurări pot fi atribuite asigurările de 
răspundere a deţinătorilor de autovehicule, asigurările 
de răspundere a producătorilor de mărfuri, a anga-
jatorilor, asigurările de răspundere pentru poluarea 
mediului ambiant etc. Aceste tipuri de asigurare au 
apărut la începutul anilor 30 ai secolului XX şi într-o 
perioadă restrânsă de timp s-au extins considerabil. 
Astfel, caracterul variabil al riscurilor impune şi nece-
sitatea de elaborare a noilor tipuri de asigurare.

După cum se admite în teoria economică occi-
dentală, în lipsa posibilităţilor de asigurare, anumite 
sectoare ale economiei n-ar fi realizat actuala evolu-

ţie1. De exemplu, evoluţia construcţiilor particulare în 
multe privinţe este influenţată de obţinerea creditelor 
bancare, însă acordarea acestor credite ar fi imposibilă 
în lipsa unor contracte de asigurare a imobilului şi 
a vieţii beneficiarului de credit. Anume prin aceste 
asigurări sunt acordate băncilor garanţii ca, în caz 
de survenire a consecinţelor nefavorabile cauzate de 
producerea unor riscuri, creditul să fie rambursat. Alt 
exemplu este reprezentat de asigurarea clasică în caz 
de incendiu. În lipsa unor asemenea asigurări, ar fi 
imposibilă să fie garantată continuitatea procesului 
public de reproducere. 

În economia naţională a Republicii Moldova, aflată 
în proces de tranziţie spre relaţiile de piaţă, abia începe 
a se conştientiza rolul deţinut de asigurări. Relaţiile de 
proprietate reprezintă factorul principal care deter-
mină necesitatea de asigurare, iar prezenţa riscului în 
procesul de posedare, gestionare şi utilizare a proprie-
tăţilor persoanelor fizice şi juridice, atrage inevitabil 
după sine apariţia interesului de asigurare, ca metodă 
importantă de gestionare a riscurilor. 

Deseori, în scopul determinării nivelului de evolu-
ţie a pieţei de asigurări, este utilizat ca indicator gradul 
de penetrare a asigurărilor în produsul intern brut. În 
ţările cu o economie avansată gradul de penetrare a 
asigurărilor în PIB variază de la 8 până la 10 puncte 
procentuale (SUA, Japonia, Elveţia), iar în R.Moldova 
acest indicator este de 1,05%2.

În opinia economiştilor străini, nivelul de orien-
tare a resurselor necesare la contractarea asigurărilor 
este în dependenţă directă de evoluţia economică a 
ţării3. Dacă în faza incipientă asigurările aveau drept 
scop doar protejarea intereselor patrimoniale privind 
deţinerea diverselor bunuri şi proprietăţi, atunci spre 
finele secolului al XIX-lea asigurările tot mai mult devin 
un element important al conceptului de stat privind 
gestionarea riscurilor sociale. Asigurarea obligatorie de 
accidente produse la întreprinderi (în Moldova, care era 
parte a Imperiului Rus, această asigurare a fost pusă în 
aplicare în 1907) a reprezentat primul tip de asigurare 
care a obţinut o extindere masivă. Treptat, în cadrul 
asigurărilor sociale de stat au apărut asigurările de 
pensie, de sănătate, precum şi cele în caz de pierdere 
temporară a capacităţii de muncă. În pofida faptului că 
în diferite ţări ale lumii supravegherea financiară şi re-
glementarea de către stat a modalităţilor de aplicare a 
acestor tipuri de asigurări este efectuată în mod diferit, 
este greu de imaginat un stat modern cu o economie 
avansată, în care gestionarea riscurilor sociale ar fi 
exercitată altfel decât prin metoda asigurării. 

Ultimele tendinţe în evoluţia ţărilor membre ale 
Uniunii Europene demonstrează că, dacă la începutul 

1 Семинар по страхованию, Москва, 17-20 марта 1992 г., стр.62.
Bickethaupt D., General Insurance, IRWIN, Illinois, 1983, p.86.
2 Date utilizate din informaţiile furnizate de Inspectoratul de Stat 
pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de 
Pensii.
3 Семинар по страхованию, Москва, 17-20 марта 1992 г., стр.72.
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secolului XX predominau sistemele publice de protec-
ţie socială, actualmente, economiile contemporane, 
în virtutea diverselor cauze, sunt orientate spre a 
contribui la evoluţia unor sisteme private de asigurare 
a riscurilor sociale. Reformarea sistemelor publice de 
asigurări medicale şi ale celor de pensii în Germania, 
Marea Britanie, Franţa, Spania şi în alte ţări ale lumii de-
monstrează în mod univoc consolidarea pe toate căile 
a rolului deţinut de către asigurările private, în cadrul 
sistemului public de gestionare a riscurilor sociale. Însă 
în Republica Moldova se produce un proces invers celui 
care se produce în Occident, care este manifestat prin 
consolidarea sistemului public de asigurări medicale şi 
a celui de pensii în detrimentul asigurărilor private, fapt 
care periclitează funcţionarea eficientă a economiei 
naţionale şi nu contribuie la o protejare mai adecvată 
a persoanelor de riscurile sociale, cu care este marcată 
din abundenţă societatea noastră.

Asigurările, în calitate de ramură specifică a eco-
nomiei, care este profesional conexată la procesul de 
gestionare a riscurilor, influenţează în mod direct nive-
lul de securitate a întreprinderilor şi cel de vitalitate în 
societate. Costul unei asigurări la întreprindere sau în 
gospodărie este mai sporit atunci când se acordă mai 
puţină atenţie procesului de aplicare a măsurilor pre-
ventive de diminuare a nivelului de risc la producerea 
principalelor evenimente nefavorabile. Nomenclatorul 
acestor acţiuni şi măsuri preventive este foarte extins 
şi corelat cu particularităţile întreprinderii şi activităţile 
profesionale desfăşurate în diferite ramuri de produ-
cere şi sectoare de servicii. Măsurile antiincendiare, 
măsurile întreprinse pentru stoparea procesului de 
revărsare a apelor, măsurile de profilaxie împotriva 
bolilor epidemice ale populaţiei şi alte acţiuni ase-
mănătoare contribuie esenţial la reducerea nivelului 
de probabilitate a unor daune de proporţii. Apariţia 
unor astfel de metode de reducere a nivelului de risc, 
precum şi existenţa unui control posterior al modali-
tăţilor de gestionare a riscurilor, în mare măsură, sunt 
datorate asigurărilor.

Evoluţia generală a operaţiunilor de asigurare şi 
mai cu seamă a asigurărilor de viaţă de lungă durată, 
fapt ce a influenţat centralizarea de către societăţile 
de asigurare a unor capitaluri cu valori considera-
bile, a identificat o nouă funcţie a asigurărilor de o 
deosebită importanţă socială, cum ar fi funcţia de 
investitor instituţional. În virtutea inversiunii ciclului 
de producţie în asigurări, precum şi în scopul realizării 
angajamentelor asumate prin contractele de asigu-
rare, asigurătorii sunt impuşi să constituie rezerve de 
asigurare. Valoarea globală a acestora, numai în ţările 
care fac parte din comunitatea europeană, constituie 
mai mult de 3,0 trilioane de euro4, dintre care mai 
mult de 80 la sută revin asigurătorilor specializaţi în 
practicarea asigurărilor de viaţă. Pe lângă rezervele de 
asigurare formate, care urmează să fie acoperite cu 

active corespunzătoare, asigurătorii mai sunt impuşi 
să dispună şi de o sumă considerabilă de active libere. 
Potrivit ultimelor modificări operate în regulamentele 
privind solvabilitatea asigurătorilor din ţările-membre 
ale Uniunii Europene, cuantumul minimal al fondului 
de garanţie a unei societăţi de asigurări nu poate fi 
mai mic decât 2 milioane de euro. Particularităţile 
activelor investiţionale ale societăţilor de asigurare 
sunt determinate de posibilitatea plasării acestora 
pe perioade îndelungate de timp. Din aceste cauze, 
pe bună dreptate, este considerat faptul că numai 
datorită asigurărilor a fost posibilă realizarea unor 
proiecte investiţionale de proporţii, cum ar fi ridicarea 
Manhattan-ului la New York5, precum şi realizarea 
altor programe costisitoare de construcţii. În acest 
fel, rolul societăţilor de asigurare în organizarea cir-
cuitului monetar pe piaţa de capital este exercitat prin 
acumularea unor sume neînsemnate de bani, care 
sunt achitate de către fiecare asigurat în parte în baza 
contractelor de asigurare, precum şi prin constituirea 
ulterioară a unor rezerve de capital investiţional cu 
valori colosale.

Prin urmare, asigurările de viaţă de lungă durată, 
ca metodă de realizare a economiilor individuale ale 
persoanelor fizice, deţin un rol deosebit de important 
în sistemul relaţiilor economice sociale. Aceasta face 
posibilă identificarea funcţiilor sociale şi economice 
ale asigurărilor ca formă de realizare a economiilor 
individuale ale populaţiei. Povara protecţiei econo-
mice a persoanelor cu vârstă înaintată, a celor inapte 
de muncă, dar şi a persoanelor sănătoase este pusă 
în seama asigurătorilor. Stabilitatea societăţilor de 
asigurare care contractează asigurări şi solvabilitatea 
acestora reprezintă obiectul unui control deosebit din 
partea statului, întrucât falimentul unui asigurător 
este soldat nu numai cu suspendarea valabilităţii 
asigurării disponibile, dar şi cu pierderea integrală a 
economiilor investite de asigurat sub formă de prime 
de asigurare în contractul de asigurare de viaţă de 
lungă durată.

În ţările dezvoltate din punct de vedere economic, 
sectorul asigurărilor private mai garantează şi locuri de 
muncă la un număr considerabil de angajaţi. Numai 
în SUA, numărul celor antrenaţi în sfera asigurărilor, 
inclusiv a intermediarilor în asigurări, depăşeşte 2,2 mi-
lioane de persoane, în Franţa – mai mult de 220,0 mii de 
persoane, în Germania – peste 250,0 mii de persoane, 
iar în Marea Britanie acest număr depăşeşte 350,0 mii 
de persoane6. În totalitatea sa, numărul persoanelor 
antrenate în asigurări la nivel mondial nu este mai mic 
de 3,5 milioane de persoane.

Cu toate că asigurările au evoluat considerabil în 
decursul a mai multor zeci şi sute de ani, este impo-
sibilă supraaprecierea de către societate a posibilită-
ţilor de acceptare de către asigurători a riscurilor în 

4 Insurance in Europe 1995-1997, Eurostat, 1999, p.42.
5 Семинар по страхованию, Москва, 17-20 марта 1992 г., стр.9.
6 Insurance statistics yearbook, OECD, 1994, p. 73, 79, 172, 178.
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asigurare. Posibilităţile de acceptare de către aceştia 
a riscurilor în asigurare sunt influenţate de nivelul 
de capitalizare a societăţilor de asigurare, de natura 
riscului, precum şi de consecinţele devastatoare 
cauzate de producerea acestor riscuri. În situaţia în 
care este imposibilă estimarea probabilităţilor de 
producere a riscului prin aplicarea regulilor matema-
tice ale numerelor mari sau daunele preconizate se 
dovedesc a fi extrem de serioase pentru societăţile 
de asigurare, asigurătorii se vor pomeni în situaţia 
când nu vor avea capacităţile necesare pentru rea-
lizarea angajamentelor asumate prin contractele de 
asigurare, fapt care se poate solda cu falimentul în 
masă a societăţilor de asigurare. Prin urmare, deşi 
asigurările sunt amplu aplicate ca metodă de ges-
tionare a riscurilor, acestea nu pot fi examinate doar 
ca un simplu instrument de acoperire a daunelor 
suportate de către societate. În scopul favorizării 
proceselor de acoperire a eventualelor pagube 
cauzate de producerea riscurilor cu caracter de cata-
strofă (acte teroriste, riscuri nucleare, riscuri privind 
poluarea mediului ambiant şi alte tipuri de riscuri 
asemănătoare), asigurările impun statul să influen-
ţeze procesul de înfiinţare a poolurilor de asigurare, 
asumându-şi de multe ori chiar şi calitatea de garant 
al operaţiunilor efectuate de către acestea.

În baza celor expuse, putem formula următoarele 
concluzii:

Pieţele de asigurare din ţările cu economia în 
tranziţie, la care se referă şi piaţa de asigurări din 
Republica Moldova, se află încă într-o fază incipientă. 
Din aceste considerente, funcţiile asigurărilor expuse 
anterior sunt realizate în mod diferit. Acest fapt poate fi 
explicat atât prin nivelul redus al puterii de cumpărare 
a solicitanţilor principali de produse (servicii) de asigu-
rare, cât şi de anumite caracteristici macroeconomice 
vizând evoluţia economiei naţionale: dreptul limitat 
la proprietate, rea-credinţa proprietarilor, sistemul in-
fim de reglementare a asigurărilor, lipsa stimulenţilor 
economici ce ar putea influenţa procesul de evoluţie 
a asigurărilor, nomenclatorul restrâns al tipurilor ne-
cesare de asigurări sociale obligatorii şi private etc. 
Pieţele de asigurare subdezvoltate, confruntându-se 
cu capitalizarea insuficientă a asigurătorilor, lipsa de 
experienţă în practicarea asigurărilor comerciale de 
larg consum, impun să fie exercitată de către stat o 
reglementare cât mai pronunţată a acestor activităţi. 
După cum demonstrează dinamica asigurărilor din 
ţările Europei, numai o politică echilibrată promovată 
de către stat în domeniul asigurărilor poate constitui un 
garant important de realizare operativă a acestor func-
ţii ale asigurărilor de o importanţă socială deosebită.

bibliografie:
1.	 Anuarul	Statistic	al	Republicii	Moldova,	Chişinău:	Statistica,	2005,	F.E.P.	„Tipografia	Centrală”,	555	p.
2. Văcărel Iulian, Bercea Florian, Asigurări şi Reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, 1998, p.167-169
3. http: www.issa.md /rapoarte/2003/

Recenzent: dr. V. Spînu, „Qbe Asito” SA
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CONTAbILITATEA DECONTĂRILOR PRIN ACREDITIV

Conf. univ. dr. Lilia gRIgOROI; 
Asist. univ. Liliana jALOBA, ASEM 

the documentary letter of credit is the method of payment by means of which the debtor (the 
buyer) gives the instructions to his bank to pay to the beneficiary (to the seller) a sum of money, 
on view or at an established date, on the basis of presentation at the bank of some documents in a 
specified period of time. 

Vânzarea de mărfuri şi furnizarea de servicii 
cumpărătorilor străini comportă riscuri suplimentare 
în raport cu comerţul pe plan intern. Deşi interesele 
părţilor rămân aceleaşi, cumpărătorul ţine ca prestaţiile 
să fie oferite, iar vânzătorul – ca plata să fie efectuată. 
În tranzacţiile internaţionale riscurile cresc. Aceste 
riscuri pot fi reduse prin utilizarea unor tehnici de 
decontare a tranzacţiilor, reglementate şi acceptate 
pe plan internaţional. Acreditivul documentar este 
cea mai utilizată modalitate de plată în cadrul relaţiilor 
comerciale internaţionale. Derularea operaţiunilor cu 
acreditivul documentar este reglementată de către 
Regulile şi Uzanţele Uniforme (RUU) privind creditul 
documentar, elaborate de Camera Internaţională de 
Comerţ din Paris. 

În Republica Moldova, decontările în baza acre-
ditivelor documentare sunt reglementate de Regu-
lamentul nr. 150 din 26.06.2003 privind decontările 
fără numerar, aprobat prin Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al BNM din 26 iunie 20031. 

Acreditivul documentar este metoda de plată prin 
care debitorul (cumpărătorul) dă instrucţiuni băncii sale 
să plătească beneficiarului (vânzătorului) o sumă de bani, 
la vedere sau la o dată stabilită, pe baza prezentării la 
bancă a anumitor documente într-o perioadă de timp 
specificată.

În derularea unui acreditiv documentar sunt impli-
cate 4 părţi, şi anume: 

1. Importatorul (ordonatorul), care dă instruc-
ţiuni băncii sale cu privire la deschiderea 
acreditivului pe baza contractului de vânza-
re-cumpărare; 

2. Banca emitentă (ordonatoare), care deschide 
acreditivul; 

3. Banca exportatorului (notificatoare), care 
aduce la cunoştinţa clientului său deschide-
rea acreditivului, transmiţându-i o copie a 
scrisorii de deschidere a acreditivului; 

4. Exportatorul (beneficiarul), care expediază 
mărfurile şi apoi prezintă la banca sa docu-
mentele de expediere, întocmite în strictă 
conformitate cu condiţiile din acreditiv. 

Procedura de deschidere a acreditivului documentar 
include două etape principale: 

1. Prezentarea cererii de deschidere a acrediti-
vului. Cererea este întocmită de către or-
donator şi include toate instrucţiunile re-
feritoare la acreditiv. De regulă, cererea se 
perfectează într-o limbă de uz internaţional. 
În cerere se menţionează următoarele date: 
numele şi adresa beneficiarului; numărul şi 
data contractului referitoare la efectuarea 
decontărilor prin acreditiv; suma ce trebuie 
plătită; descrierea mărfurilor cu specifica-
rea cantităţii, preţului; documentele contra 
cărora se efectuează utilizarea acreditivului 
în Banca beneficiară; condiţia de livrare a 
mărfurilor potrivit INCOTERMS 1990; terme-
nul când trebuie prezentate documentele 
specificate la bancă pentru a încasa suma 
sau pentru acceptare sau negociere; valabi-
litatea acreditivului (până la 25 de zile); alte 
precizări.

2. Elaborarea propriu-zisă a acreditivului. Pe 
baza instrucţiunilor de la clientul său, ban-
ca emitentă întocmeşte acreditivul docu-
mentar pe care-l transmite beneficiarului 
prin intermediul băncii sale. Toate instruc-
ţiunile corespund celor din cererea de des-
chidere, fără amendamente şi traduceri în 
altă limbă. Astfel, banca care deschide un 
acreditiv documentar poartă răspunderea 
decontării datorită angajamentului de pla-
tă asumat. 

Derularea plăţii prin acreditiv documentar, precum 
şi acţiunile principale desfăşurate de părţile implicate 
sunt prezentate în figura 1.

1. Realizarea operaţiunii comerciale între cele 
două părţi – cumpărătorul (importatorul) şi 
vânzătorul (exportatorul) convin prin con-
tract termenele operaţiunii şi stabilesc moda-
litatea de plată a acreditivului documentar.

2. Cererea de deschidere a acreditivului docu-
mentar – importatorul (ordonatorul) cere băn-
cii sale să deschidă un acreditiv în favoarea 
exportatorului (beneficiarul), detaliind toate 
condiţiile conform prevederilor contractului. 

1 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-145/196 din 
11.07.2003
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3. Deschiderea acreditivului documentar – banca 
importatorului (banca emitentă) transmite tex-
tul acreditivului documentar la banca sa cores-
pondentă din ţara exportatorului (banca bene-
ficiarului), cerându-i eventual să-l şi confirme. 

4. Avizarea deschiderii acreditivului documen-
tar – banca corespondentă (avizatoare) avi-
zează deschiderea acreditivului documentar 
vânzătorului (exportatorului), transmiţându-i 
un exemplar al acestuia. 

5. Expedierea mărfii şi prezentarea documente-
lor de livrare – vânzătorul (exportatorul) expe-
diază marfa şi prezintă băncii avizatoare toate 
documentele de livrare precizate în acreditivul 
documentar, întocmite în strictă conformitate 
cu termenele şi condiţiile acestuia. 

6. Controlul documentelor – după verificarea 

conformităţii stricte a documentelor cu ter-
menele şi condiţiile acreditivului, banca avi-
zatoare fie efectuează plata (dacă este bancă 
plătitoare sau confirmatoare), fie remite do-
cumentele pentru plată băncii emitente.

7. Remiterea documentelor – banca corespon-
dentă trimite documentele băncii emitente.

8. Efectuarea plăţii contra documente confor-
me (rambursarea băncii plătitoare) şi elibe-
rarea documentelor – banca emitentă, după 
verificarea documentelor, efectuează plata 
(sau rambursează banca plătitoare), apoi eli-
berează documentele clientului său (impor-
tatorul) contra plată. 

9. Recepţia mărfii – intrând în posesia docu-
mentelor, cumpărătorul (importatorul) poate 
vămui şi recepţiona marfa. 

Figura 1. Mecanismul derulării plăţii prin acreditiv documentar

Pentru evidenţa contabilă a operaţiunilor de 
decontare prin acreditiv, este destinat contul de ac-
tiv	244	„Conturi	 speciale	 la	bancă”,	 subcontul	2441	
„Acreditive”.

Deschiderea unui acreditiv se contabilizează în 
funcţie de sursele de mijloace băneşti utilizate: proprii 
sau împrumutate. Dacă acreditivul se deschide pe 
seama mijloacelor băneşti proprii, atunci se întocmeşte 
formula contabilă:

Debitul contului 244 „Conturi speciale la bancă”, 
subcontul 2441 „Acreditive”

Creditul contului 242 „Conturi curente în valută 
naţională” sau 

Creditul contului 243 „Conturi curente în valută 
străină”.

Dacă acreditivul se deschide pe seama creditelor 
bancare pe termen scurt, atunci formula contabilă va fi:

Debitul contului 244 „Conturi speciale la bancă”, 
subcontul 2441 „Acreditive”

Creditul contului 511 „Credite bancare pe termen 
scurt”.

La derularea tranzacţiilor pe seama acreditivului 
documentar, băncile comerciale percep anumite 

comisioane: pentru emiterea acreditivului; verificarea 
documentelor exportatorului; modificarea condiţiilor 
acreditivului; efectuarea plăţilor etc.

Indiferent de operaţiunea pentru care a fost per-
ceput, în contabilitatea importatorului comisioanele 
băncii se înregistrează prin formula contabilă:

 Debitul contului 713	„Cheltuieli generale şi ad-
ministrative”

Creditul contului 242 „Conturi curente în valută 
naţională”.

Exemplu: 
Întreprinderea „busuioc” SRL a încheiat un 

contract comercial de procurare a mărfurilor 
cu întreprinderea „ROMO” din Turcia, valoarea 
contractuală a mărfurilor fiind de 30000 USD. Cum-
părătorul şi vânzătorul au stabilit prin contract ca 
modalitate de plată acreditivul documentar. 

Comisioanele practicate de către banca comercială 
emitentă constituie:

- pentru emiterea acreditivului – 1% din suma 
acreditivului;

- pentru verificarea documentelor exportatoru-
lui – 0,2%;
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- pentru modificarea condiţiilor acreditivului 
– 0,15%;

- pentru efectuarea plăţilor – 0,5%.
Informaţia privind cursul de schimb valutar:
- la deschiderea acreditivului – 13,25 lei/1 USD;
- la data verificării documentelor exportatorului 

– 13,33 lei/1 USD;
- la data efectuării tranzacţiei – 13,45 lei/1 USD.

Înregistrările contabile întocmite de către între-
prinderea-importator sunt:

- deschiderea acreditivului documentar (30000 
USD × 13,25 lei):

Debit contul 244 „Conturi speciale la bancă”, sub-
contul 2441 „Acreditive” – 397 500 lei

Credit contul 243 „Conturi curente în valută străină” 
– 397 500 lei

- la suma comisionului perceput pentru des-
chiderea acreditivului:

Debit contul 713	„Cheltuieli generale şi administra-
tive” – 3975 lei

 Credit contul 242 „Conturi curente în valută naţio-
nală” – 3975 lei. 

- reflectarea valorii mărfurilor primite în 
baza documentelor de livrare remise de 
către banca exportatoare (30000 USD 
×13,33 lei):

Debit contul 217 „Mărfuri” – 399 900 lei
Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind 

facturile comerciale”, subcontul 5212 „Facturi de achitat 
în străinătate” – 399 900 lei;

- reflectarea sumei comisionului perceput 
pentru verificarea documentelor exportato-
rului (399 900 × 0,2%):

Debit contul 713	„Cheltuieli generale şi administra-
tive” – 799,8 lei

Credit contul 242 „Conturi curente în valută naţio-
nală” – 799,8 lei.

- efectuarea plăţii exportatorului (30000 USD 
× 13,45 lei):

Debit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind 
facturile comerciale”, subcontul 5212 „Facturi de achitat 
în străinătate” – 403 500 lei

Credit contul 244 „Conturi speciale la bancă”, sub-
contul 2441 „Acreditive” – 403 500 lei;

- înregistrarea diferenţei de curs valutar, aferentă 
datoriei faţă de furnizor (403 500 – 399 900):

Debit contul 722 „Cheltuieli ale activităţii financiare”, 
subcontul 7223 „Cheltuieli privind diferenţele de curs 
valutar” – 3 600 lei;

Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind 
facturile comerciale”, subcontul 5212 „Facturi de achitat 
în străinătate” – 3 600 lei.

- înregistrarea diferenţei de curs valutar, afe-
rentă mijloacelor băneşti în contul acrediti-
vului documentar (403 500 – 397500):

Debit contul 244 „Conturi speciale la bancă”, sub-
contul 2441 „Acreditive” – 6 000 lei

Credit contul 622 „Venituri din activitatea financiară”, 
subcontul 6223 „Venituri din diferenţe de curs valutar” 
– 6 000 lei.

Recenzent: conf. univ. dr. L. Lazari

UNELE PRObLEME PRIVIND CONTAbILITATEA 
DECONTĂRILOR PRIN CAMbII

Drd. Iurie SAjIN, ASEM

Parmi les mécanismes de l’économie de marché des modalités spécifiques de règlement com-
mencent être répandus entre les entreprises. Un rôle important revient aux effets de commerce, qui 
constituent un instrument de recouvrement des créances et un instrument de crédit, dont l’emploi 
doit être réfléchis en comptabilité.

În literatura de specialitate efectele comerciale 
îşi găsesc definire sub incidenţa mai multor noţiuni, 
cum ar fi: hârtii de valoare [2, p. 80], titluri de credit, 
instrumente negociabile, instrumente financiare [2, p. 
81]. Exemple pot servi: cambia (trata), biletul la ordin, 
cecul, ordinul de plată, mandatul, warantul, precum şi 
hârtiile de valoare (acţiunile, obligaţiunile, certificatele 
de depozit bancar, bonurile de tezaur, alte titluri de 
stat). Însă nu toate efectele comerciale pot fi în acelaşi 
timp şi titluri de credit, şi instrumente decontare, deoa-
rece, de exemplu, cecul sau biletul la ordin nu poate fi 
considerat un contract sau un instrument negociabil, 
ele întrunind funcţia doar de documente executorii.

Autorul propune o altă definiţie a acestora din 
punct de vedere contabil:

Efectele comerciale reprezintă instrumente de 
decontare ce privesc datorii/creanţe decontabile 
pe termen scurt, în beneficiul persoanelor pe care 
le posedă. 

Efectele comerciale, fiind negociabile, pot fi ceda-
te, vândute sau transmise. De exemplu, o întreprindere 
care a vândut produse finite unui client şi doreşte 
confirmarea în scris a capacităţii de plată a acestuia 
solicită, în acest caz, semnarea de către client a unei 
cambii sau va primi sub semnătura acestuia un bilet la 
ordin. În continuare, aceste efecte pot fi decontate la 
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termenul de scadenţă, pot fi scontate imediat la bancă, 
pot fi valorificate ca titluri de valoare la bursă sau pot fi 
transferate altei persoane ca drept de creanţă.

Firmele care vând bunuri de lungă durată sau 
scumpe, cum ar fi utilajele sau autovehiculele, vor 
accepta deseori efecte comerciale. 

Din momentul când creanţa/datoria este mate-
rializată într-un efect de comerţ, ea este supusă unor 
reguli juridice particulare şi ar fi normal să nu o mai 
considere creanţă ordinară, ci creanţă specială, înscrisă 
într-un cont aparte. Când întreprinderea deţine, deci, 
un efect comercial fiind beneficiară, acest efect este 
considerat a fi un efect de încasat, iar atunci când, 
dimpotrivă, ea acceptă prin semnătura sa plata, avem 
de a face cu un efect de plătit. 

Actualmente, Planul de conturi contabile al activită-
ţii economico-financiare a întreprinderilor din Republica 
Moldova prevede contabilizarea operaţiunilor econo-
mice numai cu un singur tip din categoria efectelor 
comerciale, şi anume – cambiile. În acest scop, în evi-
denţa contabilă sunt utilizate conturile de gradul II: 2213 
„Cambii primite” şi 5213 „Cambii emise”. În vederea 
lărgirii sferei de cuprindere a efectelor comerciale sub 
un singur capitol, deoarece nu numai cambiile pot servi 
drept efecte comerciale, autorul propune modificarea 
denumirilor acestor două subconturi în felul următor: 
2213 „Efecte comerciale spre încasare” şi 5213 „Efecte 
comerciale spre plată”. La subconturile menţionate pot 
fi deschise conturi de gradul III, cum ar fi: 22131 „Cambii 
primite”, 22132 „Creanţe cesionate prin factoring”, 
22133 „Creanţe cesionate prin forfetare” etc.

Cambia este efectul comercial cel mai utilizat şi cel 
mai negociat în condiţiile economiei de piaţă. Cambia 
este ordinul dat de o anumită persoană, în calitate de 
creditor, unei alte persoane, în calitate de debitor, de 
a plăti o sumă la o anumită dată şi într-un anumit loc. 
Cambia pune în legătură 3 persoane: 1) cea care ordonă 
plata, numită trăgător sau trasant; 2) persoana care în 
calitate de debitor va plăti suma, numită tras; 3) cea 
căreia i se va plăti suma, numită beneficiar. 

Conform Legii cambiei nr. 1527 din 22.06.93, cam-
bia poate fi simplă şi trată.

Cambia simplă  (biletul la ordin) este un titlu de 
credit prin care trăgătorul se obligă să plătească o sumă 
anumită prezentatorului cambiei sau persoanelor 
arătate în cambie ori aceluia pe care îl va arăta după o 
perioadă stabilită sau la cerere. 

Trata este un titlu de credit, cuprinzând ordinul ne-
condiţionat dat de trăgător (emitent, trasant) către plătitor 
(tras) de a plăti o sumă anumită prezentatorului cambiei 
sau persoanei arătate în cambie ori aceluia pe care ea îl 
va arăta după o perioadă stabilită sau la cerere.

Cambia emisă de trăgător (furnizorul) este trimisă 
spre acceptare trasului (clientul). Acceptarea este an-
gajamentul luat de tras faţă de orice posesor legitim 
de a plăti cambia la scadenţă. 

Cambia poate fi transmisă:
a) prin gir: act prin care posesorul cambiei – nu-

mit girant, transferă altei persoane – numită 
giratar – toate drepturile ce decurg din cam-
bie, operaţiune numită şi andosare.

b) prin cesiune de creanţă ordinară: prin care 
creditorul, numit cedent, transferă dreptul de 
creanţă unei alte persoane, numită cesionar. 

Cambiile pot, de asemenea, să fie avalizate, avalul 
reprezentând angajamentul necondiţionat prin care un 
terţ sau un semnatar al cambiei (avalistul), altul decât 
trăgătorul sau acceptantul, devine garant pentru obli-
gaţiile unui co-obligat faţă de o cambie (avalizatul). 

Cambia dă posibilitate posesorului ei să o poată 
sconta1 la o bancă, înainte de scadenţă, prin plata 
unui comision (taxa scontului), banca devenind în acel 
moment beneficiarul cambiei. 

În baza unui exemplu vom reflecta modul de 
contabilizare a decontărilor comerciale care pot avea 
loc în baza cambiei.

Exemplul 1. Societatea	pe	 acţiuni	 SA	„Sigma”	
livrează	pe	data	de	15.10.200N	către	SRL	„Alfa”	măr-
furi pe care cumpărătorul le va folosi ca materiale 
auxiliare. Factura emisă, având o scadenţă pe data 
25.11.200N, cuprinde un preţ de facturare inclusiv TVA 
de 240 000 lei. Costul efectiv al mărfurilor vândute 
este de 150 000 lei.

Pe	data	de	20.10.200N,	SA	„Sigma”	 trage	asupra	
S.R.L.	„Alfa”	o	cambie	de	238	000	lei,	pe	care	aceasta	din	
urmă o acceptă pe 22.10.200N şi care are o scadenţă 
pe 25.11.N.

Sunt posibile câteva variante de decontare:
1) Decontarea se realizează direct la scadenţă la 

25.11.200N între trăgător şi tras.
2) Decontarea se efectuează prin intermediul 

băncilor sau altor instituţii financiare la sca-
denţă pe 25.11.200N, care percep un comi-
sion de 2% aferent efectuării operaţiunii. 

3) Cambia este remisă la o bancă spre scontare 
înainte de scadenţă pe 15.11.200N, pentru 
care instituţia financiară percepe un comisi-
on de 2% şi o rată a scontului de 60% anual.

În baza exemplului 1 este necesar ca în contabi-
litate să fie întocmite formulele contabile prevăzute 
de tabelul 1.

Ar fi de dorit ca efectele comerciale scontate, 
neajunse la scadenţă, să se înregistreze într-un cont 
extrabilanţier şi să se menţioneze în notele explicati-
ve. Efectele comerciale trebuie să îndeplinească deci 
condiţiile de formă şi fond, fără de care validitatea 
lor poate fi contestată sau anulată. Propunem a se 
utiliza un cont special, în acest sens, de exemplu 935 
„Efecte comerciale cedate”. În debitul contului se vor 
înregistra efectele scontate, dar neajunse la scadenţă, 
depuse la bancă sau altă instituţie financiară, iar în cre-
dit – efectele scontate ajunse la termenul de scadenţă. 
Soldul contului reprezintă efectele scontate depuse la 
bancă, neajunse la scadenţă. 

1 A sconta un efect comercial înseamnă a-l încasa în avans.
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Tabelul 1
Formulele contabile pentru decontările comerciale prin intermediul cambiei

Nr. Conţinutul operaţiunii Suma, lei

Corespondenţa conturilor

SA „Sigma” (trăgătorul) SRL  „Alfa” (trasul)

Debit Credit Debit Credit

1. Livrarea (procurarea) mărfurilor la 15.10.200N

- la valoarea fără TVA 200 000 221 611 211 521

- la valoarea TVA 40 000 221 534 534 521

2. Decontarea valorii de bilanţ a mărfurilor livrate 150 000 711 217

3.
Tragerea cambiei şi reprimirea ei după accep-
tare la 22.10.200N

240 000 2213 221 521 5213

4
Decontarea se realizează direct la scadenţă la 
25.11.200N între trăgător şi tras

240 000 242 2213 5213 242

5.

Decontarea se efectuează prin intermediul 
băncilor sau altor instituţii financiare la sca-
denţă pe 25.11.200N, care percep un comision 
de 2% aferent efectuării operaţiunii

a) Remiterea efectului comercial către o bancă 240 000
2213/ 
Banca

2213/ SA 
„Alfa”

b) Încasarea (plata) efectului comercial prin 
decontare între banca trăgătorului şi banca 
trasului, cu reţinerea comisionului bancar de 
4 800 lei (240 000 * 2%)

235 200
4 800

242
714

2213/ Banca
2213/ Banca

5213
5213

242
242

6.

Cambia este remisă la o bancă spre scontare 
înainte de scadenţă pe 15.11.200N pentru care 
instituţia financiară percepe un comision* de 
2% şi o rată a scontului** de 60% pe an

a) Remiterea efectului comercial spre scontare 
la bancă

240 000
2213/ 
Banca

2213/ SA 
„Alfa”

b) Încasarea efectului comercial remis spre 
scontare, cu reţinerea comisionului de 4 800 
lei şi  a scontului de 4 000 lei

231 200 242 2213/ Banca

4 800 714 2213/ Banca

4 000 714 2213/ Banca

*Comisionul = 240 000 * 2 / 100 = 4 800 lei; 

**Scontul = Valoarea efectului comercial x numărul de zile creditate x rata scontului / (360 x 100) = 240 000 x 10 x 60 / 
(360 x 100) = 4 000 lei

În cazul exemplului de mai sus, la operaţiunea 6.3.b 
se va adăuga şi înregistrarea contabilă:

Dt 935 „Efecte comerciale cedate” – 240 000 lei.
Conform	„Legii	cambiei”,	cambia	poate	circula	şi	

prin andosare (girare) la iniţiativa trăgătorului. 
Exemplul 2. Considerând datele din exemplul 1, să 

presupunem	că	SA	„Sigma”	(trăgătorul)	are,	la	rândul	
său,	o	datorie	faţă	de	un	furnizor	–	SRL	„Anber”	–	de	
250	000	lei,	scadentă	pe	data	de	25.11.200N.	SA	„Sigma”	
va	gira	societăţii	comerciale	SA	„Anber”	cambia	care	a	
fost	trasă	asupra	SA	„Alfa”.	Diferenţa	de	10	000	lei	va	fi	
decontată prin cec. 

În baza exemplului 2 este necesar ca în contabi-
litate să fie întocmite formulele contabile prevăzute 
de tabelul 2.

Aşadar, operaţia de girare nu vizează decât bene-
ficiarii succesivi ai acestor creanţe mobilizate. Procesul 

de circulaţie nu presupune intervenţia trasului până la 
scadenţă, exceptând cazul în care are loc decontarea 
finală a efectelor. 

Să presupunem că girarea are loc din ordinul 
unui terţ. 

Exemplul 3. Folosind datele din exemplele 1 şi 2, 
să	presupunem	că	SRL	„Anber”	dă	ordin	societăţii	SA	
„Sigma”	să	tragă	o	cambie	asupra	SRL	„Alfa”	cu	scaden-
ţa pe 25.11.200N. După acceptarea cambiei de către 
SRL.„Alfa”,	 efectul	 comercial	 este	 transmis	de	 către	
trăgătorul	SA	„Sigma”	societăţii	comerciale	SRL	„Anber”.	
În final, decontarea se va realiza pe baza unui ordin de 
plată	între	SRL	„Anber”	şi	SRL	„Alfa”,	fără	ca	ultima	să	
gireze în continuare cambia.

Din punct de vedere contabil la cele trei societăţi 
vor avea loc următoarele operaţiuni, prezentate în 
tabelul 3.
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Tabelul 2
Formulele contabile pentru decontările comerciale pe baza cambiei

transmise prin andosare

Nr. Conţinutul operaţiunii Suma, lei
Corespondenţa conturilor

SA „Sigma” (girant) SRL  „Anber” (trasul)
Debit Credit Debit Credit

1. Girarea (acceptarea) cambiei 240 000 521
2213/ SA 
„Alfa”

2213/ SA
„Alfa”

221

2.
Plata (încasarea) diferenţei de 10 000 lei 
(250 000 – 240 000)

10 000 521 2442 2442 221

Tabelul 3
Reflectarea formulelor contabile la decontarea cambiei în cazul 

în care girarea are loc din ordinul unui terţ

Nr. Conţinutul operaţiunii Suma, 
lei

Corespondenţa conturilor
SA „Sigma” (girant) SRL „Anber” (trasul) SRL „Alfa”  (tras)

Debit Credit Debit Credit Debit Credit

1.
Emiterea cambiei, reprimirea ei 
după acceptare şi transmiterea  be-
neficiarului

240 000 521/ SA 
„Anber”

221/ SA 
„Alfa” 2213 221/ SA 

„Sigma”
521/ SA 
„Sigma” 5213

2. Plata (încasarea) diferenţei de sumă 
beneficiarului prin cec 10 000 521/ SA 

„Anber” 2442 2442 221 / SA 
„Sigma”

3. Decontarea finală pe bază de ordin 
de plată între giratar şi tras 240 000 242 2213 5213 242

bibliografie:
1. Legea cambiei nr. 1527 din 22.06.93 (modificată)
2. Zisu E. Breviar de termeni pentru contabilitatea agenţilor economici. Editura Andreescu, Bucureşti, 1992, 192p.
3. Greceanu D. Contabilitatea decontărilor prin instrumente de plată.	 //	 „Gestiunea	 şi	 contabilitatea	 firmei”,	

noiembrie-decembrie 2003, p. 21-26.
4. www.tribunaeconomica.ro

Recenzent: conf. univ. dr. A. Nederiţa

IMPORTANŢA INFORMAŢIEI PRIVIND CONSUMURILE RELEVANTE 
LA ADOPTAREA DECIZIILOR DE îNLOCUIRE A UTILAJULUI

Drd. galina MORARI, ASEM

today the knowledge about costs are continuously improuved. there took place divergence in 
the cost problem. the information regarding the relevant production costs is necessary in order to 
take long and short-term decisions. this work includes the recommendations regarding the informa-
tion for decisions taking about the replacement of equipment. 

Rezultatele activităţii întreprinderii depind de con-
secutivitatea neîntreruptă a deciziilor adoptate, care 
exercită influenţă asupra stării economico-financiare 
a întreprinderii. În procesul adoptării deciziilor de ges-
tiune este importantă informaţia despre consumuri, 
care duce la alegerea variantelor de acţiune pentru 
posibilitatea maximă a obţinerii profitului. 

Profesorul universitar Horia Cristea consideră că în 
luarea deciziilor costul este întâlnit cel mai des, fiind 
un factor de bază al deciziei, dar nu toate consumurile 

stau la baza adoptării deciziilor, ci numai cele rele-
vante:	„Consumurile	 relevante	sunt	acele	consumuri	
care sunt aplicabile unei decizii particulare, în sensul 
că ele vor avea legătură cu orice alternativă aleasă de 
manager”. Analiza datelor relevante pentru alegerea 
direcţiei corecte în adoptarea deciziilor trebuie să se 
efectueze de contabilii evidenţei de gestiune în comun 
cu managerii.

În tabelul 1 este prezentată informaţia-cheie re-
levantă (viitoare). 
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Consumurile relevante şi veniturile relevante 
sunt consumurile şi veniturile viitoare estimate, care 
se deosebesc în funcţie de alegerea diverselor cursuri 
de acţiune. Două aspecte ale acestei definiţii sunt legate 
de relevanţă: 

- consumurile şi veniturile trebuie să se refere 
la timpul viitor; 

- ele vor fi diferite la diferite variante de acţiu-
ne. 

După părerea noastră, accentul trebuie pus pe 
perspectivă, deoarece deciziile de gestiune sunt legate 
de viitor, nimic nu poate influenţa asupra trecutului. 
În plus, consumurile şi veniturile viitoare trebuie să se 
deosebească la variante diferite, deoarece, dacă consu-
murile şi veniturile nu se schimbă la decizii alternative, 
atunci ele nu influenţează asupra rezultatelor deciziilor 
şi de aceea nu trebuie să se ia în calcul. Întotdeauna 
trebuie să se pună întrebarea-cheie: ce deosebire vor 
aduce diferite decizii? 

Există trei cauze principale, care explică de ce siste-
mul de evidenţă a consumurilor este necesar primirii in-
formaţiei despre consumurile relevante pentru adoptarea 
deciziilor, şi anume:

1. Pentru adoptarea deciziilor multe consumuri 
indirecte sunt relevante;

2. Este necesar sistemul de informaţii, ce ar 
atrage atenţia administraţiei la produsele po-
tenţial nerentabile, care necesită efectuarea 
unor cercetări mai detaliate; 

3. Deciziile privind alegerea produselor pen-
tru fabricare nu sunt independente una 
faţă de alta. 

Concepţia relevanţei se răsfrânge asupra multor 
situaţii tipice, care necesită adoptarea deciziilor de 
gestiune. În articolul dat vor fi formulate recomandări 
cum trebuie pregătită informaţia la întreprinderile de 
producţie a medicamentelor pentru adoptarea deci-
ziilor de înlocuire a utilajului. După ce deciziile sunt 
adoptate, managerii se interesează ce efect au exercitat 
ele asupra întreprinderii şi profitului operaţional. 

Noi atragem, îndeosebi, atenţia la faptul că consu-
murile perioadelor precedente, în particular valoarea 
netă a utilajului, sunt nerelevante la adoptarea deciziei 
despre înlocuire. 

Să presupunem că în întreprinderea farmaceutică 
se discută decizia despre înlocuirea utilajului din secţia 
de comprimate pe unul nou. Productivitatea utilajului 
nou este mai înaltă, dar durata de funcţionare este mai 
mică. Datele despre utilajul nou şi vechi sunt indicate 
în tabelul 2.

Tabelul 1
Regulile de bază ale informaţiei relevante

1.
Consumurile precedente (efective) pot fi utilizate ca bază pentru pronostic. Dar consumurile precedente nu sunt 
relevante, când se utilizează pentru adoptarea deciziilor de gestiune

2. La compararea variantelor alternative trebuie analizată diferenţa dintre veniturile şi consumurile viitoare

3.
Nu toate consumurile şi veniturile scontate sunt relevante. Veniturile şi consumurile viitoare aşteptate, care nu depind 
de	alternative,	sunt	nerelevante.	Întrebarea-cheie:	„Ce	dă	această	diferenţă?”	

4. O atenţie deosebită trebuie să fie atrasă factorilor calitativi şi cantitativi nefinanciari 

Tabelul 2
Datele privind utilajul nou şi vechi la întreprinderea farmaceutică

(secţia comprimate)

Utilajul existent Utilajul nou

Valoarea de intrare, lei 2 000 000 1 200 000

Durata posibilă de utilizare, ani 10 4

Vârsta, ani 6 0

Termenul restant de utilizare, ani 4 4

Uzura acumulată, lei 1 200 000 -

Valoarea de bilanţ, lei 800 000 -

Preţul curent probabil de vânzare, care influenţează asupra fluxului 
de numerar, lei

80 000 -

Preţul vânzării posibile peste 4 ani, lei 0 0

Consumurile anuale la întreţinere (deservirea preventivă planificată, 
repararea curentă şi capitală, energia, emulsiile de ungere şi răcire 
etc.), lei

1 600 000 920 000

În cadrul întreprinderii farmaceutice este adoptată 
metoda liniară de calculare a uzurii. Pentru a sublinia 
importanţa concepţiei relevanţei, noi ne abstractizăm 

de la valoarea temporară a banilor şi impozitul pe venit. 
Este oare rentabilă înlocuirea utilajului? În tabelul 3 este 
efectuată comparaţia consumurilor pe două utilaje.
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Atragem atenţia la următoarea observaţie referi-
toare la relevanţa consumurilor pe această decizie de 
conducere în întreprinderea farmaceutică: 

1. Valoarea de bilanţ a utilajului vechi în sumă de 
800 000 lei este nerelevantă, deoarece acestea 
sunt consumurile care au fost efectuate anterior, 
fiind consumurile perioadelor precedente. Ni-
mic nu poate schimba ceea ce deja a avut loc.

2. Preţul curent al vânzării posibile a utilajului 
în sumă de 80 000 lei este relevant, deoarece 
acesta este venitul viitor şi el este diferit pe 
variante alternative.

3. Rezultatul lichidării (vânzării) utilajului în sumă 
de 720 000 lei (diferenţa dintre valoarea de bi-
lanţ şi preţul vânzării posibile). Aceasta e dife-
renţa dintre suma nerelevantă a valorii nete şi 
suma relevantă a vânzării posibile a utilajului.

4. Valoarea utilajului nou în sumă de 1 200 000 
lei este relevantă, deoarece acestea sunt con-
sumurile viitoare, care se deosebesc după va-
riantele alternative. 

Aceste momente sunt reflectate în tabelul 3. În 
coloana 3 – Valoarea netă a utilajului nou nu este 
reflectată ca diferenţă dintre variantele alternative. 
Această sumă se ignoră în procesul adoptării deciziei 
de gestiune. Spre deosebire de valoarea netă a utilaju-
lui vechi în sumă de 800 000 lei, valoarea de cumpărare 
a utilajului nou în sumă de 1 200 000 lei este relevantă, 
deoarece, dacă decizia despre înlocuirea utilajului nu 
va fi adoptată, consumurile pe această sumă nu vor 
avea loc. Profitul de la înlocuirea utilajului va constitui 
240 000 lei. 

Pentru a pune accent pe momentele-cheie, în 
tabelul 4 sunt concentrate numai datele relevante. 

Tabelul 3
Compararea consumurilor: înlocuirea utilajului, veniturile şi articolele nerelevante 

pentru întreprinderea farmaceutică

pe doi ani împreună

a lăsa a înlocui deviere

(1) (2) (3) = (1) – (2)

Venitul din vânzări, lei 4 400 000 4 400 000 -

Consumuri care influenţează fluxul de numerar, lei 3 200 000 1 840 000 1 360 000

Valoarea de bilanţ a utilajului vechi, lei 800 000 -

Suma unică de trecere la cheltuieli, lei 800 000

Preţul vânzării posibile, lei -80 000 80 000

Consumuri noi la uzura utilajului, lei - 1 200 000 -1 200 000

Total consumuri, lei 4 000 000 3 760 000 240 000

Profitul operaţional, lei 400 000 640 000 -240 000

Tabelul 4
Compararea numai a indicatorilor relevanţi: înlocuirea utilajului

în întreprinderea farmaceutică

pe doi ani împreună

a lăsa a înlocui devierea

(1) (2) (3) = (1) – (2)

Consumurile care influenţează asupra fluxului de numerar, lei 3 200 000 1 840 000 1 360 000

Preţul curent al vânzării posibile, care influenţează asupra 
fluxului de numerar, lei

- (80 000) 80 000

Consumuri noi la uzura utilajului, lei - 1 200 000 (1 200 000)

Total, consumuri relevante, lei 3 200 000 2 960 000 240 000

Să examinăm exemplul nostru privind înlocuirea utilajului în contextul a cinci paşi de adoptare a deciziei 
de gestiune (tabelul 5).

Tabelul 5
paşii de adoptare a deciziei de gestiune

pasul 1
Primirea informaţiei

pasul 2
Pronosticarea

pasul 3
Alegerea din alternativa

de variante

pasul 4
Îndeplinirea deciziei 

adoptate

pasul 5 
Evaluarea 
executării
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Bazându-ne pe tabelele 3 şi 4, în procesul adoptării 
deciziei de gestiune la pasul 3 trebuie aleasă alternativa 
„a	înlocui	utilajul”,	dar	în	realitate	va	lua	oare	managerul	
o asemenea decizie? Factorul principal, în acest caz, 
poate fi faptul cum se estimează rezultatele acestui 
manager (pasul 5).

Managerul, probabil, va alege acea alternativă, 
în urma căreia rezultatele activităţii sale vor arăta 
mai bine. Dacă modelul de adoptare a deciziei de 

conducere şi modelul estimării rezultatelor activităţii 
intră în conflict, atunci câştigă ultimul din punctul 
de vedere al managerului. De exemplu, dacă con-
ducătorul subdiviziunii, în care se presupune înlo-
cuirea utilajului, se premiază în funcţie de mărimea 
profitului, atunci decizia despre înlocuire poate fi 
negativă. De ce? Pentru că în primul an profitul va fi 
mai mare în cazul în care va rămâne să funcţioneze 
utilajul vechi (tabelul 6):

Tabelul 6
Compararea rezultatului financiar: înlocuirea utilajului

în întreprinderea farmaceutică

Indicatori A lăsa A înlocui

Venit din vânzări, lei 2 200 000 2 200 000

Consumurile care influenţează asupra fluxului de numerar, lei 1 600 000 920 000

Uzura, lei 400 000 600 000

Pierderile de la înlocuire, lei - 720 000

Total consumuri, lei 2 000 000 2 240 000

Profitul operaţional (pierdere), lei 200 000 -40 000

Soluţionarea conflictului dintre modelele de 
adoptare a deciziilor de gestiune şi evaluarea re-
zultatelor activităţii managerului în practică este 
o problemă mare. Dificultăţile sunt condiţionate 
inclusiv de sistemul de calcul. Cel mai des evaluarea 
rezultatelor activităţii se efectuează în baza eviden-
ţei după centrele de responsabilitate pe o anumită 
perioadă, şi nu în baza evidenţei consumurilor şi 
a rezultatelor pe proiecte aparte sau pe utilaj pe 
parcursul întregului termen de funcţionare a lui. De 
aceea, pentru micşorarea numărului situaţiilor de 
conflict dintre modele, adoptarea deciziei de gestiu-
ne şi evaluarea rezultatelor activităţii managerului 
în sistemul de evidenţă se completează cu dări de 
seamă speciale. 

Să examinăm încă o cauză posibilă a apariţiei con-
flictului între adoptarea deciziei de gestiune eficientă 
şi evaluarea activităţii managerului. Să admitem că la 
decizia managerului a fost cumpărat utilaj nou. Peste 
un interval mic de timp managerul află despre existenţa 
unui analog mai eficient. Conform modelului de adopta-
re a deciziei de gestiune eficientă, managerul trebuie să 
pună în discuţie propunerea despre reutilare, dar puţin 
probabil că el aşa va proceda. De ce? Pentru că înlocuirea 
utilajului, atât de curând după cumpărare, poate pune 
la îndoială competenţa profesională a managerului şi 
evaluarea negativă a activităţii lui în faţa conducerii. Şi 
dacă conducătorul managerului nostru nu ştie despre 
existenţa unei maşini mai bune, atunci puţin probabil 
că va afla despre ea de la subalternul său. 
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EVIDENŢA CONSUMURILOR MATERIALE DIRECTE 
îN PRODUCŢIA SPIRTULUI

Drd. ASEM Ana VLADîCEC, 
lector univ. uPS „A.Russo” din Bălţi

the operative information about the costs, got by means of using of standard – cost method will 
allow managers of the centers of the responsibility to supervise costs, to reveal and solve arising pro-
blems on the basis of precise distribution of responsibilities that will provide efficient management 
of manufacture.

În condiţiile de piaţă ale administrării, procesul de 
adoptare a deciziilor de conducere cu caracter strategic 
şi tactic se bazează pe informaţia privind consumurile 
şi rezultatele financiare ale activităţii întreprinderii. 
Unul dintre instrumentele eficiente de administrare a 
consumurilor unei întreprinderi îl constituie metoda 
standard-cost. Evidenţa consumurilor de producţie 
conform acestei metode permite evaluarea lor nor-
mativă, efectivă (cantitativă şi valorică), compararea, 
determinarea abaterilor, precum şi analiza lor detalia-
tă, adică obţinerea datelor operative ce contribuie la 
administrarea mai eficientă a acestora. 

Conform savanţilor economişti (1;2), principiile 
acestui sistem sunt universale, de aceea implementa-
rea lor este raţională în orice întreprindere, prin orice 
metodă de evidenţă a consumurilor şi de calculare a 
costului producţiei. Dar în literatura ştiinţifică şi ediţiile 
periodice de orientare economică, practic, lipsesc pu-
blicaţiile ce ar relata despre particularităţile de utilizare 
a	metodei	„standard-cost”	la	întreprinderile	ce	produc	
spirt. Să examinăm unele abordări ale implementării 
acesteia în întreprinderile respective.

Menţionăm că, în practica occidentală, metoda 
„standard-cost”	nu	este	reglementată	de	acte	norma-
tive, nu dispune de un mijloc unic de determinare a 
standardelor şi de ţinere a registrelor de evidenţă. (1; 2; 
5) Pentru implementarea acestei metode în întreprin-
derile ce produc spirt, este necesară îndeplinirea unui 
şir de lucrări preventive, bazându-se pe particularităţile 
organizaţional-tehnologice de fabricare a producţiei 
acestora: 1) calcularea normei de consum a resurselor 
materiale la 1 dal de spirt; 2) stabilirea perioadei de 
evidenţă pentru controlul operativ şi evidenţa con-
sumurilor; 3) perfectarea bugetului de consumuri la 
producţia fiecărei sort de spirt; 4) elaborarea conturilor 
evidenţei analitice; 5) alcătuirea clasificatorului de 
cauze ale abaterilor şi persoanelor responsabile de 
apariţia lor; 6) elaborarea formelor evidenţei interne 
de producţie.

Este eficient acel mijloc de administrare a con-
sumurilor care permite reglementarea lor în stadiul 
de apariţie şi în procesul de fabricare a producţiei. 
[3] În scopul asigurării unei administrări operative 
a consumurilor, propunem utilizarea normelor de 

consum a fiecărui tip de materie primă la o unitate 
de producţie şi preţurile lor normative pentru deter-
minarea consumurilor materiale directe la un volum 
dat de producţie fabricată. La producerea spirtului 
există nişte dependenţe clar stabilite şi constante în-
tre resursele iniţiale şi elaborarea producţiei finite. De 
aceea, propunem determinarea normelor de consum 
a fiecărui tip de resurse la 1 dal de spirt (Cm) pe baza 
calculului productiv alcătuit pentru obţinerea 1000 
dal de spirt fără apă1. Pentru formarea lui se utilizează 
documentele normative de ramură (3), rezultatele 
analizei tehnologice şi datele de facto ale perioadelor 
precedente. Preţurile normative la o unitate a tuturor 
tipurilor de resurse materiale (PNm) sunt preţuri medii 
ponderate, calculate în baza preţurilor curente ale 
perioadei de evidenţă.

Pentru asigurarea administrării operative a consu-
murilor în corespundere cu metodica evidenţei de produc-
ţie în ramura de producere a spirtului, propunem:

- controlul consumurilor materiale directe con-
form fiecărui ciclu tehnologic, care este deter-
minat de timpul de fermentare a mustului;

- evidenţa consumurilor materiale directe po-
trivit fiecărui sort de spirt (cantitatea cicluri-
lor tehnologice corespunzătoare volumului 
producţiei planificat; 

- evidenţa consumurilor de producţie şi calcu-
larea costului pe luna de dare de seamă.

Una dintre funcţiile contabilităţii de gestiune o 
constituie controlul consumurilor, realizarea căruia 
este posibilă cu ajutorul evidenţei acestora pe centre 
de responsabilitate. Structura organizaţională a în-
treprinderilor ce fabrică spirt este construită astfel, 
încât centrele de responsabilitate coincid cu subdivi-
ziunile de producţie, de aceea propunem ca evidenţa 
consumurilor să se facă prin intermediul planificării 
bugetare pe subdiviziuni de producţie (secţia de spirt). 
Scopul acestui calcul al consumurilor materiale directe 
îl constituie calcularea cantităţii de materie primă, 

1 Normele sunt calculate la fiecare tip de materie primă şi la fiecare 
combinaţie, ca să fie indicate sortimentele lor finale, necesare pen-
tru fabricarea unei unităţi de producţie sau a volumului stabilit de 
producţie a spirtului (dal)
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a materialelor de bază şi auxiliare, a purtătorilor de 
energie în expresie naturală şi valorică, necesare pentru 
îndeplinirea volumului planificat de producţie. Calcu-
larea consumurilor materiale directe bugetare (CMb) 
pentru volumul dat de producţie (q) propunem să fie 
efectuat după formula:

CMb =Σ(q × Cm × pNm)
Bugetul consumurilor materiale directe, în opinia 

noastră, trebuie să conţină următoarea informaţie: cen-
trul de responsabilitate; perioada de evidenţă; sortul 
de spirt; normele bugetare de consumuri ale materiei 
prime, a materialelor de bază şi a celor auxiliare, a 
purtătorilor de energie pentru volumul planificat de 
producţie şi preţul lor normativ; datele faptice des-
pre cantitatea şi costul resurselor materiale utilizate; 
cantitatea producţiei fabricate; depistarea abaterilor. 
La alcătuirea planului respectiv propunem folosirea 
structurii contului analitic, care este format pe baza 
conturilor existente în evidenţa financiară, deoarece 
se utilizează un sistem de evidenţă unic şi în contabili-
tatea financiară se separă un grup de persoane care se 
ocupă	de	evidenţă	după	metoda	„consumuri-fabricare”.	
Contul dat va asigura informaţia despre consumurile 
pe centre de responsabilitate, articole şi tipuri de con-
sumuri, precum şi pe sorturi de spirt:

811 „Activitatea de bază”
X – centrul de responsabilitate (numărul sub-
diviziunii structurale)
X – articolul de consumuri (materiale, de muncă, 
UCP)
X – tipul de consumuri (variabile, constante)
X – tipul de producţie (sortul de spirt)

În conformitate cu procesul tehnologic al fiecărui 
ciclu tehnologic, la producerea spirtului se foloseşte 
una şi aceeaşi cantitate de materie primă, de materiale 
de bază şi auxiliare, de purtători de energie, dar pro-
ducţia finită poate să nu corespundă celei planificate 
din diferite motive, ceea ce duce la consumuri supra-
normative în procesul de producţie. Pentru asigura-
rea unei administrări eficiente a consumurilor, este 
necesară o informaţie operativă despre consumurile 
fiecărui ciclu tehnologic de producţie. În acest scop, 
propunem ca controlul consumurilor să se realizeze în 
bugetul de venituri şi consumuri, evidenţiind rubrica 
„Total pe cicluri tehnologice”.

Să examinăm un exemplu concret de control şi 
evidenţă a consumurilor materiale directe. În luna 
aprilie a fost planificată producerea a 9000 dal de spirt 
RVO (3 cicluri tehnologice). Pe baza normelor de con-
sumuri ale tuturor tipurilor de resurse la 1 dal de spirt 
şi a preţurilor normative la acestea, utilizând schema 
contului analitic, vom alcătui Bugetul consumurilor 
materiale directe.

În primul ciclu de producţie, cantitatea normativă 
a amidonului, egală cu 4456 kg, trebuie să asigure 3000 
dal de spirt, de fapt însă s-au obţinut 2970 dal, adică cu 
30 dal mai puţin decât a fost prevăzut. La compararea 
consumurilor materiale bugetare directe, calculate pen-
tru volumul de facto al fabricării spirtului, cu consumu-
rile reale s-au depistat abateri nefavorabile în sumă de 
2379 lei, inclusiv: la materie primă – 1657 lei; la materiale 
de bază şi auxiliare – 220 lei; la purtători de energie – 502 
lei. Controlul îndeplinirii planului a permis determinarea 
abaterilor	care	exprimă	zona	„problematică”,	ce	necesită	
din partea conducătorului de subdiviziune o atenţie 
deosebită, dar nu constituie o demonstrare definitivă a 
responsabilităţii personale a persoanei respective, după 
cum nu indică nici cauzele ce le au provocat.  

S-a constatat că, pentru administrarea eficientă 
a consumurilor pe locurile lor de apariţie şi centre de 
responsabilitate, este necesară o analiză detaliată a 
abaterilor şi excluderea din zona de responsabilitate 
a celora care sunt condiţionate de factori necontrolaţi. 
(1, 2, 4) Ţinând cont de particularităţile tehnologiei de 
producere a spirtului, la stabilirea cauzelor ce provoacă 
abateri, propunem să fie folosite metodele neformale şi 
formale. Prima metodă va permite depistarea abaterilor 
legate de încălcarea procesului tehnologic şi a regimu-
lui (pierderile tehnologice considerate). În acest caz, 
abaterile de la norme sunt depistate prin metoda cal-
culelor tehnico-economice. A doua metodă va permite 
depistarea abaterilor din contul schimbării preţurilor şi 
a volumelor de utilizare a tuturor tipurilor de resurse 
materiale. În această situaţie rolul determinant îl va juca 
analiza factorială a consumurilor de producţie. Fiecare 
factor ce influenţează asupra mărimii consumurilor, 
propunem să fie calculat într-un cont analitic sepa-
rat,	deschis	în	cadrul	contului	819	„Abateri”,	odată	cu	
aplicarea codului respectiv (1 – valoric; 2 – cantitativ), 
după cum urmează: 

819	 „Abateri”
X – centrul de responsabilitate (numărul sub-
diviziunii structurale)
 X – articolul de consumuri (materiale, de mun-
că, UCP)
X – tipul de consumuri (variabile, constante)
X – tipul de producţie (sortul de spirt)
X – factorul de abateri (valoric, cantitativ)

Analiza abaterilor pe factori va avea importanţă 
teoretică şi practică la prezentarea informaţiei des-
pre cauzele abaterilor (favorabile şi nefavorabile) şi 
persoanele responsabile de apariţia lor. Pentru siste-
matizarea şi analiza abaterilor, propunem alcătuirea 
unui Clasificator al cauzelor de apariţie a abaterilor de 
la normele consumurilor materiale directe şi al persoa-
nelor responsabile pentru apariţia lor.
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În procesul analizei abaterilor pe factori apare pro-
blema alegerii formei de registru. Considerăm că forma 
registrului trebuie să fie structurată în conformitate cu 
structura bugetului propus, a conturilor de abateri, 
precum şi cu particularităţile procesului tehnologic de 
producţie. Pentru aceasta propunem să fie folosite: 1) 
fişa de evidenţă şi analiză a abaterilor de la normele 
consumurilor materiale directe la materia primă; 2) 
fişa de evidenţă şi analiză a abaterilor de la normele 
consumurilor materiale directe la materialele de bază, 
auxiliare şi purtătorii de energie. Aceste registre sunt 
alcătuite pe baza Bugetului consumurilor directe de 
producţie, Clasificatoarelor cauzelor de abateri de la 
norme şi ale persoanelor responsabile de apariţia lor, 
precum şi pe baza Fişelor mixte de evidenţă a consu-
murilor la pierderile tehnologice de materie primă.

În exemplul nostru (vezi tabelul 1), abaterile nefa-
vorabile la materie primă sunt neînsemnate, de aceea 
vom efectua analiza detaliată a abaterilor pe factori în 
Fişele de evidenţă şi analiză a abaterilor consumurilor 
materiale directe la materia primă.  

În primul ciclu tehnologic au fost pierdute 450 
kg de amidon condiţionat, ce corespunde la 1657 lei 
consumuri materiale directe. Aceasta s-a produs din 
următoarele cauze: 1) 01 – depăşirea normei hidraţilor 
de carbon nefermentaţi în braga matură – 140 sau 516 
lei consumuri materiale directe; 2) 02 – creşterea peste 
normă a acidităţii în bragă ca rezultat al infecţiei – 230 
sau 848 lei; 3) 03 – pierderea supranormă a spirtului 
odată cu gazele de fermentaţie – 80 kg sau 293 lei. 
Responsabili de încălcarea regimului tehnologic sunt 
lucrătorii sectoarelor de producţie şi tehnologul de 
schimb. Aceasta înseamnă că toate abaterile nefavora-
bile sunt controlate de conducătorul centrului de res-
ponsabilitate, care trebuie să ia la timp decizii privind 
excluderea pierderilor consumurilor materiale directe 
legate de încălcarea regimului tehnologic.

Aşadar, controlul operativ al consumurilor şi ana-
liza abaterilor la fiecare ciclu tehnologic de producţie 
permit depistarea şi determinarea importanţei aba-
terilor controlate şi necontrolate după factori, cauze 
şi persoanele responsabile de apariţia lor, asigurarea 
conducătorilor centrelor respective cu informaţia ope-

rativă pentru adoptarea la timp a deciziilor optimale 
de	conducere.	„Depistarea	abaterilor	la	stadiile	iniţiale	
ale ciclului de lucru este necesară pentru realizarea 
unei conduceri eficiente a procesului de producţie” 
(1, pag. 678).

La	utilizarea	metodei	„standard-cost”	în	registrele	
de evidenţă, trecerea pierderilor consumurilor mate-
riale la consumurile producţiei de bază se realizează 
conform consumurilor bugetare, corectate după 
fabricarea de facto a producţiei. Orice abateri dintre 
consumurile bugetare şi reale sunt debitate sau credi-
tate în conturile ce iau în considerare abaterile. Abate-
rile nefavorabile se reflectă în forma unui sold debitor, 
fiindcă acestea constituie consumuri suplimentare 
ce depăşesc pe cele bugetare. Şi, invers, abaterile 
favorabile sunt exprimate de un sold creditor. Consu-
murile, legate de pierderile amidonului condiţionat 
în producţie, propunem să fie reflectate într-un cont 
aparte – 818 „Pierderile în producţie”. În exemplul no-
stru, suma totală a consumurilor bugetare la materia 
primă pentru producţia spirtului RVO o reflectăm prin 
următoarea corespundentă a conturilor:

Dt 8111111(1) „Spirt RVO” – 495213 lei,
Ct 211 „Materiale” subcontul 1 „Materie primă şi 

materiale de bază”, contul analitic „Grâu” – 495213 lei.
Contul	211	„Materiale”	 reglementează	conturile	

de abateri. La suma abaterilor nefavorabile la materie 
primă (pierderile materiei prime în producţie) se face 
următoarea înscriere:

Dt 818 „Pierderi în producţie” – 1657 lei,
Ct 211 „Materiale” subcontul 1 „Materie primă” 

contul analitic „Grâu” – 1657 lei.
O corespundere similară a conturilor se alcătuieşte 

la suma totală a abaterilor nefavorabile la materialele 
de bază şi auxiliare.

Prin	utilizarea	metodei	„standard-cost”,	controlul	
consumurilor materiei prime şi al materialelor se efec-
tuează nemijlocit în procesul de producţie; la reflecta-
rea abaterilor în conturile evidenţei contabile a fiecărui 
sort de spirt aparte se asigură o mare atenţie stabilirii şi 
analizei abaterilor, astfel apare posibilitatea de a avea 
informaţie operativă privind eficienţa activităţii secţiei 
de producere a spirtului. 
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PIAŢA COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE:  
REGLEMENTARE, STRUCTURĂ ŞI TENDINŢE DE DEZVOLTARE

Magistru, asist. univ. Svetlana MIHAILA, ASEM 

telecommunications are one of the most dynamic fields of activity in the Republic of Moldova 
as well as worldwide. this sector has a major impact on the other branches of economy and the en-
tire society. that is the reason why telecommunications are given special consideration as sector in 
the viable development of the society and economy. 

Telecomunicaţiile reprezintă unul dintre cele 
mai dinamice domenii de activitate atât în Republica 
Moldova, cât şi la nivel mondial. Impactul acestora 
asupra celorlalte ramuri ale economiei şi asupra so-
cietăţii în ansamblu sunt de ordin major. De aceea, o 
importanţă deosebită se acordă telecomunicaţiilor ca 
sector important în dezvoltarea viabilă a societăţii şi 
a economiei.

Pentru studiul şi caracteristica telecomunicaţiilor 
este importantă stabilirea sferei de cuprindere a aces-
tora. În linii generale, sub aspect ramural, comunicaţiile 
reprezintă o activitate economică de primire, prelucrare, 
transmitere şi distribuire a unor bunuri materiale şi ne-
materiale şi a informaţiei, şi pot fi divizate în: 

ü Comunicaţii de poştă, prin care are loc primi-
rea, prelucrarea, transmiterea şi distribuirea 
unor comunicări scrise, a documentelor, a 
valorilor şi bunurilor materiale, a mijloacelor 
băneşti, a ediţiilor periodice, a mărcilor etc. şi 
a altor expedieri poştale, precum şi prin tele-
fon şi telegraf. Deşi activitatea de poştă asigură 
o comunicaţie (legătură) între persoane, ea 
cuprinde un segment îngust care include ac-
tivitatea de expediere a corespondenţei, cole-
telor, încărcăturilor de ocazie, a transferurilor 
băneşti prin mandate poştale şi electronice; 
sistemele Western Union, Anelik, Money Ex-
change, Contact;  difuzarea ziarelor, a reviste-
lor prin abonare în orice colţ al lumii şi comer-
cializarea cu amănuntul pe întreg teritoriul 
republicii etc. Această activitate nu poate fi in-
clusă cu siguranţă în comunicaţiile electroni-
ce, asigurând preponderent un transport fizic 
al purtătorilor de informaţie, iar pentru servi-
ciile de telefonie reprezintă un intermediar în 
raport cu operatorii de bază. În R. Moldova, în 
acest	domeniu	activează	IS	„Poşta	Moldovei”,	
care este reprezentată în toate localităţile de 
peste 1000 de oficii poştale. 

ü Activitate de curier şi expediţii cu misiuni 
speciale, care include activitatea privind asi-
gurarea integrităţii şi transportării operative 
a unor colete, încărcături şi a altor bunuri cu 
diferite mijloace de transport, fără implicarea 
serviciilor de poştă, precum şi expedieri cu 

caracter secret şi de importanţă majoră la  ni-
vel statal şi interstatal;

ü Comunicaţii electronice – activitatea prin 
care are loc transportul semnalelor prin fir, ra-
dio, fibră optică sau alte mijloace electromag-
netice, inclusiv reţelele de comunicaţii prin 
satelit, reţelele fixe (cu comutare de circuite 
sau comutare de pachete, inclusiv Internet) şi 
reţelele mobile terestre, reţelele de transport 
al energiei electrice, în cazul în care sunt utili-
zate pentru transmiterea semnalelor;

ü Activitate în domeniul translării informaţiei 
prin reţele de radiodifuziune şi televiziune, 
reţele de televiziune prin cablu, indiferent 
de tipul informaţiei transmise. Acestea pot 
constitui o parte a comunicaţiilor electronice 
care se realizează prin intermediul undelor 
sau eterului, însă, în cazuri frecvente, ele se 
propagă în spaţiu fără ghidare artificială şi nu 
apare relaţia furnizor – beneficiar sau se fur-
nizează unilateral.

Ultimele două tipuri de comunicaţii în Republica 
Moldova sunt incluse în noţiunea de telecomuni-
caţii.

Actualmente, există două abordări în legătură cu 
definirea şi sfera de cuprindere a acestora:

•	 abordarea	americană,	conform	căreia	„tele-
comunicaţiile reprezintă comunicarea inter-
activă şi alte forme de transmitere la distanţă 
a informaţiilor, utilizând mijloace electro-
optice etc. Sistemul de telecomunicaţii este 
o reţea care include telefonia fixă şi mobilă, 
antenele de satelit, cablurile TV, serviciile în 
bandă lată, reţelele de calculatoare şi alte 
sisteme”. Abordarea americană reprezintă 
transmiterea la distanţă a unor semnale afla-
te într-o dependenţă faţă de un mesaj (vorbă, 
muzică, imagine, text scris etc.), care se obţi-
ne la recepţie prin decodarea semnalelor; se 
realizează prin diferite procedee, cum ar fi: 
telefonie, telegrafie electrică sau optică, tele-
comandă etc.

•	 abordarea	 europeană, potrivit căreia tele-
comunicaţiile reprezintă doar o parte a co-
municaţiilor electronice şi cuprinde reţelele 
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de telefonie fixă şi mobilă. În abordarea eu-
ropeană nu se realizează o delimitare clară a 
telecomunicaţiilor de comunicaţiile electro-
nice. În 2000, Comisia Europeană a adoptat 
un nou pachet de propuneri legislative în 
vederea consolidării concurenţei, îndeosebi 
în domeniul comunicaţiilor locale, în intere-
sul economiei şi a consumatorilor. În plus, 
noul pachet legislativ are ca scop adaptarea 
cadrului existent la convergenţa bazată pe 
Internet, a telecomunicaţiilor, tehnologii-
lor informaţionale şi mass-media, precum 
şi asigurarea cadrului cu o flexibilitate mai 
mare, care ar permite o dezvoltare adecvată 
schimbărilor rapide ale pieţei şi tehnologiilor. 
Noul cadru de reglementare a comunicaţiilor 
electronice este format din Directiva genera-
lă, Directivele 2002/21/EC ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului din 7 martie 2002 
cu privire la cadrul comun de reglementare a 
serviciilor şi reţelelor de comunicaţii electro-
nice (Framework Directive) şi patru Directive 
specifice. Legislaţia Republicii Moldova se în-
cadrează în această viziune.

În Moldova, telecomunicaţiile sunt reglementate 
de un şir de acte normative în funcţie de aspectele 
economice, juridice, financiare, printre care pot fi 
menţionate următoarele: Legea telecomunicaţiilor nr. 
74/1996, Legea prin care sunt ratificate angajamentele 
Organizaţiei Mondiale de Comerţ (OMC) în privinţa 
comerţului cu servicii de telecomunicaţii. 

În ultimul deceniu, sectorul telecomunicaţiilor a 
devenit unul din cele mai dinamice şi cele mai viabile 
sectoare ale economiei naţionale a R. Moldova. S-a 
diversificat şi spectrul serviciilor, cum ar fi: IP-telefonia, 
serviciile prestate cu cartele preplătite, mesageria vo-
cală, videoconferinţa, accesul de bandă largă prin bucla 
locală ADSL. În aceleaşi ritmuri rapide s-a diversificat 
şi structura sectorului telecomunicaţiilor, crescând în 
mod deosebit numărul reţelelor şi tipurile de reţele 
care necesită interconectare: reţelele de telefonie fixă, 
reţelele de telefonie mobilă, reţelele Internet, reţelele 
de cablu ale companiilor TV. În 2005 – al doilea an de 
liberalizare deplină a pieţei serviciilor de telecomuni-
caţii şi informatică – s-a resimţit o tendinţă de creştere 
în toate sectoarele acestei pieţe. Comparativ cu 2004, 
în perioada de raport, valoarea pieţei a crescut cu circa 
36,83% şi a atins cifra de aproape 3,64 mlrd lei. Această 
creştere se datorează, în principal, sporirii volumului de 
investiţii în sectoarele ramurii, implementării tehnolo-
giilor în bandă largă la furnizarea serviciilor de acces la 
Internet, în particular a tehnologiei ADSL; aplicării unor 
tehnologii moderne în reţelele mobile GSM, reducerii 
tarifelor la serviciile de telefonie mobilă, precum şi 
creşterii calităţii serviciilor furnizate.

Conform	„Legii	telecomunicaţiilor”	nr.	520-XIII	din	
07.07.1995, cu modifiсările şi completările ulterioare, 
prin termenul de telecomunicaţii se înţelege orice 

transmisiune, emisie sau recepţie de semne, semna-
le, înscrieri, imagini, sunete sau informaţii de orice 
natură prin fir, radio, sisteme optice sau alte sisteme 
electromagnetice.

Astfel, telecomunicaţiile ca ramură a economiei 
naţionale cuprind:

•	 televiziunea	şi	radioul	de	uz	public;	
•	 activitatea	poştală;
•	 comunicaţiile	electronice	care,	 la	 rândul	 lor,	

sunt: telefonia fixă, telefonia mobilă şi trans-
portul de date (Internetul).

Din punctul de vedere al structurii pieţei, pon-
derea cea mai mare îi revine telefoniei fixe – 51,56%, 
urmată de telefonia mobilă – 37,44%, de serviciile de 
acces la Internet – 3,59%, de serviciile de televiziune 
şi radiodifuziune prin cablu şi eter – 2,50%, de alte 
servicii – 4,92%. Investiţiile totale efectuate în ramura 
serviciilor de telecomunicaţii şi informatică au crescut, 
în 2005, faţă de 2004, cu 41,33 la sută sau în cifre abso-
lute cu 357,1 mln lei şi au constituit 1 mlrd 221,3 mln 
lei (96,93 mln USD)2 . 

Comunicaţii electronice prin telefonie fixă. Acestea 
presupun asigurarea accesului utilizatorului la o reţea 
de telecomunicaţii de la un punct fix. În cazul tele-
foniei fixe, sunt specifice reţelele clasice de tip PSTN 
(Public Switched Telephony Network), BRA-ISDN (Basic 
Rate Access for Integrated Digital Network) şi reţelele 
de telecomunicaţii bazate pe undele radio în bandă 
îngustă. Pentru telecomunicaţiile în bandă largă se 
utilizează reţelele bazate pe tehnologiile PRA-ISDN 
(Primary Rate Access for Integrated Digital Network), 
xDSL (Digital Subscriber Line), cablu TV, reţelele de 
telecomunicaţii bazate pe undele radio în bandă lar-
gă, B-ISDN (Broadband ISDN) etc. Prin utilizarea unor 
aparate electronice se pot obţine diferite reţele cu 
lăţimea benzii sporită. Astfel de reţele utilizate deja 
pe plan mondial sunt ISDN (reţea digitală de servicii 
integrate) şi ATM (reţea cu mod de transfer asincron). 
În viitor se preconizează integrarea tuturor reţelelor 
specializate prin apariţia unei singure reţele, care va 
permite transmiterea tuturor tipurilor de informaţie 
indiferent de viteză, lărgime de bandă şi serviciile ofe-
rite. Această reţea este B-ISDN (Broadband Integrated 
Servicies Digital Network).

În Republica Moldova, cota sectorului de telefonie 
fixă s-a diminuat în ultimii ani din motivul sporirii mai 
intense a sectorului de telefonie mobilă şi de transport, 
precum şi a includerii în procesul de calcul al cotelor 
de piaţă a altor sectoare, cum ar fi prestarea serviciilor 
de televiziune prin cablu şi eter, radiocomunicaţiile şi 
alte activităţi care sunt autorizate de Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică 
(ANRTI). Rolul principal pe piaţa telefoniei fixe îl joacă 
SA	„MOLDTELECOM”,	însă	drept	operatori	alternativi	ar	
mai	fi	şi	IS	„Calea	ferată	a	Moldovei”,	SA	„RISCOM”,	SA	
„ARAX-IMPEX”	şi	SA	„SICRES”.	Totuşi,	MOLDTELECOM	
pare a fi liderul pe piaţa serviciilor de telefonie fixă, 
ocupând o cotă de 99,4%, probabil din motivul că 
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compania utilizează tehnologii de ultimă oră, făcând 
tot posibilul ca să asigure clienţilor săi servicii la cel 
mai înalt nivel tehnic. Ca răspuns la cerinţele pieţei, 
aceasta implementează noi servicii, cum ar fi: video-
telefonie, videoconferinţa, IP-telefonie, Internet prin 
ADSL, toate prezentând încă o dovadă a intenţiilor 
companiei de a promova şi în continuare tot ce este 
actual şi de mare utilitate.

Comunicaţii electronice prin telefonie mobilă. Aces-
tea permit accesul utilizatorului la o reţea de teleco-
municaţii din puncte mobile. Există diferite tehnologii 
în acest domeniu cu diferite avantaje şi dezavantaje. 
Din 1992 a apărut pe piaţa europeană tehnologia GSM 
(Global Sistem for Mobil Communication), care, actual-
mente, se dezvoltă şi în ţara noastră. În 1994-1995, 
îşi fac apariţia tehnologiile PDC şi TDMA, care nu au 
adus rezultatele scontate. De aceea, tehnologiile mai 
performante în etapa actuală sunt GSM-3GSM, respec-
tiv CDMA. Tot mai mulţi operatori de telecomunicaţii 
mobile trec la tehnologiile de generaţia a treia, iar unii 
intenţionează deja să implementeze tehnologiile de 
generaţia a patra.

Piaţa telefoniei mobile din Moldova demonstrea-
ză o creştere importantă a numărului de utilizatori. 
În prezent, pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă 
activează doi operatori de telefonie mobilă celulară 
în	standardul	GSM:	SA	„VOXTEL”,	SA	„MOLDCELL”	şi	de	
curând a mai apărut un operator nou ce activează în 
standardul	CDMA	–	SA	„UNITE”.

În ceea ce priveşte televiziunea şi radioul, acestea 
sunt reprezentate pe teritoriul R. Moldova de compa-
nia	publică	„TeleradioMoldova”.	La	1	ianuarie	2006,	la	
ANRTI, erau înregistraţi 144 titulari de licenţe tehnice 
pentru	genul	de	activitate	„Construirea,	 întreţinerea,	
exploatarea, precum şi crearea posturilor de televiziu-
ne prin cablu şi/sau eter”. În pofida faptului că numărul 
companiilor ce au licenţă de prestare a serviciilor în 
domeniul comunicaţiilor şi informaticii este destul de 
mare, ponderea operatorilor care, de facto, prestează 
astfel de servicii este relativ mic.

Transport date şi acces la Internet. Serviciile de 
transport date şi acces la Internet constituie 5,3% din 
valoarea totală a pieţei de telecomunicaţii din Mol-
dova. Pe parcursul ultimilor ani se atestă o creştere 
semnificativă a numărului de companii autorizate să 

ofere servicii în domeniul informaticii. Astfel, şi numărul 
total de conectări la Internet a crescut în 2006 faţă de 
2005 cu 13,55%.

Politica naţională în domeniul telecomunicaţiilor 
a fost adoptată prin Hotărârea de Guvern nr. 975 din 
13.09.2001 şi are drept scop liberalizarea pieţei tele-
comunicaţiilor, crearea unei infrastructuri moderne, 
integrarea telecomunicaţiilor Republicii Moldova în 
sistemul european şi mondial de telecomunicaţii. O 
ajustare a politicii naţionale în domeniul telecomuni-
caţiilor se preconizează a fi realizată după adoptarea 
noii Legi privind comunicaţiile electronice, proiectul 
căreia a fost adoptat de Parlament în prima lectură la 8 
decembrie 2006 şi transmis, în februarie 2007, Comisiei 
Europene pentru avizare. 

Drept strategii de dezvoltare a infrastructurii infor-
maţionale ar fi: 

1. Armonizarea cadrului instituţional şi a condi-
ţiilor investiţionale neatractive;    legislaţia şi 
reglementările neadecvate;

2. Perfecţionarea politicilor precedente de atra-
gere a partenerilor şi a investiţiilor strategice;

3. Majorarea nivelului de acces la magistralele 
de comunicaţii şi Internet, care pare a fi des-
tul de scăzut din motivul ineficienţei politicii 
de preţuri şi a volumului mic de investiţii în 
infrastructura de acces;

4. Reducerea decalajului de acces între catego-
riile de utilizatori rurali şi urbani, dintre cate-
goriile sociale, persoanele cu disabilităţi;

5. Remunerarea adecvată a forţei de muncă 
în domeniu, ceea ce ar conduce la stoparea 
exodului forţei de muncă înalt calificată;

6. Lupta împotriva pirateriei în domeniul pro-
duselor-program, ce ar favoriza înlăturarea 
lacunelor în procesul implementării legisla-
ţiei privind respectarea dreptului de autor în 
domeniul tehnologiei informaţionale.

La momentul actual, factorii ce favorizează dezvol-
tarea infrastructurii informaţionale ar fi creşterea rapidă 
a cererii de produse şi servicii în domeniul tehnologiilor 
informaţionale şi de comunicaţii şi nu în ultimul rând 
dinamica pozitivă a indicilor de dezvoltare, poziţia 
geografică favorabilă, potenţialul intelectual ridicat 
al R.Moldova.
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ASPECTE DE MARkETING îN ECOTURISM
 

Drd. Diana ROşCA, ASEM

By the nature of their operations resource-based visitor attractions are key players in sustai-
nable development from a marketing perspective. an efficient ecomarketing includes efforts for the 
commercialization of tourist attractions, with positive effects on environment and tourist’s satisfac-
tion.

Marketingul ecoturistic conceptualizează şi 
promovează pe o piaţă specifică un amalgam de 
produse care se încadrează într-un gen deosebit de 
turism. Chiar dacă, pe parcurs, ecomarketingul a fost 
înconjurat de confuzie şi interpretări controversate, 
raportul	dintre	„arta	de	a	vinde”	şi	ecoturism	s-a	axat	
pe trei opţiuni strategice:

•	 conservarea	naturii,
•	 promovarea	ariilor	protejate,
•	 beneficii	pentru	comunităţile	locale.

Totodată, trebuie remarcat faptul că pentru ecotu-
rism, în general, şi pentru cel din Republica Moldova, în 
special, pe parcursul ultimelor decenii a lipsit o temelie 
de planificare organizată a ofertei de călătorii ecologi-
ce. Acest lucru se referă la întreaga industrie turistică 
şi subsectoarele acesteia: de cazare, transport, gestio-
narea atracţiilor, promovarea şi distribuţia produselor 
turistice, turoperatorii şi agenţiile detailiste. Astfel, 
aproape în totalitate a lipsit marketingul destinaţiilor 
ecologice ca un sistem integru de activităţi privind 
planificarea, elaborarea, promovarea şi distribuirea 
produselor turistice competitive. Singurele excepţii 
constituie marile parcuri naţionale, care, datorită cone-
xiunii în reţele, au putut implementa sisteme de auto-
finanţare prin comercializarea vizitelor reglementate. 
Aceasta confirmă regula că destinaţiile ecoturistice 
sunt limitate, accesul este reglementat, iar preţul pro-
dusului turistic este înalt pentru stăvilirea cererii. Iar 
ecomarketingul are menirea să dezamorseze aceste 
disfuncţionalităţi. 

Pentru ţara noastră este relevantă această pro-
blemă din perspectiva legislatorului, care în SCERS, 
Programul	naţional	„Satul	moldovenesc”,	Strategia	de	
dezvoltare durabilă a turismului şi, mai recent, Planul 
Naţional de Dezvoltare include prevederi clare privind 
încurajarea ecoturismului şi valorificarea nepoluantă 
a resurselor naturale. Astfel, strategiile de marketing 
ecoturistic trebuie să fie ancorate atent, dar sigur de 
aceste oportunităţi legislative.

Opţiunea contemporană pentru diversificarea prin 
alternativă	a	vacanţei	gen	„culcat	 sub	umbreluţă	 în	
jurul piscinei” este tot mai des luată în calcul de marii 
turoperatori, care, de altfel, au o preocupare generală 
neînsemnată pentru protecţia mediului înconjurător. 
Orice cerere pentru destinaţii ecologice, de regulă, 
este onorată prin oferte variate şi acest fapt face ca 

ecoturismul să balanseze spre turismul de masă. Or, 
în cazul unui ecomarketing eficient, se cer eforturi de 
realizare a produselor cu rezultate ecologice pozitive 
pentru consumatorii preocupaţi de protecţia mediului, 
contestând stimularea cererii, dacă serviciile turistice 
sunt nocive pentru mediu.

Există mai multe concepţii strategice utilizate de 
către companiile turistice care şi-au asumat ecomarke-
tingul [1]:

(i) strategia promovării percepţiei ecologice 
proprii,

(ii) strategia percepţiei mediului extern,
(iii) strategia flexibilităţii interne, reacţionând 

pozitiv la ecofactori,
(iv) strategia flexibilităţii externe şi poziţionarea 

ecoprodusului pe piaţă,
(v) strategia comerţului extern şi realizarea coo-

perării cu furnizori de ecofactori productivi,
(vi) strategia asigurării interne compatibile cu 

mediul.
E de menţionat că pentru ecomarketingul turistic 

demersurile strategice întreprinse pentru o firmă 
turistică sau destinaţie turistică sunt aceleaşi ca şi în 
cazul marketingului clasic, însă cu un specific ecologic. 
Aceasta deoarece trebuie parcurse patru etape – anali-
za de diagnostic al mediului intern şi extern, formularea 
obiectivelor de ecomarketing, formularea strategiei, 
alegerea mixului de marketing specific. Totuşi e de 
remarcat că, oricare ar fi strategia selectată, compania 
de turism trebuie să-şi elaboreze propriul mix de mar-
keting în concordanţă cu toţi factorii de mediu.

Strategiile de dezvoltare a ecoturismului în comu-
nităţile mici se elaborează pe fundalul necesităţii insti-
tuirii unui management eficace al resurselor naturale 
autohtone, care trebuie valorificate prin iniţiativele 
şi investiţiile sectorului privat. Comunităţile rurale în 
această schemă de distribuţie a veniturilor din turism 
obţin un procent consistent pentru perfecţionarea in-
frastructurii şi managementului local, precum şi anga-
jarea locuitorilor în câmpul muncii. Pentru acest lucru 
comunităţile locale urmează să-şi elaboreze propriile 
strategii de atragere şi localizare a companiilor de tu-
rism, protecţia şi valorificarea patrimoniului moştenit, 
conduita localnicilor faţă de turişti şi antreprenori. În 
lipsa acestor strategii proprii, de regulă, activitatea de 
turism şi organizare a agrementului se desfăşoară hao-
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tic, fără impact asupra bugetului local, cu implicarea 
slabă a populaţiei băştinaşe şi cu degradarea mediului 
natural sau a moştenirii istorice. 

Experienţa internaţională arată că succesul pro-
duselor ecoturistice este asigurat de faptul că se deta-
şează de turismul de masă, care produce aglomeraţii 
urbanizate, poluare, servicii standarde, predominarea 
distracţiilor faţă de elementul cognitiv. Recomandările 
în această ordine de idei sunt:

•	 serviciile	 ecoturistice	 necesită	 o	 poziţiona-
re clară ca alternativă a turismului de masă, 
pentru a putea fi comercializate;

•	 mesaje	în	mass-media	nu	numai	despre	fra-

gilitatea naturii, dar, în primul rând, despre 
unicitatea şi semnificaţia ariilor naturale;

•	 compensarea	 lipsei	 de	 informaţii	 generale	
despre ecoturism;

•	 maximizarea	preciziei	mesajului	prin	promo-
varea imaginilor unei destinaţii sau a unei ex-
perienţe inedite;

•	 motivarea	 sporită	 şi	 imaginile	 avansate	 ge-
nerează dorinţa de a repeta vizitele ariilor 
naturale;

•	 promovarea	destinaţiei	ecoturistice	prin	„viu	
grai” este cea mai productivă şi rentabilă me-
todă promoţională.
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Recenzent: prof. univ. dr. hab. E. Turcov

STRUCTURA MESAJULUI PUbLICITAR

Lect. sup. univ. Svetlana DRAgANCEA, ASEM

Le message publicitaire représente une image et un texte. Chaque élément a un rôle à jouer dans 
cette structure publicitaire. Il s’agit d’une cohabitation, d’une collaboration et d’une conjugaison des 
deux composantes en respectant certaines règles.

Publicitatea reprezintă o structură. Prin noţiu-
nea	de	„structură	publicitară”,	 referindu-ne	 la	presă,	
subînţelegem un ansamblu constituit din elemente 
lingvistice şi iconice. Mesajul publicitar conţine un 
text şi o imagine. Ambele componente se conjugă 
în vederea obţinerii unui mesaj mixt, cât mai explicit 
şi mai convingător, pentru a îndemna consumatorul 
să cumpere produsul din publicitate. Pentru a vedea 
cum au evoluat în timp textul şi imaginea şi pentru a 
constata ceea ce reprezintă publicitatea la ora actuală, 
ne vom referi la originea publicităţii. 

Iniţial, cuvântul publicitate nu însemna altceva de-
cât explicaţia pe care o dă DEX-ul (1996:868): „Faptul de a 
face cunoscut un lucru publicului; difuzare de informaţii în 
public; caracterul a ceea ce este public”. Primele urme de 
publicitate comercială le găsim în Antichitatea Romană. 
Pe Forum erau expuse nişte table ce anunţau vânzări. În 
Evul Mediu erau persoane mandatate să strige pe străzi 
informaţii cu caracter politic sau comercial. Existau locuri 
publice rezervate acestor declaraţii. Între Evul Mediu şi 

mijlocul secolului al XIX-lea publicitatea era fie un afiş, 
fie un manifest publicitar în care predomina imaginea. 
Cauza principală a absenţei textelor scrise în publicitatea 
din acea perioadă era analfabetismul. Însă, la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, odată 
cu introducerea şcolarizării obligatorii, această tendinţă 
a scăzut. Textul ocupă un loc din ce în ce mai important 
în publicitatea din presa scrisă, deoarece imprimarea 
fotografiilor pentru epoca dată prezenta nişte dificultăţi 
de ordin tehnic. Când procedeele de imprimare s-au 
îmbunătăţit considerabil, obstacolele tehnice au fost 
lichidate. Progresul tehnic (tipografie, ilustrare, hârtie) 
a avut repercusiuni importante în istoria comunicării. 
Calitatea de informare (prin text) cedează locul moti-
vărilor de ordin afectiv, de seducere, reprezentare în 
publicitate prin imagine. Evoluţia imaginii publicitare 
atestă o tendinţă spre reducerea textului din publicitate 
şi simplificarea elementelor iconice care se rezumă la 
excluderea elementelor secundare, purtătoare de valori 
ale produsului.
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Cele două forme de expresie: iconică şi scrisă, coe-
xistă în mesajul publicitar. Ambele sunt produsul unei 
civilizaţii ale cărei inovaţii îşi găsesc reflectare în mesajul 
publicitar verbal-iconic: tipografie, psihanaliză, desco-
periri, inovaţii tehnice şi până la fantasme şi mituri pe 
care le putem identifica în publicitatea contemporană. 
Geneviève Cornu (1990:95) susţine că totul poate fi ex-
primat printr-o singură componentă iconică, de parcă s-
ar putea evita din ce în ce mai mult scrisul. Unora această 
confuzie a mijloacelor de comunicare prin imagine le va 
părea fatală pentru scriere; altora penetraţia iconicului 
– o îmbogăţire şi o evoluţie a mijloacelor de exprimare. 
Textul şi imaginea din mesajul publicitar contribuie la 
transformarea procesului de comunicare. N.Evraert-Des-
medt (1984 :266), referindu-se la importanţa acestora, 
susţine că îmbinarea lor pare indispensabilă pentru a 
asigura o bună funcţionare a comunicării.* Dominique 
Quessada (2002 :119) afirmă că imaginea publicitară 
este fabricată pentru a ilustra un text, aceasta fiind o 
strategie de comunicare elaborată de către emiţător, 
avâ nd în vedere că discursul publicitar cere o luare de 
poziţie faţă de obiecte, adică faţă de etică. 

 Se întâmplă rar ca o imagine să impună un sens 
unic, fapt întâlnit de regulă atunci când ne exprimăm în 
cuvinte.	Termenul	de	„polisemie”	este	aplicabil	nu	doar	
la cuvinte, ci şi la imagine. O imagine poate reprezenta 
un obiect, o persoană, ea poate, de asemenea, avea 
diferite interpretări, diferite conotaţii. 

Mesajul lingvistic serveşte la fixarea şirului de sem-
nificaţii pe care le produce polisemia imaginii. A începe 
examinarea publicităţii cu imaginea şi nu cu textul poate 
genera mai multe posibilităţi asociative. În publicitatea 

„Deutsche	Bank”	imaginea	reprezintă	o	broască	ţestoa-
să care, în absenţa textului, ne poate permite diferite 
interpretări. Mesajul lingvistic decide, condiţionează, 
accentuează un anumit sens din ansamblul de sensuri 
propuse de imagine. Acelaşi comentariu ar putea avea 
şi	marca	„Scabal”.	Ne	putem	imagina	multe	lucruri	fără	
a	citi	cuvintele	„Des	 tissus	et	des	hommes”,	astfel	 în-
ţelegând că e vorba de stofe, deşi cei care o dată au 
cumpărat sau au purtat haine confecţionate din stofe 
de	marca	„Scabal”	vor	înţelege	imediat	despre	ce	pro-
dus este vorba. Eric Le Neuder (2003 :10) consideră că 
mesajul lingvistic serveşte de pilon ce limitează numărul 
asocierilor posibile, legate de această imagine. Blanche 
Grunig (1998:18), referindu-se la sensurile pe care le 
poate vehicula textul şi imaginea în manifestul publi-
citar, a remarcat că, de fapt, aceste două componente 
se conjugă pentru a repeta o dată vizual şi altă dată 
lingvistic	unul	din	sensurile	posibile.	Ambele	„tipuri	de	
talente artistice” se îmbină pentru a crea un sens unic al 
manifestului, favorizându-se reciproc***. 

Actualmente, avem un echilibru între text şi imagi-
ne, care variază în funcţie de produs, de scopul publi-
cităţii (de a informa sau seduce). Lugrin Gilles şi Pahud 
Stephanie (2001:8) consideră că posibilităţile tehnice 
actuale au ajuns să genereze şi să desăvârşească cele 
două sisteme, care îndeplinesc funcţii complementare: 
imaginea seduce consumatorul, textul îl informează.

Locul fiecărui element din cadrul mesajului publi-
citar este stabilit de anumite reguli. Deşi numărul pu-
blicităţilor ce pot fi create este infinit, ele vor respecta, 
în linii mari, aceste reguli. 

Iată, mai jos, modelul de bază: 

 3

informeaz . 
** „Le rapport aux objets, donc à l’étique, un certain nombre de catégories essentielles, mises en avant par la 

publicité comme ses moyens et ses buts, ne cesse de promettre le bonheur aux humains”.  
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Elementele lingvistice reprezint  trei tipuri de slogane. Cel de acro aj se afl  în partea de sus 

(head line) a publicit ii i este devizul produsului:  

 „Ei joac , tu câ tigi!” (publicitatea Voxtel), „S  ne auzim de bine!” (publicitatea Moldcell), 

„Lumea visurilor mele!” (Alina Electronic, figura 1). Scopul este acela de a aten iona receptorul 

i de a-l face s  memorizeze promisiunea publicitar . În partea de jos (base line) se g se te 

sloganul de baz , care sintetizeaz  strategia economic  sau „promisiunea” m rcii, furnizând 

informa ii suplimentare despre produs sau se adaug  la textul de redac ie i sloganul de marc ; 

este, de fapt, deviza m rcii pe termen lung i devine indisolubil  cu marca: „Creeaz - i propriul 

confort!” (Termogazservice), „Voxtel se gânde te la tine!”, „U    !” 

(Alina Electronic, figura 1).  

Textul de redac ie este argumentativ, obiectiv i informativ, situat în partea de jos a 

publicit ii. Redactat cu caractere mici, el este citit rar, de i persoanele care sunt interesate de 

 
Slogan de acro aj 

 

 

imaginea 

 

 

 

 

 

Text redac ional 

  

Slogan de baz  Pack shot 

 Marca, logotipul 

 

*	„La	conjontion	des	deux	semble	en	effet	indispensable	pour	
assurer le bon fonctionnement de la communication”. 

**	„Le	rapport	aux	objets,	donc	à	l’étique,	un	certain	nombre	de	ca-
tégories	essentielles,	mises	en	avant	par	la	publicité	comme	ses	mo-
yens et ses buts, ne cesse de promettre le bonheur aux humains”. 
***	„Le	contexte	verbal	est	travaillé	pour	favoriser	l’un	de	ses	sens	et	
l’image	(le	contexte	„iconique”)	est	travaillé	pour	favoriser	l’autre”.	

Figura 1



◆ —            MaRketIng

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.2 (58) 2007

84

Elementele lingvistice reprezintă trei tipuri de 
slogane. Cel de acroşaj se află în partea de sus (head 
line) a publicităţii şi este devizul produsului: 

	„Ei	joacă,	tu	câştigi!”	(publicitatea	Voxtel),	„Să	ne	
auzim	de	bine!”	(publicitatea	Moldcell),	„Lumea	visuri-
lor mele!” (Alina Electronic, figura 1). Scopul este acela 
de a atenţiona receptorul şi de a-l face să memorizeze 
promisiunea publicitară. În partea de jos (base line) se 
găseşte sloganul de bază, care sintetizează strategia 
economică	 sau	„promisiunea”	mărcii,	 furnizând	 in-
formaţii suplimentare despre produs sau se adaugă la 
textul de redacţie şi sloganul de marcă; este, de fapt, 
deviza mărcii pe termen lung şi devine indisolubilă cu 
marca:	„Creează-ţi	propriul	confort!”	(Termogazservi-
ce),	„Voxtel	 se	gândeşte	 la	 tine!”,	„Uзменим	жизнь	к	
лучшему!” (Alina Electronic, figura 1). 

Textul de redacţie este argumentativ, obiectiv şi 
informativ, situat în partea de jos a publicităţii. Redactat 
cu caractere mici, el este citit rar, deşi persoanele care 
sunt interesate de produs îl citesc. Denumirea mărcii 
şi logotipul ţine locul semnăturii în anunţul publicitar, 
de	exemplu:	 reţeaua	de	magazine	„Alina	Electronic”	
cu produsele de marca Philips, Volkswagen, Moldcell, 
Orange, Land Rover. Deoarece publicitatea este me-
reu în căutarea inovaţiilor, adesea cuvintele nu pot 
fi explicate decât prin imaginea pe care o vedem în 
mesajul mixt. Aceasta vine în ajutor textului. Potrivit 
Martinei Joly (1999:36), imaginea este considerată 
un limbaj universal. Ea nu necesită traducere, e pe 
înţelesul tuturor.

În plus la cele enumerate referitor la nocivitatea 
produsului, oferte speciale, participări la concursuri, 
adrese,	 elemente	 care	pot	fi	numite	„sateliţi”,	 vom	
remarca obiectul atenţiei noastre în acest studiu 
– imaginea publicitară. Aici produsul este prezent 
adesea în ambalajul de origine, precum consumato-
rul îl va găsi în vânzare. El poate fi obiectul central în 
imagine sau îl putem vedea în partea dreapta de jos 
a manifestului. 

Reprezentarea schematică a părţilor componente 
ale structurii publicitare am făcut-o ţinând cont de pu-
blicităţile examinate şi, în mare parte, această schemă 
este respectată, dar sunt numeroase exemplele când 
unul dintre aceste componente este omis. 

Să definim, în continuare, tipurile de lectură a 
structurii publicitare. Pentru ca cititorul să găsească 
sensul structurii publicitare într-un timp cât mai 
scurt, elementele acestea sunt localizate astfel, ca 
privirea să cadă pe suprafeţele ce poartă informaţii-
cheie: reprezentarea produsului, denumirea mărcii şi 
logotipul ei. Or, mesajele publicitare sunt rar citite de 
la un capăt la altul din lipsa cronică de timp. Dacă ci-
titorul este obişnuit să dea un sens la a ceea ce vede 
pe paginile presei, atunci o multitudine de factori, 
precum: culorile, aranjarea în pagină, proporţiile, to-
nalităţile, armonia şi contrastul, formele, caracterul li-

terelor îl vor constrânge să privească structura publi-
citară într-o anumită ordine. Mulţi autori (Cossette C., 
1983:199-226; Minot F. 2001:132) au scos în evidenţă 
anumite feluri de a parcurge pagina cu privirea. Una 
dintre ele este în formă de Z, care pleacă din partea 
stângă de sus a paginii şi se încheie în cea de jos în 
dreapta. Această lectură este proprie occidentalilor 
care, după o primă privire, vor reveni la elementele 
ce li s-au părut interesante. Acest model e preferat de 
către machetiştii care concep şi execută publicitatea. 
Paralel cu modelul numit, publicitatea se serveşte şi 
de alte moduri de a privi o imagine, care au la bază 
organizări geometrice. Privirea circulară porneşte 
din colţul stâng din partea superioară a paginii, 
parcurge pagina reducând circumferinţa până va 
cuprinde toată suprafaţa. Privirea în oglindă se efec-
tuează în principiu în jurul unei axe orizontale sau 
verticale. Tipul de publicitate creează argumentaţia 
pe	principiul	de	comparaţie	„fără”	şi	„cu”,	„mai	înainte”	
şi	„după”.	Atunci	 când	 anunţul	 este	 fragmentat	 în	
benzi verticale şi orizontale, e cazul privirii cadrilate. 
Anunţurile ce solicită o atare lectură reprezintă o 
bandă desenată sau diferite spaţii ce nu sunt unite 
între ele, care par a fi lăsate în dezordine. Evident 
că există şi alte arhetipuri ce ţin de alte configuraţii 
geometrice, care sunt folosite pentru a surprinde 
receptorul şi a-i propune o lectură neobişnuită a 
structurii publicitare. Aceste tipuri de privire nu se 
exclud una pe alta şi receptorul are libera alegere 
cum să examineze structura publicitară, cu atât mai 
mult că aceasta se face în mod conştient. 

În încheiere, vom remarca importanţa deosebită a 
sistemului de comunicare publicitară. Comunicarea se 
face cu ajutorul structurii publicitare ce conţine două 
mesaje: iconic şi verbal. Fiecare din aceste două mesaje 
are un rol în tandemul imagine-text, dar nicidecum 
de pe poziţii concurente, ci de colaborare, coabitare, 
complementare în scop comercial. Deoarece publici-
tatea este mereu în căutarea inovaţiilor, adesea cuvin-
tele nu pot fi explicate decât prin imaginea pe care o 
vedem în mesajul mixt şi care vine în ajutor textului. 
Atât caracteristicile imaginii, cât şi cele ale textului nu 
sunt actualizate decât printr-o lectură individuală a 
acestora. Fiecare receptor interpretează din punct de 
vedere calitativ şi cantitativ mesajul cu multe conotaţii 
în	 funcţie	de	„background”	 (nivelul	 intelectual)	 in-
dividual şi social (istoria vieţii, apartenenţa culturală, 
cunoaşterea simbolurilor şi a miturilor, susceptibile de 
a fi recunoscute într-un mesaj). 

Prezenţa verbalului şi a iconicului în acelaşi mesaj 
nu înseamnă doar suma lor (text+imagine), ci o inter-
relaţie (text <-> imagine), care generează un sens nou, 
suplimentar. Acest principiu ar trebui luat în considera-
re atunci când se creează publicitatea. Lectura textului 
şi a imaginii nu este o recepţionare pasivă a sensului de 
către cititor, de aceea problema complexităţii mesajului 
publicitar devine şi mai importantă.
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FINANŢAREA INTERNAŢIONALĂ 
ŞI GESTIUNEA AJUTORULUI STRĂIN

(sau care sunt condiţiile ca ajutorul exterior să poată promova reformele?)

Conf. univ. dr. Andrei PETROIA; 
St. Oleg gLIBICIuC, ASEM

Les analyses des évolutions de l’aide et des réformes dans les différents pays montrent une rela-
tion étroite entre eux. Dans cet article, pour la période de la fin du XXème siècle, il est examiné le cas 
de la République de Moldavie en ce qui concerne l’aide extérieur qui peut promouvoir les réformes 
dans certaines conditions (y compris la stabilité politique, bonne gouvernance etc.). Ici sont présen-
tées diverses réactions des différents représentants de la société moldave aux conditions des bailleurs 
de fonds. De même, il est mentionné qu’à coté de conditionnalité des bailleurs de fonds, il faut aug-
menter la responsabilité du pays pour la politique économique. Si le gouvernement s’est engagé à 
obtenir tels ou tels résultats, il doit respecter les obligations prises par lui-même.

Odată, R.Dornbusch, fost profesor al Fondului de 
ştiinţe economice din cadrul WTI, fost consilier economic 
principal	al	BM	şi	FMI,	într-un	interviu	a	menţionat:	„Oare	
politica FMI este prea rigidă, chiar denaturată, condu-
când economia ţărilor la faliment? Oare anume acesta 
este vinovat pentru toate consecinţele sociale teribile ale 
crizelor financiare recente? FMI e teribil în previziunea 
crizei, slab în supraveghere, dar este exact şi reuşit, în-
dată ce afacerile vor atinge tratarea posttraumatică”.

Analizele evoluţiilor ajutorului străin şi ale refor-
melor în diferite ţări arată o legătură strânsă între 
acestea.

După părerea noastră, în prezent, ajutorul din exte-
rior poate promova reformele într-o ţară cum este Repu-
blica Moldova, conformându-se următoarelor condiţii:

1. Stabilitatea politică.
2. Prezenţa unor structuri competente în ges-

tiunea ajutorului străin.
3. Buna guvernare.
4. Nivelul foarte scăzut al corupţiei.
5. Prezenţa unor condiţii economice şi sociale, 

care permit o utilizare efectivă şi eficace a 
ajutorului.

6. Absenţa (sau cel puţin soluţionarea cât mai 
posibilă) a problemelor instituţionale.

7. Transparenţa şi înţelegerea tuturor etapelor 
fiecărei reforme.

8. Buna corelare şi coordonare a acţiunilor tutu-
ror donatorilor de fonduri.

În domeniul politic, poate fi menţionat faptul că, 
odată cu declaraţia independenţei, Moldova a pierdut 
cel puţin 5 ani – timp în care, practic, n-au fost efec-
tuate reforme. Economia a degradat, nivelul de viaţă 
a scăzut radical şi nimeni n-a executat legislaţia. Prin-
cipalele cauze care au condus la această situaţie erau 
confruntările dintre liderii partidelor politice, precum 
şi între unele partide. De asemenea, cauza esenţială 
a problemelor noastre poate fi considerată situaţia 
actuală a puterii, când nu toate responsabilităţile sunt 

delimitate într-un mod clar. Avem mulţi politicieni care 
nu sunt capabili să administreze. (Aici ne referim doar la 
o perioadă concretă în scopul cercetării date – perioada 
de după criza financiară din Rusia din anul 1998).

Fenomenul corupţiei care s-a infiltrat în relaţiile 
atât dintre persoanele de la putere, cât şi între oamenii 
simpli	reprezintă	o	consecinţă	a	„neîncrederii”	în	struc-
turile puterii de stat.

Agenţia Internaţională Moody’s Investors Service, 
de mai multe ori, reducea ratingul monetar al ţării 
noastre, inclusiv binecunoscutul rating al Euro-obli-
gaţiunilor emise de către R.Moldova. Drept exemplu 
elocvent putem aminti că pe parcursul ultimilor trei ani 
ai mileniului trecut, ratingul s-a micşorat în 4 paşi: de 
la Ba2 în 1997 la B3 în 2000. „Moody’s” explică această 
reducere a ratingurilor prin stoparea temporară sau 
totală a importurilor din partea agenţilor energetici. 
O altă cauză a scăderii, după aceeaşi sursă, era situaţia 
economică şi politică dificilă în ţară. Conflictul de lungă 
durată dintre Preşedinte şi Parlament s-a finalizat, după 
câte ştim, cu o agravare a relaţiilor cu Fondul Monetar 
Internaţional şi Banca Mondială din cauza atitudinii 
refractare a Legislativului în ce priveşte transformările 
structurale în ansamblu şi privatizarea întreprinderilor 
de vinificaţie şi tutun. Adversarii privatizării întreprin-
derilor vizate spuneau că statul trebuie să păstreze 
aceste întreprinderi în posesiunea sa ca o ramură 
strategică pentru economia Moldovei.

Trebuie să menţionăm că printre consecinţele 
negative ale întreruperii relaţiilor cu aceşti principali 
donatori de fonduri şi ale scăderii ratingului au fost 
creşterea ratei dobânzii pentru împrumuturile oferite 
de creditorii rămaşi, ceea ce a mărit sumele pentru des-
ervirea datoriilor externe pe viitor. Deservirea majorată 
a datoriei, la rândul ei, va deturna resursele bugetare 
destinate reformelor scontate, astfel va creşte nivelul 
deficitului bugetar (de aici decurg şi alte consecinţe).

În domeniul economic, am dori să ne oprim asupra 
condiţiilor care au fost create de facto recent în econo-
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mia Moldovei. În primul rând, e vorba de anumiţi indici 
macroeconomici care sunt legaţi de datoria externă a 
ţării şi care, din nefericire, nu atrag nici investitori străini 
privaţi, nici mari donatori de fonduri multilaterale şi 
bilaterale.

Cu aceşti indicatori ce vizează capacitatea Moldovei 
de a deservi datoriile sale (vezi tabelul 1), e foarte dificil 

a găsi donatori de fonduri şi a-i asigura că mijloacele 
acordate de ei vor fi rambursate în termenele stabilite.

Ameliorând aceşti indici, R.Moldova mai poate 
avea şansa de a obţine ajutor din exterior, care ar 
facilita trecerea la perioada de tranziţie cu succes. 
Aceasta e strâns legat de factorii (condiţiile) menţionaţi 
mai sus.

Tabelul 1
Indicii macroeconomici vizând datoria externă a Moldovei

(datoria pentru resursele energetice este exclusă)

Unitatea de măsură 1998 1999

Datoria externă la finele perioadei milioane $ 1112,74 1069,74

Datoria externă guvernamentală* milioane $ 832,93 766,47

Datoria externă / PIB % 65,5 92,2

Datoria externă / populaţie** $ / locuitor 305,7 297,15

Plata datoriei externe (după grafic) milioane $ 213,34 248,39

Plata reală a datoriei externe (plăţile efective)
dintre care: principalul
 dobânda

milioane $
- // -
- // -

160,93
112,20
48,73

198,70
144,82
53,88

Deservirea datoriei externe (după orar) / exportul de 
bunuri şi servicii

% 27,61 43,34

Deservirea reală a datoriei externe / exportul de bunuri 
şi servicii

% 20,80 34,67

Deservirea reală a datoriei externe în procente / exportul 
de bunuri şi servicii

% 6,30 9,40

Deservirea datoriei externe guvernamentale (după grafic) milioane $ 124,71 108,61

Deservirea reală a datoriei externe guvernamentale
dintre care : principalul
 ratele

milioane $
- // -
- // -

75,59
41,48
34,11

89,39
47,50
41,89

Deservirea reală a datoriei externe / veniturile bugetului 
consolidat

% 14,92 30,69

Sursa: Banca Naţională a Moldovei, Raport Anual, martie 2000.

NB :  * include datoria guvernamentală directă şi datoria garantată de Guvern
 ** numărul populaţiei fără Transnistria

În al doilea rând, e necesar de a crea condiţii fiscale 
favorabile pentru toate fluxurile de ajutor străin. Uneori, 
apar asemenea situaţii bizare când creditorii refuză să 
împrumute, fiindcă cunosc de la bun început că, din 
cauza sistemului de impozitare, doar o parte a ajutorului 
ajunge la destinaţie. Aici, este obligatoriu să menţionăm 
că organizarea unei bune monitorizări şi a unei evaluări 
profesionale pe etape a fiecărui proiect ar permite do-
natorilor să aibă încredere în ţările destinatare.

În pofida celor relatate, considerăm că face să re-
curgem la ajutorul din exterior doar în cazul situaţiilor 
urgente, argumentate prin proiecte bine elaborate şi 
justificate, precum şi prin lipsa reală a surselor interne 
de finanţare.

De exemplu, Guvernul Republicii Moldova, după 
„pierderea”	ajutorului	din	partea	principalilor	donatori	
de fonduri, a început să caute posibilităţi pentru a con-
tinua reformele începute în interiorul ţării. Reprezen-

tanţii organizaţiilor financiare internaţionale au spus că 
Moldova putea să aibă următoarele consecinţe în urma 
suspendării finanţării externe: rezervele Băncii Naţio-
nale a Moldovei (BNM) puteau să se diminueze brusc, 
acordarea creditelor de către BNM Guvernului (sumele 
creditelor destinate economiei) putea să scadă şi, în fine, 
Executivul ar fi fost obligat să reducă cheltuielile bugetu-
lui. Nu erau excluse nici chiar efectele inflaţioniste.

Pentru moment, se poate observa că Guvernul a 
reuşit să organizeze toate afacerile sale la un nivel care 
permite asigurarea cheltuielilor bugetare preconizate, 
inclusiv serviciul datoriei externe, din veniturile interne. 
După suspendarea finanţării de către marile organisme 
internaţionale, Guvernul a adoptat un nou plan de 
acţiuni. Acest program a stipulat, în particular, restruc-
turarea datoriilor externe, emiterea noilor obligaţiuni 
pentru acoperirea deficitului bugetar, optimizarea 
cheltuielilor, majorarea asistenţei fiscale, lupta contra 
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economiei tenebre şi a corupţiei etc. Efectuând toate 
aceste măsuri, Guvernul a prevăzut prezenţa unei 
enorme sume suplimentare în buget.

De asemenea, sunt prezente diferite reacţii ale di-
feritor reprezentanţi ai societăţii moldoveneşti privind 
condiţiile creditorilor. Sunt persoane care au criticat 
organizaţiile financiare internaţionale, declarând că 
memorandumul, semnat la finele anilor ‘90 cu FMI, 
aduce prejudicii producătorilor autohtoni. Deşi apre-
ciau pozitiv integrarea între Guvernul Moldovei, pe 
de o parte, şi Banca Mondială şi FMI, pe de altă parte, 
considerau că aceste instituţii au condus la o deschi-
dere excesivă a frontierelor Republicii Moldova şi au 
„înlănţuit”	producătorii	autohtoni.

În cadrul întrevederilor cu experţii Băncii Mondiale, 
deputaţii Comisiei Parlamentare pentru sănătate şi 
protecţie socială au menţionat că Moldova nu poate 
accepta un credit de la BM destinat reformei în cadrul 
medicinii, pentru că acest credit prevede utilizarea 
a 20% pentru administrarea proiectului reformei. În 
acelaşi timp, deputaţii considerau că proiectul refor-
mei, care prevede lichidarea multor spitale şi dezvol-
tarea medicinii primare, are un cost social ridicat şi va 
provoca o revoltă a medicilor. În plus, ei susţineau că 
proiectul în cauză nu este în concordanţă cu programul 
dezvoltării medicinii adoptat de Guvern, care prevede 

instituirea medicinii prin asigurări. Alţi deputaţi au 
acuzat BM şi FMI de faptul că acestea vor să acorde 
credite pentru a obţine anumite profituri, efectuând 
învăţământul în străinătate al medicilor moldoveni şi 
salarizând din contul creditelor experţii străini.

Reprezentanţii	sindicatului	„Sănătate”	nu	susţineau	
condiţiile BM referitoare la închiderea sau lichidarea 
anumitor instituţii medicale, pentru că prin aceste 
măsuri vor fi concediaţi mulţi medici, astfel populaţia 
va pierde ultimele posibilităţi de a avea cel puţin acces 
la spitale, în timp ce nivelul de creştere a maladiilor 
incurabile şi cronice este apreciat ca fiind galopant. 
Din cauza lipsei mijloacelor de tratament, oamenii nu 
pot să se interneze în spitale, dar totuşi aceasta nu în-
seamnă că e necesar de a închide spitalele.

Considerăm că toate acestea ne vorbesc despre 
faptul că este necesară o apropiere de condiţiile puse 
de către toţi furnizorii de fonduri. Situaţia ţării trebuie 
bine studiată în toate domeniile. Uneori, poate fi ob-
servat formalismul condiţiilor, ceea ce este inacceptabil 
în domeniul acordării ajutorului.

Totuşi, pe lângă condiţionarea creditorilor, e ne-
cesar a menţiona că trebuie ridicată responsabilitatea 
ţării în politica economică. Dacă Guvernul s-a angajat 
să obţină un rezultat sau altul, trebuie să respecte 
obligaţiile luate. 

Recenzent: conf. univ. dr.  A. Şestacovscaia

POTENŢIALUL DE ExPORT AL PRODUSELOR VINICOLE – 
SINTAGMĂ SAU CERTITUDINE?

Drd. Olga BEjENARu, ASEM

In the conditions of market economy and development of international relations, a special at-
tention is paid to the export of the local products on the external market.

the wine industry is traditionally the strongest sector of the national economy and, in the same 
time, it is the sector in which Moldova has an international name. In Moldova, wine is produced 
since ancient times. the Republic became the main exporter of wine on the internal market of USSR, 
each second bottle of wine and each third bottle of champagne being produced in Moldova or from 
raw materials of Moldovan origin. the export capacity of the Moldovan wine products was the most 
competitive in relation to price / quality, an advantage which seam to disappear.

Promovarea exportului produselor autohtone 
pe piaţa externă devine o condiţie pentru Republica 
Moldova în condiţiile economiei de piaţă şi extinderii 
relaţiilor comerciale internaţionale. 

 Industria vinicolă este în mod tradiţional cel 
mai puternic sector al economiei naţionale, precum 
şi sectorul în care Moldova se bucură de renume in-
ternaţional. În R.Moldova, vinul se produce din cele 
mai străvechi timpuri. Republica devenea cel mai 
mare exportator de vinuri pe piaţa internă a URSS, 
fiecare a doua sticlă de vin şi fiecare a treia sticlă 
de şampanie era produsă la noi sau din materialele 
primare de provenienţă moldovenească, suprafaţa 

totală a viilor constituia peste 220 000 de hectare, care 
dădeau circa 1 140 000 tone de struguri, din care se 
produceau 42 de mln de decalitri de vin, astăzi fiind 
deja o sintagmă. 

Potenţialul de export al produselor vinicole moldo-
veneşti era cel mai competitiv în raportul calitate/preţ, 
avantaj ce pare a se pierde în timp. Începând cu 1985, 
suprafeţele de viţă-de-vie din toată lumea se reduc cu 
1-2% în an. În Moldova, acest proces începuse deja în 
1975. Reducerea suprafeţelor de viţă-de-vie în ultimele 
decenii a influenţat şi cantitatea de produse alcoolice 
produse în lume, de la 325 mii dal în 1987 la 265 mii 
dal în 1993. 
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În scopul redresării acestei situaţii a fost elaborat şi 
implementat “Programul prezidenţial de restabilire şi 
dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei în anii 2002-2020”, 
ce are drept scop dezvoltarea ramurii vinicole, inclusiv 
prin extinderea plantaţiilor de viţă-de-vie. (În confor-
mitate cu acest program, pentru anii 2002-2020, roada 
medie de struguri, luându-se în calcul şi plantaţiile noi, 
va constitui 8 tone la hectar, productivitatea masivelor 
existente urmând să nu coboare sub 4-5 tone la hectar. 
Se prevede ca spre anul 2015 media să urce la 6,95 tone 
la hectar. Pe parcursul aceleiaşi perioade de timp vor fi 
defrişate 65 mii de hectare de vii bătrâne şi plantate 60 
mii de hectare de vii tinere. Corespunzător, va creşte 
volumul total al roadei de soiuri tehnice, atingând cifra 
de 460 mii tone în 2020, va spori calitatea strugurilor 
recoltaţi, deci şi a vinurilor produse.

Inclusiv în acest scop, la finele anului 2006, se apro-
bă	şi	se	lansează	„Strategia	de	atragere	a	investiţiilor	
şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015”, 
care constă în crearea mediului de afaceri favorabil 

pentru activitatea investiţională, ce stimulează fluxul 
de investiţii în ţară şi contribuie esenţial la creşterea 
potenţialului de export. 

În acelaşi scop au fost majorate esenţial şi sub-
venţiile pe anul 2007, pentru înfiinţarea plantaţiilor 
vitivinicole şi stimularea producţiei calitative de vinuri. 
Din suma de 327 mln lei din Fondul de susţinere a 
agriculturii, un sfert – 87 mln lei – sunt planificaţi să fie 
destinaţi susţinerii sectorului de viţă-de-vie.

În plus, arealul vitivinicol al ţării urmează să fie 
delimitat în 4 regiuni/zone: Codru (Centrală), Sud-Estică 
(Purcari), Zona Sudică (Cahul) şi Zona Nordică (Bălţi), 22 
de centre şi 83 de plaiuri vitivinicole. O astfel de hotărâ-
re a fost aprobată de Guvern, la 22 noiembrie 2006, la 
propunerea	Agenţiei	Agroindustriale	„Moldova-Vin”.

La ora actuală, în Republica Moldova sunt culti-
vate o varietate de soiuri de viţă-de-vie, dintre care: 
soiuri europene – 70%, soiuri caucaziene – 14%, soiuri 
autohtone – 16%. Structura acestora, conform tipurilor 
tehnologice, este reprezentată în figura 1:

Tabelul 1
Suprafaţa viilor în 1975-1995 (mii hectare)

1970 1975 1980 1985 1990 1992 1994 1995

Suprafaţa plantaţiilor de 
viţă-de-vie

251 287 256 220 201 193 186 194

Sursă: Anuarul Statistic al Republicii Moldova în 1995, Chişinău 1996, p.292

Tabelul 2
Suprafaţa viilor în 2001-2005 (mii hectare)

2001 2002 2003 2004 2005

Suprafaţa plantaţiilor de viţă-de-vie 155 152 149 146 147

Sursă: bazată pe informaţia Agenţiei Agro-Industriale “Moldova-Vin”
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Potrivit estimărilor, piaţa mondială a vinului ar pu-
tea creşte cu aproape 10 la sută, până în 2010, mai ales 
ca urmare a recentelor clasări ale Chinei şi Rusiei în pri-
mele 10 ţări consumatoare, informează AFP, Rompres şi 
ziarul financiar electronic www.smartfinancial.ro. 

În anul 2010, piaţa mondială a vinului poate 
ajunge la 117 miliarde de dolari (90 miliarde euro), 
adică la o creştere de 9,4 la sută între anii 2005 şi 
2010, conform unui studiu prezentat de Vinexpo, 
cel mai mare târg de profil din lume, care are loc în 
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fiecare vară în oraşul francez Bordeaux. Astfel, Franţa 
va	fi	„detronată”	în	2010	de	Statele	Unite	ale	Americii	
şi Italia în topul consumului mondial de vin, potrivit 
Vinexpo. Consumul de vin al Statelor Unite va atinge 
27,3 milioane de hectolitri în 2010, de la 23 milioane 
în 2005, întrecând consumul de vin din Franţa, care 
va scădea la 24,9 milioane de hectolitri, de la 27,4 
milioane de hectolitri în 2005. 

Piaţa vinului, fără a include şampania, va atinge 
un nivel de 22,8 miliarde de dolari în 2010, faţă de 
19,2 miliarde în 2005, cea mai mare creştere urmând 

să o înregistreze sticlele de vin cu un preţ ce depăşeşte 
cinci dolari. Italia va rămâne a doua piaţă în ceea ce 
priveşte consumul de vin în 2010, cu un consum de 
27,2 milioane de hectolitri. În total, piaţa vinurilor slabe, 
cu un conţinut de alcool de sub 15 grade va creşte din 
punctul de vedere al volumului de la 211,9 milioane 
de hectolitri în 2005 la 224,8 milioane de hectolitri în 
2010. Piaţa băuturilor alcoolice va atinge o valoare de 
180,7 miliarde de dolari în 2010, tequila, cognacul şi 
romul urmând să înlocuiască votca în topul băuturilor 
cu cea mai mare creştere.

Tabelul 3
Rezultatele activităţii industriei vinului şi alcoolului în anul 2006, 

în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent

Denumirea producţiei
Unitatea 

de măsură
Anul % executării 

faţă de anul 20052006 2005

Vin de struguri îmbuteliat mii dal 8959 24053 37

Vinuri spumante şi spumoase mii sticle 7001 15995 44

Divin mii dal 569 876 65

Brandy, votcă şi alte băuturi tari mii dal 1665 2298 72

Alcool etilic mii dal 994 1416 70

Sursă: bazată pe informaţia Agentiei Agro-Industriale “Moldova-Vin” 

Însă, în baza datelor din tabel, putem observa 
că rezultatul activităţii industriei vinului în 2006 este 
mult mai slab, comparativ cu anul precedent. Cauza 
esenţială a acestei situaţii a fost interzicerea livrărilor 
şi a comerţului de vinuri moldoveneşti pe piaţa Ru-
siei, embargo impus la 27 martie 2006. Acest fapt s-a 
produs, deoarece Rusia a avut o cotă de circa 80% în 
totalul exporturilor vinicole moldoveneşti.

Măsura a avut un puternic impact asupra econo-
miei, în condiţiile în care o treime din PIB era asigurat de 
sectorul vitivinicol. Exporturile de vinuri reprezentau 
anterior până la 30% din livrările externe de mărfuri 
autohtone. Creşterea economică a încetinit, industria 
şi exporturile au intrat pe semnul minus pentru pri-
ma dată în mai mult de şase ani. În 2006, Republica 
Moldova a exportat vinuri şi alte produse alcoolice în 
mărime de 173 mln USD, cu circa 45% mai puţin decât 
în 2005, iar fabricarea băuturilor alcoolice distilate s-a 
redus cu 31%, altfel spus, fabricarea vinului a scăzut 
de două ori şi, potrivit unor date pesimiste, fiecare în-
treprindere valorifica doar a zecea parte din potenţial. 
Conform comunicatului Uniunii Oenologilor Moldovei, 

producţia vinicolă stocată în Rusia, până la impunerea 
embargoului, este evaluată la 180 mln USD, care deja 
este înregistrată drept pierdere.

Astfel, cu certitudine putem spune că potenţialul 
de export al Republicii Moldova depinde mult de 
reorientarea geografică a comerţului exterior, însă şi 
de ponderea enormă a materiei prime în structura sa. 
La începutul anilor 1990, peste 50% din vinul exportat 
era vinul brut, materia primă realizată la un preţ de 
3-5 ori mai inferior decât cel a unei cantităţi identice 
îmbuteliate. 

O situaţie asemănătoare, dar nu de asemenea 
proporţii, s-a produs şi în anul 1996, când în urma 
acţiunilor întreprinse de Federaţia Rusă – introducerea 
monopolului de stat la producţia şi importul de bău-
turi alcoolice în Rusia, ţara noastră pierde un segment 
important din piaţa acestei ţări.

Un alt exemplu ar fi diminuarea producţiei indu-
striale de băuturi alcoolice în anii 1998-1999, ca rezultat 
al crizei economice din Rusia, legată de devalorizarea 
rublei ruseşti, ceea ce se răsfrânge direct asupra situa-
ţiei economice a R.Moldova în ansamblu.

Tabelul 4
producţia de băuturi alcoolice

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Divin, mii dal 306,7 286,7 307,9 426,7 595,6 674,1 661,1 727,2

Vinuri spumante, mii dal 1345 519 675 416 584 613 739 931

Vinuri naturale, mil. dal 19,1 12,0 6,7 10,7 15,5 14,8 19,1 30,6

Sursă: în baza informaţiei Biroului Naţional de Statistică al RM
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Acest fapt denotă o dependenţă excesivă faţă de 
piaţa de desfacere rusă, ceea ce necesită o reorientare 
urgentă a pieţelor naţionale.

Reorientarea parţială a comerţului exterior spre 
Uniunea Europeană, precum şi reducerea la minimum 
a materiei prime exportate poate duce nu doar la creş-
terea potenţialului de export al producţiei vinicole, ci 
şi a potenţialului economic în ansamblu al Republicii 
Moldova, ce este condiţionat de complexul agroindu-
strial. În plus, consumul băuturilor alcoolice pe piaţa 
mondială este în creştere şi, potrivit estimărilor, va 
continua să crească constant cel puţin până în 2010. 
Evoluţia este datorată creşterii consumului de alcool 
în toate părţile lumii: China, SUA, Rusia, Italia, ţări al 
căror import se majorează în continuare. Potenţialul 
de export al Republicii Moldova poate creşte astfel 
esenţial, un prim pas fiind făcut deja, deoarece în 2006 
Moldova începe exportul de produse vinicole către 
China, ţară ce ne-ar putea oferi o piaţă de desfacere 
destul de semnificativă, valoarea exportului fiind de 
300 mii USD. În China, pot fi întâlnite deja produsele 
a 12 companii din Moldova, iar în aprilie curent a avut 
loc un Festival al culturii şi vinificaţiei moldoveneşti la 
Shanghai, precum şi o prezentare a vinurilor moldo-
veneşti în Stockholm, capitala Suediei.

Dacă e să excludem influenţa pieţei ruse, exportu-
rile au crescut pe un şir de destinaţii. Până la începutul 
lunii noiembrie 2006, R. Moldova a exportat către Uniu-
nea Europeană produse vinicole în valoare de 8,7 mln 
USD, mai mult cu 32% comparativ cu aceeaşi perioadă 
a anului 2005. În România, livrările s-au majorat de 17 
ori, exporturile spre Ucraina s-au dublat, iar livrările 
spre Polonia au avansat cu 25%. După embargo, Chişi-
năul a intensificat măsurile de promovare pe alte pieţe. 
Experţii indică tot mai mult că pieţele netradiţionale ar 
fi	una	dintre	soluţiile	pentru	Republica	Moldova.	„Pieţe	
exotice” pentru vinurile moldoveneşti ar putea să fie 
China	–	deja	„descoperită”	de	către	Moldova,	 India,	
Japonia sau Suedia.

Anual, R.Moldova exportă circa 95% din vinuri 
şi 60% din divinuri (excepţie 2006). Conform datelor 
COMTRADE din 2003, cota-parte a exporturilor de 
vinuri moldoveneşti în lume constituie 1,2%, ceea ce 
corespunde locului 11. Lideri sunt: Franţa (37%), Italia 
(17%), Spania (9%). În topul exportatorilor mondiali de 
vin spumant în 2003, Moldova a ocupat locul 14, cota-
parte fiind de 0,3%. Aceasta deoarece exportul mondial 
de vin spumant este dominat de Franţa (68%), Spania 
(10%) şi Italia (8%). În topul exportatorilor mondiali 
de distilate de vin Moldova deţine locul 8, cota-parte 
fiind mai mică de 2%, după Franţa, Singapore, Spania, 
Hong Kong, Italia. 

Accesul către noile pieţe de desfacere, precum şi 
creşterea potenţialului de export pe pieţele existente va 
depinde, în mare măsură, de următorii factori: 

- armonizarea legislaţiei, dezvoltarea cadrului 
juridic preferenţial cu UE; 

- conformarea la sistemele internaţionale de 
standardizare şi control al calităţii; 

- asigurarea dezvoltării stabile şi eficiente a sec-
torului în funcţie de conjunctură, posibilităţile 
pieţei interne şi accesul la pieţele externe; 

- sporirea productivităţii, a calităţii şi competi-
tivităţii produselor vitivinicole;

- crearea unui regim stimulator pentru dezvol-
tarea sferei de cercetare-dezvoltare;

- pătrunderea masivă în ţară a capitalului străin 
şi explorarea la maximum a oportunităţilor 
existente, dar nerealizate;

- modernizarea tehnologiilor şi introducerea 
unor tehnologii performante noi;

- reacţia adecvată la schimbările preferinţelor 
consumatorilor şi a cerinţelor pieţelor tradi-
ţionale; 

- diversificarea sortimentelor de produse vini-
cole; 

- oferirea de noi oportunităţi şi avantaje de 
ordin fiscal, comercial atât investitorilor exis-
tenţi şi potenţiali, cât şi exportatorilor;

- controlul calităţii produselor exportate şi 
combaterea contrafacerii acestora;

- promovarea politicii statului în domeniul vi-
ticulturii, fabricării şi circulaţiei producţiei al-
coolice;

- studierea şi monitorizarea pieţei interne şi 
externe de produse alcoolice; 

- promovarea cooperării, participarea activă 
la expoziţiile şi concursurile internaţionale şi 
naţionale de vinuri; 

- promovarea intereselor producătorului au-
tohton pe aceste pieţe; 

- oferirea unui suport juridic eficient şi real din 
partea statului agenţilor economici. 

Totodată, conform rezultatelor pentru 9 luni ale 
anului 2006 privind fabricarea vinurilor, divinurilor, 
băuturilor alcoolice derivate: din totalul de întreprin-
deri ce activau în ramură 30,3% (72 din 238) au fost 
rentabile; 66,4% (158) – nerentabile; 3,3% (8) – n-au 
rezultat financiar sau lipseşte activitatea.

Rezultatul financiar cumulativ al ramurii a fost de 
– (minus) 150,6 mln lei.

Astfel, cu certitudine putem afirma că, după dez-
membrarea URSS, avantajul comparativ pe care l-a avut 
Republica Moldova în acest domeniu prin existenţa 
unei pieţe sigure şi imense a dispărut, însă creşterea 
consumului de alcool în toate ţările lumii, penetrarea 
produselor vinicole pe pieţele mondiale fac posibilă 
creşterea potenţialului de export al produselor vini-
cole. Moldova dispune de potenţial ce merită să fie 
dezvoltat.

Recenzenţi: conf. univ. dr. V. Lupu;
conf. univ. dr. M. Pisaniuc 
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ACHIZIŢII  ŞI  FUZIUNI  CORPORATIVE  îN  bAZA  GLObALIZĂRII

Comp. Vlad POLEARuş, ASEM

global economic competition generates mergers and acquisitions of national and international 
companies. 

Procesul globalizării nu a fost declanşat în-
tâmplător sau spontan, el manifestându-se drept o 
consecinţă a anumitor tendinţe anterioare. Totodată, 
a apărut ca un răspuns la crizele din domeniul econo-
mic, energetic, financiar, valutar, al materiilor prime şi 
alimentar de la sfârşitul anilor ‘60 – începutul anilor ‘70, 
ce au zguduit economia lumii. El a căpătat contururi 
în calitate de mijloc strategic la care au apelat mari 
firme şi mari bănci pentru asigurarea profitabilităţii 
lor indiferent de oscilaţiile superficiale sau profunde 
ce au avut loc în diferite economii, unde acestea îşi au 
plasate capitalurile.

Henry Kissinger, secretar de stat american în 
perioada mandatului preşedintelui Richard Nixon, 
menţiona	în	ianuarie	2005:	„Dezvoltarea	rapidă	a	eco-
nomiei chineze şi creşterea puterii de stat a Chinei sunt 
favorabile păcii şi prosperităţii mondiale ... Dezvoltarea 
economică a acesteia a adus într-adevăr o serie de pro-
vocări, însă acestea ţin de concurenţa internaţională şi 
se pot soluţiona pe baza regulilor concurenţei”.1

„Demonstraţiile	împotriva	globalizării...	constituie	
semnale de alarmă timpurii, evidenţiind importanţa 
politică potenţială a celor care se consideră la mila 
unora pe care nu le pot influenţa”, menţionează Henry 
Kissinger2. 

Abordarea globalizării drept proces presupune 
analiza intrărilor, a proceselor ce au loc şi a ieşirilor, care 
devin intrări pentru alte procese, având o evoluţie şi o 
continuitate de secole.

Viziunea noastră referitoare la globalizarea baza-
tă pe un proces evolutiv o prezentăm în figura 1.

În sinteză, se poate spune că tabloul economiei 
mondiale, la ora actuală a globalizării, prezintă fluxuri 
internaţionale tot mai largi şi mai profunde ale comer-
ţului, finanţelor, capitalului, transferului de tehnologii, 
informaţiilor care se interferează într-o piaţă mondială 
unică integrată.

Globalizarea vieţii de afaceri se realizează sub in-
cidenţa activităţii marilor corporaţii transnaţionale. 
Inovaţiile tehnologice au permis circulaţia tot mai 
liberă şi mai ieftină a mărfurilor, banilor, persoane-
lor. Astfel, actorii economici sunt nevoiţi, pentru a 
rezista pe piaţă, să-şi extindă sfera de acţiune în afara 

graniţelor naţionale, recurgând la managementul 
transnaţional în domeniul inovaţiilor, producerii şi 
desfacerii.3

Globalizarea pune într-un cadru nou şi redirecţio-
nează dezvoltarea economiei mondiale.

Inevitabil, se pune întrebarea de prospectivă: 
cum se va desfăşura mai departe globalizarea? Pentru 
aceasta este necesar să specificăm, desigur, cu un anu-
mit grad de aproximaţie – limitele, costurile, dilemele 
şi pariurile globalizării.

Limitele sunt definite, mai întâi, de interesele 
specifice ale statelor de unde provin CTN şi băncile 
transnaţionale, de nivelul, starea şi posibilităţile econo-
miilor acestor ţări. În al doilea rând, CTN şi marile bănci 
au interese ce pot deveni antagoniste, aflându-se într-o 
continuă competiţie în diferite domenii şi regiuni ale 
planetei. Printre modalităţile de concentrare a puterii 
globale în mâinile unor CTN se numără achiziţiile, 
fuziunile şi alianţele strategice. În al treilea rând, ţările 
şi economiile care fac obiectul expansiunii transnaţio-
nalelor au diferite posibilităţi şi capacităţi de a se opune 
transformării lor în victime neputincioase.

Din punctul nostru de vedere, procesul de globa-
lizare a influenţat şi a dezvoltat practica achiziţiilor, 
fuziunilor şi alianţelor strategice. Acest fenomen ia 
amploare atât în ţările economic dezvoltate, cât şi în 
ţările în curs de dezvoltare. 

Conform datelor companiei PricewaterhouseCoo-
pers (ce deţine 770 oficii în 149 de ţări, oficiul New York, 
în 2006, 425 companii din ratingul FT Global au fost 
clienţii PricewaterhouseCoopers). În 2006, aproape 
jumătate dintre conducătorii celor mai mari companii 
din lume (cca 47%) şi-au exprimat dorinţa de a efectua 
în următoarele 12 luni o tranzacţie de achiziţie sau 
fuziune. În trecut, de la fluxurile de investiţii directe 
aveau de câştigat îndeosebi Europa şi SUA, la momen-
tul actual cea mai mare cotă este destinată ţărilor în 
curs de dezvoltare. 

Compania PricewaterhouseCoopers menţionea-
ză că cea mai activă piaţă de achiziţii sau fuziuni se 
evidenţiază în ţările în curs de dezvoltare. În calitate 
de factori ce stimulează achiziţiile sau fuziunile sunt 
menţionaţi următorii (vezi tabelul 2).

1 www.globalizarea.com/globalizare-stiri-china.htm
2 Dinu Marin ,,Globalizarea şi aproximările ei”, Editura Economică, 
Bucureşti, 2004, pag.170

3 Dumitru Patriche, Mihai Felea ,,Comerţ şi globalizare”, Editura ASE, 
Bucureşti, 2003, pag.45
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Figura 1. Abordarea globalizării bazată pe proces
Sursa: elaborată de autor

Tabelul 1
Exemple de achiziţii şi fuziuni în anii 2003- 2007

Companiile Descrierea tranzacţiei
Valoarea aproximativă

Dolari SUA

2003

Hughes Electronics Corp
Consultarea privind vinderea a 34% către News Corporation 
şi despărţirea Hughes de General Motors Corp.

$29,000,000,000

2004
Telecom Italia Mobile Vinderea restului de acţiuni către Telecom Italia $28,000,000,000

Consortium led by Sony Procurarea a Metro-Goldwyn-Mayer Inc. 4,900,000,000

Corporation of America

Conocophillips procurarea a 7.6% de acţiuni ale Lukoil de la guvernul Federaţiei Ruse 2,900,000,000
government of Romania Vinderea a 51% acţiuni în SNp petrom SA către OMV Ag 1,800,000,000

2005
AT&T Corp. Vinderea companiei către SBC Communications $21,800,000,000

Ashland Inc.
Transfer a 38% acţiuni în Marathon Ashland Petroleum LLC către Marat-
hon Oil Corporation

3,900,000,000

Vintage Petroleum, Inc. Vinderea companiei către  Occidental Petroleum Corporation 3,800,000,000

2006
Mittal Steel Company NV Procurare a Arcelor SA 25,000,000,000

Bayer AG Procurare a Schering AG 19,600,000,000

Pixar Vinderea companiei către The Walt Disney Company 7,400,000,000

2007
Altria Group Inc. Reorganizarea Kraft Foods Inc. $61,000,000,000

TXU Group Vânzarea Kohlberg Kravis Roberts & Co., Texas Pacific Group 45,000,000,000

Kohlberg, Kravis, 
Roberts & Co

Cumpărarea First Data Corporation 29,000,000,000

Sursa: Sistematizat de autor după http://www.csfb.com/investment_banking/highlights 
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Din punctul nostru de vedere procesul de globalizare a influen at i a dezvoltat practica 

achizi iilor, fuziunilor i alian elor strategice. Acest fenomen ia amploare atât în rile economic 

dezvoltate, cât i în rile în curs de dezvoltare.  

Elemente de intrare 
Participan i: 

- ri 
- Companii 
- Organiza ii 
- Institu ii 
- Persoane 
- Legisla ie 
- Culturi 
- Valute  
- etc. 

Cerin e ale participan ilor la 
globalizare: 

- necesit i economice; 
- necesit i sociale; 
- protec ie; 
- securitate; 
- profit; 
- transparen ; 
- apartenen  la economia 

global ; 
- minimizarea influen ei 

factorilor politici, sociali; 
- condi ii ecologice; 
- standardizarea diferitor 

domenii; 
- limitarea terorismului; 
- diminuarea s r ciei; 
- transferul de tehnologii; 
- investi ii; 
- eliminarea taxelor vamale; 
- re ea informa ional  

eficient ; 
- diversificarea activit ilor; 
- dezvoltarea culturii, artei, 

tiin ei; 
- progresul tehnico- tiin ific; 
- acces la pie ele de capital 
- acces la resurse naturale 
- etc. 

Procese 
- integrarea sistemic  a economiilor na ionale, 

regionale i mondiale 
- deschiderea frontierelor pentru comer , finan e, 

investi ii i informa ie;  
- schimbarea cadrului legislativ; 
- lupta pentru resurse naturale; 
- schimbarea preferin elor consumatorilor; 
- cre terea num rului de corpora ii transna ionale; 
- crize economice-avânt economic; 
- dezvoltarea tiin ei; 
- schimbarea monedelor na ionale; 
- apari ia teritoriilor economice unice; 
- apari ia unor state; 
- modificarea nivelului de trai; 
- etc. 

Limite, bariere 
Democra ie, standarde na ionale, legisla ie, stabilitate 

cultural , integritatea teritorial  etc.  

Resurse 
Financiare, umane, materiale, tehnologii, 

informa ionale etc. 

 
 
Elemente de 
ie ire 

 
 
 

„noi (altele)”…. 
- ri  
- Companii 
- Organiza ii 
- Institu ii  
- Persoane  
- Legisla ie 
- Culturi  
- Produse 
- Servicii 
- Conflicte 
- Alian e  
- Valute 
- etc. 
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Tabelul 2
Factorii ce stimulează achiziţiile sau fuziunile

Factorii ce stimulează % din respondenţi

Ieşirea pe noi pieţe 65

Mărirea asortimentului producţiei 10

Formarea unei companii integrate vertical 8

Înlăturarea concurenţilor 4

Altele 11

Nu ştiu/refuză să răspundă 1

Sursa: PricewaterhouseCoopers

În calitate de obiect pentru achiziţii sau fuziuni 
apar companiile  din Europa de Vest (43%), Asia 
(31%) şi America de Nord (25%), îndeosebi dacă se 
află în aceeaşi regiune cu sau partenerul tradiţional. 
Cele mai dese bariere întâlnite sunt: diferenţele cul-
turale, cerinţele organelor naţionale, ale muncitorilor 
companiilor	„ţintă”,	divergenţele	politice.

În Europa Centrală şi de Est, piaţa s-a triplat, dar 
componenta locală a înregistrat  o uşoară scădere anul 
trecut, la 5,2 miliarde dolari, de la 5,8 miliarde dolari în 
2005.4

România se află pe ultimul loc într-un grup de 
nouă state din Europa Centrală şi de Est în funcţie de 
valoarea fuziunilor şi achiziţiilor pe cap de locuitor, 
cu 800 de dolari, valoarea fiind însă pe un trend as-
cendent, potrivit companiei de consultanţă şi audit 
PricewaterhouseCoopers. În 2006, din surse publice, 
au fost identificate 134 de tranzacţii finalizate în sec-
torul privat, reprezentând o creştere de peste 15% 
în comparaţie cu 2005 (117 tranzacţii în 2005, 42 în 
2004 şi 33 în 2003). Cu referire la valoarea totală a 
pieţelor de fuziuni şi achiziţii, România a fost plasată 
pe locul cinci în topul celor 11 ţări CEE/CIS2 evalua-
te, după Rusia, Polonia, Ungaria şi Republica Cehă. 
Pe parcursul anului, valoarea totală a tranzacţiilor a 
atins 5,2 miliarde dolari, constituind o mică scădere 
faţă de 2005, când a ajuns la 5,8 miliarde dolari (pro-
centul tranzacţiilor cu valori făcute publice fiind de 

80%), luând în considerare tranzacţii cu capital străin 
investit în România şi capitalul românesc investit în 
companii străine. Însă datele fundamentale ale pieţei 
s-au schimbat radical: în timp ce, în 2005, o singură 
tranzacţie (achiziţionarea Mobifon-Connex de către 
Vodafone) a reprezentat aproximativ jumătate din 
volumul pieţei, în 2006, a fost încheiat un număr din 
ce în ce mai mare de tranzacţii cu valoare medie. Cel 
mai dinamic sector de fuziuni şi achiziţii, în 2006, a fost 
cel de producţie, cu 21 de tranzacţii, menţinându-şi 
poziţia de lider pe parcursul ultimilor 4 ani; urmat în-
deaproape de construcţii (inclusiv sectorul imobiliar), 
cu 20 de tranzacţii; servicii financiare, cu 17 tranzacţii; 
media, cu 13, farmaceutice şi servicii, fiecare cu câte 
12 tranzacţii.

Valoarea pieţei de fuziuni şi achiziţii din România 
este estimată, în 2007, în absenţa unor tranzacţii foarte 
mari, la peste 2,5 miliarde de euro, cu mult sub nivelul 
de 6 miliarde euro din 2006, când s-a finalizat privati-
zarea BCR (3,75 miliarde euro), potrivit unui studiu al 
Raiffeisen	Investment.5

În total, în cele 11 ţări au fost înregistrate 2527 de 
contracte private, informaţia despre care a fost prezen-
tată în surse deschise de informare. În linii generale, 
numărul de tranzacţii a crescut în anul 2006 cu 37%, 
iar valoarea lor totală a crescut cu 79% şi a atins suma 
record de 163 miliarde USD (în 2005, acest indicator a 
fost de 91 163 miliarde USD)6.

Recenzent: prof. univ. dr. hab. S. Chircă

4 Săptămâna	financiară,	„România,	 codaşă	pe	piaţa	 regională	de	
fuziuni şi achiziţii”, NR.105, 9 APRILIE 2007

5	Bani	şi	Afaceri,	„Valoarea	fuziunilor	şi	achiziţiilor	va	depăşi	2,5	mld.	
euro in 2007, fără tranzacţii foarte mari, 15,03,2007
6 CEE M&A Survey – исследование рынка слияний и поглощений 
в Центральной и Восточной Европе, http://www.pwc.com
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TENDINŢE NOI îN EVOLUŢIA INVESTIŢIILOR STRĂINE 
DIRECTE PE PLAN MONDIAL

Comp. Constantin DOLTu, ASEM

the present article is dedicated to analysis of the newest trends in the evolution of Foreign Direct 
Investments. according to the author, these tendencies are: 

•	 continued	growth	of	FDI	volume;
•	 increasing	share	of	developing	and	transitional	economies	in	the	total	volume	of	FDI;	
•	 sudden	increase	of	the	role	of	EU	countries	on	the	foreign	investment	market;	
•	 change	in	FDI	structure.

Analiza datelor statistice, puse la dispoziţie de 
organizaţiile economice internaţionale, în primul 
rând de Banca Mondială, permite a evidenţia în 
ultimii 5-6 ani câteva tendinţe noi în evoluţia In-
vestiţiilor Străine Directe (ISD), cele mai importante 
dintre care sunt:

1) Continuarea creşterii, cu ritmuri relativ stabi-
le, a volumului ISD;

2) Creşterea ponderii ţărilor în dezvoltare şi a 
ţărilor în tranziţie în volumul total al ISD;

3) Creşterea bruscă a rolului Uniunii Europene 
pe piaţa internaţională de investiţii;

4) Schimbarea sferei de amplasare a ISD.
Tendinţa 1. Analiza dinamicii anuale a fluxurilor 

mondiale ale investiţiilor străine directe din ultimii 20 
de ani a permis identificarea tendinţei principale în 
această privinţă, şi anume: sporirea continuă a vo-
lumului total (stocul) de ISD (excepţie constituie anii 
1998, 1999). Conform evaluărilor selectate din Raportul 
cu privire la investiţiile mondiale (UNCTAD), volumul 
total al investiţiilor străine directe la mijlocul anilor ’90 
a constituit circa 350 mlrd. de dolari anual. 

În 1998, în pofida crizei financiare globale, acest 
indicator a sporit până la 644 mlrd. de dolari, iar în 1999 
– până la 865 mlrd. de dolari. Din 2000 până în 2005, 
stocul ISD a sporit de la 1,1 trln de dolari – aproape 
până la 9 trln. de dolari. Volumul ISD în ţările în curs de 
dezvoltare şi în ţările cu economia în tranziţie a sporit 
atât în valoare absolută, cât şi faţă de volumul total al 
ISD. Dinamica ISD mondiale denotă că ţările care au 
realizat succese mari în reorganizarea economiei lor 
au atras şi un volum mai mare de investiţii.

Analiza datelor statistice UNCTAD pentru perioada 
1980-2005 ne-a permis să evidenţiem trei perioade 
în dezvoltarea tendinţei principale a fluxului mondial 
de ISD: 

a) perioada de recesiune (1980-1995),
b) perioada de depresie(1995-1999) şi 
c) perioada de redresare (2000 şi până în pre-

zent).
a) Perioada de recesiune. Perioada respectivă 

se caracterizează prin recesiunea globală a activităţii 
investiţionale (în special, în anii ’80), ca rezultat al în-

cetinirii dezvoltării economiei mondiale de la începutul 
noului secol.

b) Perioada de depresie. În etapa respectivă, în 
multe ţări s-a produs, de asemenea, reduce-
rea fluxurilor de investiţii, care poate fi expli-
cată prin criza financiară globală (1998), criza 
din Mexic şi criza din Republica Cehă (1997).

c) Perioada de redresare. Aceasta este etapa 
contemporană de funcţionare a fluxurilor de 
investiţii străine, care se caracterizează prin 
majorarea considerabilă a volumului global 
al ISD atât în ansamblu pe ţările lumii, cât şi 
în secţiunea clasificării noi a grupelor în 2004 
şi 2005.

În ultimul deceniu al sec. XX şi primii ani ai sec. 
XXI, factorul principal care a stimulat ISD, dar de cele 
mai multe ori a contribuit nemijlocit la menţinerea 
creşterii volumului global al investiţiilor străine di-
recte a fost intensificarea proceselor de fuziune şi 
achiziţie, care se petrec în temei între întreprinderile 
ţărilor dezvoltate. Astfel, numai în anul 2005 au avut 
loc	 141	de	„megatranzacţii”	 (fuziuni	 sau	 achiziţii),	
fiecare cu o valoare superioară de 1 miliard de dolari. 
(Recordul în acest sens îl deţin megatranzacţiile din 
anul 2000, în număr de 175). Cele 141 de fuziuni şi 
achiziţii din anul 2005 au avut o valoare totală de 454 
miliarde de dolari.

În anii 1995-2005, marea majoritate a fuziunilor 
şi achiziţiilor a avut loc în sectorul serviciilor (sectorul 
bancar, al asigurărilor, telecomunicaţiilor şi farmaceu-
tic), precum şi în industria chimică.

Prin mecanismul fuziunilor şi al achiziţiilor nu se 
creează unităţi noi de producere, ci are loc regruparea 
întreprinderilor deja existente. Totuşi, din punct de 
vedere macroeconomic, fuziunile şi achiziţiile grăbesc 
adaptarea economiilor naţionale la exigenţele pieţei 
mondiale. În cazul ţărilor în tranziţie, anume fuziunile 
şi achiziţiile, ce-au avut loc în temei în procesul priva-
tizării sectorului public, au constituit factorul principal 
în atragerea ISD. Oricum, după cum menţionează 
economistul	 român	Fl.Bonciu,	„fuziunile	 şi	achiziţiile	
internaţionale, având la bază privatizări în ţările în 
tranziţie sau în curs de dezvoltare, au un caracter 



◆ —            ReLaţII eCOnOMICe InteRnaţIOnaLe

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.2 (58) 2007

96

ocazional, de operaţiuni unice. Odată privatizările 
încheiate, ţările respective nu se mai regăsesc deloc 
sau în proporţie foarte redusă printre participanţii la 
fuziunile şi achiziţiile internaţionale”.1

Tendinţa 2. Creşterea continuă, în anii 2003, 2004 
şi 2005, a ponderii ţărilor în dezvoltare şi a ţărilor în 
tranziţie în volumul total al ISD.

1 Fl.Bonciu “Investiţii străine directe”, Ed.Lumina, Lex. Bucureşti, 
2003, p.35

Tabelul 1
Repartizarea regională a intrărilor şi a ieşirilor de ISD în anii 1994-2005

(în miliarde USD şi în %)

Regiunile (ca-
tegoriile de 

ţări)

Intrările de ISD Ieşirile de ISD
1994-
1999 

media 
anuală

2000 2001 2002 2003 2004 2005

1994-
1999 

media 
anuală

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Totalul mon-
dial

548 1410 832 617 557 711 916 553 1244 764 539 561 813 779

Ţările dezvol-
tate

68 80 72 71 64 56 59 88 88 89 90 92 84 83

Ţările în curs 
de dezvoltare

30 19 27 26 31 39 37 11,7 11,7 10 9,1 6 14 15

Europa de 
Sud-Est şi CSI

1,4 0,6 1,4 2,1 4,3 5,6 4,3 0,3 0,3 0,4 0,9 1,9 1,7 1,9

Sursa: adaptat de autor după: UNCTAD, World Investment Report 2006

Din tabelul 1 se observă că, în anii 1996-2006, 
fluxurile (intrările) de ISD au cunoscut o perioadă de 
creştere continuă din1996 până în 2000, cu o medie de 
creştere anuală de 39%, apoi în anii 2001-2003 a urmat 
o perioadă de reducere a fluxurilor de ISD, în 2001 
reducerea constituind 40%. În 2004, au fost reluate 
ritmurile de creştere a fluxurilor de ISD (o creştere de 
25%), ca în 2005 această creştere, faţă de anul prece-
dent, să fie de +20%. Totuşi, atingând în 2005 cifra de 
916 miliarde de dolari, intrările mondiale rămân a fi 
încă mult inferioare nivelului record atins în 2000, de 
1410 miliarde de dolari.

Polul de atracţie a ISD din ţările în curs de dezvol-
tare au rămas a fi şi în ultimii ani ţările din Asia de Sud, 
de Est şi Sud-Est, care, în 2005, au atras peste 18% din 
fluxurile mondiale de investiţii străine directe.

Creşterea ponderii ţărilor în curs de dezvoltare 
în fluxurile anuale de ISD se datorează în mare parte 
Chinei (care, în anii 2004 şi 2005, a ocupat locul al treilea 
în lume după fluxul de ISD atrase, după SUA şi Marea 
Britanie) şi Hong-Kongului, locul al 6-lea în lume.

O tendinţă mai puţin reliefată în ultimii ani constă în 
următoarele: dacă cu două-trei decenii în urmă factorul 
principal în atragerea ISD în ţările în curs de dezvoltare 
au fost cheltuielile mici pentru forţa de muncă şi ac-
cesul la resursele naturale ieftine, apoi în ultimii ani a 
sporit simţitor importanţa forţei de muncă calificată şi 
a cadrelor de conducere competitive, precum şi nivelul 
suficient de ridicat al serviciilor secundare şi al infra-
structurii. Anume datorită acestui fapt, în ultimii ani a 
crescut simţitor şi volumul ISD atras de ţările în tranziţie, 

în primul rând, de Federaţia Rusă, Ucraina şi România, 
care, în 2005, au atras trei pătrimi din toate investiţiile 
străine directe destinate acestei categorii de ţări.

În fine, se cere remarcat şi faptul că, dacă în 2004 
ţările din Africa au atras un flux de ISD egal cu 17 mi-
liarde de dolari, apoi în anul 2005 fluxul anual a atras 
o cifră record de 31 miliarde de USD. Cele mai multe 
investiţii străine directe au fost atrase de Africa de Sud, 
de Egipt şi Nigeria.

Tendinţa 3. Creşterea bruscă a rolului Uniunii 
Europene pe piaţa internaţională a investiţiilor.

Până la finele anilor 90 ai sec. XX cea mai mare parte 
a fluxurilor de ISD din ţările Uniunii Europene erau des-
tinate schimbului de capitaluri între ele. În comparaţie 
cu SUA, volumul investiţiilor ţărilor UE în alte regiuni ale 
lumii era destul de modest. În anii 1998-1999, are loc, 
însă, o schimbare categorică în orientarea ISD europene, 
acestea îndreptându-se, prioritar, spre alte regiuni ale 
lumii. În anul 1999, Marea Britanie ocupă pentru prima 
dată, depăşind SUA, primul loc în lume după volumul 
de ieşiri de ISD, adică în calitate de sursă de investiţii 
străine directe. În 2005, tot Marea Britanie devine ţara 
care a atras cele mai multe ISD, tocmai 165 miliarde 
de dolari, pe locul doi plasându-se Statele Unite cu 
122 miliarde, iar pe locul trei – China cu 72 miliarde. O 
contribuţie importantă în cazul Marii Britanii a avut-o 
fuziunea	firmei	„Shell	Transport	and	Trading”	din	Marea	
Britanie	cu	„Royal	Dutch	Petroleum”	(Olanda),	operaţie	
ce a valorat 74 miliarde de dolari.

În anul 2005, din cele 542 de miliarde de dolari de 
ISD,	atrase	de	ţările	dezvoltate,	422	de	miliarde	„s-au	
oprit”	în	UE-25.	Cele	mai	active	în	atragerea	şi	„exportul”	
de ISD au fost Marea Britanie, Franţa şi Olanda.

Ţările Uniunii Europene ocupă, totodată, primele 
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trei locuri în lume la un aşa indicator precum este 
volumul investiţiilor străine directe atrase pe cap de 
locuitor. Acestea sunt: Belgia, cu circa 19.000 dolari; 
Elveţia – 16 mii dolari şi Olanda – 15 mii dolari pe cap 
de locuitor (reamintim aici că, în 2006, volumul ISD pe 
cap de locuitor în Republica Moldova a fost de circa 
360, iar în România – de 950 dolari).

Tendinţa 4. Schimbarea sferei de amplasare a ISD.
În ultimele decenii, modificarea structurii ISD a avut 

loc în direcţia reducerii ponderii investiţiilor din industria 
extractivă şi creşterea respectivă a ponderii acestora 
în industria prelucrătoare şi a serviciilor. În ultimii ani, 
deosebit de repede a crescut ponderea serviciilor.

Astfel, dacă la începutul anilor ’70 cota serviciilor în 
volumul total al ISD constituia mai puţin de un sfert, deja 
la începutul secolului XXI aceasta s-a ridicat până la peste 
60%. În 2005, cu cele mai înalte ritmuri au crescut investi-
ţiile în asemenea domenii ale serviciilor, ca: a) finanţele; b) 
telecomunicaţiile; c) tranzacţiile cu valori imobiliare.2

Motivele principale de reorientare a ISD în sec-
torul serviciilor au fost următoarele:

- sporirea rolului serviciilor în economie în toate 
ţările lumii;

- liberalizarea regimurilor, ce reglementează ISD 
în sectorul serviciilor, ceea ce a contribuit la 
majorarea fluxului de investiţii în ramurile în-
chise în trecut pentru companiile străine;

- sporirea rolului factorului concurenţei.
Partea principală a exportului ISD în sectorul ser-

viciilor (ca şi în trecut) revine ţărilor dezvoltate (figura 
1). Totodată, dacă în anii 90 aproape întregul volum al 
exportului ISD în sectorul serviciilor revenea firmelor 
din SUA, atunci către 2005 mari exportatori de investiţii 
în acest sector au devenit Japonia şi UE. Ţările în curs de 
dezvoltare au devenit şi ele exportatoare de capital în 
sectorul serviciilor, începând cu anii 90. Ponderea aces-
tor ţări în volumul ISD exportate în sectorul serviciilor 
s-a majorat de la 1% în 1990 până la 15% în 2004.

Modificări se înregistrează şi în însăşi structura ISD 
în sfera serviciilor: dacă în trecut ISD erau orientate în 
temei spre comerţ şi sectorul finanţelor (cota cărora 
rămâne a fi în continuare foarte înaltă – corespunzător 
47% şi 35%), atunci, în 2004, un rol important în acest 
domeniu au început să joace astfel de domenii, precum 
asigurarea cu energie, cu apă, comunicaţiile şi serviciile 
antreprenoriale.

2 Raport sur l’investment daus le monde. 2006. L’IED eu provenance 
des pays eu developpement ou eu transition. Nations Unes. UNC-
TAD, p.4
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Figura 1. Distribuirea ISD pe sectoare (%) în 1990-2004 
Sursa: UNCTAD. World Investment Report 2006: Transnational Corporation and the Internalization of R&D 
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Figura 1. Distribuirea ISD pe sectoare (%) în 1990-2004

Sursa: UNCTAD. World Investment Report 2006: Transnational Corporation and the Internalization of R&D

Recenzent: prof. univ. dr. hab. D. Moldovanu
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METODOLOGIA APLICĂRII PROCEDURII BOX-JENKINS  
LA ESTIMAREA INFLAŢIEI ÎN R. MOLDOVA ŞI ROMÂNIA 

 
Prof. univ. dr. Tudorel ANDREI, ASE Bucureşti 

Prof. univ. dr. Ion PÂRŢACHI, ASEM 
 

Les auteurs du présent  article  se  proposent de décrire la procédure Box-Jenkins relative a 
l`estimation de l`inflation en la République de Moldova et   en Roumanie, en présentant les étapes 
recommandées lors du traitement d`une série temporelle par le logiciel Eviews. 

Pour faciliter la présentation des investigations opérées on s`est appuie sur les données 
statistiques du taux d`inflation en Roumanie et en République de Moldova dans la période de 
référence. 

 
 
Procedura Box-Jenkins constă în parcurgerea 

mai multor etape pentru identificarea celui mai 
potrivit model autoregresiv de analiză a unei serii 
de timp. Aceste etape sunt prezentate în succe-
siunea de mai jos: 

 
Etapa I: Se calculează indicatori pentru analiza 

staţionarităţii 
 Se calculează ACF şi PACF pentru a 

stabili dacă seria este staţionară. Dacă 
este staţionară, se trece la etapa a 
treia, dacă nu se parcurg cerinţele 
etapei următoare. 

Etapa II: Se staţionarizează seria. 
 Se staţionarizează seria de date prin 

diverse transformări adecvate. De 
exemplu, se logaritmează valorile se-
riei sau se aplică o transformare Box-
Cox, apoi se poate diferenţia seria de 
date astfel obţinută. 

Etapa III: Se identifică tipul de model. 
 Folosind caracteristicile funcţiilor ACF 

şi PACF, se determină modelele auto-
regresive de start pentru analiza seriei 
de date. 

Etapa IV: Se estimează parametrii modelelor 
autoregresive. 

  
Etapa V: Se testează caracteristicile modelelor 

autoregresive estimate.  
 Se aplică, în acest sens, teste statistice 

pentru: i) a stabili dacă parametrii 
modelului diferă semnificativ de zero; 
ii) a verifica respectarea ipotezelor de 
necorelare a reziduului, a homo-
scedasticităţii şi repartizării normale a 
reziduului. În urma aplicării proce-
durilor de testare din această etapă 
pot fi întâlnite următoarele situaţii: 

Nici un model nu este valid. În 
această situaţie, după introducerea 
unor noi ipoteze de lucru, se 
reîncepe procesul de identificare a 

modelului de analiză a seriei de la 
etapa I. 
Există un singur model valid. Se 
trece direct la etapa VII.  
Mai multe modele sunt validate, 
urmând a alege în etapa urmă-
toare pe cel mai potrivit.  

Etapa VI: Se alege cel mai potrivit model. 
 Se recurge, în această etapă, la 

alegerea celui mai performant model, 
luând în considerare valorile unor 
indicatori de performanţă. 
 

Etapa VII: Se realizează diverse analize şi prog-
noze. 

 
Staţionarizarea seriei 

De regulă, seriile de timp din economie nu sunt 
staţionare. Acestea prezintă, în general, următoarele 
caracteristici de nestaţionaritate: 

1. Seria prezintă o medie ce nu este constantă în 
timp, aceasta urmând, de regulă, o traiectorie 
liniară, cu panta pozitivă sau negativă. Se 
spune că în acest caz seria de timp este 
nestaţionară de tip omogen. Seriile de timp 
din această categorie se caracterizează prin 
variaţii constante de la o perioadă la alta. 

2. Există serii care prezintă variaţii ce un sunt 
constante de la o perioadă la alta. În această 
situaţie seria este nestaţionară de tip 
neomogen. Întrucât varianţa este variabilă în 
timp, atunci şi media are aceeaşi 
caracteristică. 

Pentru a stabili dacă seria de timp este staţionară, 
se pot utiliza diverse teste statistice. Mijlocul cel mai 
simplu pentru a analiza staţionaritatea seriei este 
analiza comportamentului valorilor funcţiei de 
autocorelaţie. Astfel, dacă se respectă una din situaţiile 
de mai jos, atunci seria este nestaţionară şi trebuie să 
fie staţionarizată prin diferenţiere: 

1. Valori ale funcţiei de autocorelaţie sunt în 
apropierea lui unu sau minus. 
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2. Un anumit număr de valori succesive ale 
funcţiei de autocorelaţie sunt relativ 
egale. 

Dacă unul dintre cele două criterii este înde-

plinit, atunci se diferenţiază seria 1,{ }t t Ty , obţi-
nând: 

1, 2,..., .t t ty y y t T  
Pentru noua serie se reia analiza staţionarităţii 

pe baza calculării funcţiei de autocorelaţie. Pe 
parcursul lucrării vor fi prezentate şi alte teste 
statistice pentru analiza staţionarităţii. 

 
Identificarea a priori a modelului 

O sursă importantă pentru identificarea 
parametrilor p,d şi q este reprezentată de graficul 
funcţiilor de autocorelaţie (FAC) şi de 
autocorelaţie parţială (PACF). În raport de valorile 
acestora, se identifică caracteristicile modelului şi 
posibilităţile de utilizare a unui anumit tip de 
model autoregresiv. 

În prelucrarea seriei de timp prin strategia 
Box–Jenkins identificarea celor trei parametri 
reprezintă una dintre etapele importante ale 
demersului întreprins. Informaţii pertinente 
pentru determinarea parametrilor p şi q sunt 
obţinute prin calcularea funcţiilor FAC şi FACP, 
precum şi pe baza întocmirii graficelor celor două 
funcţii. Pentru validarea rezultatelor obţinute, se 
folosesc diverse teste statistice. Următoarele 
reguli sunt importante în determinarea celor doi 
parametri naturali p şi q: 

1. Dacă există o valoare a lui h egală cu q, 
începând de la care valoarea funcţiei 
de  autocorelaţie scade brusc către 
zero, atunci pentru prelucrarea seriei se 
foloseşte un proces MA(q) pur sau un 
proces ce cuprinde o componentă 
MA(q). Pentru a testa semnificaţia 
valorii coeficientului autocorelaţiei, se 
foloseşte un test t-Student. Pentru a 
defini statistica testului, se calculează 
varianţa lui )(ˆ h , ,qh prin interme-

diul relaţiei: 

])(21[1))(ˆvar(
2

2
q

j
j

T
h                        [1] 

 
Dacă se fixează un prag de semnificaţie egal 

cu , căruia îi corespunde valoarea 
2

;2T
t

în 

tabelul repartiţiei Student, atunci se consideră că 
valoarea  coeficientului autocorelaţiei diferă 
semnificativ de zero, dacă aceasta se poziţionează 
în afara intervalului de valori: 

])](ˆ21[1,)](ˆ21[1[
1
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2
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TT
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TT
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2. În situaţia în care valoarea funcţiei de 
autocorelaţie parţială scade către zero, 
începând cu o valoare a decalajului 
egală cu p, atunci se recomandă ca 

seria de timp să fie  prelucrată prin 
intermediul unui proces AR(p) pur sau 
printr-un proces autoregresiv ce cuprinde şi 
această componentă. Se consideră că o 
realizare a FACP diferă semnificativ de zero, 
pentru un prag de semnificaţie egal cu 

, dacă aceasta se poziţionează în afara 
intervalului de valori: 

]1,1[
2

;2
2

;2 T
t

T
t

TT
.                              [3] 

Dacă parametrii p, d şi q sunt identificaţi, atunci se 
trece la estimarea parametrilor modelului auto-
regresiv. 

 
Estimarea parametrilor 

Se consideră un model ARMA(p,q), staţionar în 
covarianţă, ce este definit pe baza relaţiei 

qtqttt

ptpttt YYYcY
...
...

2211

2211 , 

unde t  este un proces de zgomot alb. Pe baza 

seriei de valori ),...,,( 21 Tyyy  se estimează parametrii 

)',,...,,,...,,( 2
11 qpc  prin metoda vero-

similităţii maxime. Densitatea de probabilitate este 

definită prin );,...,,( 11,...,, 11
yyyf TTYYY TT , iar loga-

ritmul funcţiei de verosimilitatea calculată pentru 

cazul în care ),0(...~ 2Ndiit este: 
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Se estimează parametrii prin determinarea 

vectorului ce maximizează această funcţie. Pentru 

estimarea valorilor vectorului , care maximizează 
funcţia de verosimilitate, este utilizată optimizarea 
numerică, de exemplu, Newton-Rapson sau Davidon-
Fletcher-Powell.  

Verificarea proprietăţilor modelelor concu-
rente 

Pentru modelele estimate se verifică prin teste 
adecvate proprietăţile acestora. Se urmăreşte analiza 
următoarelor aspecte legate de aceste modele: 

1. Se verifică dacă modelul este bine definit, în 
sensul că toţi parametrii modelului, even-
tual cu excepţia termenului liber, diferă 
semnificativ de zero. În acest sens, se calcu-
lează pentru fiecare parametru statistica 
testului t-Student.  

2. Se verifică pentru fiecare model: auto-
corelarea reziduurilor, proprietatea de 
homoscedasticitate, stabilitatea parametri-
lor şi caracteristicile distribuţiei reziduurilor. 
Toate aceste teste au fost prezentate în 
capitolele precedente. 
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Alegerea celui mai performant model 
Dacă în urma verificării proprietăţilor mo-

delelor estimate au fost mai multe validate, atunci 
alegerea celui mai performant model se poate 
realiza pe baza unuia dintre următoarele criterii: 

1. Criterii clasice: a. Se alege acel model 
care are valoarea cea mai mare pentru 

2R ajustat sau valoarea cea mai mică 
pentru varianţa sau dispersia reziduurilor. 

2. Indicatori ce au la bază teoria infor-

maţiei: se alege modelul autoregresiv 
pentru care criteriul Akaike sau  Schwartz 
are valoarea cea mai mică. 

Analiza ratei inflaţiei în România şi în 
R.Moldova 

Pentru facilitarea prezentării se consideră 
cunoscută seria ratei inflaţiei în România în perioada 
ianuarie 1991-octombrie 2005, iar pentru Moldova în 
perioada ianuarie 1994- decembrie 2006. 
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Figura 1a. Evoluţia ratei inflaţiei în România în perioada 1991-2005 

 
O etapă premergătoare estimării parametrilor 

modelului este cea a analizei descriptive a seriei 
de date. Se calculează în acest sens o serie de 
indicatori: 

 i)  descriptivi pentru caracterizarea nivelului 
mediu, a dispersiei seriei de date, asi-

metriei si aplatizării etc.;  
ii)  pentru caracterizarea repartiţiei seriei de 

date etc.  
Se observă o influenţă semnificativă a factorilor 

sezonieri.
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Figura 1b.  Evoluţia ratei inflaţiei în Republica Moldova în perioada 1993-2006. 

 
 
1. Analiza corelogramei seriei de date 

(procedură descrisă în punctul 3).  
Pentru seria de date de mai sus, în urma 

întocmirii corelogramei, se obţine rezultatul din 
tabelul 1. În cadrul acestui tabel sunt incluse 
următoarele informaţii statistice privind măsurarea 
autocorelaţiei termenilor în valori absolute: 

i) valorile funcţiei de autocorelaţie (AC); 

ii) valorile funcţiei autocorelaţiei parţiale 
(PAC); 

iii) valoarea statisticii Ljung-Box (Q-Stat);  
iv) probabilitatea de a accepta că valoarea 

coeficienţilor de autocorelaţie este nulă 
(Prob). O valoare a acestei probabilităţi mai 
mică decât un prag de semnificaţie 
specificat va duce la respingerea ipotezei 
nule. 
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În general, o valoare mai mare de 0.05 va duce 
la acceptarea ipotezei nule, deci a inexistenţei unei 
autocorelări semnificative a termenilor seriei. 

Din tabelele 1a şi 1b se observă următoarele: 
i) funcţia de autocorelaţie are primele 12 valori 
care diferă semnificativ de zero şi descreşte 
continuu, ceea ce arată că seria va cuprinde o 
componentă de tip MA de un ordin ce va fi 
precizat ulterior; ii) primele trei realizări ale 

funcţiei autocorelaţiei parţiale sunt diferite de zero, 
ceea ce indică că procesul autoregresiv are o 
componentă de tip AR de ordin 3.p  

2. Teste pentru depistarea prezenţei rădă-
cinii unitate - ADF, Phillips-Perron, KPSS ş.a. 
        Aplicarea testului ADF scoate în evidenţă că seria 
de date nu cuprinde o componentă nestaţionară. În 
aceste condiţii se trece la estimarea parametrilor 
modelelor de tip AR(p), MA(q) şi ARMA(p,q). 

 
Tabelul 1a  

Funcţia de autocorelaţie şi autocorelaţie parţială pentru cazul României 

 
 

Tabelul 1b  
Funcţia de autocorelaţie şi autocorelaţie parţială pentru cazul R.Moldova 
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Determinarea parametrilor p,d şi q prin 
procedura   Box-Jenkins  

Funcţia de autocorelaţie, cea a autocorelaţiei 
parţiale şi testele aferente sunt surse importante 
pentru a stabili dacă o serie este nestaţionară. 
Valoarea parametrului d este egală cu ordinul de 
diferenţiere aplicat seriei iniţiale pentru a obţine o 
serie staţionară. De cele mai multe ori p este 0, 1 
sau cel mult 2. 

 

Estimarea parametrilor modelelor selectate 
Valoarea lui d, care asigură staţionaritatea seriei, 

precum şi valorile iniţiale ale lui p şi q, determinate în 
cadrul etapei anterioare, permit identificarea unei 
forme analitice a modelului  ARIMA, precum şi a 
componentelor sale. În continuare, se estimează prin 
metoda celor mai mici pătrate (OLS) parametrii 
modelului analitic astfel specificat.  

Rezultatele estimărilor sunt prezentate în tabelele 
2a şi 2b. 

 
Tabelul 2a  

Caracteristicile modelelor estimate pentru cazul României 
 EQ1 EQ2 EQ3 EQ4 EQ5 EQ6 
c 4.373312* 1.156445 3.813986* 3.958478 4.167590* 4.132593* 

ar(1) 0.417802* 1.328591* 0.175254 0.910922* 0.443138* 0.161507 
ar(2) 0.163555**** -0.206604 0.680578**  -0.249736 -0.03382* 

ar(3) 0.165564** -0.132925   0.247668* 0.381085 
ar(4)     0.116809 0.069724 

ma(1)  -0.997496* 0.173474 -0.581105*  0.326337 
ma(2)   -0.48569*  0.561899* 0.462971*  

ma(3)      -0.136324 
ACI 5.629719 5.553806 5.602643 5.604167 5.454455 5.439203 
SCI 5.704707 5.647540 5.695996 5.659952 5.567398 5.589795 
DW 1.853967 1.849174 1.90 1.88 1.90 1.98 

*diferă semnificativ de zero pentru 1%, ** -3%. *** - 2.5%. **** - 5% 
 

Tabelul 2 b.  
Caracteristicile modelelor estimate pentru cazul R. Moldova 

 EQ1 EQ2 EQ3 EQ4 EQ5 EQ6 
c  1.216608  1.198860  1.200061  1.170013 1.158596  1.152794  

ar(1)  0.439956  0.195757  0.241145***  0.269172*   
ar(2)       

ar(3) -0.120420  -0.052665  -.065870* 
 -.080601* 

 
  

ma(1)  0.402550  0.326401   0.318809***  0.630724  0.627063 
ma(2)       0.286984  0.247606 
ma(3)       0.286984 -0.085468 
ma(7)    0.229710  0.135781*  0.147109 
ma(12)   0.379411  0.424336  0.348687  0.338518 
ACI  3.454242  3.375581  3.280427  3.249878  3.210628  3.209208 
SCI  3.513404  3.454463  3.379029  3.368201  3.309230  3.327531 
DW 1.587035  1.906143  1.852366  1.862790   1.915607  1.896561  
*diferă semnificativ de zero pentru 1%, ** -3%. *** - 2.5%. **** - 5% 

 
În urma estimării se obţin rezultatele. În 

această etapă se estimează, în egală măsură, şi 
parametrii modelelor ARIMA(p+1,d,q), ARIMA 
(p,d,q+1), AR(p+1) şi MA(q+1). Dacă în etapa 
următoare se validează unul dintre modelele mai 
sus specificate, atunci se estimează şi parametrii 
unui model de grad mai mare decât unul. De 
exemplu, dacă se validează modelul  ARIMA 
(p,d,q+1), atunci se estimează şi parametrii 
modelului ARIMA(p,d,q+2).  

Trebuie precizat că modelele de tip AR şi MA se 
estimează pe baza seriilor staţionarizate.  

Testarea validităţii modelelor estimate  
Se verifică semnificaţia statistică a coe-

ficienţilor estimaţi prin compararea valorii sta-
tisticii Student cu valorarea critică corespun-
zătoare unui prag de semnificaţie ales sau prin 
identificarea pragului de semnificaţie dincolo de 
care se respinge ipoteza nulă, potrivit căreia 

parametrul respectiv nu diferă semnificativ de 
zero. Pentru modelele autoregresive este im-
portant să precizăm parametrul ce diferă 
semnificativ de zero, ce corespunde lag-ului de 
grad maxim atât pentru componenta AR, cât şi 
pentru cea de tip MA.  

  Identificarea specificaţiei ARIMA  
Dacă mai multe modele ARIMA au fost validate 

în etapa anterioară, atunci alegerea specificaţiei 
potrivite se poate face utilizând: a) criterii clasice (R – 
pătrat ajustat, testul F, varianţa sau dispersia 
reziduurilor); b) indicatori ce au la bază teoria 
informaţiei (criteriul Akaike şi Schwartz).   

Dintre modelele concurente pentru România  
se alege modelul Eq4, care este un model de 
forma ARMA(1,1) ce admite reprezentarea: 

13.958 0.911 0.5811t t tINF INF , 
iar pentru R. Moldova  se alege modelul Eq5,. care 
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este un model de forma MA ce admite reprezen-
tarea: 

INFt = 1.153  +  0.627 1t  + 0.2476 2t -

0.0854 3t +0.147 7t +0.3385 12t  . 

 Se poate concluziona că utilizarea acestei 
proceduri poate deveni un factor de impulsionare 
pentru a analiza procesele inflaţioniste la nivel 
macroeconomic.
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MONITORIZAREA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE 
A îNTREPRINDERILOR DE STAT

Drd. ASEM Veronica uRSu, 
Ministerul Finanţelor al RM

Monitoring is a continuous function that aims to provide the main stakeholders of a project, 
programme or policy with early indications of the quality, quantity and timeliness of progress to-
wards delivering intended results. 

the consequence of monitoring is understanding what may need to be changed to ensure things 
occur as planned, and to enable regulated accountability and thus the confidence of stakeholders.

Monitorizarea este procesul de supraveghere, 
măsurare şi verificare sistematică a unei activităţi din 
punctul de vedere al performanţelor şi al eficienţei 
folosirii resurselor umane, materiale şi financiare, pre-
cum şi concepere de măsuri adecvate pentru atingerea 
obiectivelor stabilite. Monitorizarea se defineşte ca o 
funcţie continuă ce vizează în esenţă asigurarea direc-
ţiilor şi a principalelor părţi ale ei, având o intervenţie 
permanentă potrivit indicaţiilor rapide ale progresului 
sau a absenţei lui în realizarea rezultatului. Statul ca 
proprietar supraveghează situaţia financiară a între-
prinderilor de stat pentru asigurarea transparenţei în 
sistemul fiscal-bugetar şi aprecierea posibilităţii riscului 
fiscal, apărut la întreprinderile de stat, care admit pier-
deri, au datorii considerabile şi creanţe dubioase.

Scopul monitorizării întreprinderilor de stat este 
evaluarea eficacităţii şi eficienţei utilizării proprietăţii 
de stat din sectorul financiar şi nefinanciar, inclusiv a 
proprietăţii de stat date în arendă. În procesul moni-
torizării financiare se determină un şir de indicatori 
financiari, inclusiv numărul întreprinderilor rentabile şi 
nerentabile, cuantumul profitului obţinut şi mărimea 
pierderilor admise.

Monitorizarea analizei rezultatelor financiar-
economice ale activităţii întreprinderilor de stat în 
Republica Moldova se efectuează de către Ministerul 
Finanţelor în conformitate cu un şir de reguli generale 
internaţionale şi naţionale stipulate în:

- Ghidul privind asigurarea transparenţei în 
sfera bugetar-fiscală, elaborat de către Fon-
dul Monetar Internaţional; 

- Raportul privind respectarea standardelor şi 
codurilor (ROSC);

- Memorandumul privind politica economică 
şi financiară pe anii 2006-2008, încheiat între 
Guvernul Republicii Moldova, Banca Naţio-
nală a Moldovei şi Fondul Monetar Interna-
ţional, semnat în mai 2006.

În prezent, reglementarea de către stat a activităţii 
întreprinderilor de stat în R.Moldova este stabilită 
printr-o serie de legi, inclusiv prin Legea nr. 459-XII 
din 22 ianuarie 1991 cu privire la proprietate, Legea nr. 
845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat 
şi întreprinderi, Legea  nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu 
privire la întreprinderea de stat, Legea nr. 451-XV din 
30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activi-
tate, Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 
2001, Legea nr. 627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la 
privatizare şi Legea nr. 347-XVI din 22 decembrie 2005 
pentru prelungirea acţiunii Legii nr. 1217-XIII din 25 
iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru 
anii 1997-1998.

Evidenţa întregului patrimoniu public se efectuea-
ză în registrul patrimoniului public care este un sistem 
de colectare, păstrare şi prelucrare a informaţiei juri-
dice şi financiare în domeniu. Registrul patrimoniului 
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public este ţinut de către Agenţia Privatizare pe lângă 
Ministerul Economiei şi Comerţului. 

Registrul patrimoniului public este un registru 
public financiar care conţine informaţii despre valoarea 
de bilanţ a patrimoniului public, inclusiv a terenurilor şi 
a mijloacelor fixe, situate în Republica Moldova şi peste 
hotarele ei, precum şi despre modalităţile de folosire 
a acestui patrimoniu şi de îndeplinire a indicatorilor 
economici.

Autorităţile publice prezintă Agenţiei Privatizare 
pe lângă Ministerul Economiei şi Comerţului informaţii 
privind dispunerea de patrimoniu public şi informaţii 
generalizatoare cu privire la proprietatea întreprinde-
rilor din subordinea lor, precum şi despre circulaţia 
acesteia, de două ori pe an (până la 30 martie şi până 
la 15 august, conform situaţiei de la 1 ianuarie şi de la 
1 iulie), conform unor modele specificate.

Registrul patrimoniului public include următoarele 
subregistre:

a)  nr. 1 – al patrimoniului public din întreprin-
derile, instituţiile şi organizaţiile de stat;

b)  nr.2 - al patrimoniului public din întreprinde-
rile, instituţiile şi organizaţiile municipale;

c)  nr. 3 – al acţiunilor (cotelor de participare) 
statului sau unităţilor administrativ-teritoria-
le în societăţile comerciale.

Autorităţile publice prezintă, pe suport de hârtie 
sau în formă electronică, Agenţiei Privatizare pe lângă 
Ministerul Economiei şi Comerţului documentele con-
firmative privind crearea, reorganizarea, modificarea 
capitalului social sau lichidarea întreprinderilor, în 
scopul efectuării înscrierilor în Registrul patrimoniului 
public sau radierii obiectului evidenţei din Registru. 
Agenţia Privatizare pe lângă Ministerul Economiei şi 
Comerţului poate obţine informaţia respectivă şi prin 
conectare la Registrul de stat al unităţilor de drept. 

Registrul patrimoniului public se ţine în variantă 
manuală şi computerizată, în limba de stat. Dacă datele 
din varianta manuală a registrului şi cele din varianta 
computerizată nu corespund, se consideră autentice 
datele din Registrul în varianta manuală.

Ţinerea Registrului este supusă controlului in-
tern şi extern. Controlul intern este efectuat de către 
persoanele cu funcţii de răspundere ale deţinătorului 
Registrului, iar controlul extern – de către organele 
administraţiei publice, învestite cu asemenea împu-
terniciri, conform actelor normative.

Controlul intern asupra ţinerii Registrului se efec-
tuează, cel puţin, de 2 ori pe an, iar cel extern – cel puţin 
o dată pe an. După fiecare verificare, organul de control 
întocmeşte un act în două exemplare, dintre care unul 
se anexează la Registru, iar celălalt rămâne la organul 

de control. Registratorul este obligat să întreprindă 
măsuri în vederea înlăturării încălcărilor privind ţinerea 
Registrului, consemnate în actul de control.

În scopul asigurării integrităţii patrimoniului public 
şi al sporirii eficienţei acestuia, activitatea întreprin-
derilor publice şi a societăţilor comerciale cu capital 
public sau majoritar public este supusă monitorizării 
financiare. Monitorizarea financiară a activităţii între-
prinderilor de stat, a societăţilor comerciale cu capital 
de stat sau majoritar de stat este efectuată de către 
o diviziune specializată a Ministerului Finanţelor, iar 
a activităţii întreprinderilor municipale, societăţilor 
comerciale cu capital în întregime sau parţial al unităţii 
administrativ-teritoriale – de către autorităţile admini-
straţiei publice, învestite cu asemenea împuterniciri, 
conform actelor normative.

Analiza situaţiei financiar-economice a întreprin-
derilor de stat şi societăţilor pe acţiuni se efectuează 
în baza indicatorilor economici principali ai activităţii 
întreprinderilor publice sau a societăţilor comerciale cu 
capital public, care sunt:

a) activele totale;
b) valoarea de bilanţ a activelor nete (cuantu-

mul capitalului propriu);
c) veniturile din vânzările nete;
d) profitul net şi partea acestuia pasibilă defal-

cării la bugetul de stat sau local (dividendele) 
ori pierderea netă.

În vederea asigurării transparenţei sferei bugetar-
fiscale, se observă o examinare sistematică şi regulată a 
structurii  proprietăţii  statului, cu efectuarea măsurilor 
concrete de acţionare în scopul supravegherii şi îmbu-
nătăţirii situaţiei financiar-economice a întreprinderilor 
de stat şi societăţilor pe acţiuni în care statul deţine 
cotă (integral sau parţial).

Astfel, pe parcursul anului 2006 de la bugetul de 
stat au fost alocate subvenţii agenţilor economici în 
mărime de 130,1 mln. lei. Conform Legii nr.391-XVI din 
8 decembrie 2006, pentru modificarea şi completarea 
Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16 
noiembrie 2005 au fost alocate subvenţii de la bugetul 
de	stat	SA	„Farmaco”	–	16	mln.	lei,	pentru	moderni-
zarea	tehnologiilor	de	producţie,	şi	SA	„Moldovagaz”	
– 21 mln. – lei pentru compensarea diferenţei de tarife 
la resursele energetice livrate consumatorilor casnici. 
Prin Legea nr.347-XVI din 23 noiembrie 2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii bugetului de stat 
pe anul 2006 nr.291-XVI din 16 noiembrie 2005 au 
fost alocate subvenţii de la bugetul de stat în sumă 
de 93,1 mln. lei Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile 
pentru majorarea capitalului social al IS. Compania 
Aeriană	„Air-Moldova”.	

Recenzent: prof. univ. dr. hab. M. Ciubotaru
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UNELE ASPECTE ALE ANALIZEI POTENŢIALULUI 
ECONOMICO-FINANCIAR AL îNTREPRINDERII DE TRANSPORT

Comp. Rodica BIVOL, ASEM

Les finanses restent a la base du fonctionnement normal de l,entreprise de transport, de la re-
productione elargisse, de la formation des conditions, de la stimulation materielle des ouvriers, et 
aussi de la hausse de l,efficacite et de la qualite du travail. Comme resultat, on augmente le volume 
des ressources financieres des entreprises de transport.

Sistemul de transport deţine un rol important în 
susţinerea economiei Republicii Moldova. Accesibilita-
tea, calitatea şi siguranţa serviciilor prestate determină 
atât satisfacerea cerinţelor populaţiei, cât şi formarea 
bugetului local şi republican.

La momentul actual, în condiţiile dezvoltării eco-
nomiei, este nevoie a lua în consideraţie posibilităţile 
îndeplinirii de către întreprindere a obligaţiunilor faţă de 
creditori, parteneri şi cei care beneficiază de serviciile de 
transport. În cazul în care întreprinderea de transport are 
o strategie de dezvoltare şi lărgire a pieţei de prestare 
a serviciilor de transport, este necesar a estima aproxi-
mativ posibilităţile de perspectivă în realizarea acestor 
strategii. Ambele cazuri necesită diagnosticarea şi ana-
liza potenţialului economico-financiar al întreprinderii, 
iar pentru planul de realizare a strategiei de dezvoltare 
– planificarea potenţialului acestuia. 

Unele necesităţi financiare sunt argumentate în tota-
litate de evoluţia procesului tehnologic sau reglementate 
de actele legislative şi normative (necesităţile de finanţare 
a cheltuielilor materiale, combustibilului şi lubrifianţilor, 
achitarea creditelor şi dobânzii bancare, investiţiile privind 
restabilirea fondurilor fixe etc.). În majoritatea cazurilor, 
metoda optimă privind prognozarea necesităţilor finan-
ciare o constituie metoda bazată pe datele perioadelor 
anterioare exprimate de întreprindere, ţinând cont de 
evoluţia din sistem. Mărimea altor necesităţi financiare 
poate varia în funcţie de deciziile administraţiei întreprin-
derii sau ale organului regulatoriu – aceasta, de exemplu, 
se referă la investiţiile privind majorarea eficacităţii de 
producere şi obţinere a efectelor scontate. Pentru progno-
zarea unei asemenea  necesităţi financiare este preferabilă 
utilizarea calculelor de la ,,zero”. 

Procedura de planificare financiar-economică a po-
tenţialului întreprinderii se bazează pe diagnosticare şi 
analiza complexă a indicatorilor financiari şi economici. 
Pornind de la faptul că informaţia respectivă prezintă 
actualitate, deoarece la moment întreprinderile de 
transport analizează aceşti indicatori, putem face o 
sinteză a metodologiei diagnosticării şi analizei poten-
ţialului economico-financiar al întreprinderii.

Această analiză poate fi realizată din 2 puncte de 
vedere: financiar şi economic.

Diagnostica potenţialului financiar-economic in-
clude analiza calitativă şi cantitativă a potenţialului la 

o dată fixată, poate fi făcută în dinamică, în comparaţie 
cu alte întreprinderi etc. Diagnostica şi analiza poten-
ţialului economico-financiar al întreprinderii nu pot fi 
efectuate fără un sistem de indicatori economici.

Dacă vom analiza din punct de vedere financiar, 
potenţialul întreprinderii în sens restrâns pot fi posi-
bilităţile financiare, materiale ale întreprinderii pentru 
activitatea la capacitatea maximă. În sens larg, poten-
ţialul financiar poate fi delimitat drept capacitatea 
întreprinderii de-a fi participant activ al sistemului 
financiar-creditar al regiunii date, locul de amplasare a 
întreprinderii, solvabilitatea întreprinderii şi autonomia 
financiară a ei. Deci, potenţialul financiar al întreprinderii 
poate fi estimat, îndeplinind procedura de diagnosticare 
cu utilizarea următorilor indicatori:

1) indicatorul mărimii absolute a potenţia-
lului financiar Acest indicator arată suma 
totală a activelor bilanţului contabil la data 
îndeplinirii lui (C perm.). Pentru ca suma ac-
tivelor să poată fi utilizată în determinarea 
nivelului de utilizare a potenţialului financiar, 
totalul activului bilanţului poate fi corectat 
cu valoarea activelor materiale pe termen 
lung neutilizate din diferite motive, în special 
a activelor fixe. Se pune accentul pe activele 
fixe din motiv că în aceste active sunt incluse 
sume considerabile băneşti din împrumutu-
rile şi creditele pe termen lung, activele fixe 
au cost considerabil în cazul întreprinderii de 
transport şi de eficacitatea utilizării activelor 
fixe depinde nivelul eficienţei întreprinderii.

2) indicatorul levierului financiar, adică depen-
denţa financiară a întreprinderii de creditorii 
externi (trebuie să fie mai mic sau egal cu 0,5).

Cu cât este mai înalt acest coeficient, cu atât plăţile 
pentru dobândă sunt mai mari, iar profitul mai mic, 
rămânând la dispoziţia întreprinderii. Nivelul levierului 
financiar mai mic de 0,5 denotă faptul unei autonomii 
financiare a întreprinderii.

3) coeficientul autofinanţării activelor (trebu-
ie să fie mai mare sau egal cu 0,5). Din practi-
ca economică rezultă că cu cât este mai înalt 
acest coeficient, cu atât este mai înalt poten-
ţialul financiar în ceea ce priveşte finanţarea 
activelor.



◆ —            StatIStICĂ ŞI anaLIZĂ eCOnOMICO-FInanCIaRĂ

Academia de Studii Economice din Moldova   ◆  Revista ECONOMICA  nr.2 (58) 2007

106

4) coeficientul finanţării activelor curente.  
Nivelul înalt al acestui coeficient arată un ni-
vel destul de bun al potenţialului financiar al 
întreprinderii. La întreprinderile de transport, 
ca şi la alte întreprinderi, activele financiare 
dau posibilitatea funcţionării capitalului în-
treprinderii. Finanţele transportului au anumi-
te deosebiri faţă de finanţele întreprinderilor de 
producere, unele dintre ele fiind:

-  întreprinderile de transport oferă servicii 
de transportare, nu produc şi nu adaugă 
nimic la cele transportate;

-  produsul finit al întreprinderii de trans-
port nu poate fi depozitat sau stocat, adi-
că nu se formează stocuri pentru procesul 
de producere;

-  întreprinderile de transport practică deseori 
transportări sezoniere, ceea ce necesită for-
marea unor rezerve financiare pentru aceasta;

-  preţurile pentru serviciile de transport se 
bazează pe tarifele transportărilor de încăr-
cături sau pasageri.

Aceste deosebiri, precum şi altele caracterizează 
întreprinderile de transport ca o verigă de legătură 
între sfera de producere şi realizarea ei. De-aceea, în 
funcţie de formarea cheltuielilor de transport, distanţa 
şi volumul transportărilor, depinde situaţia financiară 
a întreprinderii de transport.

În concluzie, putem menţiona că resursele 
financiare ale întreprinderii de transport sunt ne-
cesare în mare parte în perioade sezoniere. Specifi-
cul finanţării ramurii date este legat de perioadele 
îndelungate de cercetare şi proiectare, ceea ce 
necesită apelarea la împrumuturi. De aceea, poten-
ţialul economic şi cel financiar sunt într-o corelaţie 
strânsă, dând posibilitatea funcţionării la capacitate 
maximă a întreprinderii, cu o stabilitate financiară 
acceptabilă.

bibliografie:
1.	 Materialele	Conferinţei	Internaţionale	„Impactul	transporturilor	asupra	dezvoltării	REI”,	Chişinău,	2006.
2.	 Materialele	revistei	„Economica”,	nr.2,	3	2006.

Recenzent: prof. univ. dr. hab. E. Turcov

CONŢINUTUL ETAPELOR PROCESULUI DE INSOLVAbILITATE
SUb ASPECT ANALITICO-FINANCIAR

Drd. Anastasia BALAN, ASEM 

the unrolling of the insolvency procedure represents a complex structure with various qualita-
tively different phases, which are dictated by the specific laws concerning insolvency. Specialists in 
this field also have to deal with several financial-analytic aspects which persist in each phase. these 
aspects have been emphasized and described, in order to reveal the analytical methods and techni-
ques which may be encountered during the cycle that the enterprise passes while its insolvency. It has 
been stated that each phase has its own methods and techniques that are to be applied. 

Ciclul de derulare a procesului de insolvabi-
litate reprezintă o structură complexă, constând 
dintr-un şir de faze care se diferenţiază calitativ 
între ele (componenţa cărora este prezentată în 
figura 1). 

În fiecare fază se evidenţiază prezenţa aspectelor 
analitico-financiare cu care se confruntă participanţii 
ciclului. Importanţa analizei este evidentă în fiecare 
dintre ele, însă în unele etape ea devine decisivă 
pentru derularea ulterioară a acţiunilor.

Pentru a evidenţia aspectele analitico-financiare 
cu care se confruntă specialiştii aplicând prevederile 
legislaţiei Republicii Moldova ce ţine de insolvabili-
tate, fiecare fază a ciclului a fost trecută prin prisma 
analizei, fiind scoase în evidenţă metodele şi tehnicile 
utilizate. 

I. Faza iniţială a ciclului include 2 etape prin care 
trece întreprinderea: 

- apariţia semnelor nefavorabile, după care ur-
mează

- apariţia semnelor alarmante. 
În faza iniţială metodele şi tehnicile de analiză 

aplicate se referă la analiza riscului de insolvabilitate 
care, în linii generale, constă în evaluarea capacităţii 
întreprinderii de a face faţă angajamentelor asumate 
faţă de terţi. 

Principalele metode de identificare a riscului de 
insolvabilitate rezidă în: 

1. Aplicarea criteriilor separate (utilizând siste-
me ce implică un număr vast sau redus de 
criterii separate);

2. Utilizarea funcţiei generalizatoare sau a in-
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dicatorului agregat (conform analizei discri-
minante cu ajutorul funcţiei-scor sau meto-
dei scoringului prin atribuirea numărului de 
puncte).

II. Odată cu constatarea de către creditor a dato-
riei cu termenul de scadenţă expirat, acesta iniţiază 
faza preliminară procesului judiciar de insolvabilitate, 
prin care va trece întreprinderea-debitor.

Faza preliminară constă din următoarele etape:
1. Stabilind expirarea termenului de scadenţă 

a datoriei, creditorul înaintează debitorului 
o pretenţie unde enumeră sumele pe care 
acesta este obligat să le ramburseze. 

2. Debitorului i se acordă de la 15 zile la 30 de 
zile pentru a răspunde la pretenţie, pe par-
cursul cărora debitorul trebuie să achite da-
toria sau să ceară prelungirea termenului de 
rambursare a acesteia.

3. După depăşirea termenului acordat, credi-
torul este în drept să înainteze în instanţa de 
judecată o acţiune împotriva debitorului de 
recuperare a creanţelor sale cu termenul de 
scadenţă expirat. 

4. Instanţa de judecată emite hotărârea ce im-
pune debitorul să achite creanţele.

5. Instanţa eliberează creditorului titlul execu-
toriu privind executarea silită a creanţelor. 

6. Titlul executoriu se transmite spre executare 
forţată de către creditor Oficiului de executare 
care, la rândul său, desemnează un executor 
judecătoresc pentru a se ocupa de procedură.

7. Executorul judecătoresc acordă debitorului 15 
zile pentru achitarea benevolă a creanţelor. 

8. În cazul neachitării benevole, se efectuea-
ză executarea silită, care constă în aplicarea 
unor măsuri de constrângere faţă de debitor, 
ca sechestrarea, ridicarea sau vânzarea bunu-
rilor debitorului. 

9. Dacă bunurile debitorului nu sunt suficiente, 
atunci documentul executoriu se consideră 
ca nefiind executat şi se restituie creditorului. 
În acest caz, se întocmeşte un proces-verbal, 

Figura 1. Fazele ciclului de derulare a procesului de insolvabilitate
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unde se constată acest fapt, şi se emite o în-
cheiere motivată cu privire la imposibilitatea 
executării impuse a creanţelor.

În această fază preliminară a procesului judiciar 
de insolvabilitate accentul este pus pe analiza aspec-
telor specifice ale situaţiei financiare a întreprinderii 
în scopul de a aprecia mai exact şi distinct capa-
citatea de plată a acesteia referitoare la anumite 
datorii cu termenul de plată expirat. Particularităţile 
acestor tehnici şi metode de analiză sunt dictate de 
legislaţia specială.

În aceste condiţii, analiza economică capătă un 
loc apreciabil începând cu etapa în care executorul 
judecătoresc aplică executarea silită pentru a recupera 
creanţele creditorului. Astfel, este efectuată analiza şi 
aprecierea suficienţei patrimoniului debitorului pen-
tru a le acoperi. Ca rezultat, se rambursează creanţele 
creditorului sau, în cazul insuficienţei patrimoniului 
debitorului, creditorul primeşte încheierea motivată a 
Oficiului de executare, căpătând dreptul de a intenta 
faţă de debitor un proces judiciar de insolvabilitate. 

III. Odată cu obţinerea încheierii privind impo-
sibilitatea executării silite a creanţelor (în cazul ini-
ţierii procesului de către creditori) sau a constatării 
insolvabilităţii de către întreprinderea propriu-zisă 
(în cazul iniţierii procesului de către debitor) se 
trece la ultima fază a ciclului de declarare oficială a 
întreprinderii drept insolvabilă – procesul judiciar de 
insolvabilitate. 

În Republica Moldova, procesul de insolvabilitate 
se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului 
de procedură civilă al RM nr.225-XV din 30 mai 2003 
şi ale Legii insolvabilităţii a RM nr.632-XV din 14 
noiembrie 2001.
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Etapele incipiente prevăzute de legislaţie, ce ţin de 
procesul judiciar de insolvabilitate, se concretizează în 
următoarele:

1. Înaintarea de către creditor sau de către însuşi 
debitor a unei acţiuni în Curtea Economică de Apel în 
legătură cu recunoaşterea debitorului ca insolvabil şi 
intentarea procesului.

2. Emiterea încheierii privind admiterea spre exa-
minare a cererii introductive.

3. Înştiinţarea debitorului despre înaintarea de 
către creditor a cererii de intentare a procesului de 
insolvabilitate.

4. Numirea de către instanţa de judecată a unui 
administrator provizoriu. 

5. Şedinţa instanţei de judecată în prezenţa recla-
mantului (creditorului) şi pârâtului (debitorului). Aici 
are loc luarea deciziei în privinţa intentării procesului 
de insolvabilitate, deschiderii procedurii, numirii unui 
administrator al insolvabilităţii.

6. Publicarea în Monitorul Oficial a dispozitivului 
hotărârii instanţei de judecată privind intentarea pro-
cesului de insolvabilitate.

7. Administratorul precede la gestionarea patri-
moniului debitorului, efectuează o inventariere totală 
a patrimoniului, revizuieşte şi analizează tranzacţiile şi 
contractele ce au avut loc în ultimii 3 ani. 

8. Administratorul evaluează starea economică a 
debitorului, raportând rezultatele primei adunări a cre-
ditorilor. Adunarea creditorilor emite hotărârea privind 
metoda de derulare a procesului de insolvabilitate, care 
constă în una din următoarele opţiuni:

a)  încetarea activităţii debitorului, cu ulterioara 
lichidare (în cazul insuficienţei masei debi-
toare);

b)  reorganizarea activităţii debitorului, prin ac-
ceptarea	 „procedurii	 planului”,	 care	 poate	
viza redresarea (restabilirea solvabilităţii) şi 
continuarea activităţii debitorului, lichidarea 
patrimoniului întreprinderii, transmiterea în-
treprinderii sau a unei părţi din ea către un alt 
titular.

9. Convocarea adunării creditorilor, sub conduce-
rea instanţei de judecată, pentru validarea creanţelor 
(aprobarea sumelor de rambursat). 

Deci, în cadrul etapei incipiente a fazei finale ce 
aparţine ciclului de derulare a procesului de insol-
vabilitate, se aplică metode şi tehnici de analiză în 
scopul recunoaşterii sau nerecunoaşterii oficiale a 
întreprinderii în calitate de insolvabilă, precum şi 
alegerii modului de derulare ulterioară a procesului 
de insolvabilitate. Specificitatea acestor metode şi 
tehnici analitice rezultă din legislaţia specială.

Astfel, prezenţa proeminentă a aspectelor analitice 
este incontestabilă începând cu etapa în care procesul 
judiciar de insolvabilitate este intentat de către debitor. 
Acesta este obligat să depună cererea de intentare în 
cazul constatării incapacităţii sale de plată sau cel al 
imposibilităţii de a satisface integral creanţele sca-

dente ale tuturor creditorilor. Incapacitatea de plată 
este definită de Legea insolvabilităţii ca fiind o situaţie 
a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de 
a-şi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv 
obligaţiile fiscale. Supraîndatorarea debitorului, de 
asemenea, este considerată drept temei de intentare 
a procesului de insolvabilitate, aceasta fiind caracteri-
zată de Legea insolvabilităţii ca o situaţie financiară a 
debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la 
valoarea patrimoniului lui, în care valoarea bunurilor nu 
mai acoperă obligaţiile existente ale acestuia. Aşadar, 
debitorul este obligat să efectueze în timp oportun 
analiza situaţiei sale economico-financiare, pentru a nu 
contraveni stipulărilor legislaţiei în vigoare. Analiza se 
execută de către economiştii întreprinderii sau însuşi 
manager conform unui sistem de indicatori elaborat 
la nivel intern. Este, însă, necesar ca în sistemul aplicat 
de întreprindere să existe indicatori care să ateste 
raportul dintre datorii şi active, deoarece drept temei 
de intentare a procesului de insolvabilitate serveşte 
depăşirea datoriilor totale ale întreprinderii asupra 
activelor sale, adică când capitalul propriu al acesteia 
capătă o valoare negativă. De asemenea, sistemul tre-
buie să prevadă indicatori ce previzionează achitările 
cu creditorii pe viitor, pentru a depista posibilitatea 
satisfacerii integrale a acestora. Ca rezultat al efectuării 
analizei, debitorul constată incapacitatea sa de plată 
şi supraîndatorarea, fiind luată decizia de a depune 
la Curtea Economică de Apel cerere de intentare a 
procesului de insolvabilitate.

Un rol de o deosebită relevanţă analiza îl deţine 
şi în cazul intentării procesului de insolvabilitate, în 
etapa în care administratorul insolvabilităţii trebuie 
să informeze adunarea creditorilor despre starea eco-
nomică a debitorului şi cauzele acesteia. Ca rezultat al 
acestei raportări, se ia decizia esenţială referitoare la 
desfăşurarea ulterioară a procesului de insolvabilitate: 
prin lichidare sau prin aplicarea procedurii planului. 

Legislaţia ce ţine de insolvabilitate nu dictează 
respectarea unei metodologii concrete de apreciere a 
stării economice a întreprinderii faţă de care s-a intentat 
procesul de insolvabilitate. Fiecare administrator sau 
agent specializat ales de acesta utilizează propriul sistem 
de indicatori. Lipsa unei astfel de metodologii complică 
mult lucrul administratorului, el necesitând cunoştinţe 
profunde în domeniul analizei economico-financiare, 
precum şi o experienţă vastă pentru a oferi comentarii 
veridice despre starea întreprinderii. Propunerea unei 
metodologii concrete de apreciere a stării economice 
a debitorului ar facilita aplicarea Legii insolvabilităţii, ar 
condiţiona ulterior luarea unor decizii corecte, ar uşura 
lucrul organelor de justiţie care curează derularea proce-
selor de insolvabilitate, precum şi ar economisi fondurile 
debitorului, decăzând necesitatea administratorului de 
a se adresa agenţilor specializaţi în domeniu.

Odată ce a fost ales modul de derulare a procesului 
de insolvabilitate, întreprinderea parcurge o serie de 
etape, care diferă în ambele cazuri.
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În cazul în care s-a decis derularea procesului de 
insolvabilitate prin lichidare, întreprinderea trece prin 
următoarele etape ale fazei finale: 

1. Evaluarea şi consolidarea de către adunarea 
creditorilor a preţului iniţial de vânzare a bunurilor 
din masa debitoare.

2. Organizarea licitaţiilor privind vânzarea patri-
moniului. 

3. Disponibilizarea (concedierea) angajaţilor de-
bitorului.

4. Încheierea (sau reîncheierea) contractelor 
comerciale, de muncă etc. pentru întreţinerea masei 
debitoare şi derularea procedurii.

5. Valorificarea masei debitoare. 
6. Dacă la distribuirea finală creanţele tuturor 

creditorilor au fost satisfăcute în volum total, admini-
stratorul va transmite surplusul către debitor. 

7. După terminarea distribuirii finale, instanţa de 
judecată hotărăşte încetarea procesului de insolva-
bilitate. 

8. După publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii 
de încetare a procesului de insolvabilitate, administra-
torul o prezintă Registrului de stat al întreprinderilor 
şi Registrului de stat al organizaţiilor, ea servind drept 
temei pentru radierea debitorului din aceste registre. 
Debitorul este considerat lichidat.

9. În cazul insuficienţei masei debitoare, instanţa 
de judecată încetează procesul de insolvabilitate şi 
desemnează o comisie de lichidare, care întocmeşte 
bilanţul de lichidare a debitorului. 

10. Instanţa de judecată aprobă bilanţul de lichi-
dare şi adoptă o hotărâre de lichidare a debitorului. 
După ce primeşte hotărârea instanţei de judecată, 
Camera înregistrării de stat radiază imediat debitorul 
din Registrul de stat al întreprinderilor sau din Registrul 
de stat al organizaţiilor. 

În cazul în care adunarea creditorilor a ales drept 
metodă de derulare a procesului de insolvabilitate 
aplicarea procedurii planului, întreprinderea parcurge 
următoarele etape: 

1. Elaborarea şi propunerea planului de către ad-
ministrator sau debitor. 

2. Convocarea adunării creditorilor pentru exami-
narea şi votarea planului. 

3. După acceptarea de către creditori şi debitor, 
planul urmează să fie confirmat de instanţa de judeca-
tă, care, ulterior, informează despre acest fapt creditorii 
garantaţi şi care şi-au declarat creanţele.

4. După ce hotărârea de confirmare a planului 
devine definitivă, instanţa de judecată dispune, printr-
o hotărâre, încetarea procesului de insolvabilitate şi 
continuă procedura planului.

5. Activitatea debitorului se reorganizează în mo-
dul prevăzut de plan, iar debitorul reintră în dreptul de 
administrare a masei debitoare.

6. În cazul în care planul prevede redresarea solva-
bilităţii debitorului, prin încheierea instanţei de judeca-

tă, se instituie moratoriu asupra executării obligaţiilor 
pecuniare ale creditorilor şi a obligaţiilor fiscale pe un 
termen de până la 180 de zile. 

7. Administratorul supraveghează îndeplinirea 
planului şi prezintă trimestrial comitetului creditorilor 
(dacă a fost constituit) şi instanţei judecătoreşti rapoar-
te asupra situaţiei financiare şi a tabloului patrimonial 
al debitorului, inclusiv perspectivele de realizare a 
planului.

8. În cazul asigurării executării creanţelor supra-
vegheate sau expirării a 5 ani de la încetarea procesului 
de insolvabilitate şi nedepunerii unei noi cereri de 
intentare a procesului de insolvabilitate, instanţa de 
judecată dispune încetarea supravegherii.

Dacă pe parcursul derulării procedurii planului 
debitorul nu respectă prevederile planului sau planul 
nu este realizat în termen, fiecare creditor poate înainta 
o nouă cerere introductivă, care va avea ca efect lichi-
darea patrimoniului debitorului fără a mai fi necesară 
dovada insolvabilităţii lui.

În ultimele etape ale fazei finale a ciclului de 
derulare a procesului de insolvabilitate – lichidarea şi 
procedura planului, intervin particularităţile analizei 
întreprinderii deja declarate oficial ca fiind insol-
vabilă. Aceste metode şi tehnici de analiză diferă de 
cele aplicate în fazele anterioare datorită faptului că 
întreprinderea este deja oficial recunoscută drept in-
solvabilă, starea ei economico-financiară prezentând 
aspecte foarte specifice, în mare parte condiţionate de 
legislaţia specială în domeniu. În acest caz, particulari-
tatea analizei constă în faptul că în cadrul analizei sunt 
examinaţi indicatori care nu sunt aplicabili în cazul în-
treprinderilor relativ viabile ca, de exemplu, creanţele 
validate ale creditorilor, masa debitoare, cota datoriilor 
incluse în moratoriu etc.

Aplicarea acestor metode şi tehnici de analiză 
prezintă o însemnătate distinctă în etapa în care 
administratorul oferă adunării creditorilor, precum şi 
instanţei judecătoreşti, rapoarte asupra situaţiei finan-
ciare şi a tabloului patrimonial al debitorului, inclusiv 
perspectivele de realizare a planului.

Legislaţia în vigoare nu stipulează un sistem con-
cret de indicatori pe care administratorul este obligat 
să-l urmeze raportând situaţia financiară. Lipsa unei 
metodologii concrete în acest domeniu provoacă 
dificultăţi, administratorul necesitând o bogată expe-
rienţă şi cunoştinţe vaste în domeniul analitic pentru 
a întocmi rapoarte veridice şi reprezentative. 

Concluzionând, trebuie subliniate prezenţa 
şi importanţa incontestabilă a variatelor aspecte 
analitico-financiare în fazele ciclului de derulare a 
procesului de insolvabilitate. Aplicarea unor diverse 
metode de analiză la fiecare fază a ciclului asigură o 
caracteristică cât se poate de obiectivă şi concretă a 
situaţiei economico-financiare a întreprinderii aflate 
în procesul de insolvabilitate, în scopul luării unor 
decizii adecvate.

Recenzent: conf. univ. dr. N. Ţiriulnicov
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ASIGURAREA CALITĂŢII PROCESULUI 
EDUCAŢIONAL DIN ASEM

Conf. univ. dr. Sergiu BACIu, ASEM 

Quality is an “expensive” issue, which is difficult to achieve. It needs research, innovation, spe-
cialists, technology, adequate labor organizing, discipline, creativity, financial resources. From this 
point of view there are touched upon some issues the academy of economics of Moldova faces while 
achieving the purpose of getting a higher level of education quality and possible solutions which 
would contribute to the formation of a pleasant, efficient and competitive educational medium. 

Studiile înseamnă efort. Dar nu orice efort, ci, de 
cele mai multe ori, unul chinuitor. Ele cer docilitate, 
stoicism şi conformism, materializate în capacitatea 
de a rezista, cuminte şi concentrat, în sala de clasă 6-8 
ore şi tot atâta pe scaunul de acasă sau bibliotecă. În 
multe cazuri, studenţii nu studiază din plăcerea utilităţii 
celor învăţate, fiindcă nu se regăsesc pe ei însişi şi lumea 
lor în conţinuturile predate. Într-un mediu educaţional 
favorabil, plăcerea ar trebui să vină din conţinutul 
tematic, din forma de activitate, din cooperarea cole-
gială, din accesul la împărtăşirea experienţei proprii 
împreună cu alţii, din rolul de catalizator motivant al 
profesorului, din labilitatea graniţelor între ce trebuie 
şi ce vrem să ştim. 

Instituţiile de învăţământ sunt autosuficiente prin 
priorităţile lor: conţinuturile disciplinelor sunt mai im-
portante decât dezvoltarea persoanei, programa – mai 
importantă decât studenţii, cunoştinţele abstracte 
– mai importante decât cele aplicative, abilităţile cog-
nitive – mai valoroase decât cele comportamentale, 
informarea – mai însemnată decât formarea.

După părerea noastră, oricât s-ar strădui profeso-
rii să adopte atitudini şi comportamente ce li se par 
potrivite, eforturile în multe cazuri rămân zadarnice, 
deoarece ceea ce se comunică, de fapt, este: „Sunteţi 
incapabili. Trebuie să fiţi învăţaţi”.

Dacă dorim să schimbăm situaţia ca ASEM să con-
tribuie la: “… dezvoltarea liberă, armonioasă a omului şi 
formarea personalităţii creative, care se poate adapta la 
condiţiile în schimbare ale vieţii” (Legea învăţământului, 
art.5 (1)), se impune în mod imperios să începem prin 
schimbarea mentalităţii cadrelor didactice. 

În	condiţiile	„exploziei	informaţionale”,	ca	urmare	
a progresului tehnic, ştiinţific, cultural etc., urmat de 
schimbări continue, chiar de mutaţii în cadrul disci-
plinelor academice în procesul de predare-învăţare 
accentul trebuie pus, mai ales, pe formarea abilităţilor 
intelectuale şi profesionale, a deprinderilor şi pricepe-
rilor necesare pentru viaţă, a capacităţii de a aborda 
creativ o problemă, de a fi deschis noului, de a se 
autoafirma şi autodepăşi.

Totodată, educaţia nu poate fi restrânsă la un 
evantai de intervenţii exercitate în mod organizat din 
exterior în vederea formării personalităţii umane şi 

profesionale,	potrivit	unui	„model”	impus	în	virtutea	
unor deziderate sociale. Sensul educaţiei ar fi acela 
de asigurare a unor condiţii prielnice de exprimare 
a personalităţii şi nicidecum de direcţionare auto-
ritară a ei.

Numai la prima vedere chestiunea asigurării unui 
proces educaţional de calitate este o întrebare simplă, 
la care se poate răspunde pe baza bunului simţ, oare-
cum	în	genul	„la	ora	de	economie	se	predă	calitativ	
economia”. Cercetată mai îndeaproape, ideea de calita-
te ridică probleme la care nu este uşor de răspuns şi la 
care s-au dat soluţii divergente ori chiar contradictorii 
(la aceste probleme s-au referit: Gr. Belostecinic, ASEM; 
G. Rusnac, USM; I.Pânzaru; Universitatea din Bucureşti 
şi alţii).

1. O primă problemă este aceea a scopului în 
care are loc predarea. Aici, fireşte, trebuie spus că un 
student care a învăţat economia trebuie să posede 
cunoştinţe în domeniu, dar şi un mod de gândire 
economic. O predare calitativă este aceea care se naşte 
dintr-o privire capabilă să îmbrăţişeze societatea într-
un spaţiu vast, urmând, totodată, axa profesională, axa 
ştiinţifică, precum şi axa dezvoltării sociale. 

 Indiscutabil, misiunea învăţământului este să 
formeze oameni care, după o pregătire profesională, 
vor fi competitivi pe piaţa forţei de muncă. Piaţa soli-
cită oameni competenţi, cu spirit antreprenorial. Dez-
voltarea spiritului antreprenorial se poate realiza prin 
învăţarea, formarea şi dezvoltarea la tineri a celor trei 
de C: Calităţi, Capacităţi şi Cunoştinţe (tabelul 1).

Considerăm că o astfel de educaţie antreprenorială 
trebuie să fie continuă şi procesul educaţional din 
ASEM se va orienta spre satisfacerea nevoilor pros-
pective ale pieţei.

În activităţile umane, mijloacele tind să devină 
scopuri. De exemplu, funcţionarea unei universităţi 
ce este un mijloc pentru a educa (un scop), devine ea 
însăşi scop. Astfel, se poate auzi la ore, când studenţii 
discută	gălăgios,	cum	profesorul	spune:	„Linişte,	ajunge	
cu discuţiile, e timpul să învăţăm!”. Deşi discuţia este 
metodă activă de învăţare, pentru profesorul respectiv 
sunt mai importante regulile de funcţionare a institu-
ţiei, printre care şi aceea ca în sala de clasă trebuie să 
fie linişte. 
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Tabelul 1

Calităţi Capacităţi generale Cunoştinţe

1. Integru
1.   Capacitatea de a fi proactiv, de a se comporta conform unei opţiuni con-

ştiente, bazate pe valori şi nu pe condiţii supuse unor criterii afective.
1. Economie

2. Curajos
2.   Capacitatea de a proiecta şi a planifica în funcţie de priorităţi (de a elabora 

strategii, obiective, de a anticipa activitatea şi rezultatele).
2. Management

3. Realist 3.   Capacitatea de a organiza dezvoltarea afacerii. 3. Marketing

4. Demn
4.   Capacitatea de rezolvare a situaţiilor-problemă (căutarea, acumularea şi 

folosirea informaţiei, analiză, sinteză, evaluare, cercetare).
4. Finanţe

5. Ambiţios
5.   Capacitatea de a motiva, de a determina oamenii la acţiune, de a raţiona 

câştig\câştig.
5. Contabilitate

6. Optimist 6. Drept

7. Empatic 6.   Capacitatea de a soluţiona conflictele şi a construi consensul. 7. Limbi moderne

8. Flexibil 7.   Capacitatea de a comunica eficient utilizând şi tehnologiile informaţionale.

9. Independent
8.   Capacitatea de a acţiona sinergic, având abilităţile subordonate, cum sunt: 

cooperarea creativă, valorificarea diferenţelor.
8. Tehnologii infor-

maţionale

10. Matur
9.   Capacitatea unei autoreînnoiri echilibrate, de a păstra şi a spori propria 

personalitate.

11. Emoţional

12. Perseverent

13. Sociabil

Disciplinele academice, care au fost intenţionate 
a fi mijloace pentru atingerea unor scopuri, au deve-
nit scopuri în sine. Astăzi, faptul că disciplinele sunt 
mijloace, instrumente proiectate pentru dezvoltarea 
unor capacităţi psihice şi a unor competenţe de natură 
socială, profesională sau culturală, nu mai are nici o 
importanţă. Mult mai importante sunt vocabularul, 
teoriile, disciplinele însele.

2. O a doua problemă este aceea a efectului pro-
dus de predare. Putem vorbi despre trei tipuri de re-
zultate ale procesului de învăţare: studentul trebuie să 
cunoască ce se ştie în domeniu (learning what, conţinu-
turi propoziţionale, reprezentări şi credinţe), să ştie să 
facă ce se face în domeniu (learning how, competenţe 
sau îndemânări), şi să ştie de ce toate acestea (learning 
why, obişnuinţa unei activităţi metareflexive, care să-l 
ducă mai departe decât ceea ce a învăţat). 

Un cadru didactic responsabil trebuie să poată 
documenta dacă şi în ce măsură activităţile didactice 
efectuate de el produc rezultatele scontate, în confor-
mitate cu obiectivele propuse, pornind de la materia 
primă umană existentă, şi dacă nu există risipă de mij-
loace, lipsă de resurse, sau dacă totul nu este decât o 
pantomimă, o simulare, un comportament ritualizat.

3. O a treia problemă, care derivă firesc din primele, 
este aceea a eficienţei acţiunii didactice. 

Pe plan mondial există de mai mulţi ani o deplasare 
evidentă de la interesul pentru eficienţa internă a educa-
ţiei (producţia de efecte educaţionale primare raportate 
la cost) spre o mai mare atenţie pentru eficienţa externă 
(producţia de efecte sociale raportată la cost). În această 

perspectivă importante sunt nu funcţionarea educaţiei 
în sine, ci efectele funcţionării educaţiei pentru nevoile 
de dezvoltare a persoanelor şi comunităţilor.

Pentru a asigura o eficienţă maximă a procesului 
educaţional, trebuie concepute adecvat planurile de 
învăţământ. Planul de învăţământ reprezintă ansam-
blul activităţilor programate de predare, învăţare, cer-
cetare şi evaluare, reunite într-o concepţie unitară din 
punctul de vedere a conţinutului şi al desfăşurării lor 
în timp, în vederea formării unui specialist cu diplomă 
recunoscută. Totodată, de-a lungul vieţii, un om trece 
prin două etape de formare: o etapă iniţială, anterioară 
încadrării în muncă, care-i defineşte şi-i atestă compe-
tenţa, şi a doua, de formare continuă, cu rolul de a-i 
menţine şi actualiza cunoştinţele. Acum există o nouă 
orientare în care procesul de învăţare se realizează pe 
parcursul întregii vieţi. ASEM trebuie să dezvolte mai 
mult serviciile oferite în formarea continuă.

4. O a patra problemă derivă din faptul că educaţia 
este o interacţiune între persoane umane egale în 
drepturi, deşi nu şi în cunoştinţe şi experienţă. În ce 
fel are loc procesul de predare? Este oare vorba de o 
tranzacţie satisfăcătoare pentru ambele părţi sau au loc 
tensiuni exprimate prin relaţii de putere, incomprehen-
siune faţă de nevoi exprimate, impunerea unor sarcini 
peste puterile executantului, standarde fără legătură 
cu realitatea? Este procesul de predare conform cu 
ceea ce ştim azi despre om, despre fenomenul învă-
ţării, despre interacţiunile de grup sau reproduce pur 
şi simplu stiluri de predare, cu tabla şi creta moştenite 
din alte vremuri? 
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Profesorul, prin felul său de a fi, trebuie să fie în 
rezonanţă profundă cu adevărul, cu relevanţa şi entu-
ziasmul.	Împreună	cu	studenţii,	în	„creuzetul”	inimilor,	
al minţilor şi al spiritelor, să creeze un mediu educaţional 
plăcut, calitativ şi productiv.

5. O a cincea problemă este asigurarea unui 
management de calitate a procesului educaţional. 
Totodată, un management de calitate este un manage-
ment performant. Asigurarea calităţii în ASEM se poate 
baza pe următoarele principii şi valori:

a) În condiţiile globalizării, obţinerea unei înal-
te competitivităţi impune o calitate ridicată a 
învăţământului economic superior;

b) ASEM va funcţiona astfel încât, prin calitatea 
serviciilor, să satisfacă încrederea publică şi 
să se afirme ca bun public;

c) Calitatea serviciilor educaţionale oferite este 
o prioritate fundamentală pentru ASEM;

d) Nivelul ridicat al calităţii presupune creşterea 
capacităţii de inovare şi îmbunătăţirea conti-
nuă a proceselor educaţionale şi de cercetare 
ştiinţifică;

e) Conducerea ASEM, prin politicile promovate 
şi prin strategiile specifice de aplicare a aces-
tora, va asigura cadrul de realizare a calităţii 
serviciilor educaţionale oferite de subdiviziu-
nile ASEM;

f) Implicarea personalului, care presupune pu-
nerea în valoare a competenţelor, cunoştin-
ţelor şi experienţei în relaţia cu clienţii şi cu 
celelalte părţi interesate;

g) Formarea capacităţilor cognitive şi a abilită-
ţilor profesionale, asimilarea şi practicarea 
consecventă a valorilor civice, morale şi este-
tice vot fi astfel realizate, încât să contribuie 
la dezvoltarea personalităţii studenţilor;

h) Argumentarea cu date a deciziilor conduce-
rii, prin asigurarea unui sistem performant de 
colectare a datelor şi informaţiilor considera-
te relevante pentru obiectivele stabilite;

i) Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii şi efi-
cienţei tuturor proceselor din ASEM.

6. O a şasea problemă se naşte din faptul că sub-
iectul procesului de învăţare este un om – studen-
tul. Cine învaţă (pe cine)? Studentul învaţă (singur), sau 
profesorul îl învaţă (pe student)? A concepe procesul 
educativ ca transmiterea unui obiect, a cunoştinţelor, 
de la un posesor iniţial la unul final este semnul unui 
primitivism de gândire pe care nu-l mai împărtăşesc 
mulţi colaboratori, astăzi, în ASEM. 

Totuşi, profesorii aflaţi într-o piaţă închisă se 
transformă în cadre didactice autosuficiente, care sunt 
preocupaţi de propriile idei, nu de cele ale studentului. 
Dacă profesorul are convingerea că el ştie, iar ceilalţi 
nu, atunci menirea lui este să le spună, să-i controleze, 
să-i forţeze să facă orice ce se cere pentru a-i corecta. 
Dar dacă profesorul are convingerea că studenţii au 
deja în ei valoare şi capacitate şi că menirea lui este 

să-i ajute să înveţe pentru a crea plusvaloare academică, 
abordarea va fi complet diferită. Profesorul trebuie să-i 
ajute pe studenţi să descopere valoarea şi posibilităţile 
din ei înşişi, să facă astfel ca cunoştinţele să crească 
mai degrabă decât să fie plasate, să creeze condiţiile 
care să le permită studenţilor să se împlinească. Pro-
fesorii se află în competiţie de piaţă liberă, iar într-un 
loc de muncă deschis trebuie să ofere ceea ce se cere 
–	„cumpărătorul	e	rege”.	Totuşi,	nu	trebuie	să	mergem	
prea	departe	pentru	a	„vinde	tot”,	 în	scopul	popula-
rităţii, spunându-le celorlalţi ceea ce vor, nu ceea ce 
trebuie să audă. Atunci când profesorul reuşeşte să 
reunească perceperea sufletului studentului cu cea mai 
bună reflecţie asupra conţinuturilor de predat, apare 
fenomenul sinergic: se creează noi înţelegeri, noi idei, 
noi alternative.

 Pot apărea şi unele dificultăţi în asigurarea 
calităţii procesului educaţional:

•	 Lipsa	 clarităţii	 scopurilor	 instruirii	 pentru	
profesori şi studenţi. Posibile soluţii: Elabora-
rea curriculumurilor bazate pe competenţe 
la toate disciplinele; utilizarea contractelor 
de studii cu obiective şi responsabilităţi clar 
determinate; studiu bazat pe rezolvarea si-
tuaţiilor-problemă.

•	 Conexiunea	inversă	nesatisfăcătoare.	Posibile 
soluţii: Instruirea programată; autoevaluarea 
şi evaluarea reciprocă.

•	 Incapacitatea	 de	 a	 susţine	 studiul	 indepen-
dent. Posibile soluţii: mărirea numărului de 
ore pentru activităţile practice; proiecte 
structurate; echipe de studiu.

•	 Lipsa	 oportunităţilor	 pentru	 conversaţii	 eu-
ristice şi discuţii. Posibile soluţii: prelegeri şi 
seminare structurate; lucru în grup; seminare 
conduse de studenţi.

•	 Imposibilitatea	instruirii	diferenţiate. Posibile 
soluţii: instruirea programată; studii elastice 
(mai puţin structurate în timp); desemnarea 
tutorilor. 

•	 Motivaţie	mică.	Posibile soluţii: mărirea numă-
rului de ore opţionale şi facultative; studiu prin 
cooperare; utilizarea tehnologiilor didactice 
care dezvoltă gândirea critică; teste frecvente.

Interacţiunea maestru-discipol este un model funda-
mental, profund uman, ancorat în fiinţa noastră biologică. 
Relaţia dintre cele două roluri este în primul rând, etică, 
în al doilea rând, cognitivă, în al treilea rând, conţine un 
angajament şi are, deci, o dimensiune juridică. 

În fine, putem afirma că procesul educaţional 
devine tot mai complex sub impactul noilor tehno-
logii informatice, deplasând accentul de la profesorii 
care îi învaţă pe studenţi la studenţii care învaţă de la 
profesori. Departe de a fi un joc de cuvinte, această 
exprimare reliefează o schimbare de paradigmă. În 
primul caz, profesorii sunt singurii care ştiu şi care 
decid asupra conţinutului cursurilor şi aplicaţiilor, care 
se realizează sub diferite forme (lecţii, lucrări de labo-
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rator, teme de casă, proiecte etc.). Ei constituie singura 
sursă de informaţii şi cunoştinţe, fapt ce le conferă o 
poziţie funcţională dominantă. Sistemul referenţial 
de cunoştinţe îl constituie instituţia de învăţământ. 
Studenţii sunt actori pasivi în acest proces, rolul lor 
fiind de a învăţa ceea ce profesorii le transmit în tim-
pul activităţilor didactice, fără a chestiona relevanţa 
cunoştinţelor primite în raport cu cerinţele sociale şi 
profesionale. 

În cel de-al doilea caz, studenţii sunt actorii cei mai 
importanţi, care vor să devină cât mai bine pregătiţi, 
pentru a se integra în mod profitabil în viaţa cotidiană 
şi profesională. De aceea, ei devin activi în procesul 
educaţional, căutând cât mai multe surse de cunoştinţe 
şi folosind tehnologiile informatice pentru a le desco-
peri şi utiliza. Profesorii constituie cea mai importantă 
sursă de informaţii şi cunoştinţe, dar numai unul dintre 
multiplele izvoare de cunoaştere. De la clasicul transfer 
de cunoştinţe în timpul orelor, acum se trece la crearea 
unui mediu de învăţare în care studenţii devin căutători 
de cunoştinţe. Profesorii devin, în acest context, in-
terpreţi şi ghizi pentru studenţi. Sistemul referenţial 
de cunoştinţe îl constituie acum societatea şi, în mod 
special, piaţa muncii, iar programele de studii trebuie 
să integreze cerinţele tuturor părţilor interesate. Asi-
gurarea calităţii procesului de învăţământ devine astfel 
o cerinţă socială, iar părţile interesate au un cuvânt de 
spus în evaluarea conţinutului procesului de învăţă-
mânt şi, respectiv, în îmbunătăţirea lui.

propuneri (care pot deveni obiective?) privind 
unele transformări în procesul educaţional din 
ASEM:

•	 Aplicarea	principiilor	de	 funcţionare	şi	a	ce-
rinţelor economiei de piaţă în mediul educa-
ţional (acţiunea concurenţei este şi în învăţă-
mânt cel mai bun sistem, prin care se asigură 
calitatea ofertei, adaptarea acesteia la nevoi-
le beneficiarilor, la cererea clienţilor). 

•	 Introducerea	unui	sistem	intern	de	asigurare	
a calităţii serviciilor educaţionale prestate. 

•	 Trecerea	de	la	modelul	de	formare,	bazat	pe	
transferarea informaţiilor şi a cunoştinţelor 
de la profesor la student, la cel bazat pe dez-
voltarea competenţelor, ceea ce presupune 
schimbarea statutului studentului, de la o 
dependenţă pasivă la o participare activă. 

•	 Înnoirea	şi	descongestionarea	programelor	de	
învăţământ, favorizarea învăţământului inte-
grat şi transdisciplinar (formarea competenţe-
lor de bază şi reducerea specializării în ciclul 1).

•	 Elaborarea	şi	plasarea	pe	pagina	web	a	ASEM	
a Pachetului Informativ / Catalogul Cursu-
rilor. Scopul lui este să prezinte programele 
de studii într-un mod uşor de înţeles şi de 
comparat pentru toţi studenţii şi cadrele 

academice – locale şi străine – şi să pună la 
dispoziţie informaţii sub aspect instituţional, 
academic şi practic.

•	 Flexibilizarea	modalităţilor	 de	 participare	 la	
instruirea economică prin orare flexibile şi in-
troducerea învăţământului la distanţă. 

•	 Centrarea	procesului	didactic	pe	 ideea	că	 in-
stituţia de învăţământ superior este un loc în 
care studentul poate să înveţe, nu trebuie să 
înveţe, şi formarea unei culturi a învăţării aca-
demice independente (transformarea studen-
ţilor din copii în oameni maturi, responsabili).

•	 Renunţarea	 la	 metodele	 tradiţionale,	 valo-
roase pentru vechiul model, şi dezvoltarea 
şi utilizarea unor metode noi de formare 
profesională corespunzătoare noilor cerinţe 
(presupunând conţinuturi, metode de pre-
dare şi materiale didactice noi). Studiile de 
caz, simulările, jocurile de roluri, activităţile 
în grupuri, schimburile de experienţă, stagiile 
de practică şi documentare, derularea unor 
proiecte par a fi mult mai adecvate.

•	 Educaţia	 antreprenorială	 trebuie	 însoţită	de	
aplicarea competenţelor chiar din facultate. 
Facultăţile de economie trebuie să includă în 
oferta lor programe speciale pentru forma-
rea tinerilor întreprinzători şi sprijinirea acti-
vă a înfiinţării firmelor proprii de către tinerii 
studenţi, cercetători şi absolvenţi. 

•	 Motivarea	 personalului	 didactic	 de	 calitate	
pentru a rămâne în ASEM şi de a nu fi tentat 
să caute un alt loc de muncă. 

•	 Pregătirea	 continuă	 a	 personalului	 implicat	
în formarea profesională (continuă) pentru a-
şi asuma corect rolul încredinţat şi stabilirea 
unui sistem de asigurare a calităţii formării 
cadrelor didactice universitare. 

•	 Stabilirea	 legăturii	 cu	 agenţii	 economici	 şi	
crearea de parteneriate în vederea formării şi 
dezvoltării profesionale continue. 

Calitatea	este	„scumpă”,	greu	de	realizat,	ea	are	
nevoie de cercetare, de inovare, de specialişti, de 
tehnologie, de organizarea adecvată a muncii, de 
disciplină, de creativitate, de resurse financiare. Dacă, 
însă, nu produc calitate, firmele dispar; această ame-
ninţare şi certitudine garantează producerea calităţii 
în toate domeniile (deci şi în învăţământ). Recentele 
transformări la Academia de Studii Economice din 
Moldova, care au drept scop sincronizarea învăţă-
mântului economic din ţară cu cele mai importante 
dezvoltări actuale şi viitoare, ne permite să fim op-
timişti şi să sperăm că ASEM va continua să domine 
piaţa locală în formarea economică şi o să devină o 
instituţie competitivă pe piaţa internaţională a servi-
ciilor educaţionale.

Recenzenţi: conf. cercetător A. Cara, 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;

conf. univ. dr. R. Borcoman, ASEM
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NOŢIUNEA DE LIMbĂ ENGLEZĂ PENTRU SCOPURI SPECIFICE 
ŞI SEMNIFICAŢIA LOR

Drd. lector univ. Aliona IxARI, ASEM

english for Specific Purposes (eSP) is a multidisciplinary approach that offers promising pos-
sibilities for an eFL educational environment. eSP can enable adult language learners to efficiently 
acquire a sufficient mastery in the communicative forms of language required for their professional or 
occupational needs. It can also help equip students with the tools necessary to continue their linguistic 
development outside the classroom.

Engleza pentru Scopuri Specifice (English for 
Specific Purposes – ESS), noţiune folosită de lingviştii 
europeni în toate cercetările lingvistice ce ţin de însu-
şirea unei limbi străine, a devenit una dintre cele mai 
noi şi proeminente domenii în predarea limbii engleze 
ca limbă străină datorită unei dezvoltări revoluţionare 
în lingvistică, studentul devenind punctul central în 
procesul de instruire. Pornind de la această premisă, o 
mai mare atenţie se acordă modului în care studenţii 
însuşesc o limbă străină şi diferenţelor existente atunci 
când ea este însuşită, deoarece fiecare student poate 
utiliza diferite strategii de învăţare, poate poseda diferi-

te deprinderi şi, în acelaşi timp, să fie motivat de diferite 
necesităţi şi interese. Prin urmare, accentul pus pe ne-
cesităţile studenţilor a devenit tot atât de suprem ca 
şi metodele folosite pentru propagarea  cunoştinţelor 
lingvistice. Nu mai puţin important este faptul că tot 
mai multe instituţii de învăţământ superior oferă studii 
de masterat în limba engleză, un număr considerabil 
de cursuri sunt predate în engleză celor pentru care ea 
nu constituie limba maternă [3; 4; 6; 7].

ESS poate fi divizată în mai multe categorii sau 
domenii în funcţie de interesul şi necesităţile stu-
dentului.

 1
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Engleza  
de afaceri  

Engleza pentru 
discipline tehnice 

Engleza 
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Putem spune că ESS poate fi considerată drept 
predarea limbii engleze fie pentru orice scop specific, 
fie pentru studii academice sau profesionale.

Caracteristicile absolute şi variabile ale acesteia 
constau în faptul că predarea limbii [3]:

- este menită să satisfacă necesităţile specifice 
ale celor care o învaţă;

- poate fi legată de sau destinată anumitor ac-
tivităţi sau discipline specifice;

- poate utiliza o metodologie diferită de cea 
din Engleza Generală în situaţii specifice de 
predare; 

- este prevăzută pentru persoanele adulte de 
la o instituţie de învăţământ superior, pentru 
studii de masterat sau cursuri de instruire în 
scopuri profesionale; 

- este prevăzută pentru studenţii de nivel in-
termediar sau avansat;

- nu ţine neapărat cont de o metodologie pre-
determinată.  

Prin urmare, putem susţine că în acest tip de pre-
dare (ESS) toate deciziile privind conţinutul şi metodele 
se bazează pe motivele şi necesităţile de învăţare ale 
studentului. Limita unde sfârşeşte predarea limbii 
pentru scopuri generale şi începe cea pentru scopuri 
specifice este foarte greu delimitată [7]. 

De aici ajungem la concluzia că cea mai importantă 
distincţie dintre Engleza pentru Scopuri Specifice şi En-
gleza pentru Scopuri Generale o reprezintă persoanele 
care doresc să înveţe această limbă şi scopurile lor de 
învăţare. Scopul ESS este acela de a se concentra mai 
mult asupra limbii în context şi cuprinde domenii ce 
ar varia de la contabilitate la tehnologii informaţionale 
sau turism şi administrarea afacerilor. 

Principala distincţie este că limba nu este studiată 
ca disciplină aparte, ci este integrată în conţinutul 
materiei domeniului de interes pentru student. Deci, 
predarea şi învăţarea ESS reprezintă o continuare a 
englezei pentru scopuri generale (EG) la un nivel mult 
mai înalt, mult mai specific, ce integrează abilităţi pro-
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fesionale, lingvistice şi sociale de pregătire a studenţilor 
pentru serviciu şi viaţă.

Un alt scop al ESS este acela de a preda studenţilor 
acel tip de engleză pe care ei îl vor întâlni în situaţii 
reale în viitoarea lor profesie sau pentru studiile lor 
ulterioare [4]. 

Programele de învăţământ din şcolile medii  includ 
limba engleză doar ca obiect de studiu, cunoştinţele 
elevilor fiind evaluate prin susţinerea unui examen. 
Odată ce studentul  necesită şi intenţionează să fo-
losească engleza pentru viitoarea profesie sau să-şi 
continue studiile academice, el are nevoie de un alt 
tip de engleză pentru a atinge anumite scopuri. Deci, 
în colegii şi universităţi se predă engleza pentru sco-
puri specifice, şi nu cea pentru scopuri generale. Cei 
interesaţi de acest tip de engleză pot fi, de asemenea, 
persoane adulte care posedă anumite cunoştinţe în 
domeniu, dar doresc să le perfecţioneze în continuare 
pentru a putea comunica şi îndeplini anumite funcţii 
pe care le cere locul lor de muncă. Ei studiază limba 
pentru Scopuri Profesionale. 

Un program al ESS, de eficienţă maximă, este 
elaborat după o evaluare a scopurilor, necesităţilor şi 
funcţiilor pentru care este necesară limba.

În primul rând, trebuie să se efectueze anumite 
teste pentru a aprecia nivelul de posedare a EG, 
pentru a şti cât de adecvat studenţii vor face faţă 
contextului specific, fie el economic sau medical. 
Analiza necesităţilor lingvistice îi ajută pe profesori 
să determine tipul, conţinutul şi durata cursului ce 
trebuie incluse în program. Ca procesul de învăţare 
să fie cât mai efectiv, înainte de a elabora progra-
ma cursurilor şi materialele ce trebuie practicate, 
profesorii trebuie să identifice care sunt atitudinile 
studenţilor faţă de diferite metode de predare, în-
sărcinări şi activităţi, pentru a lua în consideraţie 
preferinţele ce ţin de metodele de învăţare. Aceasta 
ar spori gradul de însuşire şi interesul studenţilor faţă 
de programa de studiu.

Predarea şi învăţarea ESS sunt considerate un 
pas important ce duc la dezvoltarea autonomiei 
studentului, ajutându-l să aplice cunoştinţele ling-
vistice obţinute în şcoală, adică în domeniul său de 
studiu – fie acesta contabilitate, economie sau ma-
nagement. Accentul nu se pune pe activităţi, ci pe 
modul în care aceste tehnici şi activităţi, ce au fost 
folosite la însuşirea EG, vor fi utilizate şi în ESS. De 
aceea, se consideră că profesorii trebuie să-i acorde 
studentului o mai mare libertate şi independenţă, 
oferindu-i	astfel	rolul	de	„producător”,	şi	nu	de	„con-
sumator”. Profesorul nu este în centrul procesului 
de instruire, ci învăţarea limbii devine un proces de 

colaborare, în care rolul profesorului este acela de 
a-i încuraja şi promova pe studenţi [1; 6].  

Profesorii de limbă engleză pentru scopuri 
specifice (ESP teachers) sunt cei care îşi desfăşoară 
activitatea în şcolile profesionale, colegii, universităţi; 
cei care contribuie la dezvoltarea profesională a stu-
denţilor şi elaborează cursuri în funcţie de necesităţile 
lor profesionale [1; 4]. Trebuie, totuşi, reţinut faptul că 
ei sunt profesori de limbă engleză, dar nu specialişti 
în domeniu, deci ei îi ajută pe studenţi să-şi dezvolte 
anumite abilităţi care sunt esenţiale pentru aceştia 
în viitoarea lor profesie. Iată de ce se recomandă ca 
materialul didactic să fie ales în cooperare cu profe-
sorii specialişti în domeniu; el trebuie neapărat să 
fie autentic indiferent de nivelul studentului; actual 
şi relevant pentru specializarea studentului. Spre 
exemplu, atunci când se explică studenţilor cum se 
întocmesc dările de seamă comerciale, drept exem-
ple trebuie să se utilizeze dări de seamă întocmite 
de	oameni	de	afaceri	reali.	La	tema	„negocieri”	este	
necesar a se folosi un studiu de caz care ar prezenta 
o situaţie reală de negocieri.

Responsabilitatea unui profesor de ESS este de a:
-  selecta, schiţa şi organiza materialul didactic, 

încuraja şi informa studenţii despre progre-
sele obţinute;

-  fixa scopuri reale de scurtă şi lungă durată 
luând în consideraţie preocupările studenţi-
lor şi situaţiile de instruire;

-  crea şi menţine o atmosferă pozitivă de în-
văţare. Pentru a putea comunica, studenţii 
trebuie să fie siguri de forţele proprii, iar res-
ponsabilitatea profesorului este de a consoli-
da această încredere;

-  evalua studenţii.  Profesorul este acea per-
soană care îi poate ajuta pe studenţi să-şi 
identifice problemele de instruire şi să gă-
sească soluţii, să se axeze asupra abilităţilor 
necesare; el reprezintă sursa de informaţie a 
progresului efectuat de către studenţi.

Fiind un fenomen foarte complex şi multiaspectu-
al, este imposibil pentru o persoană să posede o limbă 
la perfecţie, fie aceasta chiar şi limba lui maternă. 

Limba Engleză pentru Scopuri Specifice este bine 
conturată, în special în contexte academice şi de aface-
ri. Indiferent de direcţiile de dezvoltare, ea va rămâne 
un punct central în predarea limbii engleze ca limbă 
străină în toată lumea. 

Nu este simplu a preda acest aspect al limbii, însă 
profesorii îl consideră provocator, interesant, captivant 
şi plin de satisfacţie, permiţându-le să studieze meti-
culos necesităţile studenţilor. 
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специальностей вузов. Сборник. – Москва. – Издательство МГУ. – 1991.- С. 99-107.
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Recenzenţi: conf. univ. dr. E. Ruga, ASEM
conf. univ. dr. B. Boguş, USM
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DREPT COMUNITAR EUROPEAN

autori: Ilie Demerji, Olesea Anghelinici, Maria Demerji

Prezentul curs universitar prezintă o disciplină teoretică de mare 
importanţă a ciclului de profil în instituţiile universitare din Republica 
Moldova.

Recenta	lucrare	e	elaborată	în	concordanţă	cu	„Programa	analitică	la	
disciplina Drept comunitar european şi este orientată spre determinarea 
principalelor direcţii de studiere a acestei discipline. Lucrarea este în-
tocmită în conformitate cu cerinţele instituţiilor de învăţământ superior, 
standardul internaţional-mondial şi poate fi utilă atât în scopuri didactice 
(Academia de Studii Economice din Moldova, universităţi, colegii), cât şi 
în scopuri practice, pentru agenţii economici din diverse domenii.

Structura lucrării cuprinde 10 capitole, 20 de tabele, 18 anexe, 10 
scheme – în total 272 de pagini. 

Capitolele I şi II – Tendinţe de unificare a continentului european. 
Crearea comunităţilor europene şi Constituirea Uniunii Europene şi 
evoluţia acesteia – prezintă problemele de reconstrucţie a Europei, evo-
luţia formării comunităţilor europene, constituirea şi extinderea succesivă 
a Uniunii Europene, precum şi problemele privind etapele realizării UE, 
precum şi cele despre etapele de realizare a Uniunii Economice şi Mone-
tare şi a Uniunii Politice.

Capitolele III şi IV – Obiectivele Uniunii Europene. Perspectivele evoluţiei în contextul Constituţiei europe-
ne şi Sistemul instituţional al Uniunii Europene – reflectă obiectivele fundamentale: 1. Uniunea Economică şi 
Monetară (UEM); 2. Politica externă şi de securitate comună (PESC); 3. Cetăţenia Uniunii Europene; 4. Cooperarea 
în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne, în continuare, autorii determinând structura sistemului instituţional, 
rolul şi funcţiile instituţiilor Uniunii Europene. 

Capitolele V şi VI – Sistemul jurisdicţional comunitar şi Sursele şi principiile dreptului comunitar european 
– determină funcţiile Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE) şi acţiunile Tribunalului de Prima Instanţă, 
precum şi principalele metode de interpretare a Curţii de Justiţie; autorii redau esenţa conceptului şi clasificarea 
dreptului Uniunii Europene, principalele surse şi principii ale dreptului comunitar european.

Capitolul VII – Regulile dreptului Uniunii Europene – e consacrat categoriilor de reguli ale dreptului comu-
nitar, în special regulilor de drept instituţional şi regulilor de drept material.

Capitolul VIII – Sistemul financiar al Uniunii Europene – prezintă evoluţia procesului bugetar al Uniunii Eu-
ropene, ciclul bugetar şi regulile sale, politica bugetară de-a lungul timpului, punând accentul pe organismele 
financiare cu funcţii specifice, care evidenţiază independenţa lor faţă de instituţiile Comunităţii.

Capitolul IX – Structuri ale Securităţii Europene – e consacrat rolului Organizaţiei Tratatului Atlanticului de 
Nord (NATO), având drept scop apărarea colectivă ca bază a menţinerii păcii şi a asigurării securităţii viitoare. Ea 
este chemată să contribuie la dezvoltarea cooperării dintre statele-membre în domeniile politic şi economic, să 
contribuie la pace, stabilitate şi la o bunăstare durabilă în întreaga Europă. 

Capitolul X – Integrarea Europeană – reflectă evoluţia procesului de integrare europeană la scară inter-
naţională, regională, globală; autorii reliefând, de asemenea, generalizarea criteriilor de aderare, preaderare şi 
procedura strategiilor de aderare; prezintă interes relaţiile Uniunii Europene cu statele Europei, îndeosebi relaţiile 
în perspectivă dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.

În	concluzie,	cursul	universitar	„Drept	comunitar	european”	reflectă,	în	măsura	posibilităţilor,	problemele	
principale ale Uniunii Europene. Cursul universitar este un instrument util studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, 
cursanţilor din sistemul postuniversitar, profesorilor universitari, agenţilor economici – tuturor celor interesaţi 
de cunoaşterea legităţilor dezvoltării Uniunii Europene sub aspectul teoriei Dreptului comunitar european.

Cursul universitar se recomandă pentru utilizare în instituţiile universitare de profil.

Conf. univ. dr. Ion Galaju, ASEM
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GEOECONOMIE 
(NOTE DE CURS)

Colectiv de autori: C. Matei, M. Mâtcu (coordonator), M. Hachi, A. Matei

Geoeconomia este o ştiinţă foarte tânără. Ea apare ca un nou curent în 
ştiinţa geografică la finele secolului XX. Ca orice ştiinţă la început de cale, are 
un obiect de studiu în curs de formare, care necesită anumite precizări, com-
pletări şi modificări corespunzătoare. Geoeconomia este o disciplină necesară 
în formarea specialiştilor economişti, care contribuie la crearea unei viziuni 
complexe, unitare asupra dezvoltării economiei locale, raionale, mondiale. 
Pornind de la situaţia că, în Republica Moldova, acest domeniu este mai puţin 
studiat	şi	sunt	puţine	publicaţii,	lucrarea	recenzată	ar	completa	acest	„gol”.

Lucrarea, rodul unei activităţi şi colaborări colective a unui grup de 
autori, reprezintă o sinteză a mai multor ştiinţe şi are un conţinut vast şi 
bogat. Structura ei este logică. Se simte un concept unic asupra conţinutului 
şi structurii. Este scrisă într-un limbaj simplu, accesibil şi îndeplinită la nivel 
teoretic (se bazează pe diverse şi actuale surse), dar şi practic (sunt utilizate 
date statistice şi demografice, exemple din practica ţărilor, explicaţii etc.)

Concepută drept note de curs pentru studenţi, cartea constituie o sursă 
importantă de cunoştinţe şi informaţii. La finele fiecărei teme, autorii prezintă 
o bogată bibliografie specială, iar la finele lucrării – o bibliografie generală, 
glosarul termenilor utilizaţi, anexe.

Analizând	lucrarea,	am	putea	formula	succint	esenţa	ei:	cursul	de	prelegeri	la	„Geoeconomie”	este	destinat	
studenţilor economişti şi include analiza bazelor teoretice ale acestei ştiinţe, structura geospaţială şi geoeco-
nomică a lumii contemporane, trăsăturile de bază ale marilor spaţii geoeconomice ale Terrei, De asemenea, 
se analizează conţinutul geoeconomic al spaţiului determinat de structurile teritorial-economice (ZEL), trans-
formările geoeconomice ale sectoarelor economiei mondiale (primar, secundar şi terţiar). O temă aparte este 
consacrată situaţiei geoeconomice din Republica Moldova.  

Sperăm că ea va fi de un real folos atât studenţilor, cât şi tuturor celor interesaţi de geoeconomie.

Conf. univ. dr. Lidia Cojocaru, ASEM
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