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LABOUR MARKET VULNERABILITIES IN ROMANIA AND 

REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

VULNERABILITĂŢI PE PIAŢA MUNCII DIN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA 

 

Mariana BĂLAN1 

 
Abstract 

After eight or nine years since the outbreak of the financial and economic crisis, the world economy entered 

into a stage of slight economic growth which continues to be much under the values recorded in the pre-crisis period 

and is much too slow for solving the issues created by it on the labour market. These developments have intensified 

existing vulnerabilities on the labour market, and making harder the efforts to diminish unemployment and under-

employment of the labour force, at least up to the level preceding the crisis in the majority of countries. 

The vulnerable groups on the labour market have as dominant characteristics the heterogeneity of the group 

and the fact that its members share, perhaps, just the involuntary character of their current statute (Atkinson, 2000). 

Labour market vulnerabilities may be associated with regional factors, or economic ones, with the particularities of the 

local labour market, or with the specifics of economic agents’ management and, last but not least, with individual or 

social traits (gender, ethnicity, disability, age, area or residence, etc.). 

The paper presents a brief comparative analysis of the labour market vulnerabilities from Romania and the 

Republic of Moldova. 

Key words: labour market, vulnerabilities, employment rate, unemployment, migration, inequalities, informal 

labour market 

JEL: E24, J21, J23, J61, J62, J81 

 

1. Introducere 

Adesea, în documente legislative sau în rapoarte de cercetare, termenul de grup vulnerabil 

este folosit ca fiind similar celui de grup defavorizat, marginalizat, exclus sau grup de risc, toate 

aceste concepte fiind puse în relaţie cu fenomenul mai larg al sărăciei. 

Cel mai frecvent, prin vulnerabilităte se înţelege “slăbiciune”, “lipsă de apărare”, “lipsă de 

mijloace”. Grupurile vulnerabile sunt grupuri lipsite de suport, care,  adesea, se află în stare cronică 

de sărăcie, fiind în incapacitate de a profita de oportunităţi sau de a se apăra în faţa problemelor care 

pot apărea. 

Există diverse abordări pentru identificarea şi caracterizarea grupurilor vulnerabile, excluse 

şi discriminate. Conceptul de vulnerabilitate nu este un concept comun acceptat, el având conexiuni 

cu noţiunile de excluziune socială, sărăcie, discriminare şi marginalizare. O altă accepţiune a 

vulnerabilităţii se referă la expunerea la riscuri care pot conduce la un nivel de bunăstare plasat sub 

pragul a ceea ce consideră societatea a fi  acceptabil/dezirabil [Hoogeveen et al., 2004]. 

Piaţa forţei de muncă din România s-a schimbat dramatic în timpul tranziţiei economice. 

Una dintre principalele caracteristici a fost şi este reducerea numărului populaţiei ocupate. 

Restructurarea întreprinderilor a condus la pierderi de locuri de muncă care nu au fost compensate 

prin crearea de noi locuri de muncă. Procesul de îmbătrânire accentuată a populaţiei şi o emigrare 

semnificativă (inclusiv emigraţie temporară), au condus la un deficit de forţă de muncă. Acestea, 

alături de creşterea numărului de tineri NEET, a abandonului şcolar, a diferenţelor de gen şi a 

muncii informale sunt câteva din vulnerabilităţile majore ale pieţei forţei de muncă româneşti. 

Reformele economice şi structurale, determinate de procesul lung şi anevoios de tranziţie la 

economia de piaţă, au avut implicaţii deosebite asupra evoluţiei proceselor de pe piaţa muncii din 

Republica Moldova. Pe fundalul reducerii indicatorilor ocupaţionali, se observă şi anumite fluctuaţii 

în ceea ce priveşte structura ocupaţională atât în funcţie de sex, vârstă, mediu de reşedinţă, cât şi în 

funcţie de formele de proprietate ale unităţilor economice în care sunt angajate persoanele ocupate. 

                                                            
1 Prof. univ. dr.; cercet. șt. pr. I, Institutul de Prognoză Economică - Institutul Național de Cercetări Economice, 

Academia Română, București, dr.mariana.balan@gmail.com 
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Ponderea mică a tinerilor în totalul populaţiei ocupate este determinată şi de dificultăţile cu 

care aceştia se confruntă în procesul de angajare, înregistrând şi cel mai înalt nivel al şomajului şi al 

ratei NEET. Pe de altă parte, tinerii ocupaţi, în mare parte, activează în sectorul informal al 

economiei, dar, cu o remunerare mai sporită. 

Îmbătrânirea populaţiei, procesele migraţioniste din Republica Moldova au condus la o 

modificare esenţială a structurii pe vârste a pieţei muncii, atât în mediul urban, cât şi în mediul 

rural, dar şi la creşterea vulnerabilităţilor pe piaţa muncii.  

 

2. Vulnerabilităţile pe piaţa muncii. Abordări conceptuale 

De cele mai multe ori, în literatura de specialitate referitoare la vulnerabilitatea ocupării 

forţei de muncă în ţările slab dezvoltate se face referire la nesiguranţa locului de muncă ca 

preocupare majoră pentru cei săraci. În ţările dezvoltate, de cele mai multe ori, vulnerabilităţii 

ocupării forţei de muncă se referă la tratamentul nefavorabil la locul de muncă, la condiţiile 

inadecvate la locul de muncă, sau la "riscul de a nu avea un loc de muncă decent" [Sparreboom şi 

de Gier 2008]. 

În definirea vulnerabilităţii ocupării forţei de muncă pot fi identificate trei abordări 

principale: 

▪ cea dezvoltată de Organizaţia Internaţională a Muncii [ILO, 2010] care, pentru cuantificarea 

vulnerabilităţii pe piaţa muncii, propune un indicator al acestui fenomen definit ca suma lucrătorilor 

pe cont propriu şi a celor familiali neremuneraţi; 

▪ cea care ia în considerare nivelul redus al veniturilor. De exemplu, lucrătorul vulnerabil este 

definit ca fiind acela care câştigă sub o treime din salariul orar median şi care nu are termenii şi 

condiţiile negociate de un sindicat [Hudson, 2006], sau cei care primesc sub câştigul orar median şi 

care nu au sprijinul unui sindicat [Pollert şi Charlwood, 2009; 

▪ abordarea multidimensională, în care vulnerabilitatea ocupării poate fi definită prin 

intermediul unor caracteristici/indicatori ai ocupării legate de riscul de a nu desfăşura o muncă 

decentă [Bewley şi Forth, 2010.  

Cei mai vulnerabili indivizi pe piaţa muncii sunt consideraţi de Hudson (2006) ca fiind cei 

slab plătiţi, lucrători atipici, nesindicalizaţi, excluşi din negocierile colective pentru drepturile de 

protecţie a ocupării şi din sistemul naţional de asigurări. Pentru persoanele angajate full- time 

probabilitatea de a fi vulnerabili pe piaţa forţei de muncă este relativ mică faţă cei cu timp parţial de 

lucru, lucrători pe cont propriu, sau lucrătorii fără contract de muncă [Elliott & Freeman, 2003, 

[Chaykowski, 2005.  

Autori, ca de exemplu Bardhan şi Tong (2010), se concentrează asupra vulnerabilităţii ocupării, 

definită ca vulnerabilitatea locului de muncă ca urmare a şocurilor economice negative, se axează pe 

ocupaţii şi mai puţin pe salariaţi.  

 

3. Grupurile vulnerabile pe piaţa forţei de muncă din România şi Republica Moldova 

În situaţia în care nu există o definiţie formală a grupurilor vulnerabile, în cadrul 

documentelor oficiale atât la nivel european, cât şi naţional, termenul este folosit adesea în relaţie 

cu conceptul de incluziune socială, care presupune, accesul indivizilor la oportunităţile şi resursele 

necesare pentru a participa pe deplin la viaţa economică, socială şi culturală şi pentru a se bucura de 

un standard de viaţă considerat normal/dezirabil în societatea în care trăiesc: “promovarea egalităţii 

şi a incluziunii sociale presupune depunerea de eforturi pentru ca toţi indivizii, inclusiv grupurile 

vulnerabile, să poată juca un rol activ în câmpul muncii şi în societate şi să beneficieze de şanse 

egale în acest sens”2. 

                                                            
2 European Comission, Employment, Social Affairs and Inclusion, 2010. Ce poate face politica socială pentru dvs., 

http://ec.europa.eu/social/ 
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Situaţia ocupării persoanelor pe piaţa muncii reprezintă unul dintre criteriile cele mai 

importante în definirea grupurilor vulnerabile. În Tabelul nr. 1 este prezentată o sinteză a grupuri 

vulnerabile pe piaţa muncii din România şi Republica Moldova. 
Tabelul 1. Definirea grupurilor vulnerabile 

Denumire Caracteristici 

Grupuri defavorizate 

din punct de vedere al 

oportunităţilor ocupaţionale 

persoane cu handicap 

femei 

tineri fără experienţă în muncă 

şomeri peste 45 de ani 

romi 

Persoane dezavantajate 

pe piaţa forţei de muncă 

romi 

persoane cu handicap 

femei 

tineri postinstituţionalizaţi 

persoane de peste 45 de ani 

părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale 

şomeri de lungă durată 

persoane eliberate din detenţie 

persoane condamnate, la măsuri neprivative de libertate 

Persoane vulnerabile, 

aflate în risc de excluziune 

socială, grupuri vulnerabile 

populaţia de etnie romă 

tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului 

persoanele cu dizabilităţi 

unici întreţinători de familie 

persoane din mediul rural aflate în căutarea unui loc de muncă 

persoane eliberate din detenţie 

persoane în vârstă aflate în căutarea unui loc de muncă 

Categorii speciale de 

şomeri din punct de 

vedere al scutirilor 

acordate pentru angajatori 

şomeri în vârstă de peste 45 de ani 

şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale 

persoane cu handicap 

şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării vor îndeplini, conform 

legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau pensia pentru 

limită de vârstă 

Femei în risc de marginalizare 

socială din punct de vedere al 

inserţiei pe piaţa muncii 

femeile din mediul rural 

femei de peste 45 de ani 

femei victime ale violenţei domestice 

femei victime ale traficului de persoane 

femei cu HIV/SIDA 

femei dependente de droguri 

femei care părăsesc sistemul de detenţie 

Sursa: Sinteză pe baza datelor prezentate în Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă 

europeană comparată, Ministerul Muncii, 2010, anexa 9 - Analiza statistică a grupurilor  vulnerabile în România, 

completat cu date din Planul naţional de dezvoltare 2007-2013 

Cele mai frecvente probleme ale pieţei forţei de muncă sunt dezechilibrul între cerere şi 

ofertă, munca informală, migraţia forţei de muncă şi deficitul acesteia în unele sectoare, situaţia 

demografică, ponderea ocupării, rata şomajului şi rata NEET. 

În lipsa unei definiţii oficiale a grupurilor vulnerabile, nici la nivelul Uniunii Europene, nici 

la nivelul documentelor legislative din România şi Republica Moldova, adesea, grupurile 

vulnerabile sunt descrise cu ajutorul unor indicatori. Astfel, în determinarea structurii şi dimensiunii 

lor, au fost folosiţi o varietate largă de indicatori, de la cei ai veniturilor/nivelului de 

trai/sărăciei/pieţei muncii, accesului pe piaţa muncii, educaţiei, locuirii, stării de sănătate, tipului de 

gospodărie sau comunitate, participării sociale până la indicatori care delimitează probleme sociale, 

precum instituţionalizare, exploatare, trafic, violenţă domestică sau consum de droguri. 
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3.1. Rata şomajului 

Rata şomajului calculat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii (BIM) poate 

fi considerat un indicator al vulnerabilităţii pe piaţa muncii. In România, rata şomajului a înregistrat 

o scădere constantă în ultimii şase ani, ajungând la doar 4,8% în anul 2016 (Figura 1). 
Figura 1. Evoluţia ratei şomajului în România, în perioada 2011 – 2016 
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Sursa: baza de date Tempus online, Institutul Naţional de Statistică al României, www.insse.ro 

Analizând profilul persoanelor aflate în şomaj BIM se observă că riscul cel mai ridicat de 

şomaj îl au tinerii cu vârste între 15 şi 24 de ani (20,6% în anul 2016), el scăzând constant pe 

măsură ce persoanele cresc în vârstă. Rata şomajului este mai ridicată la bărbaţi decât la femei; 

acest fapt nu se datorează neapărat unei stări de fapt mai bune a femeilor, cât unui procent mai 

ridicat de persoane casnice în rândul acestora (ce poate masca forme ascunse de şomaj). În mediul 

rural situaţia este relativ similară – şomajul poate fi mascat de declararea indivizilor ca agricultori 

(de cele mai multe ori fiind vorba de agricultură de subzistenţă, cu risc ridicat de situare în sărăcie). 

Cu toate că una din principalele probleme legate de politicile de ocupare a forţei de muncă 

reprezintă problema combaterii şomajului, pentru Republica Moldova această problemă nu este atât 

de stringentă. Astfel, în anul 2016, rata şomajului a înregistrat o tendinţă de scădere, atingând 

valoarea de 4,2% (Figura 2). Cu toate că au fost înregistrate anumite disparităţi între ratele 

şomajului la bărbaţi şi femei, sau pe medii de reşedinţă, nivelul lor oricum este destul de modest. 

Astfel, rata şomajului la bărbaţi a fost de 5,5%, iar la femei, de 2,9% (Figura 2). 
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Figura 2. Evoluţia ratei şomajului în Republica Moldova, în perioada 2011 – 2016 
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, http://www.statistica.md 

Cu toate acestea, nu se poate afirma că problema şomajului din Republica Moldova a fost 

deja rezolvată. Analizând în profunzime problema în cauză, se observă că pentru anumite grupuri 

ale populaţiei şomajul reprezintă o problemă destul de însemnată. Astfel un nivel destul de 

semnificativ al ratei şomajului se observă pentru populaţia tânără (10,7% în anul 2016), fapt ce 

accentuează încă o dată vulnerabilitatea acestui grup ocupaţional pe piaţa muncii. 

Nivelul şomajului, este determinat în mare măsură şi de experienţa de muncă a persoanelor. 

De regulă, se consideră că anume persoanele care nu au lucrat niciodată se confruntă într-o măsură 

mai mare cu problema şomajului. Totodată datele statistice arată, că sunt afectate de şomaj într-o 

măsură mai mare anume persoanele cu experienţă de muncă. Astfel, în anul 2016, aproape 75% sunt 

şomeri cu experienţă de muncă. Aceleaşi tendinţe se observă pentru ambele sexe. Cu toate acestea, 

bărbaţii şomeri cu experienţă sunt afectaţi de şomaj într-o măsură mai mare decât femeile şomere cu 

experienţă de muncă, aceasta datorându-se faptului că persoanele cu experienţă de muncă sunt în 

căutare de locuri de muncă mai atractive şi mai bine remunerate pe care. 

 

3.2. Vulnerabilităţi în rândul tinerilor: populaţia NEET 

Un alt grup vulnerabil pe piaţa muncii este reprezentat de tinerii NEET. Deşi de la adoptarea 

Strategiei Lisabona a crescut numărul oportunităţilor de acces la educaţie şi pe piaţa muncii, 

şomajul în rândul tinerilor a continuat să fie mult mai mare decât în rândul adulţilor, iar odată cu 

declanşarea actualei crize economice globale, a crescut îngrijorător.  

Conform ultimelor estimări ale Eurostat, în anul 2016, procentul tinerilor care nu sunt 

încadraţi profesional şi nu urmează un program de educaţie sau formare s-a ridicat la 11,5% din 

populaţia cu vârste între 15 şi 24 de ani din UE-27. Acest procent variază semnificativ de la un stat 

membru la altul: de la 4,6% în Olanda, la 19,9% în Italia. Cu excepţia Germaniei, Austriei, 

Ciprului, Letoniei şi Lituaniei, în toate celelalte state membre rata NEET a înregistrat uşoare 

reduceri în anul 2016. 

Analiza evoluţiei ratei tinerilor NEET în România, comparativ cu cea înregistrată la nivel de 

UE-27 arată că între 2002 şi debutul crizei, aceasta a avut o tendinţă de reducere mai accentuată. 

Dacă ecatul dintre rata tinerilor NEET din România şi cea din UE-27 era de 8,6 pp în anul 2002, 

acesta s-a redus la 0,7 pp în anul 2008, iar în anul 2016 a atins valoarea de 5.9. În România, rata 

tinerilor NEET a scăzut de la  21,6% în anul 2002 la 11,6 % în anul 2008 şi a crescut 18,1% în anul 

2016 (Figura 3). 
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Figura 3. Evoluţia ratei NEET pentru persoane cu vârsta între 15-24 ani şi a gap-ului dintre rata NEET, pe 

sexe, (%) 
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Sursa: Statistici Eurostat (online data code: [yth_empl_160]) 

Din categoria NEET fac parte tineri, indiferent de nivelul lor de educaţie. Analiza nivelul de 

educaţie al tinerilor din categoria NEET relevă faptul că cei cu un nivel de educaţie inferior sunt 

suprareprezentaţi în grupul NEET. Analiza datelor referioare la structura populaţiei NEET cu vârsta 

cuprinsă între 15-24 ani, în anul 2016, arată că, în România, tinerii cu un nivel de educaţie inferior 

reprezintau ponderea cea mai mare în totalul populaţiei NEET (Figura 4).  
Figura 4. Rata NEET în România, pe sexe şi nivel de pregătire, în anul 2016 
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Sursa: Statistici Eurostat (online data code: [yth_empl_160]) 

În anul 2015 aproximativ 28,9% din populaţia tânără din Moldova făceau parte din categoria 

NEET, din care 76,9% era formată din studenţi inactivi. Rata NEET în rândul tinerelor femei este 

mai mare decât cea a bărbaţilor (34,8% faţă de 23,2%), iar tinerii bărbaţi NEET din subcategoria 

şomeri sunt mai numeroşi în comparaţie cu tinerele femei (36,8% de bărbaţi NEET în comparaţie cu 

13,7% de femei NEET). Ratele crescute de inactivitate printre tinerele femei se pot explica, partial, 

prin faptul că o mare parte din migranţi sunt bărbaţi. Tinerele femei fie au mai puţine oportunităţi în 

străinătate, fie sunt mai puţin dispuse să folosească aceste oportunităţi (sau ambele). 

Incidenţa NEET este uşor mai ridicată în zonele rurale (31,1%) față de cele urbane (26,2 %). 

Din datele statistice ale Biroului Naţional de Statistică, din numărul tinerilor cetăţeni 

moldoveni inactivi din Republica Moldova, 328,9 mii de tineri în vârstă de 15-29 ani (56,8%) sunt 

incluşi în categoria NEET. Din cei aproximativ 329 mii de tineri moldoveni NEET, în anul 2016, 

aproape 127,9 mii se aflau la muncă în străinătate (75% bărbaţi), 56,4 mii nu căutau un loc de 
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muncă pentru că intenţionau să plece peste hotare (76,1% bărbaţi), 20,2 mii erau şomeri (61,9% 

bărbaţi), iar 83,3 mii nu erau în căutarea unui loc de muncă din cauza unor obligaţii legate de 

familie (98,7% femei). 

 

3.3. Factorii determinanţi ai încadrării tinerilor în categoria NEET  

Apariţia, dimensiunea şi structura cetegoriei de tineri NEET sunt generate de o serie de 

factori sociali, economici, personali şi familiali.  

Starea rezultă dintr-o interacţiune complexă de factori instituţionali, structurali şi individuali 

[Bynner, 2005], [Hodkinson, 1996], [Hodkinson şi Sparkes, 1997]. In general, dintre factorii 

generatori de NEET pot fi amintiţi: 

▪ emigrarea: tinerii care provin din rândul imigranţilor sunt cu 70% mai expuşi riscului de a 

deveni NEET decât resortisanţii; 

▪ nivelul studiilor: tinerii cu un nivel scăzut de studii sunt de trei ori mai expuşi riscului de a 

deveni NEET decât cei cu studii superioare; 

▪ domiciliul în zone izolate creşte cu până la 1,5 ori probabilitatea de a deveni NEET; 

▪ tinerii care au un anumit handicap sunt cu 40% mai expuşi riscului de a deveni NEET decât 

restul; 

▪ tinerii cu un venit redus al gospodăriei sunt mai expuşi riscului de a deveni NEET decât cei 

cu un venit mediu; 

▪ în cazul tinerilor ai căror părinţi care au fost şomeri probabilitatea de a deveni NEET este 

mai mare cu 17%; 

▪ în cazul tinerilor ai căror părinţi au un nivel scăzut de studii se dublează probabilitatea de a  

deveni NEET; 

▪ tinerii cu părinţi divorţaţi sunt cu 30% mai expuşi riscului de a deveni NEET. 

Datelor furnizate de diverse studii şi analize asupra vulnerabilitătilor în rândul tinerilor 

NEET din România şi Republica Moldova au evidenţiat faptul că o serie de factori sunt 

determinanţi pentru creşterea probabilităţi ca tineri să intre în categoria NEET şi anume: 

▪ diminuarea ratei de activitate a tinerilor pe fundalul descurajării, emigrării sau lipsa dorinţei 

de a lucra; 

▪ nivel scăzut de participare şi reprezentare a tinerilor; 

▪ informarea scăzută despre oportunităţile pieţei; 

▪ surplusul de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior la unele specialităţi cu caracter 

economic sau juridic şi lipsa lor în instituţiile cu caracter tehnic sau de prestare a serviciilor; 

▪ insuficienţa instrumentelor de înrolare şi incluziune a tinerilor întorşi de peste hotare; 

▪ pregătirea insuficientă a tinerilor pentru a corespunde necesităţilor pieţei muncii; 

▪ atractivitatea scăzută a locurilor şi remunerare insuficientă pentru tineri; 

▪ stereotipurile privind lipsa de experienţă şi profesionalismul tinerilor; 

▪ tinerii sunt slab competitivi pe piaţa muncii; 

▪ necorespunderea cererii cu oferta forţei de muncă; 

▪ insuficienţa de oportunităţi de angajare part-time în timpul studiilor; 

▪ migrarea tinerilor de la sat la oraş; 

▪ capacitatea deficitară de a sprijini tinerii; 

▪ lipsa unor prevederi şi norme ce ar proteja tinerii la nivel de contracte colective de muncă şi 

convenţii colective; 

▪ lipsa unui sistem eficient de stagii de practică de calitate; 

▪ componenta de “orientarea profesională” are un impact minim asupra situaţiei tinerilor; 

▪ lipsa unor instrumente financiar-fiscale, care ar susţine angajatorii să angajeze tineri. 

În pofida probabilităţii mai mari de a acumula mai multe dezavantaje, categoria NEET este 

una eterogenă, care include o varietate de subcategorii. În cadrul acestei categorii pe de o parte sunt 

personae care nu au niciun control asupra situaţiei în care se află: tinerii şomeri, bolnavi sau cu 
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handicap şi tinerii care îngrijesc membri ai familiei. Pe de altă aprte, alte subcategorii de tineri deţin 

întreg controlul asupra situaţiei în care se află: cei care nu îşi caută un loc de muncă sau nu îşi 

continuă studiile nefiind constrânşi să se afle în această situaţie de alte obligaţii sau incapacităţi. 

Ca urmare a acestui statut o perioadă mai îndelungată, pot apare mari varietăţi ale condiţiilor 

sociale defavorabile: izolarea, încadrarea în muncă în condiţii nesigure şi cu salarii mici, 

infracţionalitatea şi problemele de sănătate fizică şi psihică, neîntemeierea unei familii sau divortul, 

etc. Fiecare dintre aceste consecinţe atrage după sine un anumit cost şi, prin urmare, statutul de 

NEET nu constituie doar o problemă pentru persoana în cauză, ci şi pentru societate şi economie în 

ansamblu. 

 

3.4. Diferenţele de gen – o vulnerabilitate perenă a pieţei muncii 

Cu toate că legislaţia din România şi Republica Moldova nu promovează discriminarea între 

sexe, totuşi practica economică o favorizează, ceea ce conduce la diferenţe semnificative între 

principalii indicatori ai pieţei muncii între cele două sexe. O cauză esenţială în apariţia diferenţelor 

de gen o reprezintă dificultăţile întâmpinate la gestionarea dublei calităţi a femeii de mamă şi 

persoană ocupată pe piaţa muncii. De asemenea, femeile sunt adesea întâlnite în activităţile informale. 

 

3.5. Îmbătrânirea demografică şi emigraţia – factori de dezechilibru al pieţei muncii 

Procesul de îmbătrânire demografică se accentuează atât în România căt şi în Republica 

Moldova.  

La 1 ianuarie 2017 populaţia rezidentă a României a fost de peste 19,63 milioane persoane, 

în scădere cu 122000 persoane faţă de 1 ianuarie 2016. Cauza principală a acestei scăderi o 

reprezintă sporul natural negativ. De asemenea, a crescut ponderea populaţiei vârstnice (de 65 ani şi 

peste), indicele de îmbătrânire demografică crescând de la 112,1 (la 1 ianuarie 2016) la 114,4 

persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2017). 

Fenomenul de emigrare constituie cea de a doua cauză principală a reducerii populaţiei ţării. 

Soldul migraţiei internaţionale în anul 2016 a fost negativ, numărul emigranţilor depăşind numărul 

imigranţilor cu peste 76000 persoane. În cursul anului 2016, bărbaţii au emigrat într-o proporţie mai 

mare decât femeile (55,4%).  

Conform datelor furnizate de Biroul Naţional de Statistică, numărul preliminar al populaţiei 

stabile în Republica Moldova la începutul anului 2017 a fost de 3550,9 mii persoane, în scădere faţă 

de aceeaşi perioadă a anului 2016 cu 2,2 mii persoane.  

Datele statistice relevă că în ultimii zece ani ponderea populaţiei economic active în vârstă 

de 50 de ani şi peste s-a micşorat cu zece procente. Totodată, potrivit unui studii recente, Republica 

Moldova este ţara cu cea mai mare rată de scădere a populaţiei din lume, zilnic plecând în alte ţări 

mai dezvoltate 106 persoane. 

Acest fenomen de îmbătrânire demografică riscă să aibă efecte deosebit de importante 

asupra efectivului şi structurii forţei de muncă în viitor cu consecinţe asupra sustenabilităţii creşterii 

economice şi sistemului social în cazul în care nu vor fi prevăzute pe viitor adoptarea unor politici 

pentru ameliorarea sau chiar înlăturarea efectelor negative ale acestui proces pe de o parte şi 

stoparea intensificării lui pe de altă parte. 

Altă dimensiune a efectului migraţiei pe piaţa muncii este acela că stimulează inactivitatea 

economică printre cei care primesc bani din străinătate. Familiile migranţilor care trăiesc din banii 

trimişi din străinătate, aleg mai degrabă să nu muncească decât să muncească în locuri de muncă 

prost plătite. Prin urmare, banii trimişi determină creşterea salariului de rezervă, adică cel mai mic 

salariu acceptat pentru o activitate de muncă depusă. 

 

3.6. Educaţia ca factor de vulnerabilitate şi risc pe piaţa muncii 

Un alt element care conduce la creşterea gradului de vulnerabilitate al unor persoane pe 

piaţa muncii este şi abandonul şcolar. La nivel naţional, în anul 2015, rata abandondonului şcolar a 
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fost de 1,8% pentru pentru învăţământul primar şi gimnazial, de 3,6% pentru învăţământul secundar 

ciclul 2 (liceal şi profesional) şi de 9,7% pentru învăţământul postliceal şi de maiştri. În regiunile de 

dezvoltare ale României, acest indicator, pentru învăţământul primar şi gimnazial, depăşeste 

valoarea la nivel naţional în regiunile Centru (2,5%), Vest (2,3%) şi Sud-Est  (2,1%).  

Cei care părăsesc şcoala timpuriu reprezintă 2,5% dintre tinerii moldoveni, iar 19,9% dintre 

ei declară că au părăsit şcoala din motive economice (inclusiv că sunt prea săraci ca să-şi permită 

costurile, sau din nevoia de a câştiga bani pentru a-şi susţine familia etc.). Ţinând cont de faptul că 

învăţământul obligatoriu este gratuit, aceste motivaţii pot fi un indiciu al cheltuielilor informale 

suportate de familiile cu copii de şcoală pentru acoperirea costului serviciilor de bază, precum 

infrastructura pentru încălzire şi cea sanitară, pe care bugetul de stat se străduieşte să-l asigure 

tuturor şcolilor. Absenţa interesului pentru şcoală (14,9%) şi dorinţa de a începe munca (10,7%) 

sunt cele mai obişnuite motive pentru părăsirea şcolii, urmate de confruntarea cu dificultăţile în 

învăţare (9,8%). 

Prin stimularea educaţiei pe tot parcursul vieţii şi prin oferirea sprijinului în reorientarea 

profesională, persoanele cu un nivel scăzut de educaţie vor fi mai puţin vulnerabile. 

 

3.7. Munca informală – cea mai mare vulnerabilitate a pieţei muncii din România şi 

Republica Moldova 

Economia informală reprezintă un fenomen persistent la nivel mondial. Prezenţa activităţilor 

neînregistrate cunoscute sub numele de economie ascunsă, neagră, subterană sau informală, 

reprezintă un fenomen comun în ţările lumii, indiferent de gradul de dezvoltare. 

Creşterea ocupării forţei de muncă informală nu este o caracteristică unică a pieţei forţei de 

muncă din România sau republica Moldova, ci este o caracteristică comună a multor ţări şi este 

răspândită mai ales în ţările în tranziţie. Agricultura de subzistenţă, plăţile în "plic", auto-ocuparea 

falsă a forţei de muncă şi muncă neînregistrată, sunt cele mai comune forme de muncă informală în 

România şi Republica Moldova. 

Raportul de ţară publicat de Comisia Europeană3 atrage atenţia asupra dezastrului pe piaţa 

muncii din România: la nivel naţional se estimează că numărul persoanelor implicate în economia 

informală este de aproximativ 1,2 milioane, ceea ce reprezintă 0,6% din populaţia totală şi 

aproximativ 15%-20% din PIB. 

Sectorul non-agricol şi cel al construcţiilor sunt cel mai bine reprezentate în economia 

informală, iar persoanele cuprinse în economia subterană sunt cei slab calificaţi, sau cei cu nivel 

redus de educaţie. 

Conformul studiului realizat de Organizaţia Mondială a Muncii, „Economia informală a 

Republicii Moldova: o analiză cuprinzătoare” publicat în anul 2016, 30,9% din totalul populaţiei 

ocupate în Republica Moldova au activat în economia informală în anul 2013, 68,7% din locurile de 

muncă informale fiind în sectorul agricol. 

Cea mai mare parte a locurilor de muncă informale sunt în domeniul ocupaţiilor elementare. 

Cea mai importantă parte a ocupării informale este reprezentată de lucrătorii pe cont propriu în 

întreprinderile din sectorul informal. Dacă în mediul urban 13,5% din populaţia ocupată a avut un 

loc de muncă informal, pentru populaţia rurală ponderea a fost de 46,4%, în anul 2013. 

Ocuparea informală a forţei de muncă este mai răspândită în rândul tinerilor (15-24 ani) şi 

lucrătorilor necalificaţi, drept consecinţă a discrepanţei dintre necesităţile pieţei muncii şi sistemului 

de învăţământ. Astfel, rata angajării informale afectează 23% din tineretul angajat, reprezentând o 

reducere cu 5,5 puncte procentuale în perioada 2013-2015 (28,5% din totalul tinerilor angajaţi fiind 

în sectorul  informal în anul 2013). 

                                                            
3  Raportul de ţară al României din 2017 care însoţeşte documentul Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Eurogrup, Semestrul european 2017: Evaluarea progreselor înregistrate în ceea 

ce priveşte reformele structurale, prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum şi rezultatele 

bilanţurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011. 
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4. Concluzii 

În sens larg (economic, social şi cultural), vulnerabilitatea asociată diferitelor forme de 

muncă este o realitate a pieţei muncii, ea existând atât în ţările dezvoltate, cât şi în ţările în curs de 

dezvoltare. Recenta criză economică a evidenţiat faptul că persoanele cu vulnerabilitatea muncii cea 

mai ridicată sunt cele slab calificate în ţările în curs de dezvoltare, rata şomajului, în general şi a 

tinerilor în special fiind ridicate pentru aceste persoane. 

Perioadele de tranziţie ale tinerilor de la educaţie la ocuparea unui loc de muncă au devenit 

în mod semnificativ mai lungi şi mai complexe ca în perioadele anterioare, iar diferitele obstacole şi 

riscuri cu care tinerii se confruntă pe parcursul acestei tranziţii fac ca numărul tinerilor din categoria 

NEET să fie în creştere.   

Consecinţele negative ale statutului de NEET sunt numeroase şi afectează nu numai 

individul şi familia sa, dar şi societatea ca ansamblu. Excluderea tinerilor, atât de pe piaţa forţei de 

muncă, cât şi din sistemele de educaţie sau formare profesională creşte riscul de excluziune socială 

al individului şi reduce probabilitatea de a se reangaja. 

Vulnerabilitatea ocupării în ţările de origine poate fi un factor ce determină emigrarea 

îndeosebi pentru persoanele slab calificate. În cazul indivizilor înalt calificaţi, reducerea 

vulnerabilităţii ocupării nu poate fi văzută ca o explicaţie a emigrării. Principala problemă a 

persoanelor cu nivel de calificare ridicat, în unele ţări în curs de dezvoltare, inclusiv România şi 

Republica Moldova, este numărul relativ redus al locurilor de muncă înalt calificate, aceştia vor 

emigra pentru a-şi găsi un loc de muncă mai apropiat de calificarea lor, chiar dacă ştiu că 

vulnerabilitatea ocupării va creşte în ţara de destinaţie. 

Munca informală, în termeni absoluţi, generează ”segmentarea veniturilor” mai mult pentru 

cei calificaţi decât pentru cei necalificaţi, chiar dacă pe termen lung acest trend în valori relative se 

nivelează. Vulnerabilitatea muncii nedeclarate pentru cei înalt calificaţi are un impact mai mare 

asupra economiei reale, în special asupra bugetului de stat decât pentru cei necalificaţi.  

În general, vulnerabilitatea celor care lucrează fără contract de muncă este asociată cu 

sărăcia, dar pe termen scurt ea reduce sărăcia relativă şi creşte vulnerabilitatea pe termen lung, în 

special pe cea socială. Pe termen lung, vulnerabilitatea ocupării fără contract de muncă descreşte cu 

nivelul de educaţie, cu dezvoltarea economică şi cu promovarea de politici active de protecţie 

socială. 

În ceea ce priveşte factorii push pentru egalităţile de gen, s-a observat că modificarea 

atitudinilor şi comportamentului populaţiei, promovarea egalităţii şanselor pentru toţi şi combaterea 

stereotipurilor poate fi realizată în primul rând prin educaţie. Sistemul de învăţământ trebuie să 

cultive egalitatea şanselor şi reducerea abandonului şcolar. 
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CREDIT POLICY AND LOAN PORTFOLIO OPTIMIZATION 
 

POLITICA DE CREDIT ȘI OPTIMIZAREA PORTOFOLIULUI DE CREDITARE 
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Abstract 

The Bank's lending policy as one of the most significant elements of the credit portfolio optimization system 

allows addressing the issues of credit risk mitigation, profitability enhancement and bank portfolio diversification. The 

lending policy sets out the prerequisites for the application of the portfolio concept to managing the bank and credit 

portfolio, formulating the ways to achieve its optimization goals. Clear and comprehensive disclosure of credit policy is 

of significant importance to any bank. This discloses the content of all crediting procedures and the obligations of 

bankers involved in these procedures. The compliance with credit policy principles allows the bank to form such a 

credit portfolio that contributes to the objectives of the banking business. These objectives are to ensure the bank's 

profitability, risk management control, compliance with the requirements of banking legislation.  

Key words: policy, credit, management, portofolio 

 

1. Introducere 

Corectitudinea elaborării politicii de creditare bancară are importanță majoră pentru orice 

bancă. Din aceasta rezultă conținutul tuturoretapelor de creditare și obligațiile colaboratorilor 

bancari legate de acestea. Respectarea principiilor politicii creditare permite băncii să formeze un 

astfel de portofoliu de credit care să contribuie la realizarea obiectivelor propuse în cadrul  politicii 

de creditare dar și de întreaga activitate a bancară. Aceste obiective rezidă în asigurarea rentabilității 

băncii, a controlului de gestionare a riscurilor, respectarea legislației privind sistemul  bancar.  

Elaborarea politicii de creditare optime necesită determinarea direcțiilor prioritare de 

dezvoltare a activității băncii, ținând cont de starea pieței de operații și servicii bancare, de nivelul 

concurenței, de posibilitățile băncii. 

Strategia și tactica băncii în domeniul primirii și acordării de credite constituie esența 

politicii ei creditare. Deoarece politica creditară reprezintă o totalitate de măsuri orientate spre 

crearea condițiilor pentru plasarea eficientă a mijloacelor atrase în credite, acestea trebuie să asigure 

o creștere stabilă a profitului băncii. Formularea politicii de creditare bancară pornește de la premisa 

că operațiile de împrumut aduc partea de bază a venitului acesteia. Fiecare bancă formează politica 

creditară proprie ținând seama de factorii economici, politici, geografici, organizaționali etc., care 

au o influență asupra activității sale.  

În politica creditară se formulează obiectivul general și se determină modalitățile realizării 

acestuia ținând cont de: 

▪ direcțiile prioritare ale investițiilor de credit după apartenența de ramură, statutul juridic; 

▪ tipurile de împrumuturi și de conturi de împrumut acceptate de bancă; 

▪ împrumuturile de la care banca preferă să se abțină; 

▪ cercul preferat de debitori; 

▪ debitorii nedoriți de bancă după categorii diverse; 

▪ politica în domeniul acordării de credite persoanelor fizice; 

▪ complexitatea măsurilor de control ale calității portofoliului de credit.  

Astfel, politica creditară a băncii comerciale, care constituie condiția prioritară a procesului 

de optimizare a portofoliului de credit, determină obiectivele de lungă durată ale băncii din sfera 

respectivă de activitate, ținând cont de orientarea generală a funcționării băncii.  

                                                            
1 Prof. univ. dr. hab., Catedra de Finanțe și Asigurări, Facultatea de Finanțe, Academia de Studii Economice a 

Moldovei, Chișinău, Republica Moldova, nataliabancila@rambler.ru 
2 Lect. univ. drd., Catedra de Bănci și Activitate Bancară, Facultatea de Finanțe, Academia de Studii Economice a 

Moldovei, Chișinău, Republica Moldova, andronic_alesea@mail.ru 
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2. Politica de credit și optimizarea portofoliului de credit 

Politica de credit a băncii determină standardele, parametrii și procedurile după care se 

conduc lucrătorii bancari în activitatea lor de acordare, perfectare și gestionare a creditelor. Politica 

creditară se perfectează de obicei în scris în baza unui document stabilit, care conține condițiile ce 

reglementează activitatea preliminară de acordare a creditului, dar și procesul de creditare.  

Principalele elemente ale politicii creditare a băncii sunt legate de formarea, gestionarea și 

optimizarea creditului de portofoliu și în special luând în considerare: 

▪ obiectivele privind stabilirea portofoliul de credit al băncii (tipurile, termenul de amortizare, 

mărimea și calitatea creditelor); 

▪ descrierea politicii și a practicii de stabilire a cotelor procentuale, a comisiilor pentru credit 

și a condițiilor de amortizare a acestora; 

▪ descrierea standardelor cu ajutorul cărora se stabilește calitatea tuturor creditelor; regulile 

generale de primire, evaluare și realizare a asigurării creditare; 

▪ indicarea plafonului maxim de credite; 

▪ descrierea regiunii, ramurii, sferei sau sectorului economic deservite de bancă în care trebuie 

să se efectueze partea de bază a investițiilor de credit; 

▪ caracterizarea diagnozei creditelor problematice, analiza acestora și a modalităților de 

soluționare a dificultăților.  

La lista prezentată se poate adăuga și cea a creditelor pe care banca nu trebuie să le acorde, 

după posibilitate, dar și lista celor mai atractive credite.  

Printre factorii care influențează formarea portofoliului de credit al băncilor se evidențiază 

specificul pieței de asigurare bancară. Fiecare bancă trebuie să ia în considerare necesitatea de 

mijloace de împrumut ale clienților principali din sectorul de economie ales. În procesul elaborării 

politicii creditare băncile stabilesc prioritățile la formarea portofoliului de credit, examinând 

diversificarea acestuia din punctul de vedere al determinării politicii creditare optime. Ea poate fi 

clasificată în mai multe tipuri: politica de creditare a persoanelor juridice (întreprinderi industriale, 

întreprinderi agricole,  organizații comerciale, de aprovizionare și desfacere etc.), politica de 

creditare a persoanelor fizice etc.  

În afară de aceasta, structura portofoliului de credite depinde și de mărimile capitalului 

băncii. Anume de acest factor determină limita de credit ce se acordă debitorului. Băncile mai mari 

sunt de obicei creditori angro, care repartizează volumul de bază al resurselor proprii de credit 

corporațiilor și altor firme de antreprenoriat. În același timp, multe bănci mari se orientează și spre 

acordarea creditelor de mărimi nu prea mari persoanelor fizice.  

Băncile care nu fac parte din grupul celor mari se specializează în acordarea de împrumuturi 

societăților comerciale și industriale.  

De asemenea în documentele ce atestă conținutul politicii creditare a băncii se caracterizează 

acele tipuri de credite care nu sunt permise sau sunt extrem de nedorit ă fi acordate (debitorilor a 

căror solvabilitate și viabilitate provoacă dubii, a celor care nu prezintă lista completă de documente 

etc.).  

Elementul fundamental al politicii de creditare a băncii îl constituie gestionarea portofoliului 

de credit.  

Portofoliul de creditare reprezintă ansamblul contractelor încheiate privitor la tranzacțiile cu 

caracter creditar. La acestea se referă, în afara împrumuturilor propriu-zise și operațiile de factoring, 

leasing, scontarea cambiilor, îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește garanțiile și cauțiunile 

bancare acordate. De asemenea portofoliul de credit se mai determină ca soldul debitor al creditului 

după bilanțul băncii comerciale la data respectivă.  

Conform teoriei activității bancare portofoliul de credit reprezintă totalitatea împrumuturilor 

acordate, care se clasifică în baza criteriilor legate de diferiți factori ai creditului de risc sau 

modalitățile de protejare contra acestuia. Portofoliul de credit este caracteristica structurii și calității 
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împrumuturilor acordate, clasificate după anumite criterii (totalitatea cerințelor băncii referitor la 

împrumuturile acordate). 

În managementul bancar prin portofoliul de credit se are în vedere caracteristica  structurii și 

calității împrumuturilor acordate, clasificate după anumite criterii. Criteriile fundamentale țin de 

nivelul riscului de credit, nivelul de asigurare a restituirii împrumuturilor, starea reală a amortizării 

creditelor.  

În funcție de nivelul de acoperire , portofoliul de credit creat din rezerve, în cazul unor 

eventuale pierderi, se divizează în portofoliul de credit brut și net. Primul presupune suma totală  de 

credite acordate persoanelor fizice și juridice. Al doilea reprezintă suma creditelor acordate 

persoanelor fizice și juridice, rectificată de suma de rezervă specială creată pentru eventuale 

pierderi.  

Din punctul de vedere al diversificării se evidențiază: 

▪ portofoliul de credit diversificat care respectă cerințele diversificării funcționale, geografice 

etc. 

▪ portofoliul de credit concentrat se caracterizează prin greutatea specifică ridicată a creditelor 

de  un anumit tip și prin nivelul sporit al riscurilor de concentrare. 

▪ portofoliul de credit global se poate diviza în sectoare ce includ creditele dintr-un grup sau 

altul, în funcție de criteriul de clasificare. Astfel, se pot distinge diferite tipuri de portofolii de 

credit, care constituie portofoliul de credit global.  

În funcție de criteriul de clasificare aplicat, după creditele pe care le conține, portofoliul de 

credit  poate fi clasificat:  

▪ după contractanți: portofoliul de credit al clienților ce include creditele persoanelor fizice și 

juridice și portofoliul de credit interbancar. Primul tip de portofoliu se poate clasifica după tipul de 

clienți; 

▪ din punct de vedere al tipurilor de valută: portofoliul în lei  și portofoliul în valută (după 

tipurile de valute). Pentru cel din urmă sunt caracteristice prezența, pe lângă riscurile de bază 

specifice portofoliului de credit a riscului valutar; 

▪ după reședință: portofoliul de credite acordate celor cu reședință și portofoliul de credite al 

celor fără reședință; 

▪ după tipurile de asigurare se evidențiază: portofoliile de credit asigurate printr-un tip sau 

altul de gaj, prin garanții (după tipurile de garanții) sau cauțiuni; de asemenea portofoliul  de 

împrumuturi ce nu au asigurare. O astfel de clasificare este importantă din punct de vedere al 

aplicării unor sau altor metode de gestionare a portofoliului; 

▪ după ramuri: portofolii de credite pentru industrie, agricultură, construcții, comerț, etc.; 

▪ după termenul de eliberare: portofoliul de credite de scurtă durată și portofoliul de credite 

investiționale; 

▪ după oportunitatea amortizării: portofoliu de credite rapide, peste termen, prelungite, 

dubioase. 

Politica creditară trebuie să cuprindă conținutul portofoliului de credit și controlul acestuia 

ca un tot unitar, dar și să stabilească standardele pentru luarea deciziilor concrete privitor la credite. 

Ca o  completare la politica creditară generală, consiliul băncii trebuie să elaboreze un document 

referitor la: programul intern individual de revizie a creditelor și evaluare a calității activelor, 

metodele de control asupra cantității suficiente de rezervare în cazul pierderilor din împrumuturi. 

Politica de credit rațională stabilește parametrii portofoliul de credite și determinând: 

▪ care parte de resurse ale  băncii poate fi utilizată la acordarea împrumuturilor; 

▪ ce tipuri de credite se pot acorda; 

▪ ce parte  din portofoliul de credite constituie fiecare tip de împrumut; 

▪ concentrarea creditului admisă pentru anumite genuri de debitori și ramuri; 

▪ regiunile geografice principale ale businessului spre care este orientat creditul; 

▪ limitele creditului.  
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La toate etapele de realizare a tranzacției creditare se iau în considerare anumite elemente 

ale politicii creditare, ținând cont de obiectivele de gestionare și optimizare a portofoliului de credit.  

La formarea politicii creditare banca trebuie să țină cont de o serie de factori obiectivi și 

subiectivi.  

Indicele cel mai relevant care determină dimensiunile operațiilor de creditare îl constituie 

mărimea resurselor proprii ale băncii. O influență nemijlocită asupra indicatorului general global de 

acordare a împrumuturilor o are  normativul privind suficienta capitalului, care se stabilește prin 

raportul dintre capitalul băncii și activele ei evaluate, ținând cont de risc (inclusiv împrumuturile 

acordate și cambiile scontate). 

În limita restricțiilor normative, stabilite de Banca Națională, băncile comerciale stabilesc în 

mod individual cercul viitorilor debitori, tipurile de credite, formează portofoliul de împrumuturi și 

stabilesc cotele procentuale în funcție de rentabilitate. Sporirea rentabilității operațiilor creditare și 

diminuarea riscului acestora sunt două obiective opuse. Ca și în toate sferele de activitate financiară, 

în care profiturile cele mai mari le înregistrează operațiile cu risc sporit pentru deponenți, dobânda 

sporită pentru credit constituind ”plata pentru risc” în activitatea bancară. La formarea portofoliului 

de credit banca trebuie să țină seama de principiul general al tuturor deponenților - să îmbine 

investițiile cu un profit ridicat și cele destul de riscante cu direcțiile de creditare cu un risc mai mic. 

Aici se recomandă aplicarea ,,abordării de portofoliu” la gestionarea creditelor băncii.   

,,Abordarea de portofoliu” reprezintă una dintre teoriile monetare moderne fundamentale și 

se aplică în managementul bancar modern.  

Principiile analizei de portofoliu sunt analogice cu principiile teoriei alegerii de portofoliu. 

Se presupune că obiectivul constă în maximizarea profitului din bunuri în perioada în care se ia 

decizia. La alegerea portofoliului se ia în considerare nu doar abordarea extremă, dar și elementul 

de risc, tendința de reducere a acestuia la minim. Astfel, problema se prezintă mai dificilă decât se 

pare la prima vedere. Soluționarea ei este legată de o unitate de contradicții, anume de asigurarea, 

pe de o parte, a profitului maximal, iar, pe de altă parte, a riscului minimal. Dificultatea constă în 

menținerea echilibrului dintre tendința spre un profit mai mare și spre riscuri minimale, adică 

asigurarea lichidității.  

Principiul fundamental al abordării de portofoliu este diversificarea operațiilor și 

valorificarea diverselor piețe ale capitalului de împrumut. Băncile de obicei se străduiesc să aplice 

două tipuri de diversificare care reduc riscul: de portofoliu și geografică. Diversificarea 

portofoliului înseamnă repartizarea creditelor și depozitelor într-un cerc de clienți larg, inclusiv 

firmele mici și mari.  

Abordarea de portofoliu la formarea activelor constă în maximizarea utilității, adică în 

creșterea rentabilității din active prin diversificarea concomitentă a riscurilor. Diminuarea riscurilor 

prin combinarea activelor (diversificarea portofoliului) reprezintă un efect comun la ”păstrarea” 

portofoliului.  

Gestionarea portofoliului de credit și optimizarea acestuia, schimbarea structurii lui pentru 

maximizarea profitului  se axează pe analiza și prognoza dinamicii cotei procentuale a depozitelor 

bancare, întrucât profitul maxim din asemenea active, cum ar fi diferite tipuri de hârtii de valoare, 

bunuri imobile etc., trebuie să nu fie mai mic decât profitul adus din depozitele bancare. La 

modificarea cotei procentuale și a nivelului de rentabilitate a diverselor active se schimbă structura 

activelor. De exemplu, la creșterea rentabilității din hârtiile de valoare o parte semnificativă din 

activele bancare se transfera în hârtiile de valoare, la creșterea rentabilității din operațiile pe piața 

valutară se transfera pe piața valutară; dacă mai rentabilă ar fi  piața creditelor interbancare, atunci 

se transfera pe piața banilor ”scurți”. La abordarea de portofoliu cu privire la gestionarea activelor, 

proporțiile dintre ele se stabilesc prin tendința băncilor de a reduce la minim riscul și a obține 

maximizarea profitului.  

Când sunt stabilite obiectivele băncii, la baza analizei situației pe piața financiară se impun a 

fi elaborate strategii privind: mărirea cotei băncii pe piața serviciilor bancare, propunerea 
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produselor financiare noi, alegerea noilor direcții de orientare a activității băncii etc. În procesul 

realizării strategiei se formează portofoliul de active, raportul dintre care se stabilește prin profitul 

relativ al fiecărei forme de active. Gestionarea de succes a portofoliului de active în mare parte este 

determinat de calitatea prognozei pieței financiare, deoarece cu cât mai exact vor fi stabilite 

posibilele variante de dezvoltare a pieței financiare și probabilitatea prezenței unui sau altui 

eveniment, cu atât va fi mai mic riscul de incertitudine.  

Întrucât pentru multe portofolii bancare nu există estimări de piață a profitului și prețurilor, 

este necesar de a se baza permanent pe evaluările de bilanț.  

Ideea constă în faptul de a stabili în cazul depozitelor respective ale băncii rezervele și 

împrumuturile optime ale portofoliului de active. În rezultat, apare necesitatea de a examina 

gestionarea comună a activelor și pasivelor băncii sau gestionarea generală a bilanțului. Ideea 

gestionării portofoliului bancar sau a gestionării complexe a bilanțului rezidă în teoria modernă a 

portofoliului (TMP), elaborată în mijlocul anilor 50. Obiectivul primordial al colaboratorilor 

bancari este o astfel de gestionare a portofoliilor băncii care corespunde cel mai bine obiectivelor 

băncii, reieșind din instrucțiile în vigoare, care reglementează operațiile bancare.  

Este evident că unul dintre obiectivele optimizării portofoliului reprezintă mărirea profitului 

bancar. Firește, că mai târziu, profitul băncii mărește capitalul propriu al acesteia, ceea ce contribuie 

la ridicarea capitalizării și atracția investițională pentru acționari. Cu toate acestea, managerii 

bancari trebuie să coreleze profitul cu conceptul de securitate și lichiditate. Banca, care acordă prea 

multe împrumuturi riscante sau care nu asigură lichiditatea necesară în unele situații neprevăzute, 

poate să intre în incapacitate de plată. În afară de acestea, gestionarea portofoliului trebuie să 

corespundă cu strategia generală de marketing a băncii, iar aspectul fundamental de gestionare a 

portofoliului băncii este necesitatea balansării permanente dintre profit, risc și lichiditate. 

 

3. Concluzii 

Optimizarea portofoliului de credit sub aspect general prezintă realizarea unei astfel de 

structuri care cuprinde toți parametrii stabiliți de politica creditară, care asigură funcționarea eficace 

a băncii întru atingerea raportului admis dintre profit și risc, cât și reglementarea portofoliului 

pentru menținerea acestuia în stare bună. Spre realizarea obiectivelor de optimizare a portofoliului 

de credite trebuie să se țină cont de următoarele aspecte:  

▪ selecția criteriilor de evaluare a unui anumit împrumut; 

▪ stabilirea grupurilor principale de împrumuturi cu indicarea procentelor de risc în legătură 

cu acestea; 

▪ evaluarea fiecărui împrumut acordat în funcție de criteriile de evaluare selecționate; 

▪ determinarea structurii portofoliului de credit din punctul de vedere al clasificării 

împrumuturilor; 

▪ evaluarea calității portofoliului de credit per ansamblu; 

▪ analiza factorilor care au influență asupra modificării structurii portofoliului de credit în 

dinamică; 

▪ stabilirea sumei fondului de rezervă adecvat riscului global al portofoliului de credit; 

▪ elaborarea măsurilor de îmbunătățire a calității portofoliului de credit.  

Formarea și gestionarea portofoliului de credit constituie unul dintre momentele 

fundamentale în activitatea băncii. Portofoliul de credit optim, calitativ, influențează asupra 

lichidității băncii și viabilității ei.  

Pentru formarea unui portofoliu de credit optim banca trebuie să elaboreze politica creditară 

respectivă, să selecționeze corect segmentele de piață, să stabilească structura activității. 

Analiza regulată a portofoliului de credit în sistemul de gestionare a băncii permite alegerea: 

variantei de plasare rațională a resurselor, direcției politicii de creditare a băncii, reducerea riscului 

diversificării depunerilor de credit, luarea deciziei referitor la oportunitatea acordării de 
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împrumuturi clienților în funcție de apartenența lor de ramură, de formele de proprietate, 

solvabilitate etc.  

Organizarea gestionării portofoliului de credit include următoarele elemente: 

▪ selecționarea criteriilor pentru evaluarea calității împrumuturilor ce formează portofoliul de 

credit; 

▪ elaborarea unei anumite metode de evaluare a calității împrumuturilor pe baza criteriilor 

alese și instruirea personalului băncii prin aplicarea practică; 

▪ organizarea activității de clasificare a împrumuturilor după grupuri de risc; 

▪ acumularea informației statistice a băncii pentru stabilirea procentului de risc pentru fiecare 

grup de împrumuturi clasificate: cotele datoriei expirate și procentele anulării ei din contul rezervei 

băncii în ceea ce privește grupurile speciale de împrumuturi; 

▪ stabilirea valorii absolute a riscului de credit în categoria grupurilor de împrumuturi din 

portofoliul de credit și riscul global al băncii; 

▪ luarea deciziei privind volumul rezervei create pentru acoperirea eventualelor pierderi la 

împrumuturi, sursele de vărsământ în această rezervă, precum și măsurile cu privire la modificarea 

structurii portofoliului de credit și diminuarea calității acestuia; 

▪ evaluarea calității portofoliului de credit în baza coeficienților și a segmentării portofoliului 

de credit, care are un rol important în sistemul evaluării stabilității financiare a băncii. 

Una dintre condițiile obligatorii ale diminuării riscului de credit o constituie diversificarea 

portofoliului de împrumuturi. Regulile de diversificare prevăd următoarele: acordarea de 

împrumuturi diferitor întreprinderi din diverse sectoare economice din sume mai mici pe o perioadă 

mai scurtă de timp și unui număr mai mare de debitori. Ca o condiție suplimentară de diminuare a 

riscului trebuie să se aplice diversificarea asigurării de restituire a creditelor în baza corelației 

diverselor metode de asigurare a restituirii împrumuturilor: gaj, garanții, cauțiuni, asigurări. 

Respectarea acestor reguli permite compensarea eventualelor pierderi la unele tranzacții de credit 

prin profitul din altele.  
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Abstract 

The multitude of legislative amendments of financial and fiscal nature, made in the last years, in order to 

harmonize the legislation of our country with that of countries from the European Union, have made their mark on the 

taxation. The measures taken in the tax reforms varied very rapidly and had different motivations and they were not 

always good to apply. Attempts to achieve tax harmonization have not been completed. Therefore, there are still 

significant differences between the EU Member States, both in terms of the tax burden and in the structure of tax 

coming from the tax revenues. All these regulations generate (often negatively) effects on both the behavior of firms as 

well as on the budgetary resources. Thus, there arise issues on tax evasion, tax rates induced by fiscal policy measures 

promoted by the state. 

Key words: taxation, financial, rates, policy, reforms 

 

1. Introducere 

Astăzi se acceptă în general ideea că plătim impozite nu pentru că statul ne protejează sau 

pentru că primim vreun beneficiu de la stat, ci doar pentru că statul este o parte a noastră. Nu plătim 

impozite pentru că primim beneficii de la stat, ci pentru că este tot atât de mult datoria noastră să 

sprijinim statul cum este și datoria de a ne sprijini familia; pentru că statul este parte integrantă din 

noi,”3 spunea  Seligman. 

Discordanţa dintre interesele contribuabililor şi ale statului  a existat în toate timpurile. Ea a 

apărut odată cu instituţiile autoritare, a căror activitate necesita surse de finanţare. O sursă 

importantă în vederea acoperirii necesităţilor financiare ale acestora a fost şi este exproprierea, sub 

formă de impozite a mijloacelor băneşti şi a averii ce aparţin persoanelor fizice şi juridice. Pe de 

altă parte, tendinţa de a-şi păstra bunurile, proprietatea este motivaţia forte a omului. Ca urmare, 

contribuabilii sunt în permanentă căutare a diverselor căi de economisire fiscală, iar organele 

fiscale, în majoritatea cazurilor, depun o rezistenţă activă oricăror încercări ale contribuabililor de a 

minimiza presiunea fiscală. 

Practic, toate statele recunosc dreptul contribuabililor de a activa în modul care duce la 

minimizarea obligaţiilor fiscale şi, deci, de a alege acele forme de activitate care, după părerea 

contribuabilului, sunt cele mai optimale în organizarea afacerii. Totodată, diminuarea impozitelor 

prin prisma încălcării normelor fiscale este, în funcţie de mărimea pagubei, un delict sau o 

infracţiune fiscală.  Pentru a evita/diminua aceste fenomene produse în societate este necesar de a 

identifica factorii ce le provoacă, dar și a căuta soluții ce ar combate acești factori.  

 

2. Impunerea fiscală în Republica Moldova: probleme și soluții 

Republica Moldova fiind o țară cu o economie slab dezvoltată se confruntă cu o mulțime de 

probleme în diferite domenii. În domeniul fiscal la fel s-au depistat un șir de probleme.  

Una dintre cele mai importante în Republica Moldova fiind cea a evaziunii fiscale. 

Evaziunea fiscală reprezintă eschivarea, sub orice formă, de la plata obligaţiilor legale către stat, 

adică ascunderea sub diferite forme a surselor şi cuantumului de venituri impozabile. Cel mai 
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cunoscut sens dat evaziunii fiscale este „arta de a evita căderea în câmpul de atracţie a legii fiscale”, 

concept care aparţine lui M.C. de Brie şi P. Charpentier.4 

În Republica Moldova s-au conturat multiple forme ale evaziunii fiscale, iar cel mai des 

întâlnite fiind următoarele: vânzări nedeclarate, care apar cu frecvenţa cea mai mare şi sunt de multe 

ori greu de descoperit. Practic, vânzările de bunuri sau prestările de servicii se fac fără întocmirea 

documentelor corespunzătoare şi, evident, fără înregistrări în contabilitate; omiterea înregistrării, 

când agentul economic neînregistrat beneficiază de un avantaj care nu i se cuvine, comparativ cu 

ceilalţi comercianţi concurenţi, care vor solicita clienţilor TVA; înţelegeri între vânzători şi 

cumpărători de a schimba bunuri sau servicii fără plată, gen barter, cu plată redusă, fără factură sau, 

eventual, cu o factură de valoare redusă; deducerile false, care se întâlnesc frecvent şi se realizează 

prin întocmirea de facturi false, prin utilizarea repetată a aceloraşi facturi pentru deducere sau prin 

folosirea de facturi care se referă la cumpărări inexistente; erorile de înregistrare, care au influenţă 

destul de mare asupra taxei datorate, mai ales dacă sunt frecvente sau dacă valoarea lor este mare; 

aplicarea incorectă a cotei zero sau a scutirilor, care pot conduce la diminuarea serioasă a sumelor 

cuvenite bugetului de stat, mai ales dacă este asociată cu facturi false, fiindcă altfel plătitorul de 

TVA nu are cum să profite de această practică; cereri de rambursare nejustificate, când se solicită 

rambursarea taxei aferente unor mărfuri exportate sau pentru bunuri la care legea dă drept de 

deducere, fără însă ca în realitate aceste operaţiuni să fi fost efectuate. O situaţie mai des întâlnită 

este aceea a solicitării deducerii TVA, pentru acelaşi bun exportat, de către doi agenţi economici, 

din considerarea că documentele privind bunul respectiv au circulat prin mai multe societăţi 

comerciale. 

Desfăşurarea de activităţi sau deţinerea de proprietăţi generatoare de venituri şi capitaluri în 

mai multe state este supusă deseori riscului dublei impuneri, dar oferă, în acelaşi timp, şi posibilităţi 

de evitare a obligaţiilor fiscale. 

În prezent, organele fiscale autohtone sunt îngrijorate de răspândirea diferitelor scheme 

complicate, orientate, în special, spre evaziunea fiscală prin intermediul operaţiunilor 

internaţionale şi a circulaţiei veniturilor şi capitalurilor internaţionale folosind avantajele oferite 

de statele în care cotele impozitelor şi taxelor au un nivel redus sau, în care pentru anumite categorii 

de venituri, acestea practic nu se aplică. 

Aplicarea în combinare a preţurilor de transfer şi a paradisurilor fiscale afectează 

capacitatea multor ţări de a colecta venituri din impozite. Problema este mai gravă în ţările mai 

puţin dezvoltate şi în ţările în tranziţie (de exemplu, în fostele ţări socialiste), deoarece rezultatele 

negative, generate de aplicarea acestor practici în ţările în curs de dezvoltare, sunt mult mai mari 

decât în cazul statelor dezvoltate. Datorită faptului că fluxul de capital din ţările în curs de 

dezvoltare este investit în ţările dezvoltate, elitele respectivelor deţin cheia reformei fiscale.  În 

ultimii  ani numărul tranzacţiilor internaţionale în care sunt implicaţi cetăţeni şi societăţi comerciale 

moldoveneşti este în continuă creştere pe măsură ce piaţa moldovenească devine tot mai atractivă 

pentru mărfurile şi serviciile străine, iar agenţii economici autohtoni devin competitivi şi reuşesc să 

pătrundă pe noi pieţe de desfacere. 

Având în vedere consecinţele negative pe care le are dubla impunere asupra dezvoltării 

relaţiilor economice şi financiare internaţionale, în Republica Moldova se întreprind, prin 

reglementări fiscale, măsuri pentru prevenirea impunerii repetate a veniturilor şi capitalurilor, 

asigurând colectarea maximală a impozitelor. Potrivit legislaţiei fiscale naţionale, prioritate,în 

aplicarea impozitelor, revine statelor unde se obţin veniturile, iar reducerea sarcinilor fiscale, ce au 

ca scop evitarea dublei impuneri, este acordată de statul de rezidenţă a contribuabilului. 

Pe parcursul anilor, Codul fiscal al Republicii Moldova a suportat multiple schimbări, iar 

crearea unui nou sistem fiscal a evidenţiat necesitatea soluţionării unui şir de probleme ce vizează 

relaţiile fiscale internaţionale, printre care pot fi menţionate: 
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1) problemele privind esenţa şi conţinutul relaţiilor fiscale internaţionale la care Republica 

Moldova ia parte; 

2) problemele evitării dublei impuneri a veniturilor şi capitalurilor.  

Legislaţia fiscală naţională se modifică în permanenţă, fapt condiţionat, în mare parte, de 

impactul factorilor externi. Aceasta se explică prin axioma: dacă în plan internaţional toate 

eforturile sunt direcţionate spre soluţionarea favorabilă, în interesul tuturor subiecţilor, a 

problemelor privind dubla impunere, întru a se evita pierderile cauzate de ultima, devine evident 

faptul că urmează a fi operate schimbări similare şi în legislaţia naţională. În caz contrar, subiecţii 

relaţiilor fiscale, ghidaţi de legislaţia autohtonă, sunt puşi din start în condiţii discriminatorii, 

deoarece obţin facilităţi doar acei dintre ei care cad sub incidenţa jurisdicţiilor internaţionale.  

O altă problemă o constituie integritatea statului şi lipsa unor hotare bine definite cu toate 

atributele sale (servicii vamale etc.) fapt ce determină importul mărfurilor supuse accizelor fără 

achitarea acestora. Conflictul transnistrean este una dintre principalele cauze care stagnează 

procesul de dezvoltare a economiei. Imposibilitatea exercitării controlului asupra întregului său 

teritoriu vamal determină reducerea veniturilor şi taxelor vamale acumulate în bugetul naţional. 

Conflictul transnistrean generează consolidarea evaziunii fiscale prin importul şi exportul mărfurilor 

cu destinaţia Transnistria prin punctele vamale controlate de Chişinău. 

O altă problemă care stopează  dezvoltarea unei politici fiscale eficiente ține de existenţa 

interesului corporativ, manifestat prin „iertarea” obligaţiunilor faţă de bugetul statului. Datoriile de 

impozite ale antreprenorilor mici, cât şi ale întreprinderilor mari formează o povară moartă care 

determină apariţia unei economii tenebre. În acest sens, statul recurge la amnistia fiscală care este o 

măsură oficială prin care contribuabilul îşi poate şterge „tabla fiscală” şi începe conformarea întru 

totul cu obligaţiile fiscale în perspectivă. Instituirea amnistiei fiscale prin iertarea necondiţionată a 

datoriilor şi penalităţilor întreprinderilor, care au comis evaziuni fiscale, creează un sentiment de 

injustiţie din partea plătitorilor de impozite oneşti. De asemenea, amnistiile fiscale nu doar abat 

resursele destinate executării, dar pot, de asemenea, avea efecte negative asupra nivelului de 

disciplină fiscală şi anume: 

▪ personalul trebuie instruit şi transferat în alte funcţii, trebuie imprimate şi elaborate noi 

blanchete, trebuie pregătite instrucţiuni; 

▪ se poate cauza stagnarea activităţilor ordinare de percepere a impozitelor; 

▪ amnistia are un impact defavorabil asupra moralului şi motivaţiei administraţiei fiscale; 

▪ amnistia poate oferi contribuabililor restanţi sau nedisciplinaţi oportunitatea de a „scăpa” de 

un audit complet, prin reducerea sau eliminarea penalităţilor şi amenzilor sau chiar şi a unei părţi 

din impozitul datorat. 

Prin efectuarea regulată a unei amnistii fiscale bugetul statului  rămâne diminuat, cresc în 

ritm rapid cheltuielile statului, iar veniturile vor fi acumulate prin diferite modalităţi în rezultatul 

cărora nu se va putea menţine echilibrul bugetar. În prezent, agenţii economici recurg la diferite 

modalităţi de încheiere a tranzacţiilor pentru a obţine un oarecare profit şi a evita vărsarea unei 

sume băneşti în bugetul de stat. 

Un alt factor ce stagnează implementarea politicii fiscale în Republica Moldova îl constituie 

utilizarea ineficientă a resurselor financiare pe destinaţii concrete. Politica fiscală se realizează cu 

scopul acumulării veniturilor prin colectarea taxelor şi impozitelor pentru acoperirea cheltuielilor. 

Însă, în prezent, se efectuează alocări sporite în domenii cu posibilităţi pentru sustragerea 

fondurilor, de obicei, proiecte complexe din punct de vedere tehnic. De asemenea, resursele 

financiare colectate se utilizează în domenii cu o necesitate mai puţin importantă, în rezultatul 

căreia domeniile cu destinaţii concrete sunt limitate în asigurarea cu resurse financiare. 

Lipsa unui mecanism efectiv de control atât asupra organelor administrative centrale/locale 

cât şi asupra persoanelor fizice şi juridice în calitate de contribuabil, determină apariţia unei 

administrări fiscale insuficiente, iar în rândul contribuabililor se comit erori în procesul de colectare 
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a taxelor şi impozitelor. În consecinţă, are loc reducerea legitimităţii în organele de stat datorită 

neeficacităţii controlului financiar din partea organelor abilitate. 

Printre activităţile economiei tenebre din Republica Moldova le putem enumera pe 

următoarele: tăinuirea producţiei şi veniturilor, operaţiunile ilicite de export-import, privatizarea 

ilicită, producerea şi comercializarea produselor falsificate sau fără licenţă, corupţia. 

 În continuarea ne vom referi la unele soluții privind optimizarea impunerii fiscale în 

Republica Moldova și posibilitatea aplicării acestora. 

În conformitate cu legislaţia fiscală a Republicii Moldova, în obligaţiile organelor fiscale şi 

de drept se înscriu, printre altele, demascarea, prevenirea şi reprimarea delictelor şi infracţiunilor 

fiscale. Una din etapele activităţii de demascare, precum şi de constrângere a încălcării legislaţiei 

privind impozitele şi taxele este delimitarea planificării fiscale de schemele de evaziune fiscală. 

Problema calificării incorecte a optimizării fiscale ca infracţiune s-a manifestat în numărul mare 

de procese judiciare (naţionale şi internaţionale) pierdute de organele fiscale şi poliţia economică.   

Este de menţionat, că cercetarea esenţei, logicii şi structurii interne a optimizării fiscale 

permite nu numai eficientizarea combaterii infracţiunilor fiscale, dar şi are o importanţă profilactică 

imensă. Răspândirea largă a instrumentelor planificării fiscale dă posibilitate contribuabilului să-şi 

diminueze legal mărimea obligaţiei fiscale, abţinându-se de la săvârşirea delictelor şi infracţiunilor 

fiscale intenţionate, precum şi să evite greşelile serioase în cadrul elaborării metodelor proprii de 

minimizare a obligaţiilor fiscale. 

Aşadar, scopul principal al optimizării fiscale rezidă în minimizarea obligaţiilor fiscale pe 

bază legală. Astfel, baza oricărei scheme este: fie aplicarea normelor dreptului fiscal, care permite 

diminuarea obligaţiilor fiscale, fie încetarea acţiunii normei, ceea ce poate duce la mărirea 

cuantumului fiscal.  

Una dintre metodele optimizării fiscale, testate în practica fiscală internaţională şi cea 

autohtonă, este metoda neadmiterii supraplăţii impozitelor sau calcularea şi achitarea corectă a 

acestora, care presupune organizarea calificată a calculului şi a achitării impozitelor. În aceste 

scopuri, contribuabilii trebuie să efectueze o activitate de maximă precizie privind suportul juridic şi 

contabil, precum şi să excepte greşelile, ce atrag fie supraplata impozitelor, fie neplata sau 

eschivarea de la plata acestora, urmată de achitarea penalităţilor. 

Cea mai radicală alternativă de neachitare a impozitelor este diminuarea bazei fiscale (adică 

vânzarea bunurilor, scoaterea de la bilanţ etc. precum şi minimizarea rezultatului financiar final). 

Astfel, în procesul efectuării inventarierii, agentul economic poate depista la balanţa  întreprinderii, 

obiecte ce nu participă în activitatea acesteia (mărfuri învechite, mijloace de transport deteriorate 

etc.). Totodată, există posibilitatea transmiterii unei părţi din avere organizaţiilor de caritate, cu 

obţinerea facilităţilor ulterioare privind impozitul pe venit sau a altor operaţiuni, ajungând astfel la 

economisirea impozitului.5 

Esenţa metodei inversiei constă în schimbarea unei operaţiuni sau a unei părţi din ea, care 

este împovărătoare, din punct de vedere fiscal, cu altă operaţiune, care permite atingerea aceluiaşi 

scop sau a unui rezultat apropiat, aplicând totodată ordinea facilitară a impunerii. În acest caz, este 

posibilă înlocuirea bazei fiscale cu alta (spre exemplu: finanţarea, prin intermediul creditului, poate 

fi schimbată cu finanţarea, prin intermediul împrumutului, dat fiind faptul că prin ultima poate fi 

considerabil diminuată baza impozabilă şi, respectiv, obligaţia fiscală), ceea ce ar exclude 

necesitatea calculării şi achitării unor impozite. 

Metoda amânării constă în reportarea apariţiei/onorării obligaţiei de plată a impozitelor în 

timp (la o dată mai târzie), prin care se atinge o economie provizorie de mijloace circulante. Această 

metodă se bazează pe faptul că transferul bancar se efectuează pe parcursul a 3 zile. Astfel, 

cumpărătorul, achitând factura în ultima zi a perioadei fiscale, include cheltuielile în contul costului 

de producţie, iar TVA se va trece în contul perioadei curente. Însă, vânzătorul achită impozitele 

                                                            
5 CRICLIVAIA, D. Optimizarea fiscală şi posibilităţi de aplicare a acesteia în practica fiscală autohtonă. Revista 

Științifică a Universității de Stat din Moldova, 2008, nr.8(18). ISSN 1857-2073 
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respective considerabil mai târziu (spre exemplu, TVA va fi achitat peste o lună, iar impozitul pe 

venit poate fi achitat peste un an).  

O diminuare esenţială a obligaţiilor fiscale poate fi atinsă prin transferarea bazei impozabile 

asupra subiectului, care este supus celei mai neînsemnate  impuneri. Pe baza metodei date au fost 

elaborate schemele de optimizare fiscală cu folosirea preţului de transfer . 

Unul dintre mijloacele esenţiale ale planificării fiscale constă în aplicarea facilităţilor şi 

scutirilor. Totodată, urmează de menţionat, că nu totdeauna în rezultatul aplicării unor facilităţi 

rezultă efectul pozitiv pentru contribuabil. Astfel, utilizarea facilităţilor privind TVA de către 

întreprinderea unei organizaţii obşteşti a invalizilor, care procură mărfuri de la un agent economic şi 

le vinde altui agent plătitor de TVA, îşi atinge doar parţial scopul şi conduce, în ultimă instanţă, la 

diminuarea capacităţii concurenţiale a ultimului agent economic, în rezultatul pierderii TVA de 

intrare. 

O altă metodă de diminuare a obligaţiilor fiscale, în cazul lipsei convenţiei privind evitarea 

dublei impuneri este metoda utilizării companiilor-călăuză (conduit company – engl.). Compania-

călăuză este compania situată în statul care aplică convenţia privind evitarea dublei impuneri şi 

canalizează traseul venitului, ultimul „de facto” aparținând unui al treilea stat. Astfel, întreprinderea 

dată, în mod ilegal, obţine facilităţi fiscale prevăzute de convenţia pentru evitarea dublei impuneri. 

Avantajele utilizării convenţiilor privind evitarea dublei impuneri pot fi obţinute pe două 

căi: 

În primul rând, în vederea excluderii interpretărilor greşite ale legii, evitării discrepanţelor 

dintre prevederile legale şi practicile fiscale, excluderii suspiciunilor şi obiecţiilor etc. din partea 

organelor fiscale este necesară asigurarea documentară calificată a planificării fiscale atât din 

punct de vedere contabil, cât şi juridic. De exemplu, exportul bazei impozabile într-un paradis fiscal 

urmează a fi confirmat prin existenţa următoarelor acte în felul următor: contractul corespunzător 

tranzacţiei efectuate; actul de transmitere către beneficiar a rezultatelor lucrărilor (în acelaşi timp, 

cu cât mai mare este preţul achitat cu atât mai important este actul prezentării rezultatelor lucrărilor 

efectuate); actul de finisare a lucrărilor; copia licenţei prezentate executorului (în cazul în care 

serviciile poartă un caracter licenţiat). 

Elementul următor al bazei informativ-motivaţionale este asigurarea obiectivă, ce constă în 

faptul că acţiunile privind optimizarea fiscală nu trebuie să urmărească, în exclusivitate, doar 

scopuri fiscale, ci trebuie să fie prezentate ca operaţiuni economice tradiţionale ale firmei. Cu titlu 

de exemplu, pot fi menţionate schemele optimizării fiscale prin aplicarea preţului de transfer. 

Astfel, agentul economic, diminuându-și în acest mod obligaţiile fiscale, trebuie să-şi consolideze 

din timp poziţia, în vederea excluderii cazurilor litigioase cu organele fiscale. Obiectivele alegerii 

metodei sus-menţionate de optimizare fiscală pot fi argumentate, după cum a fost deja menţionat, 

prin: prezenţa unei mărci recunoscute a firmei offshore, prestarea unor servicii suplimentare 

întreprinderii autohtone, achitarea a 100% în avans, livrarea partidei de probă cu scopul acaparării 

pieţei etc. 

Ideea de bază a asigurării esenţiale este identificarea fondului şi formei operaţiunii 

economice. Sunt inadmisibile situaţiile când denumirea contractului nu reflectă caracterul 

drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale părţilor. De exemplu, contractul de vânzare-cumpărare este 

întocmit ca împrumut, care se achită cu mărfuri etc. 

În afară de aceasta, în cazul camuflării unei  părţi considerabile din venit, acţiunile agenţilor 

economici privind optimizarea fiscală nu trebuie să atragă atenţia organelor competente prin 

originalitate sau printr-un alt criteriu.  

Urmează a fi evidenţiate şi unele elemente speciale de asigurare a bazei informativ-

motivaţionale, care sunt caracteristice doar pentru anumite mijloace ale optimizării fiscale. Astfel, 

efectuând transferul bazei impozabile asupra subiectului supus unei impozitări mai puţin 

împovărătoare, este necesar să se asigure efectuarea operaţiunii privind repatrierea în contul 

companiei de bază a mijloacelor băneşti exportate. Punctul slab al schemelor corespunzătoare 
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constă, în cazul prezenţei reglementărilor privind formarea preţurilor de transfer, a dependenţei 

directe dintre părţile contractuale. 

Numărul elementelor de asigurare a bazei informativ-motivaţionale, în scopul realizării 

adecvate a procedeelor de optimizare fiscală, nu este definitiv şi poate fi modificat ulterior.  

Reieşind din cele expuse, divizarea procesului de optimizare fiscală în două etape 

presupune: alegerea metodei de optimizare fiscală şi asigurarea metodei cu elementele ale bazei 

informativ-motivaţionale, ceea ce va permite elucidarea elementelor structurale corespunzătoare 

schemelor de planificare fiscală. 

Divizarea procesului de optimizare fiscală în două etape va înlesni considerabil şi activitatea 

organelor fiscale. Importanţa divizării constă în următoarele: 

▪ în primul rând, devine mai uşoară procedura delimitării managementului fiscal calificat al 

firmelor contemporane vis-a-vis de manipulările fiscale care ajung, a fi în ultima instanţă, obiectul 

atenţiei organelor fiscale; 

▪ în al doilea rând, se simplifică esenţial procesul planificării fiscale, aceasta datorită aplicării 

algoritmului ce constă din două etape: alegerea metodei de optimizare fiscală (găsirea normei 

fiscale care diminuează obligaţiile fiscale) şi asigurarea unei baze informativ-motivaţionale, în 

vederea fundamentări economice şi juridice a schemei de optimizare fiscală; 

▪ în al treilea rând, este asigurată o abordare sistemică a procesului de depistare a fraudelor 

fiscale.   

 

3. Concluzii 

Evaziunea fiscală prezintă un pericol economic şi social destul de mare: 

▪ în primul rând, statul obţine mai puţine resurse bugetare; 

▪ în al doilea rând, din punctul de vedere al concurenţei de piaţă, neplătitorii de impozite se 

află într-o situaţie mai bună în comparaţie cu contribuabilii conştienţi şi pot provoca pe alţi agenţi 

economici să activeze în mod similar; 

▪ în al treilea rând, odată cu extinderea fraudelor fiscale, care măresc deficitul bugetar, statul 

poate compensa insuficienţa mijloacelor prin maximizarea numărului şi cotelor la taxele şi 

impozitele existente. De aceea, este în interesul societăţii şi al fiecărui contribuabil în parte ca 

legislaţia fiscală să nu fie încălcată, pe cât este posibil. 

Totodată este necesar de a soluționa pe cât e de posibil, reieșind din condițiile economice, 

politice și sociale problemele privind evaziunea fiscală prin aplicarea diverselor instrumente, 

metode, politici astfel încât impunerea fiscală să fie pe măsura posibilității contribuabililor de a-și 

onora obligațiile fiscale.  
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Abstract  

Currently, investments are one of the main sources of financing the real sector of the Moldovan economy, as 

many of the local entrepreneurs fail to maintain their activity and to keep competition from their own financing sources. 

This is not just their fault. The insufficiency of self-financing from entrepreneurial activity is influenced by several 

factors: political, economic, social, natural, investments being a way of supplementing the financial resources of 

enterprises, thus contributing to the maintenance of their activity in various economic sectors. 

Key words: investments, financing, economy, entrepreneurial, factors  

 

1. Introducere 

Activitatea de investiţii are un conţinut complex. Ea implică, pe de o parte, efort, constând 

în formularea opţiunilor de investiţii, argumentarea şi fundamentarea lor în cadrul unor proiecte sub 

aspectul eficienţei economice, selecţia proiectelor şi luarea deciziei de investiţii, asigurarea 

bugetului de finanţare al fiecărui proiect, crearea condiţiilor tehnico-economice pentru realizarea 

obiectivelor cu caracter investiţional.  

Pe de altă parte, activitatea de investiţii nu poate fi desprinsă de efectele sale în sectoarele 

economiei, acestea constând în procurarea și punerea în funcțiune a mijloacelor fixe, susţinerea și 

crearea locurilor de muncă, spor de producţie şi de produs intern brut și alte implicaţii. 

Totodată este de menționat că dezvoltarea procesului investițional în Republica Moldova 

este însoțită de mai multe constrângeri și trece printr-o criză legată de insuficienţa resurselor 

investiţionale pentru a reînnoi capitalul existent în concordanţă cu necesităţile de modernizare a 

sectorului real al economiei şi în aceste condiţii, mai puţin favorabile, printre  sursele de finanțare 

necesare pentru economia Republicii Moldova sunt investiţiile străine directe (ISD). 

Printre factorii relevanţi ai investiţiilor străine directe, care influenţează decizia 

investitorului putem menţiona: presiunile politice create de barierele în accesarea pieţei, create de 

tarifele existente în ţara receptoare de investiţii străine directe; nivelul slab de dezvoltare a 

infrastructurii; nivelul redus de dezvoltare a telecomunicaţiilor; instabilitatea politică a ţării 

beneficiare de ISD ca fiind unul dintre cei mai importanţi factori de atragere a investiţiilor străine 

directe; instabilitatea monetară, a pieţei interne, majoritatea deciziilor fiind luate în dependenţă de 

potenţialul de stabilizare şi optimizare a pieţei şi a monedei, aptitudinile şi competenţele reduse ale 

forţei de muncă, disponibilitatea şi costul fiind factori importanţi în modificarea dinamicii 

investiţiilor străine directe, în special în timpul progreselor economice pentru anumite ramuri cu 

creşteri economice specifice; accesul limitat la tehnologii de vârf pentru dezvoltarea durabilă a unei 

investiţii; considerente economico-financiare, ele fiind esenţiale din motivul că nici o investiţie nu 

va fi efectuată până nu vor fi îndeplinite cerinţele de bază ale investitorului străin în ceea ce priveşte 

rentabilitatea investiţiei şi a surplusului obţinut în urma efectuării acesteia; situaţia generală a 
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economiei din ţara-receptoare de investiţii străine directe (rata inflaţiei, rata dobânzii, deficitul 

bugetar, datoria publică, cursul de schimb valutar, soldul balanţei de plăţi, datoria externă, tehnicile 

fiscale). 

Ţările în care aceşti indicatori manifestă o volatilitate ridicată sunt în general evitate de către 

investitori din străinătate;  aspecte legate de mediul natural ar putea să fie de-asemenea un factor de 

modificare a dinamicii ISD. 

 

2. Investițiile în sectorul real al economiei 

Economia oricărei țări necesită investiții penetrarea cărora de multe ori este însoțită de 

impedimente. Cu toate acestea este necesar de a le evita sau a diminua efectele acestor impedimente 

pentru a promova investițiile fără de care nu poate exista o economie.  În continuare ne vom referi 

la investițiile efectuate în sectorul real al economiei Republicii Moldova și efectele acestora. În 

ultimii ani o deosebită atenție se acordă anumitor sectoare ale economiei spre care se orientează atât 

investitorii interni cât și cei străini.  Printre acestea fiind: 

▪ agricultură ecologică. În pofida crizei, Moldova continuă să rămână o ţară agrară. 

Consumatorii, îndeosebi cei europeni, în prezent sunt interesaţi nu atât de cantitate cât de calitate, 

adică de fructele şi legumele ecologice. Respectiv, ei sunt gata să plătească pentru aceasta preţul 

corespunzător şi reieşind din aceasta, putem conchide, că agricultura ecologică este o ramură 

extrem de avantajoasă pentru Republica Moldova. 

Promovarea agriculturii ecologice și extinderea acesteia poate ajuta Republica Moldova să 

răspundă provocărilor economice și de mediu pentru a asigura dezvoltarea durabilă a țării. Reieșind 

din rezultatele „Studiului național privind agricultura ecologică și înverzirea agriculturii 

convenționale” agricultura ecologică este în creștere în Republica Moldova și contribuie în mod 

semnificativ la exporturile agricole ale țării noastre. În timp ce doar 1,7% de terenuri sunt gestionate 

„organic”, exporturile pe produse ecologice reprezintă mai mult de 11% din exporturile agricole.  

Cu toate acestea, subvenţiile pentru agricultura ecologică, inclusiv pentru fructe proaspete, 

sunt limitate. În ultimii ani, acestea nu au depășit 0,7% din totalul subvențiilor din agricultură, în 

timp ce subvențiile pentru utilizarea îngrășămintelor și pesticidelor au atins 12,1%.  

▪ investițiile în mijloace fixe și alte active materiale pe termen lung. Dacă să analizăm 

structura investițiilor în activele imobilizate (tab.1) vom observa că cea mai mare pondere în 

perioada 2011-2015 după volumul finanțării a revenit lucrărilor de construcţii-montaj variind între 

44,0 și 52.0% și utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport variind între 42,0 și 47,8%. 

Investițiilor în alte lucrări şi cheltuieli capitale au variat între 4,5 și 6,6%.  
Tabelul 1. Structura  investițiilor în active imobilizate 

Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Investiţii în active materiale 

pe termen lung – total: 

mln.lei 16.449,5 17.153,9 19.132,3 21.158,5 21.123,3 19405,7  

 lucrări de construcţii-montaj 7.950,3 8.784,6 9.881,2 11.103,8 10.130,4 9912,0 

 utilaje, maşini şi mijloace de 

transport 7.427,2 7.451,2 8.087,9 9.053,3 10.042,3 x 

 alte lucrări şi cheltuieli 

capitale 1.072,0 918,1 1.163,2 1.001,5 950,6 x 

Structura, % 

Investiţii în active materiale 

pe termen lung – total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 lucrări de construcţii-montaj 48,3 51,2 51,6 52,5 47,9 51,1 

 utilaje, maşini şi mijloace de 

transport 45,2 43,4 42,3 42,8 47,6 x 

 alte lucrări şi cheltuieli 

capitale 6,5 5,4 6,1 4,7 4,5 x 

* Insuficiența de date complete pentru 2016 

Sursa: Datele BNS, statistica.md 
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Investițiile  în active materiale pe termen lung din contul tuturor surselor de finanţare 

realizate în economia naţională în anul 2016 au fost însuşite în valoare de 19405,7 mil. lei (în 

preţuri curente), din care lucrările de construcţii-montaj au constituit 9912,0 mil. lei, sau respectiv 

86,1% şi 90,0% (în preţuri comparabile) în raport cu anul 2015. Sursele de finanțare pentru  activele 

imobilizate prezentate mai sus ,pentru perioada 2011-2015 pot fi relevate din tab. 2. 
Tabelul 2. Investiții în active imobilizate  pe surse de finanțare 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Investiţii în active materiale pe termen lung – 

total, mln.lei din care, din contul: 

16.449,5 17.153,9 19.132,3 21.158,5 21.123,3 

 bugetului de stat 775,9 1.196,7 1.412,8 2.274,7 1.715,3 

 bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale 727,2 549,7 784,6 1.077,2 948,4 

 mijloacelor proprii ale întreprinderilor 9.664,3 10.051,3 10.921,3 11.685,4 12.567,2 

 mijloacelor populaţiei 483,4 419,9 441,1 386,8 504,6 

 mijloacelor investitorilor străini 1.299,3 1.348,9 1.429,5 1.267,7 1.492,2 

 altor surse 3.499,4 3.587,4 4.143,0 4.466,7 3.895,6 

Sursa: Datele BNS, statistica.md 

Conform datelor statistice finanțarea investițiilor din contul bugetului de stat și a bugetului 

UAT, aceasta are loc  prioritar pentru finanțarea investițiilor întreprinderilor de stat și municipale. 

Din datele tabelului  de mai sus putem releva că cel mai mare volum de investiții în mijloace fixe a 

fost realizat în a. 2015 din sursele proprii ale antreprenorilor, acestea constituind circa 12,6 mlh.lei, 

fiind în creștere față de anii precedenți. Fiind urmate de alte surse de finanțare în mărime de 3,9 

mln.lei, care s-au diminuat în anul 2015 cu 571,1 mii lei față de anul precedent. Din bugetul statului 

au fost alocate  circa 1,715, 3 mil.lei, mai puțin față de anul precedent, dar mai mult față de perioada 

2011-2013.  

Aceeași dinamică a surselor de finanțare a investițiilor a fost din bugetele unităților 

administrativ – teritoriale, care în a. 2015 au constituit 948,4 mln.lei., cu 128,8 mln. mai puțin ca în 

anul 2014. Mijloacele investite ale  populației, în dinamică au variat de la 386,8 mln.lei în 2014 la 

504,6 mln.lei în anul 2015. Investițiile  realizate prin intermediul investitorilor străini au constituit 

în anul 2014 1.267,7 mln.lei, iar în anul 2015 cu 224,5 mln.lei, mai mult constituind 1.492,2 

mln.lei, ceea ce reprezintă o ascendență pozitivă a finanțării investițiilor, însă insuficientă.  

În linii generale în anul 2017 se preconizează creșterea producţiei agricole cu 8,0%, iar 

ritmul de creştere a investiţiilor în active materiale pe termen lung va constitui 4,0%. Reieşind din 

tendinţele de dezvoltare a agriculturii şi industriei, estimate pentru anul 2017, dar luând în 

considerare cererea externă redusă (în special, din partea Federației Ruse și țărilor UE), exportul  va 

crește modest cu doar 1,0% faţă de nivelul anului 2016 şi va însuma 2 000 mil. dolari SUA. 

Importurile vor creşte în 2017 cu circa 2% și vor însuma 4050 mil. dolari SUA. Creşterea volumului 

importurilor va fi condiţionată de restabilirea cererii interne, în special, pentru materia primă de 

import din partea mediului de afaceri; majorarea fluxului de investiţii, în special a maşinilor, 

aparatelor electrice, produselor minerale.  

Ponderea majoră în totalul importurilor va reveni, ca de obicei, resurselor energetice, 

datorită creşterii economice preconizate în sectoarele de bază ale economiei. Pentru anul 2016 

alocațiile preconizate la grupa dată au constituit 1721,9 mil.lei dintre care au fost gestionate: de 

către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare – 1357,3 mil.lei, Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor – 201,5 mil.lei, Agenția ”Moldsilva” – 19,7 mil.lei, Fondul de Dezvoltare 

Durabilă Moldova – 116,9 mil.lei, Ministerul Mediului – 16,4 mil.lei, Agenția Relații Funciare și 

Cadastru – 10,0 mil.lei. 

Principalele direcții  prevăzute pentru finanțare constituie: stimularea investiţiilor pentru 

producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri); stimularea 

investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a 

plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole; stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi 

utilajului agricol convenţional; stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a 
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fermelor zootehnice; stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al 

acestora;stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile 

domeniu de intervenție financiare nebancare; stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în 

agricultură; stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare; 

sprijin în constituirea şi funcţionarea grupurilor de producători agricoli; stimularea investiţiilor 

pentru consolidarea terenurilor agricole; stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului 

de irigare; stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare; 

îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale; servicii de consultanță și formare. 

▪ resurse energetice alternative. Moldova nu dispune de resurse proprii de energie, de aceea 

exploatarea şi aplicarea invenţiilor în domeniul utilizării energiei solare, apei, eoliană şi a 

biocombustibilului reprezintă un potenţial serios. Morile de vânt, bateriile solare, generatoarele 

electrotermice reprezintă acele resurse care pot fi utilizate spre binele umanităţii şi evident, spre 

binele propriului buzunar. În acest context vom menționa că în scopul implementării Strategiei 

energetice a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.102 din 

5 februarie 2013, în grupa principală „Servicii în domeniul economiei” se preconizează mijloace în 

sumă de 256,3 mil.lei, ceea ce constituie 15,5 la sută din cheltuielile totale pentru investiții capitale. 

Alocațiile în cauză vor fi utilizate pentru finalizarea construcției conductei de transport de gaze 

naturale pe direcţia Iaşi–Ungheni, construcţia gazoductului magistral de presiune înaltă Ungheni-

Chișinău cu o lungime de circa 100 km, implementarea proiectelor „Interconectarea sistemelor 

energetice ale Republicii Moldova şi Ucrainei la Comunitatea Europeană a Operatorilor de Energie 

Electrică (ENTSO-E)” și ”Reabilitarea rețelelor electrice”. 

▪ tehnologii informaţionale. În prezent, viaţa cotidiană fără calculator, telefon mobil şi alte 

realizări ale tehnologiilor informaţionale este de neconceput. Anume acum a apărut o necesitate 

acută de a elabora şi propune noi concepte şi oferte pentru soluţionarea celor mai stringente cerinţe 

de pe piaţă. Cu atât mai mult, că dezvoltarea acestui domeniu este susţinută la nivel de stat: sunt 

elaborate programe anume pentru susţinerea specialiştilor şi inventatorilor autohtoni. 

Privind finanțarea externă a economiei Republicii Moldova, în anul 2016 proiectele 

finanțate din surse externe în sumă netă de 896,1 mil. lei. au fost recreditate din aceste surse, fiind 

destinate agenților economici. Cât privește structura pe destinații, volumul total al intrărilor de 

împrumuturi de stat externe în anul 2016, a fost repartizat după urmează: pentru realizarea 

proiectelor finanțate din surse externe - 2 676,1 mil. lei (echivalentul a 126,8 mil. dolari SUA); 

pentru susținerea bugetului - 3 862,5 mil. lei (echivalentul a 183,1 mil. dolari SUA). 

Au fost acordate împrumuturi de către Banca Mondială, prin intermediul Agenției 

Internaționale de Dezvoltare (AID), în valoare de 1 999,5 mil. lei (echivalentul a 94,8 mil. dolari 

SUA), ceea ce reprezintă o pondere de aproximativ 30,6% din volumul total al intrărilor de 

împrumuturi de stat externe. Totodată, 32,3% din volumul împrumuturilor din partea AID au fost 

destinate realizării proiectelor finanțate din surse externe, iar 67,7% - susținerii bugetului. 

De către Banca Europeană de Investiții, a fost acordă finanțare în valoare de 887,9 mil. lei 

(echivalentul a 42,1 mil. dolari SUA), ceea ce reprezintă o pondere de 13,6%, după care urmează 

Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, care a acordat finanțare în sumă de 784,4 mil. lei 

(echivalentul a 37,2 mil. dolari SUA), ceea ce reprezintă o pondere de 12,0% din totalul intrărilor de 

împrumuturi de stat externe. 

 

3. Concluzii 

Din cele expuse mai sus, se poate menţiona faptul că orice proces de atragere a investiţiilor 

nu se desfăşoară fără sprijinul şi implicarea persoanelor din ţara-gazdă, astfel statul trebuie concis şi 

sigur să elaboreze propriul sistem de politici de atragere şi promovare a investițiilor, fiind luate în 

considerare propriile condiţii economico-politice, obiectivele sale strategice şi tactice şi desigur 

practica internaţională cu privire la atragerea şi penetrarea investiţiilor în economie. Din acest unghi 

de vedere este necesar de a lichida / diminua impedimentele privind atragerea investițiilor, 
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orientarea acestora spre destinații concrete, susținerea investitorilor autohtoni și străini prin 

reglementarea corectă a procesului investițional și activității investiționale, fapt ce ar permite 

dezvoltarea mai rapidă a acestora. 
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PERFECTING THE FINANCIAL MECHANISM OF VALUE 

MANAGEMENT IN REPUBLIC OF MOLDOVA’S ENTERPRISES 
 

PERFECŢIONAREA MECANISMULUI FINANCIAR DE GESTIUNE A VALORII ÎN 

ÎNTREPRINDERILE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Iurie BEȘLIU1 

 
Abstract 

The fundamental purpose of business activity is to maximize enterprise value. In conditions of widening the 

market is constantly seeking the most rational and effective methods of organizing financial activity in order to 

maximize enterprise value.In the scientific research it has been established that the value of a company is determined to 

a large extent by changes in domestic financial environment.  

The article studies existing value management practices and the mechanism for improving the methods of 

enterprise value management in the current financial climate of the Republic of Moldova. 

Key words: enterprise value, value-based management, financial diagnosis, cash flow, investments, cost of 

capital 

JEL: G32 

 

1. Introducere 

În condiţiile instabilităţii economiei Republicii Moldova pe fonul crizelor financiare 

mondiale, crizei geopolitice și politicii de sancțiuni impusă de partenerii externi, este necesară o 

abordare integrată a proceselor generatoare de valoare pentru întreprinderile autohtone și elaborarea 

de noi metode și strategii în managementul valorii întreprinderii, care vor permite găsirea reperelor 

pentru menținerea și creșterea valorii în condiții de criză.  

Practica țărilor dezvoltate demonstrează că valoarea are un șir de proprietăți unice, care o 

fac drept cel mai bun criteriu de luare a deciziilor de gestiune în situație de criză, iar într-un sens 

mai larg – cel mai bun criteriu de evaluare a succesului gestiunii întreprinderii în general. La o 

utilizare corectă, criteriul valorii permite de a adopta decizii eficiente, care vor îmbunătăți situația 

economică a întreprinderii pe termen lung. 

Considerăm că evenimentele din ultimul timp au accentuat actualitatea demersului bazat pe 

valoare în gestiunea întreprinderilor. Cei care l-au asimilat destul de bine, actualmente dețin 

avantaje importante. În particular, în perioada crizei s-au orientat mai bine în mediu de business, 

deoarece s-au condus nu numai de informația furnizată de piață, dar și de rezultatele analizei proprii 

și modelării valorii întreprinderii. 

Actualmente de către savanţii economişti din întreaga lume este recunoscut faptul că scopul 

fundamental al gestiunii financiare a întreprinderii îl constituie maximizarea valorii, care presupune 

construirea unui sistem eficient de gestiune orientat spre atingerea acestui scop. Evoluțiile 

economice din ultimii ani au demonstrat că valoarea unei întreprinderi corelează cu existența unui 

mediu financiar intern sănătos în cadrul întreprinderii. Prin urmare, căutarea celor mai eficiente 

metode de organizare a activității financiare, constituie o chemare serioasă pentru mediul de 

business autohton. 

Specialiştii autohtoni au acumulat experienţă în ceea ce priveşte soluţionarea problemelor 

gestiunii financiare a întreprinderilor, însă momentele ce ţin de gestiunea valorii întreprinderilor în 

baza pârghiilor financiare, în special studierea mecanismului decizional, practic nu sunt abordate de 

ştiinţa naţională, ceea ce a şi determinat alegerea temei pentru prezenta cercetare. 
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2. Evoluția gestiunii proprietăților întreprinderilor din Republica Moldova 

În Republica Moldova, gestiunea întreprinderilor în baza principiilor valorii a trecut prin 

câteva etape, iar în cadrul fiecăreia au fost utilizate în diferită măsură instrumente financiare de 

creare a valorii. În legătură cu aceasta, argumentarea etapelor de dezvoltare a gestiunii 

întreprinderilor de pe poziţiile valorii prezintă un interes deosebit. 

Cercetarea efectuată a permis delimitarea etapelor de gestionare de pe poziţiile valorii a 

proprietății întreprinderilor din Republica Moldova. La fiecare dintre etapele identificate de noi s-au 

schimbat structura de proprietate și funcțiile proprietarilor, relația dintre proprietari și manageri, s-

au format piețele obiectelor de proprietate respective. În ceea ce privește activitatea de evaluare, la 

fiecare etapă s-au schimbat prioritățile obiectelor de evaluare. Folosind drept criteriu metodele de 

gestiune a proprietății, autorul distinge cinci etape de dezvoltare a gestiunii proprietății 

întreprinderilor din Republica Moldova: 

1) Prima etapă. Privatizarea proprietății de stat și crearea în masă de noi întreprinderi (1991-

1993). Această etapă se caracterizează prin transferul proprietăţii publice ale întreprinderilor către 

cetățenii privați din Republica Moldova, în particular, printr-o hârtie de valoare emisă – bon 

patrimonial, care conferea dreptul de a achiziționa proprietatea publică. În Republica Moldova, 

această perioadă a fost caracterizată prin crearea în masă și încetarea activităţii burselor de mărfuri 

şi valori. În această perioadă, au apărut băncile comerciale și instituțiile financiare specializate, 

implicate în activitatea de brokeraj, dealing şi valori mobiliare. Cu toate acestea, prezența 

instituțiilor financiare nu a dus la utilizarea în practica economică, inclusiv în activitatea de 

evaluare, a principiilor de stabilire a valorii întreprinderilor și companiilor. Dar deoarece privatizării 

în mare măsură erau supuse obiecte de producere materială (întreprinderi industriale, de 

comunicații, transport, imobiliare, etc.), atunci valoarea lor se declara la costul de înlocuire a 

obiectelor materiale. La acel moment în Republica Moldova nu se opera cu categorii de valoare, dar 

analiza acestei etape de pe poziţiile moderne a valorii, putem afirma că complexul de proprietate al 

întreprinderilor în ansamblu era evaluat prin metodele bazate pe cheltuieli. Astfel, în această 

perioadă, au fost puse bazele pentru dezvoltarea abordărilor de evaluare a întreprinderilor bazate pe 

cheltuieli şi comparaţie. Ideea abordării în baza veniturilor este, de asemenea, dezvoltată. Deci, în 

Legea RSSM din 3 iulie1991, nr. 1531 „Cu privire la privatizarea întreprinderilor de stat și 

municipale în RSSM“ era prevăzut în mod expres cerința ca costul întreprinderilor privatizate să fie 

determinat prin luarea în considerare a profitabilităţii viitoare. Însă, la momentul respectiv nu au 

fost elaborate instrumentele de determinare a valorii. 

2) A doua etapă. Consolidarea proprietății și preluarea controlului asupra întreprinderilor 

(1994-1998). Deja la etapa de privatizare a întreprinderilor și companiilor au început procesele de 

consolidare a proprietății în Republica Moldova: o parte din cetățeni pur și simplu au vândut 

bonurile patrimoniale altor persoane. A crescut semnificativ numărul de instituții special create 

pentru comercializarea valorilor mobiliare ale întreprinderilor – societăți pe acțiuni, s-au format 

investitorii instituționali, inclusiv fondurile de investiții colective. O trăsătură distinctivă a acestei 

etape este formarea Bursei de valori a Moldovei, cu ajutorul partenerilor externi, în primul rând 

SUA, Marea Britanie și Germania. Respectiv a fost creat un sistem pentru comercializarea publică a 

instrumentelor financiare, care a fost revendicat de cele mai mari întreprinderi din Republica 

Moldova. Având în vedere că ideea principală din punct de vedere a redistribuirii proprietății era 

achiziționarea întreprinderilor la un preț cât mai ieftin posibil, și nu exista înțelegerea că se cumpără 

nu numai complexul patrimonial al întreprinderii, dar și afacerea, abordările și metodele de evaluare 

au rămas practic neschimbate. În scopul evaluării întreprinderilor în principal era utilizată abordarea 

bazată pe cheltuieli (era determinată valoarea de lichidare a întreprinderii), și au început a fi 

utilizate elemente ale abordării pe bază de venituri, care lua în considerare posibilitatea obținerii 

veniturilor din vânzarea patrimoniului întreprinderii lichidate. Astfel, la etapa de consolidare a 

proprietății, din punct de vedere a activității de evaluare, s-au evidențiat unele progrese: în plus față 

de abordarea pe bază de cheltuieli, a început a fi utilizată abordarea pe baza de venituri. 
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3) A treia etapă. Restructurarea întreprinderilor (1999-2003). La această etapă, scopul principal 

al întreprinderilor și companiilor era folosirea restructurării ca modalitate de creștere a valorii 

complexului patrimonial și atragerea noilor investitori. Au început reforme în sectoarele 

monopoliste, în principal în industria energiei electrice. Ideea de bază era de a diviza întreprinderile 

monopoliste într-o serie de întreprinderi specializate și transferul activităților către întreprinderile 

specializate pe principiul: o întreprindere – un business. O trăsătură distinctivă a acestei etape 

reprezintă apariția unor companii care au început să înțeleagă că pot miza nu doar pe surse interne 

pentru a atrage investiții, dar și pe cele externe prin intermediul instituțiilor și instrumentelor pieței 

financiare. Au apărut companii de investiții specializate în prestarea acestor servicii. Ca urmare a 

restructurării, a apărut necesitatea de a aborda conștient întrebarea privind evaluarea întreprinderilor 

restructurate, nu numai din punct de vedere patrimonial, dar și a business-ului în general. În această 

perioadă, în Republica Moldova au fost utilizate în mod activ metodele de evaluare a 

întreprinderilor. Din punct de vedere practic a apărut întrebarea privind utilizarea metodelor tuturor 

celor trei abordări – cheltuieli, venituri și comparative, precum și a evaluării tuturor tipurilor de 

active: atât corporale, cât și necorporale. 

4) A patra etapă. Implementarea principiilor de guvernare corporativă a întreprinderilor (2004-

2008). Etapa inițială a perioadei a fost caracterizată printr-o situație economică bună: ritmuri mari 

de creștere, condiții economice favorabile, crearea de noi afaceri și dezvoltarea dinamică a 

afacerilor existente. La această etapă, proprietarii afacerilor au început să se detașeze de gestionarea 

operațională a companiilor, concentrându-se asupra aspectelor strategice și monitorizării fluxurilor 

de numerar, folosind de exemplu: zonele off-shore, prețurile de transfer, etc.. În acești ani, o 

abordare actuală era problema repartizării competențelor între proprietari și manageri, delimitarea 

granițelor de competențe fiind o sarcină complexă. Astfel, probabil inconștient sau intuitiv se pipăia 

un nou model de management în cadrul companiei, căutarea criteriilor adecvate de eficiență și 

definirea rolurilor și a funcțiilor atât a proprietarilor, cât și a managerilor. În această perioadă a 

început discuția cu privire la problemele de guvernare corporativă, a cărei esență a fost de a 

identifica direcțiile de construire a acestui sistem. O astfel de direcție era înțelegerea necesității de a 

gestiona întreprinderile de pe pozițiile valorii. În lucrările oamenilor de știință autohtoni a apărut 

argumentarea științifică a managementului corporativ de pe pozițiile gestiunii valorii întreprinderii, 

care a pus bazele elaborării unei metodologii de evaluare a întreprinderilor. Astfel, la această etapă, 

eforturile s-au axat pe argumentarea conceptului de management bazat pe valoare ca imanent, nu 

numai companiilor străine, ci și celor naționale, care implementează elemente de gestiune 

progresive. Sfârșitul celei de a patra etape a fost marcat de începerea crizei economice, care într-o 

perioada scurtă de timp a schimbat totul, inclusiv valoarea întreprinderilor și a patrimoniului 

acestora. Aceasta a determinat necesitatea regândirii paradigmei de gestiune și trecerea la 

următoarea etapă de gestiunea întreprinderilor. 

5) A cincea etapă. Gestiunea întreprinderilor în baza valorii (din 2009 până în prezent). 

Astăzi, în Republica Moldova o importanță deosebită, atât în aspect teoretico-metodologic, cât și 

practic, dobândesc teoriile economice bazate pe ipoteza că cel mai bun indicator al eficienței 

activității întreprinderii este valoarea, dar nu indicatorii contabili ai profitului și rentabilității. Fără a 

minimaliza importanța acestor indicatori de eficiență, este necesar să se acorde o atenție la 

schimbarea filosofiei de afaceri, și anume orientarea asupra indicatorului generalizator care 

caracterizează rezultatul final, mai ales pentru proprietarii entității economice. Schimbarea filozofiei 

de evaluare a performanței întreprinderii, a necesitat dezvoltarea unui concept special de gestiune a 

valorii entităților de afaceri. Principalele direcții au constituit: implicarea investitorilor minoritari și 

modificarea cotei statului în proprietatea mai multor întreprinderi, inclusiv vânzarea întreprinderilor 

non-strategice. Piața financiară s-a format ca un segment separat al economiei și îndeplinește pe 

deplin funcția de distribuire și redistribuire a resurselor investiționale. Majoritatea întreprinderilor 

au început să atragă investiții de pe piața externă, fapt care a forțat operarea cu termenul de „valoare 
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a întreprinderii“ ca o oportunitate de a obține aceste resurse. Astfel, gestiunea valorii întreprinderii 

devine problema prioritară pentru întreprinderile moldovenești. 

 

3. Stabilirea mecanismului financiar de luare a deciziilor îndreptat spre maximizarea valorii 

întreprinderii 

Decizia de gestiune este rezultatul analizei, previziunii, optimizării, fundamentării 

economice şi alegerii alternativelor din totalitatea variantelor de atingere a unui scop concret. 

În cazul nostru drept impuls al deciziei de gestiune va servi necesitatea maximizării valorii 

întreprinderii. Impulsul deciziei constă în lichidarea, reducerea actualităţii sau rezolvării problemei, 

adică racordarea în viitor ai parametrilor existenţi celor solicitaţi. 

Deciziile aferente gestiunii valorii pot fi împărţite convenţional în două grupe: 

▪ decizii privind stabilirea unui sistem de gestiune bazat pe controlul îndeplinirii scopurilor 

financiare şi corectarea lor; 

▪ decizii privind crearea unui sistem condiţionat de luare a deciziilor care ar maximiza 

valoarea afacerii pentru proprietari în viitor. 

Necătând la legătura strânsă între ele, deciziile îndeplinesc funcţii principial diferite: primul 

tip de decizii determină controlul asupra executării deciziilor adoptate anterior (istorice); al doilea 

tip – decizii, adoptate în prezent, dar cu impact asupra valorii companiei în viitor. 

 

3.1. Stabilirea sistemului controlului de gestiune 

Trecerea la modelul analitic financiar de gestiune a valorii duce la concentrarea atenţiei 

asupra sarcinii creşterii pe termen lung a valorii capitalului proprietarilor companiei. Această 

problemă se rezolvă dacă compania creează profit sau se obţin venituri care sunt mai atrăgătoare 

decât în variantele alternative de plasare a capitalului cu acelaşi risc investiţional. Din punct de 

vedere al modelului financiar, operaţiunile companiei trebuie să genereze cash-flow-uri suficiente 

pentru soluţionarea sarcinilor strategice şi compensarea riscului investiţional. Gestiunea în baza 

valorii este un proces îndreptat spre atingerea unui cash-flow pozitiv stabil, ce ar depăşi venitul 

solicitat pentru riscul investiţional pe perioada orizontului de previzionare. Conform modelului 

financiar orizontul de previzionare este o noţiune ce are două dimensiuni: bază strategică şi 

exprimare financiară. Din punct de vedere al primei dimensiuni – aceasta este perioada când 

compania are competenţe concurenţiale cheie. Din punct de vedere a dimensiunii a doua – aceasta 

este perioada în care compania are potenţialul să creeze profit economic pozitiv. Deci, gestiunea în 

baza valorii reprezintă o concepţie îndreptată spre transformarea în realitate a posibilităţilor 

potenţiale ale proprietarului companiei de obţinere a profitului economic. 

Acest proces, după părerea noastră, include cinci componente prezentate în figura 1. În 

primul rând, este planificarea strategică cu utilizarea valorii investiţionale a capitalului pentru 

argumentarea deciziilor principiale despre direcţiile de perspectivă pentru dezvoltarea companiei. 

Eficienţa strategiei de piaţă a companiei şi utilitatea realizării devin dependente de creşterea valorii 

investiţionale a capitalului proprietarilor ei.  
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Figura 1. Componentele gestiunii în baza valorii 

 

Sursa: elaborată de autor 

A doua componentă presupune planificarea operativă a creării valorii, adică elaborarea şi 

implementarea unui set de indicatori speciali, ce ar elucida profitul economic pentru monitoringul 

operativ al rezultatelor companiei în procesul realizării strategiei ei de piaţă. Aceşti indicatori sunt 

dependenţi de valoarea investiţională a capitalului proprietarilor şi reprezintă un sistem adus la 

divizarea în componente a sarcinilor de creştere a valorii investiţionale a capitalului şi 

transformarea lor în indicatori direcţi cu adresă clară a activităţii operaţionale a companiei, 

caracteristici pentru afacerea dată. Indicatorii noi sunt chemaţi să contureze traiectoria mişcării 

valorii capitalului şi aportul tuturor unităţilor structurale ale companiei în mişcarea pe traiectoria 

aleasă.  

A treia componentă, monitoringul factorilor principali ai valorii şi gestiunea lor reprezintă 

un sistem de programe pentru influenţarea factorilor cheie ce condiţionează valoarea investiţională. 

Sunt examinaţi atât factorii ce influenţează pozitiv valoarea, cât şi cei care o influenţează negativ. 

Programele de acest tip este raţional să fie elaborate odată cu programa de realizare a strategiei de 

piaţă şi ele trebuie să se afle sub supravegherea permanentă a managerilor de diferit nivel, în 

dependenţă de tipul factorilor.  

A patra componenta, sistemul de motivare şi remunerare, asigură legătura dintre sistemul de 

remunerare, în primul rând a personalului de conducere, cu indicatorii aleşi ai profitului economic 

corespunzători nivelului concret al ierarhiei de conducere.  

A cincea componentă, sistemul de comunicare cu investitorii presupune o atenţie deosebită a 

echipei manageriale pentru crearea dărilor de seamă strategice ce sunt publicate. Experienţa 

implementării gestiunii în baza valorii arată că companiile elaborează dări de seamă adăugătoare, 

aşa numitele „Dări de seamă despre gestiunea valorii”. Aceste capitole ale rapoartelor anuale 

reflectă o serie de informaţie financiară şi nefinanciară suplimentară. De exemplu, în raportul anual 

pot fi incluse date ca cheltuielile pentru capital (nivelul suficient al ratei rentabilităţii); programele 

risc-management şi rolul lor în controlul riscurilor investiţionale ale companiei; descrierea factorilor 

principali ai valorii companiei şi ale măsurilor luate pentru a influenţa pozitiv valoarea 

investiţională; rolul politicii de marketing a companiei pentru amplificarea factorilor cheie a valorii; 

dinamica sporirii valorii investiţionale calculate în baza modelului respectiv al gestiunii în baza 

valorii pe întreaga companie sau pe segmente ale afacerii; datele despre componenta remunerării 

top-managerilor care este în dependenţă directă de sporirea valorii investiţionale. 
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Sistemul controlului de gestiune în cadrul concepţiei gestiunii valorii în formă schematică 

este prezentat în figura 2. 
Figura 2. Sistemul controlului de gestiune în contextul gestiunii valorii întreprinderii 

Sursa: elaborată de autor 

Alegerea scopului financiar principal şi, corespunzător, setul indicatorilor sintetici ai 

rezultatelor activităţii se determină printr-un şir de ipoteze iniţiale, ce caracterizează atât mediul de 

business intern, cât şi extern: prin proprietăţile şi înţelegerea produselor, competenţele cheie ale 

organizaţiei, capitalizării business-ului şi mărimea lui, gradul de incertitudine a mediului extern, 

nivelul, puterea şi calitatea concurenţei, reglementarea de stat ş.a. E clar că ipotezele formulate 

influenţează nemijlocit asupra formulării strategiei organizaţiei la nivel corporativ şi a business-

strategiilor. În acest sens scopul financiar principal al întreprinderii – maximizarea bunăstării 
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proprietarilor – se transformă prin prisma strategiilor alese de organizaţie în scopuri financiare 

concrete. 

Unele scopuri financiare trebuie să fie pe de o parte legate de scopul general – maximizarea 

bunăstării acţionarilor, pe de altă parte – exprimate prin indicatori financiari concreţi. În setul 

acestor indicatori este necesar de a alege indicatorul totalizator, care ar certifica într-un mod 

generalizat despre crearea noii valori pentru acţionari în perioada de referinţă. Aşa un indicator 

generalizator ar putea fi unul sau mai mulţi indicatori examinaţi în prezenta teză. E clar că 

indicatorul generalizator în scopurile gestiunii şi evaluării rezultatelor poate fi descompus în driver-i 

ai valorii (factori). 

 

3.2. Stabilirea sistemului decizional aferent maximizării valorii întreprinderii 

Realizarea întregului complex de măsuri a gestiunii în baza valorii necesită restructurarea 

multor procese de gestiune, în acest context este necesar de a discuta despre ciclul gestiunii în baza 

valorii sau organizarea procesului de trecere la această concepţie. Modificările în aparatul analitic, 

care alcătuiesc tija inovărilor gestionare, reprezintă elaborarea modelului financiar corporativ pentru 

analiza valorii investiţionale a companiei şi proiectarea modificărilor ei în corespundere cu diferite 

scenarii de dezvoltare strategică. Această etapă determină viziunile asupra perspectivelor 

companiei, iar studierea lor aprofundată este următoarea verigă a ciclului, unde este necesar de a 

introduce modificările necesare în procedurile interne de evidenţă şi planificare ce ar corespunde 

sarcinilor gestiunii în baza valorii. 
Figura 3. Ciclul gestiunii în baza valorii 

Sursa: [6, p. 120] 

După cum arată experienţa implementării gestiunii în baza valorii, companiile care se 

bucură de succes la implementare îşi modifică poziţia sa faţă de contabilitatea de gestiune şi trec la 

sistemul de evidenţă după funcţii şi tipuri de activităţi (activity based costing), care permite de a 

evidenţia factorii valorii companiei la fiecare etapă a lanţului de creare a valorii şi de a distribui 

cheltuielile aplicate în corespundere cu aportul fiecărui factor concret ce participă la crearea valorii. 

Această abordare dă posibilitatea de a urmări cu exactitate cauzele modificărilor în nivelul 

cheltuielilor, de a controla consumurile şi de a le gestiona mai eficient. În afară de aceasta, 

experienţa companiilor ce se bucură de succes în urma implementării gestiunii în baza valorii ne 

vorbeşte despre schimbări esenţiale în relaţiile centrului şi a subdiviziunilor la elaborarea şi 

utilizarea bugetelor de investiţii în companie, despre realizările în domeniul calităţii finanţării 

programelor investiţionale, care constă în refuzul de finanţare „în bază de proiect” în favoarea 

concepţiei de finanţare „în bază de strategie eficientă”. Restructurarea instituţională ca verigă finală 

a ciclului necesită schimbări în câteva poziţii. În primul rând, studierea aprofundată a 

contradicţiilor, analiza posibilităţilor de incompatibilitate a concepţiei noi cu tradiţiile corporative 
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existente. După cum arată experienţa implementării gestiunii în baza valorii, eşecul şi insuccesul 

deseori sunt cauzate de ignorare a acestui diagnostic. În al doilea rând, va fi necesară o anumită 

reorganizare a structurii centrelor companiei de acumulare a dărilor de seamă financiare, crearea 

centrelor de capitalizare a valorii, distribuirea minuţioasă a împuternicirilor în domeniul deciziilor 

investiţionale, elaborarea sistemului de indicatori ce ar fi în legătură directă cu obiectivele valorii 

investiţionale sau a profitului economic pentru toate nivelele de raportare financiară. Fără stabilirea 

structurii optime a acestor niveluri şi fără evidenţierea „centrelor valorii” nu vor fi eficiente 

programele de remunerare a personalului, bazate pe contribuţia în valoarea investiţională şi profitul 

economic. 

Stabilirea acestui sistem este una din sarcinile importante ale gestiunii valorii întreprinderii, 

structura căruia depinde în primul rând, de indicatorul cheie al rezultatelor activităţii selectat, şi în 

al doilea rând, de esenţa şi forma afacerii. Luând în considerare circumstanţele expuse, vom expune 

arhitectura unui aşa sistem: în primul rând pentru cazul general, adică fără apartenenţă la un sector 

economic anumit, în al doilea rând cu condiţia alegerii în calitate de indicator rezultativ a profitului 

rezidual. 

Reamintim că profitul rezidual se determină ca diferenţa dintre profitul contabil al 

întreprinderii şi cheltuielile cu atragerea capitalului. Următoarea relație ne permite de a formula o 

expresie alternativă pentru mărimea profitului rezidual: 

)(1 Ejj kROEERE   ,      (1) 

unde Ej-1 – valoarea de bilanţ a capitalului propriu la începutul perioadei, ROE – rentabilitatea 

capitalului propriu, kE – rata solicitată a rentabilităţii capitalului. 

Figura 4. Factorii de creare a valorii stabiliţi în baza modelului profitului rezidual 

Sursa: elaborată de autor 

Formula (1) este destul de importantă pentru stabilirea factorilor generatori de valoare 

pentru acţionari, care sunt reprezentați în figura 4. În baza acestei relaţii, valoarea pentru acţionari 

este creată de următorii patru factori, din care managementul întreprinderii poate controla numai 

trei: 

▪ capitalul investit existent la începutul perioadei de gestiune. În modelul profitului rezidual 

reprezintă valoarea de bilanţ a capitalului propriu. Cu toate acestea se presupune că acest factor nu 

este în competenţa managerilor (mărimea investiţiilor este rezultatul deciziilor proprietarilor); 

▪ rentabilităţii de facto a capitalului investit. În modelul profitului rezidual se cuantifică cu 

ajutorul indicatorului rentabilităţii capitalului propriu (ROE); 

▪ rata solicitată a rentabilităţii capitalului propriu. În modelul profitului rezidual acest 

indicator se determină ca rata rentabilităţii solicitate a capitalului propriu; 

▪ capacitatea organizaţiei de a genera un randament mai mare decât cel solicitat. Perioada pe 

parcursul căreia randamentul de facto este mai mare decât cel solicitat, se numeşte perioada 

avantajelor competitive. 
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Formula (1) şi modelul, prezentat în figura 5, determină ordinea acţiunii în cazul 

maximizării valorii business-ului pentru acţionari. Ordinea stipulată, prezentată în figura 5, a primit 

denumirea în practica şi ştiinţa economică de pentagonul lui Arnold. 

Pentagonul lui Arnold presupune că în vederea majorării valorii întreprinderii pentru 

acţionari întreprinderea trebuie să parcurgă cinci etape. 

Figura 5. Pentagonul acţiunilor lui Arnold privind majorarea valorii pentru acţionari 

 
Sursa: [2, pp. 98-109] 

Managementul întreprinderii trebuie să majoreze rata rentabilităţii de facto a capitalului 

existent, adică în condiţiile modelului profitului rezidual să majoreze rentabilitatea capitalului 

propriu (ROE). Sistemul de gestiune a rentabilităţii se bazează pe descompunerea indicatorilor de 

bază în factori, care-i determină, numiţi driver-i ai valorii. Problemele metodologice ale 

descompunerii indicatorului contabil al rentabilităţii (fie rentabilitatea activelor, fie rentabilitatea 

capitalului) în driver-i este destul de cunoscută atât în teorie, cât şi în practică și a fost dezvoltată de 

savanții americani Tom Copeland, Jack Murrin şi Tim Koller în lucrarea ”Measuring and Managing 

the Value of Companies” [2, pp. 98-109]. În acelaşi timp, cu toată claritatea aspectelor 

metodologice, construirea arborelui driver-ilor este o sarcină specifică în baza irepetabilităţii 

fiecărei business-practici în parte. 

Compania atrage investiţii suplimentare în unităţile sale care deţin mai mare potenţial de 

creare a valorii, şi în al treilea rând, sustrage mijloacele sale din unităţile care au un potenţial mai 

redus de creare a valorii. Sub potenţial de creare a valorii înţelegem diferenţa între mărimea 

rentabilităţii de facto şi celei solicitate. 

Acţiunile strategice, de marketing şi organizaţionale ale întreprinderii trebuie să permită 

crearea competenţelor stabile, şi respectiv a avantajelor competitive. De aceea, următoarea sarcină 

este menţinerea stabilităţii sprad-ului rezultatelor, adică crearea stabilităţii perioadei avantajelor 

competitive. 

Sistemul format de gestiune reduce riscurile afacerii, ceea ce duce la reducerea rentabilităţii 

solicitate a capitalului propriu şi, respectiv, la majorarea sprad-ului. 

Modelul propus de Arnold este ciclic: pasul cinci ne întoarce spre primul. În acelaşi timp, 

modelul dat, bazându-se pe indicatorii periodici ai rezultatelor activităţii, demonstrează clar 

algoritmul acţiunilor activităţii de gestiune a valorii. 

În vederea realizării mecanismului decizional de gestiune a valorii la întreprinderile din 

Republica Moldova, autorul prezentei cercetări a realizat un diagnostic financiar al valorii la 
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întreprinderile industriale autohtone. Formalizarea complexului de probleme depistate în urma 

acestui diagnostic ne-a permis să efectuăm structurarea lor și să stabilim că procesul de construcţie 

a arborelui decizional pentru întreprinderile autohtone va merge pe ramurile majorării capacităţii de 

plată şi eficienţei activităţii. 

Pentru mărirea calităţii gestiunii valorii, de către autorul prezentei lucrări a fost elaborată 

concepţia proprie, elementele de bază ale căreia sunt prezentate în figura 6. 
Figura 6. Direcţii de maximizare a valorii întreprinderii în baza rezultatelor diagnosticului financiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: elaborată de autor 

Din figura 6 observăm că pentru majorarea valorii capitalului acţionar, conducerea 

întreprinderii trebuie sa-şi concentreze atenţia asupra a patru blocuri de bază ale activității 

financiare a întreprinderii. 

Aplicarea metodicii elaborate în practică ne permite stabilirea următoarelor concluzii: 

▪ pentru a atinge un rezultat calitativ, direcţiile de acţiune trebuie aplicate în ansamblu; 

▪ aceste direcţii de acţiune vor stimula lucrul top-managementului şi acţionarilor întreprinderii 

în vederea atingerii obiectivului major al activităţii – majorarea valorii întreprinderii. 

Criteriile recomandate pentru diagnosticul financiar şi elaborarea deciziilor de gestiune a 

valorii, pot fi utilizate fără adaptări esenţiale în activitatea întreprinderilor autohtone indiferent de 

forma organizatorico-juridică. 

Organizarea sistemului de monitorizare al valorii, importanţa căruia constă în instaurarea 

unui regim de observare complexă, va avea drept scop studierea stării financiare a întreprinderii şi a 

factorilor generatori de valoare. În aşa mod, monitorizarea ne permite să formăm baza necesară de 

depistare prematură a problemelor care apar la realizarea sistemului de gestiune a valorii, utilizarea 

căruia va permite de a majora substanţial eficienţa funcţionării întreprinderii. 

În cadrul cercetării relaţiilor de calcul a valorii întreprinderii, autorul prezentei teze a 

formalizat totalitatea factorilor cu acţiune directă asupra stabilirii valorii care au fost expuşi în 

figura 7. 

GESTIUNEA VALORII ÎNTREPRINDERII 

MAXIMIZAREA VALORII 

MAJORAREA CAPACITĂŢII 

DE PLATĂ 

MAJORAREA EFICIENŢEI 

ACTIVITĂŢII 

Optimizarea 
structurii 
pasivelor 

Majorarea 
volumului 
vânzărilor 

Reducerea costului 
de producţie şi altor 

cheltuieli 

CALITATEA GESTIUNII VALORII: 
Generarea proceselor de gestiune care acţionează asupra valorii 

Majorarea rentabilităţii economice şi financiare 

Optimizarea 
structurii 
activelor 
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Figura 7. Direcţii de formare a valorii întreprinderii în baza generalizării relaţiilor de calcul ale valorii 

 

Sursa: elaborată de autor 

Schema de formare a valorii sintetizată mai sus porneşte de jos în sus, având la bază patru 

nivele, care se îmbină armonios şi fiecare nivel contribuie la dezvoltarea nivelului superior.  

Scopul principal al deciziilor de gestiune îl constituie acţiunea asupra factorilor de influenţă 

care au un impact esenţial asupra elementelor relaţiilor de evaluare. În vederea atingerii scopului 

gestiunii corporative, autorul propune divizarea deciziilor de gestiune după principiul domeniilor de 

activitate ale întreprinderii: operaţionale, investiţionale şi financiare. 

Deciziile operaţionale vor avea drept scop acţiunea asupra vânzărilor, rentabilităţii şi 

impozitului pe profit, care în final va genera cash-flow din activitatea operaţională. 

Deciziile investiţionale vor ţine de stimularea investiţiilor pe termen lung şi de variaţia 

fondului de rulment, care vor genera cash-flow din activitatea de investiţii. 

Deciziile financiare vor ţine de costul capitalului solicitat de către proprietari, care va 

influenţa nemijlocit asupra coeficientului de actualizare şi de gestiune a datoriilor pe termen scurt şi 

lung în vederea stabilirii unor proporţii optimale. 

Sintetizând ideile expuse mai sus putem menţiona că maximizarea valorii companiei 

presupune două direcţii principale de acţiune asupra: 

▪ indicatorilor preluaţi din rapoartele financiare de sinteză (bilanţul contabil şi raportul privind 

rezultatele financiare) care sunt examinaţi, analizaţi şi generalizaţi în cadrul diagnosticului financiar 

al valorii; 

▪ elementelor relaţiilor (modelelor) de estimare a valorii întreprinderii. 

 

4. Concluzii 

În final, făcând o trecere în revistă a celor expuse mai sus şi ţinând cont de rezultatele 

cercetărilor efectuate, conchidem următoarele: procesul de luare a deciziilor de natură financiară 

constituie un factor important în cadrul gestiunii valorii întreprinderii, de aceea va contribui la 

perfecţionarea mecanismului de gestiune a valorii şi va oferi posibilitatea unei gestiuni operative în 

baza materialelor prezentate fără antrenarea unor costuri enorme. Pentru managementul financiar 

din Republica Moldova dezvoltarea procesului de gestiune a valorii în baza factorilor financiari 

prezintă un interes deosebit, luând în considerare că gestiunea valorii întreprinderilor a devenit o 

sarcină prioritară pentru următorii ani. 

Scopul gestiunii 

corporative 

Elementele 

relaţiilor de calcul 

ale valorii 

Factori de 

influenţă 

Decizii de 

gestiune 

MAXIMIZAREA VALORII 

Cash-flow din 

activitatea 

operaţională şi 

investiţională 

 

Coeficientul de 

actualizare 

 

Datorii pe termen 

lung şi scurt 

▪ Vânzări; 

▪ Rentabilitate; 

▪ Impozit pe 

profit. 

 

Costul solicitat al 

capitalului 

▪ Investiţii pe 

termen lung; 

▪ Variaţia fondului 

de rulment. 

Operaţionale Investiţionale Financiare 
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Însă după părerea autorului prezentei lucrări, pentru aplicabilitatea în practica autohtonă a 

modelelor de evaluare în baza pârghiilor financiare trebuie stabilite condiţiile realizării modelului 

dat. Printre ele autorul menţionează: 

1) existenţa organizaţiilor profesioniste ale evaluatorilor independenţi în care ar exista grupe de 

evaluare a afacerii. Primii paşi în această direcţie deja au fost făcuţi. Au fost create şi funcţionează o 

serie de organizaţii profesionale, dar aşa o direcţie de activitate ca evaluarea business-ului se află la 

etapa de creare; 

2) pentru lucrul evaluatorilor profesionişti e necesară o bază informaţională impunătoare 

privind: variaţiile cursurilor valutare, modificarea nivelului preţurilor, starea financiară a 

întreprinderilor falimentare, preţurile de vânzare ale întreprinderilor şi parametrii lor de bază, atât la 

noi în ţară, cât şi peste hotare ş.a.; 

3) necesitatea în cadre calificate care ar putea efectua analiza financiară a întreprinderilor, 

evalua proiectele investiţionale, strategia şi tactica financiară a întreprinderilor şi în această bază să 

determine preţul de piaţă al întreprinderii; 

4) e necesară existenţa unei pături de proprietari de întreprinderi care ar fi cointeresaţi în 

determinarea preţului real al întreprinderii deţinute; 

5) realizarea modelului e imposibilă fără o intervenţie nemijlocită a statului în procesul 

evaluării capitalului întreprinderilor. Sunt necesare acte normative privind evaluarea întreprinderii 

în baza experienţei ţărilor înalt dezvoltate cu adaptarea lor la specificul economiei Moldovei, e 

necesară licenţierea de către stat a persoanelor care vor fi încadrate în sfera evaluării 

întreprinderilor. 

Realizarea măsurilor şi direcţiilor propuse pentru perfecţionarea evaluării şi gestiunii 

financiare a valorii întreprinderilor va permite crearea condiţiilor pentru consolidarea poziţiilor 

întreprinderilor autohtone, va stimula activizarea proceselor de vânzare-cumpărare a afacerilor şi va 

crea premise pentru stimularea investiţiilor în economia naţională. 
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Abstract 

Borders tend to prevent freedom of movement (Jones, Clark). Within the European Union, however, with the 

implementation of an internal market in 1993, free traffic of commodities, services, persons and capital has been made 

possible. In actual practice, small hindrances with regard to persons and services still exist, but the ambitions of the 

European Union are clear: to achieve a common European Economic and Monetary Union, with one common 

currency. The creation of the European Union has spawned a vast amount of literature on the economic consequences 

of the unification of the various countries. Surprisingly little however, has yet been written about the influence of 

national borders and national identity, as an offshoot of national borders, upon the interactivity between entrepreneurs 

of different nationalities. Surprisingly, because it would seem that this influence specifically may be of importance to 

the economic integration process. River navigation has economic and ecological advantages. Navigation on the Prut 

River, being a state border with Romania, also has a strategic importance. This article aims to study the current 

situation of navigation on the Prut River. 

Key words: relations between countries, navigation, transport, ports, products, services 

JEL: A10, A30, D8, F51, L1, O1, O3, P42 

 

1. Introducere 

Dezvoltarea transportului fluvial poate contribui la reechilibrarea ponderii modurilor de 

transport și, de asemenea, poartă și alte avantaje de ordin economic și ecologic după cum urmează: 

▪ transportarea unui volum mai mare de mărfuri per unitate de distanță (tkm) decât oricare alt 

tip de transport terestru; 

▪ economisirea costurilor de transport; 

▪ reducerea traficului rutier și decongestionarea drumurilor; 

▪ performanță în materie de siguranță; 

▪ costurile externe (poluarea mediului, zgomotul, accidente) sunt de 7 ori mai mici decât 

pentru transportul rutier [4, p.5]. 

Prutul este un râu cu lungime de 953 km, ce izvorăște în apropiere de muntele Hoverla din 

Carpații Păduroși, Ucraina, și se varsă în Dunăre lângă Reni, la est de orașul Galați. Pe teritoriul 

României, râul are o lungime de 742 km. Pe o porțiune de 39,4 km marchează frontiera româno-

ucraineană, iar pe o porțiune de 681,3 km (din care 73,9 km sunt alcătuiți din lacul Stânca-Costești) 

marchează frontiera dintre România și Republica Moldova. 

Pentru Republica Moldova, navigația pe râul Prut are importanță atât economică națională 

legând sudul țării cu zonele centrală și nordică, cât și strategică în ceea e privește cooperarea 

transfrontalieră. 

Scopul cercetării constă în investigarea oportunităților de utilizare al râului Prut întru 

dezvoltarea relațiilor transfrontaliere, economice, social-cuulturale, turistice pentru nivelarea 

decalajelor dintre regiuni și facilitarea integrării europene. 

Metodologia utilizată apelează la cercetări istorice, comparație, statistică, inducție și 

deducție, previziune etc. 
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2. Cercetare și analiză. Navigația fluvială în Republica Moldova 

În Republica Moldova, sunt două căi navigabile interne de importanță internațională - Nistru 

(categoria E 90 - 03) și Prut (E 80 - 07). Râul Nistru este navigabil pe o distanță 228 km, de la 

portul Cetatea Albă (Ucraina), pâna la portul Tighina, iar râul Prut - 407 km, de la estuar până în 

orașul Ungheni. De asemenea, Republica Moldova dispune de un sector pe fluviul Dunărea, cu o 

lungime de 430 m.  

În Republica Moldova există 5 porturi: Portul Internațional Liber Giurgiulești pe Dunărea; 

Portul Ungheni pe Prut; Portul Fluvial Bender, Portul Fluvial Râbnița și sectorul de mărfuri Varnița, 

toate pe Nistru. 

Portul Internațional Liber Giurgiulești este cel mai important port fluvio-maritim al 

Republicii Moldova. În 1999, a fost semnat Tratat între Republica Moldova și Ucraina cu privire la 

frontiera de stat, prin care în schimbul cedării unei porțiuni de drum contestat în partea de est a țării 

Ucrainei, Republica Moldova primește o fâșie de teren cu o ieșire la Dunăre de 450 de metri, care a 

aparținut statului ucrainean după destrămarea Uniunii Sovietice [5]. În decembrie 2004, Danube 

Logistics, societate cu răspundere limitată, a cărei acționari sunt EASEUR Holding BV (Holland) 

(80%) şi BERD (20%), a semnat cu Guvernul Republicii Moldova un acord de investiţii pentru 

construcţia Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti. În 2006, a fost dat în exploatare primul 

terminal al portului Giurgiulești. În prezent, portul Giurgiulești constă din terminalul petrolier, 

portul mărfar (terminale de produse cerealiere, uleiuri vegetale, mărfuri în vrac, containere și 

mărfuri generale, roro, cale ferată cu ecartament combinat) și de călători și o zonă industrială și 

poate primi nave maritime și barje fluviale cu pescajul de până la 6,5 m și poate descărca sau 

încărca până la 3 tipuri diferite de produse petroliere în același timp. Capacitatea totală de 

depozitare este de peste 63 de mii m3 de produse petroliere, iar capacitatea maximă de transbordare 

este de peste 2 milioane tone pe an. Terminalul de pasageri are o capacitate de 300 pasageri pe zi 

[8]. 
Tabelul 1. Statistici generale privind Portul Internațional Giurgiulești [6] 

Ani 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nave acostate – – – – – 435 331 

Nr. rezidenți 25 26 29 32 41 47 57 

Angajați 178 232 303 298 417 432 415 

Salariul mediu (MDL) 4.1 6.2 6.5 4.9 5.4 5.9 7 

Investiții (mln. USD) 3.9 7.2 5 2.7 1.95 3.5 1.1 

Impozite și taxe achitate (mln. 

MDL) 

56 109.4 150,3 219,7 258,5 296 416,8 

Mărfuri transbordate (total, t.) – – – – – – 867.8 

Export (cereale, tone) 39 207.8 165 78.5 245.7 354.5 287.9 

Export (mărfuri, t.) – – – – 25.8 54.1 77.9 

Import (petrol, t.) 38.6 58.8 67.6 86.2 139.5 156.8 266.6 

Import (mărfuri, t.) – – – 56.6 53 77.2 105.7 

Portul International Liber Giurgiulesti functioneaza in baza Legii Nr. 7 din 17.02.2005 

pentru aprobarea Acordului de investiţii «Cu privire la Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti»  și a 

Legii Nr. 8 din 17.02.2005 cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" [6]. 

După proclamarea independenței Republicii Moldova, în 1991, “transportul naval a suferit o 

criză esențială. O bună parte din flota fluvială a fost vândută sau predată la fier uzat. Ca urmare a 

conflictului pe Nistru, cea mai mare parte a infrastructurii navale de pe Nistru a fost distrusă” [9, 

p.13]. Cu toate că autoritățile moldovenești depun eforturi pentru reanimarea și dezvoltarea 

transportului fluvial, flota fluvială este în scădere, în perioada 2005 – 2007, pierzând jumătate din 

unități. 
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Fig. 1. Evoluția flotei fluviale a Republicii Moldova 

 
Sursa: realizat de autor 

Cu toate că flota navală este în scădere, performanțele transportului fluvial de mărfuri și 

pasageri are o tendință de creștere în perioada 2000 – 2016. 
Figura 2. Evoluția flotei fluviale a Republicii Moldova 

 
Sursa: realizat de autor 

Din figura de mai sus se observă o creștere considerabilă a mărfurilor transportate pe căile 

fluviale moldovenești începând cu anul 2006 ca rezultat al deschiderii portului Giurgiulești 

(terminalul petrolier). În 2016, mărfurile transportate pe căile fluviale au scăzut față de anii 2014 - 

2015. 

 

3. Dezvoltarea navigației pe râul Prut. Scurt istoric 

Din 1812, odată cu semnarea Tratatului de la București, când Imperiul Otoman, după 

războiul ruso-turc din 1806 – 1812, cedează Imperiului Rus raiaua și Basarabia istorică, numită 

Bugeac în limba turca, râul Prut devine frontieră de stat. Aceste evenimente limitează navigația pe 

râul Prut. În 1866, este inființată Comisia Mixtă a Prutului, pentru gestiunea navigației și 

menținerea căii navigabile în condiții adecvate, ca rezultat al Convenției de la București de la  data 

3/15 decembrie a aceluiași an, încheiată între Romania, Imperiul Rus și Austria, intitulată Stipulații 

privind navigația pe Prut. Tot aceeași convenție stabilește libertatea navigației pe râul Prut pentru 

navele sub toate pavilioanele și stabilește reguli de navigație. Comisia Mixtă a Prutului a pus în 

aplicație prevederile Convenției de la București în 1870, când a avut loc și mutarea sediului de la 

București la Galați. În următorii 30 de ani au fost întreprinse diverse lucrări de ameliorare și 

regularizare a râului Prut. Cheltuielile efectuate pentru aceste lucrări depășeau veniturile din taxele 
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de navigație ale Comisiei, aceasta fiind totdeauna dependentă de subvenționările guvernamentale 

ale statelor membre și împrumuturi. 
Tabelul 1. Venituri din taxe de navigație a Comisiei Mixte a Prutului 

№ Perioadă Venituri (franci) 

1. 1871 – 1901 (media) 57107 

2. 1902 79073 

3. 1906 87388 

4. 1911 103788 

Sursa: [2, p.374] 

În 1895 are loc lor fixarea cadrului de drept internațional și cel organizatoric, reglementând 

activitatea Comisiei Mixte a Prutului până la încetarea existenței sale. De facto, Comisia Mixtă a 

Prutului și-a încetat activitatea la începutul Primului Război Mondial. După terminarea războiului, 

în Tratatul de pace din 9 decebrie 1919, României îi este recunoscut dreptul de a aplica pentru râul 

Prut reglementările dreptului internațional fluvial și, implicit, se produce desființarea Comisiei 

Mixte a Prutului. Până în 1914, navigația pe Prut s-a realizat pe tronsonul de 318 km, de la vărsarea 

Prutului în Dunăre, de la Galaţi, până la Nemţeni. Lucrările hidrotehnice realizate după sfârşitul 

primului război mondial de Administraţia Comercială a Porturilor şi Căilor de Comunicaţie au 

permis să se extindă sectorul navigabil până la Sculeni, pe o distanţă de 445 km de la Galaţi. Pe 

sectorul Galaţi-Nemţeni, pescajul admis navelor era de 0,9 – 1,2 metri, ceea ce reprezintă nave cu 

capacitatea de la 300 la 600 de tone [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După cel de al doilea război mondial, albia Prutului a devenit graniţa vestică a URSS 

navigația pe Prut, fiind interzisă. Anul 1968 avea să aducă o schimbare în intenţiile strategice ale 

sovieticilor. În colaborare cu România, URSS a început efectuarea cercetărilor și a lucrărilor de 

curățire a albiei Prutului pe sectorul de 535 km, dintre Dunăre şi nodul hidrografic Stânca-Costeşti. 

Se demarase navigaţia pe Prut, dar după o surpare masivă care s-a produs la kilometrul 337, a fost 

suspendată navigaţia pe sectorul Cahul – Ungheni. Ulterior, pentru că n-a fost asigurată întreţinerea 

căii navigabile prin dragaje, au apărut praguri formate din aluviuni care au dus la blocarea 

navigaţiei pe Prut. În anii 1970, au avut loc mai multe întâlniri între experţi de pe ambele maluri, în 

cadrul cărora a fost discutată aplicarea Convenţiei Hidrotehnice dintre URSS şi România. În 1972-

1973 au fost realizate mai multe analize şi studii, din care a rezultat că amenjarea albiei Prutului 
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pentru navigaţie, în regim natural de scurgere, ar putea susține nave de la 300 la 600 de tone 

capacitate, dar au rămas la starea de proiect. După 1989, în vederea amenajării pentru navigatie a 

râului Prut, România a elaborat, în anul 1991, “Studiul privind posibilitatea de reactivare a 

transporturilor navale românești pe râul Prut”, și, în anul 1993, “Studiul de prefezabilitate privind 

reluarea navigației pe râul Prut și conectarea acestuia la sistemul de navigație fluvio-maritim”, fără 

a fi, însă, implementate. 

 

4. Situația actuală 

După anii ΄90 (sec.XX), Republica Moldova a prezentat puțin interes pentru reluarea 

navigației pe râul Prut, inițiate de România. Începând cu mileniului 3, în Republica Moldova se 

manifestă intenționalitate guvernamentală pentru restabilirea și dezvoltarea navigației fluviale pe 

căile navigabile interioare. Odată cu obținerea ieșirii la mare și înființarea portului Griurgiulești, 

râului Prut a devenit atractiv datorită posibilității acestuia de a oferi accesul zonelor centrale și 

nordice ale țării la mare, ceea ce ar comporta oportunități antreprenoriale și ar crește comerțul. În 

anul 2005, a fost încheiat acordul între Republica Moldova şi România privind navigaţia pe căile 

navigabile interne ale Republicii Moldova şi României. În 2012, în urma unor lucrări de curățare a 

albiei, navigația pe râului Prut a fost redeschisă, pe porțiunea Giurgiulești – Cahul, după 58 ani de 

sistare. În 2014, porțiunea navigabilă a Prutului s-a extins cu în 85 de km, până în orașul Cantemir. 

Lucrările de curățare a râului pe o distanta de 85 de km au costat 800 de mii de lei si au fost 

suportate de ÎP Portul fluvial Ungheni gestionarul râului Prut. 

În România, amenajarea Prutului pentru navigație este încă în fază de strategie. În Planului 

de Amenajare a Teritoriului Naţional al României este menționat ca obiectiv amenajarea râului Prut 

pentru navigație care prevede amenajarea râului Prut între Dunăre şi Nodul Hidrografic Stânca – 

Costeşti” și înfiinţarea a patru noi porturi pe Prut, la Oancea, Fălciu, Riseşti şi Prisăcani.  

 

5. Concluzii 

Navigația râului Prut a fost puternic afectată de evenimentele istorice prin care a trecut.  

Navigația pe râul Prut necesită dialog între statele riverane și lucrări de amenajare pentru 

navigația 

Trebuie continuate lucrările pentru curățarea albiei râului Prut pentru a naviga pe o lungime 

cât mai mare. 

Este oportun de organizat turism navigabil pe lacul de acumulare Stânca – Costeşti. 
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CROSS-BORDER PARTNERSHIPS: PILLAR FOR THE SUSTAINABLE 
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SOCIO-ECONOMIC SUSTENABIL 
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Abstract 

The society and the current economic world are marked by major changes, with complex and provocative 

character. The most significant changes are related to the orientation towards the sustainable development 

achievement, and the respect of the sustainability principles, along with other European political and administrative 

changes. In this context, one of the solutions to achieve simultaneous the economic and social objectives, is the creation 

of the cross-border partnerships, by which it can support the actions that lead to the economic and social progress, on 

the long term and with stable character, both at the national and international level.  

Through this paper, we propose to realize an incursion on the last 10 years evolution of the cross-border 

programs, from various area of activity - economics, education, environment, health etc., in reference to the 

partnerships between Romania and Republic of Moldova. The aim of the paper is to identify the congruence of results 

obtained by these partnerships, with the objectives of sustainable development. The research, with character 

predominantly qualitative, has a methodological demarche based on inventory and grouping of cross-border programs 

developed between these two countries, respectively the analysis of the programs results, from the new perspective, to 

obtain the social and economic progress, in the conditions of sustainability. 

Key words: economic development, social progress, cross-border, support, sustainability  

JEL: F63, H5, O19 

 

1. Introducere 

Progresul economic și social se constituie într-un deziderat global, la care subscriu toate 

statele lumii, indiferent de nivelul înregistrat de creșterea economică sau dezvoltarea socială. Statele 

lumii, aflate în curs de dezvoltare, își prioritizează obiectivele progresului socio-economic, pe care 

își propun să le realizeze într-un orizont de timp cât mai scurt. În acord cu tendința evolutivă a lumii 

economice moderne, atingerea obiectivelor care vizează dezvoltarea economiilor și a societăților se 

circumscrie obiectivelor dezvoltării durabile. În acest sens, în prezent, nu doar creșterea economică 

reprezintă principalul argument al demonstrării progresului realizat, ci și progresul social, alături de 

atenția acordată mediului înconjurător sunt elemente demonstrative primordiale. 

La nivelul Uniunii Europene, unele schimbări de ordin economic, administrativ sau politic, 

din ultimii 25-30 de ani, au făcut ca numeroase țări să progreseze semnificativ în plan socio-

economic, respectiv să se alinieze principiilor și cerințelor dezvoltării durabile. Între cele mai 

importante obiective europene specifice schimbării propuse identificăm: eliminarea sau reducerea 

disparităților dintre statele membre ale Uniunii Europene, aderarea țărilor din blocul ex-comunist la 

Uniunea Europeană, adoptarea politicilor de creștere și dezvoltare fără diferențieri majore între Est-

ul și Vest-ul Europei. În acest context, România - în calitate de membră a UE din anul 2007 - a 

făcut pași rapizi prin susținerea unor eforturi consistente de aliniere la nivelul dezvoltării înregistrat 

de celelalte state membre. Republica Moldova, țara învecinată cu România la granița de Est a 

Uniunii Europene, a semnat încă din anul 2014 Acordul de Asociere cu UE, fiind în curs de 

pregătire pentru aderare, printr-o integrare socio-economică treptată. 

Atingerea scopului de armonizare a economiilor și societăților din statele membre UE, 

precum și a celor în curs de aderare, presupune investiții considerabile în multiple domenii, 

implementarea de proiecte pentru creștere și dezvoltare, precum și constituirea de parteneriate 

pentru sprijinul reciproc al acestor țări. Finanţarea acestui scop, din fonduri europene de tip 

nerambursabil, reprezintă o miză majoră a facilitării dezvoltării socio-economice, mai ales pentru 
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ţările recent aderate la UE sau aflate în curs de aderare. Cu toate acestea, orice alt tip de finanțare de 

tip grant este la fel de importantă pentru susținerea și accelerarea progresului socio-economic.  

Cooperarea transfrontalieră este un alt aspect esențial în asigurarea progresului economic și 

social, alături de promovarea dezvoltării durabile. În lumea economică actuală, orientarea pe 

direcția dezvoltării durabile, care se bazează pe progresul echilibrat al fiecăreia din următoarele 

direcții esențiale - economie, societate, mediu, tehnologie și informație - este un deziderat unanim 

acceptat. Acesta stimulează nevoia ca și progresele înregistrate de țările membre, actuale sau 

viitoare, ale Uniunii Europene, să se realizeze într-un ritm sincronizat cu cel al unei dezvoltări 

socio-economice echilibrate și durabile. 

Prin prezenta lucrare ne propunem realizarea unei incursiuni în cronologia programelor de 

finanțare din ultimii 10 ani, programe care au vizat cooperarea transfrontalieră dintre România și 

Republica Moldova, în scopul susținerii progresului socio-economic și al procesului de integrare 

europeană. Demersul metodologic a presupus utilizarea metodei istoriografice și analiza de 

documente, respectiv sinteza și interpretarea datelor. Principala ipoteză formulată este: programele 

susținute de fonduri nerambursabile, care au finanțat proiectele de cooperare transfrontalieră au avut 

un impact puternic asupra creșterii economice și progresului social, cu rezultate vizibile în mai 

puțin de 10 ani pentru economie, societate și relațiile dintre cele două țări - România și Republica 

Moldova. Am inventarit rezultatele obținute din anul 2007 până în prezent, ca urmare a 

implementării de proiecte specifice, am analizat gradul de adecvare a rezultatelor proiectelor 

comune cu obiectivele dezvoltării durabile și am realizat o analiză de ordin calitativ a convergenței 

progreselor înregistrate cu cerințele dezvoltării socio-economice durabile. Datele culese pentru 

analiză sunt pentru perioada 2007-2017, adică din anul aderării României la UE, însă cercetarea se 

extinde și la unele propuneri de colaborare între cele două state pentru perioada următoare (2014-

2020), dat fiind că importanţa problematicii progresului socio-economic sustenabil se circumscrie 

abordării pe termen lung. Referinţele pentru cercetare se bazează pe informaţii statistice şi date 

oficiale disponibile în mod public. În ansamblu, cercetarea, cu predominant caracter empiric, a 

pornit de la analiza documentelor, apreciată ca metodă exploratorie și a urmărit evoluția 

fenomenului ales spre studiu: progresul socio-economic și adecvarea cu obiectivele dezvoltării 

durabile. S-au luat în considerare atât fondurile europene de tip nerambursabil, precum și orice altă 

formă de finanțare de tip grant direcționată către asigurarea progresului socio-economic pe baza 

cooperării transfrontaliere. Chiar dacă cele mai cunoscute programe de finanţare pentru susţinerea 

cooperării internaţionale şi a dezvoltării zonelor de frontieră ale UE sunt susținute de fondurile 

structurale, am luat în considerare faptul că pe lângă acestea există numeroase alte surse de 

finanțare care contribuie la întărirea cooperării transfrontaliere și, implicit, a progresului socio-

economic sustenabil.  

Prin gruparea domeniilor de interes în care au fost implementate proiectele de cooperare 

transfrontalieră am obținut un set de rezultate care arată că fiecare din direcțiile dezvoltării durabile 

au fost valorificate și că obiectivele dezvoltării socio-economice și ale progresului social au fost 

incluse în obiectivele proiectelor implementate. Rezultatele sunt concretizate în elemente 

cuantificabile care indică un set de pași deja parcurși pentru asigurarea progresului și dezvoltării.  

În ansamblu, lucrarea se focusează pe aspecte privind legătura determinantă dintre 

programele de finanțare nerambursabilă, cooperarea transfrontalieră și progresul socio-economic, 

cu aplicabiliate pentru România și Republica Moldova.  

 

2. Abordarea progresului socio-economic sustenabil în literatura economică 

Problematica progresului, respectiv a creșterii și dezvoltării socio-economice este atât de 

mare actualitate, cât și cu rezonanță în istoria gândirii socio-economice. În funcție de etapele 

parcurse de evoluția societății umane, se identifică noi sensuri și abordări ale problematicii alese 

spre cercetare. Fiind o temă vastă și foarte complex, aceasta este subdivizată în teme de abordare 

diferențiate. Literatura de profil tratează separat conceptele de creștere economică, dezvoltare 
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economică, progres social, dezvoltare durabilă etc. Totuși, indiferent de modul de abordare sau 

intitulare, se constată existența unei legături determinante și de putermică interdependență între 

conceptele menționate. 

Literatura de profil pe tema progresului social, a creșterii economice și a dezvoltării durabile 

este laborioasă și diversificată; acesta este un motiv pentru care identificăm unele contradicții sau 

suprapuneri de termeni. Nasar (2014) realizează în manieră complexă o trecere în revistă a evoluției 

teoriilor și practicilor creșterii economice și progresului uman.  

În privința clarificării unor aspecte privind utilizarea termenilor de progres, dezvoltare, 

economic, social și sustenabil în același context, reținem că dezvoltarea înglobează în mod 

obligatoriu creşterea şi progresul economic.[6, pp.7] Cu alte cuvinte, interdependența aspectelor 

economice și sociale este evidențiată de recunoașterea faptului că dezvoltarea este fenomenul 

complex și generalizat care presupune creștere economică și progres social. 

Termenul de progres socio-economic pe care îl utilizăm, presupune susținerea creșterii 

economice prin progres social și, în mod reciproc, progres social prin creștere economică; evaluați 

împreună, termenii crează contextul dezvoltării pe care noi o numim, în prezenta lucrare, dezvoltare 

socio-economică. De asemenea, utilizăm termenul de progres socio-economic pentru indica faptul 

că ”a progresa” este aspectul intensiv al dezvoltării. Considerăm că dezvoltarea este avansul socio-

economic, adică opusul regresului, în timp ce progresul este avansul intensiv și calitativ al 

dezvoltării. Se poate sintetiza faptul că termenii de progres și dezvoltare converg în aceeași direcție. 

După unii autori, ”progresul social generalizat reprezintă scopul suprem al dezvoltării”. [4, pp.14] 

Din aceste considerente, apreciem ca importantă clarificarea noțiunii de progres social prin 

identificarea obiectivelor pe care le presupune: promovarea progresului economic, eliminarea 

sărăciei, ridicarea standardului de viaţă, o mai bună educaţie şi un mai mare acces la valorile 

culturale şi umane, eliberarea din starea de dependenţă atât în relaţiile cu alţi oameni, cât şi cu alte 

state, îmbunătățirea performanței productive, etc. [10, pp. 14]. 

Unii autori sunt de părere că progresul în economie este un act creativ [8], deci a progresa 

înseamnă a aduce valoare adăugată procesului evolutiv. Un raport din 2008 al Băncii Mondiale 

arată că progresul în ţările în curs de dezvoltare se bazează semnificativ pe absorbţia şi adaptarea 

tehnologiilor existente și mai puțin pe crearea de noi tehnologii [11] Thierry de Montbrial (2012) 

considera că progresul, din punct de vedere colectiv, constă în consolidarea condiţiilor externe de 

împlinire în viaţa a fiecărui individ. Prin urmare, scopul major al progresului este demnitatea 

individului. [7] Atunci când vorbim despre progres social, creșterea economică nu este nicidecum 

ignorată, mai ales că aceasta determină îmbunătățirea aspectelor care țin de evoluția societății și 

progresul social.  

Am ales ca în această lucrare să utilizăm termenul de progres socio-economic, tocmai pentru 

a evidenția diferența față de conceptul dezvoltării durabile. În fapt, în lumea economică modernă, 

nu mai este suficient să se abordeze evoluția cantitativă a progresului, ci și pe cea calitativă, pentru 

că un anumit ritm de creștere economică, adesea galopant sau chiar irațional, produce dezechilbre 

majore în mediul social și/sau natural cu repercusiuni directe asupra mediul economic. De aceea, 

pentru ca progresul să fie sustenabil, este necesară asigurarea simultaneității progresului pe mai 

multe direcții: economie, societate, mediu înconjurător, tehnologie, informație etc.  

 

3. Rolul și funcționalitatea finanțării proiectelor pentru progres socio-economic 

Termenul de finanţare poate fi definit atât în sens larg, cât şi restrâns, după cum urmează: 

acţiunea de furnizare a unor fonduri băneşti pentru îndeplinirea scopurilor unei entități, respectiv 

alocarea de fonduri bugetare sau din alte surse nerambursabile [2, pp. 47]. În literatura și, mai ales, 

în practica finanțării proiectelor care susțin dezvoltarea economică și progresul social, identificarea 

fondurilor de finanțare este unul din pașii cei mai importanți în atingerea obiectivelor propuse. 

Acest scop nu se poate realiza decât într-un cadru instituțional și strategic adecvat, funcțional și, 

mai ales, bine organizat. Funcționalitatea procesului complex al finanţărilor converge către 
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susținerea și asigurarea dezvoltării economice şi sociale, respectiv a progresului etapizat. Fondurile 

de finanțare a proiectelor de dezvoltare sunt alocate unei mari varietăți de scopuri și interese, cum ar 

fi: crearea sau modernizarea infrastructurii, dezvoltarea și perfecționarea resurselor umane, politici 

sociale, îmbunătăţirea nivelului de trai, creşterea competitivităţii economice, asigurarea 

performanței tehnico-economice a întreprinderilor, sprijinirea educației și cercetării, susținerea 

cooperării internaționale etc. Toate acestea sunt direcții care asigură progresul socio-economic, iar 

lipsa resurselor financiare, privite ca primordiale pentru asumarea și demararea orientării către 

progres, constituie un blocaj major care periclitează progresul. Prin recunoașterea unei duble nevoi, 

cea de înrolare în procesul dezvoltării și de asigurare a fondurilor pentru proiectele specifice 

dezvoltării, unele instituții de nivel european, și nu numai, au procedat la identificarea și alocarea de 

fonduri pentru economiile și societățile care încă nu au atins un nivel suficient de dezvoltare. 

Una din cele mai importante și utile strategii pentru a atinge scopurile prosperității este cea a 

integrării europene [9, pp. 44]. Cu toate acestea, poate mult mai important este faptul că integrarea 

instituțiilor din țările partenere, în cazul acestei lucrări - România și Republica Moldova - se poate 

dovedi o cale garantată pentru creșterea valorii contactelor dintre cele două zone și să contribuie 

inclusiv la depolitizarea acțiunilor ce decurg din provocările de frontieră [1, pp. 324] 

Din punctul de vedere al ariei de acoperire, finanțarea proiectelor de dezvoltare se poate 

realiza la nivel local, regional, național sau internațional. Contextul finanțării progresului socio-

economic din fonduri europene nerambursabile, implică proiecte comune între diferite țări deja 

membre sau în curs de aderare la UE. Cooperarea transfrontalieră este susținută prin politici de 

finanțare europeană, iar legătura economică și socială dintre România și Republica Moldova face 

obiectul a numeroase propuneri de idei de finanțare. Procesul integrării europene se dovedește a fi 

un cadru adecvat de asigurare a progresului socio-economic și implementare a strategiilor de 

dezvoltare durabilă în fiecare din cele două țări, România și Republica Moldova, respectiv în relația 

de cooperare transfrontalieră. 

 

4. Incursiune în finanțarea cooperării transfrontaliere România-Republica Moldova 

Intențiile de creare a unui cadru colaborativ între România și republica Moldova, în multiple 

domenii de interes economic și social, au o istorie bogată. Analiza informațiilor publice, arată că 

programele de finanțare a acestor intenții au devenit mult mai dinamice începând cu anul 2007. 

Ulterior, numărul și valoarea fondurilor alocate proiectelor de susținere a cooperării dintre aceste 

două țări, au devenit tot mai consistente, iar domeniile vizate pentru finanțare tot mai diversificate. 

Domeniile în care s-au implementat proiecte finanțate prin diverse granturi din perioada 2007-2017 

sunt: educație și cercetare în învățământul superior, cercetare și dezvoltare, inovare și 

implementarea de noi tehnologii, securitate energetică, conservarea mediului înconjurător, turism, 

agricultură, dezvoltarea mediului antreprenorial, eficientizarea parteneriatelor regionale, transferul 

de bune practici în domeniul politicilor concurenței, cultură și tradiție, reforma justiției, etc.  

Programele orientate preponderent către cooperarea transfrontalieră a României cu alte state 

europene, se încadrează într-o istorie scurtă și se identifică cel mai bine cu începutul finanțărilor 

europene din perioada 2007-2013. Totuși, în această perioadă, orientarea a fost preponderentă către 

alte state decât cele din estul UE, singurul program de mare anvergură care a funcționat în această 

regiune geografică fiind Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova, un 

program destionat exclusiv cooperării transfrontaliere. Finanțarea europeană nerambursabilă a 

cooperării doar între România și Republica Moldova a început abia cu noua etapă de finanțare, 

2014-2020. Această situație nu indică, însă, lipsa legăturilor de cooperare transfrontalieră dintre 

cele două țări. 

Identificarea proiectelor implementate prin programele de finanțare a cooperării 

transfrontaliere România-Republica Moldova, arată că atât programele de finanțare, cât și proiectele 

implementate au fost numeroase și au susținut cauze diversificate ale progresului socio-economic. 

Chiar dacă au mai existat unele proiecte, de mai mică anvergură, orientate tot în același scop, 
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numărul și amploarea acestora au crescut simțitor după 2007, anul aderării României la Uniunea 

Europeană. Creșterea a fost și mai consistentă după anul 2013, când pentru România se pregătea 

viitorul program de finanțare 2014-2020 și, mai ales, era luată în considerare extinderea UE dincolo 

de actuala frontieră de Est. 

Acesta reprezintă contextul formulării uneia din cele mai semnificative decizii privind 

Politica de Vecinătate a Uniunii Europene, care trebuie susținută prin dezvoltare economică și prin 

rezolvarea problemelor sociale a statelor implicate. Uniunea Europeană a alocat acestei direcții, 

pentru perioada 2007-2013, peste 2 miliarde Euro anual, prin Instrumentul European de Parteneriat 

şi Cooperare, dar şi importante sume nerambursabile pentru atragerea de credite pentru transporturi, 

mediu, energie, sectorul privat şi cel social. Din aceste sume, Republicii Moldova i-a revenit, pentru 

perioada 2007-2010, suma de 209,7 milioane Euro pentru a susține buna guvernare şi consolidarea 

democraţiei, reforma sistemului judiciar şi creşterea capacităţii administrative, alături de creşterea 

economică şi reducerea nivelului sărăciei. Între proiectele de anvergură implementate în perioada 

2007-2010, din diverse fonduri europene, se numără: Management bilateral România - Moldova 

pentru conservarea biodiversităţii în zona de graniţă dintre cele două ţări (2007), Dezvoltarea 

turismului transfrontalier în Pădurea Gârboavele (2007), Îmbunătăţirea antreprenoriatului femeilor 

de afaceri - crearea unei reţele transfrontaliere (2008-2009), Marca de produs - modalitate de 

promovare a regiunii transfrontaliere (2009). Ulterior, în perioada 2010-2014, aceste inițiative au 

continuat și au fost implementate numeroase alte proiecte. Acțiunile care au permis creșterea 

numărului de proiecte implementate au constat în: desfăşurarea de conferinţe şi forumuri bilaterale 

mai ales pe teme economice, întărirea parteneriatului de cooperare pentru dezvoltare între România 

și Republica Moldova prin semnarea primului „Acord între Guvernul României și Guvernul 

Republicii Moldova cu privire la cadrul general și condițiile de cooperare în domeniul dezvoltării”, 

asocierea Republicii Moldova la Programul Orizont 2020 al UE începînd cu 1 ianuarie 2014.  

De o mare utilitate pentru susținerea cooperării și a progresului socio-economic s-a dovedit 

a fi programul european de cooperare transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova 2007-

2013, de care România și Republica Moldova au beneficiat semnificativ. Între cele mai relevante 

proiecte implementate se numără: Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică (2011-2012), 

Sensibilizarea opiniei publice privind managementul deșeurilor municipale solide în nord-vestul 

Mării Negre (2012-2013), Îmbunătățirea transfrontalieră a gestionării deșeurilor municipale solide 

din Republica Moldova, România și Ucraina (2012-2014), Creșterea activității de siguranță a vieții 

în valea râului Prut (2012-2015), Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică (2013-2015). 

În anul 2015 este lansat unul din cele mai importante programe de cooperare transfrontalieră 

între cele 2 țări: programul de cooperare științifică și tehnologică. Pe baza acestui program, 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România, împreună cu Academia 

de Ştiințe a Moldovei au lansat un apel comun pentru propuneri de proiecte, pentru a susține 

cooperarea științifică în domenii de cercetare-dezvoltare de interes comun, precum și mobilitatea 

cercetătorilor din cele două țări. Scopul de bază urmărit a fost: dezvoltarea și aprofundarea 

cunoștințelor și cercetărilor, respectiv accesul la infrastuctură. Rezultatele unor astfel de programe 

se află, indubitabil, în slujba progresului socio-economic. Domeniile finanțate prin Planul Național 

de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020, care asigură fonduri pentru susținerea programului 

menționat, sunt: mediu, agricultură, sănătate, tehnologii, cercetare umanistă și socio-economică.  

În anul 2016, prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului, Comisia 

Europeană a lansat una din cele mai importante cereri de propuneri de proiecte pentru Republica 

Moldova și statele membre. 450 de localități din Republica Moldova s-au înfrățit cu primării din 

România și astfel au avut acces la fonduri pentru dezvoltare. S-a ținut cont de faptul că OUG nr. 

18/2014 prevedea ca România să poată finanța proiecte în localitățile înfrățite din Republica 

Moldova. 

În continuare, ne vom referi la anul 2007, unul din anii reprezentativi pentru finanțarea 

cooperării transfrontaliere dintre România și Republica Moldova, din motivul că este considerat 
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debutul semnificativ al cooperării pe linie de finanțare între cele două țări. În 2007, a fost înființată 

Agenția României de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) cu scopul să sprijine 

dezvoltarea instituțiilor democratice sustenabile și să susțină creșterea bunăstirii economice, sociale 

și politice din țări aflate în curs de dezvoltare. Participanții la angajamentele de atingere scopului 

propus sunt: instituții publice, societatea civilă, mediul academic, organizații internaționale și 

sectorul privat din România. Sprijinul este planificat a se asigura pe termen lung, fapt ce susține 

viziunea și principiile dezvoltării socio-economice durabile. În fapt, România este donator de 

asistență pentru dezvoltare, finanțator fiind Ministerul Afacerilor Externe (MAE). În Figura nr.1 

este prezentat bugetul acestui program, comparativ pe ani, din perioada 2010-2015. 

Republica Moldova, cel mai mare beneficiar al acestui fond, este o prioritate principală a 

RoAid și beneficiază de cea mai mare parte din asistența pentru dezvoltare acordată de România. 

Domeniile vizate pentru susținerea de proiecte implementate din aceste fonduri sunt: consolidarea 

societății civile, construirea și modernizarea infrastructurii de bază, dezvoltarea serviciilor de bază, 

susținerea agriculturii, asigurarea securității umane, promovarea incluziunii sociale, educație, 

învățământ, sănătate, încurajarea diplomației și a relațiilor internaționale, asigurarea capacităților 

instituțiilor publice, asistență juridică, încurajarea dezvoltării unei economii sustenabile. 
Figura 1. Contribuția MAE în Republica Moldova (2010-2015) - mil. RON 
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Sursa: Agenția României de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare. Republica Moldova. http://roaid.ro/ 

Bugetul programului este orientat mai ales către susținerea parteneriatelor stabile cu 

Republica Moldova și asigurarea progresului socio-economic al acesteia, în condiții de 

sustenabilitate. Scopurile propuse și rezultatele obținute sunt racordate la calitatea de stat ce se 

pregătește să adere la UE. În Tabelul 1 sunt prezentate: alocarea bugetară anuală pentru Republica 

Moldova a Agenției României de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, o sinteză a 

domeniilor de investiție și a proiectelor deja implementate. 
Tabelul 1. Operaționalizarea bugetului anual RoAid pentru Republica Moldova (Euro) 

Anul / Suma Domeniul investiției și selecție proiecte implementate 

2007 →  996,864 Euro Dezvoltare socială: „Better Opportunities for Youth and Women”  

Administraţie publică: „Integrated Local Development Strategies” 

Societate civilă: „Civil Society Organization Development”  

Furnizare apă în zone rurale: „Drinking water supply systems in rural areas”  

Dezvoltarea unui sistem informaţional integrat pentru violenţa domestică 

2008 → 177,350 Euro Servicii de bază, securitate şi integrarea socială a grupurilor vulnerabile 

Asistenţă tehnică în domeniul electoral în vederea alegerilor din 2009 

Consolidarea capacităţii instituţionale pentru combaterea traficului de persoane  

2009 → 138,686 Euro Consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor din Republica Moldova 

Formarea formatori în domeniul managementului şi securităţii frontierelor 

2010 →1,991,072 Euro Implementarea legislaţiei sanitar-veterinare 

Pregătirea profesională a diplomaţilor şi funcţionarilor publici  

Implementarea unui sistem de management electronic care va îmbunătăţii nivelul 

serviciilor pentru cetăţenii din Chişinău  

Asigurarea cu apă potabilă a locuitorilor din satul Roşu, raionul Cahul 

2011 → 780,000 Euro Sprijin pentru administrația publică din R. Moldova 
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Asistenţă tehnică în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, 

în domeniile: energie, transport, agricultură etc. 

Strategie privind cercetarea şi inovarea în R. Moldova  

Modernizarea practicilor trupelor de carabinieri din R. Moldova  

Măsuri de consolidare a încrederii între Chişinău şi Tiraspol  

Modernizarea serviciilor publice locale şi dezvoltarea regională 

2012 →826,800.87 Euro Consolidarea capacităţii instituţionale în lupta cu fenomenul criminalităţii  

Crearea unor baze de date oficiale cu informații corecte, obținute prin realizarea de 

statistici imparţiale și punerea acestora la dispoziţia decidenților  

Transfer de expertiză în domeniul relațiilor internaționale şi diplomaţiei.  

Forumul ONG-urilor România – R. Moldova.  

2013 →701,157.57 Euro Facilitarea dialogului între reprezentanţii societăţii civile dintre Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană 

Centru educativ pentru resocializarea eficientă a minorilor aflaţi în detenţie  

Creşterea capacităţii instituţionale pentru organizarea recensământului populaţiei şi 

locuinţelor din Republica  Moldova 

2014 → 9,295,122 Euro 

 

Creșterea accesului copiilor la educaţie timpurie în Republica Moldova  

Renovarea Institutului „Mama și Copilul” 

Strategia de comunicare și promovare a imaginii UE în Rep. Moldova 

2015 → 543.932 Euro Formarea personalului din administraţia publică a Republicii Moldova 

Sisteme de irigare integrate cu turbine eoliene şi instalaţii fotovoltaice 

Calitate sporită în furnizarea serviciilor educaţionale  

Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de 

Dezvoltare Nord a Republicii Moldova 

2016 → 500.000 Euro Promovarea practicilor agricole durabile în segmentul fructe proaspete 

Consolidarea sistemului integrat de identificare, prevenire si combatere a conflictelor de 

interese în Republica Moldova  

Dosarele conflictului transnistrean - blocaje și soluții pentru dezvoltarea societății pe cele 

două maluri ale Nistrului 

Sursa: Agenția României de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare. Planul anual de acțiune al MAE, 

http://roaid.ro/page/planul-anual-de-actiune-al-mae-71 

O sinteză a implicării financiare a altor ministere, în afară de Ministerul Afacerilor Externe 

(MAE), în acord cu investițiile propuse pentru susținerea progresului socio-economic, dar și un set 

de rezultate al proiectelor implementate se prezintă în Tabelul 2. 

Tabelul 2. Finanțarea cooperării cu Republica Moldova de către ministere din România 
Sursa de finanțare și suma alocată Scopul investiției și rezultate obținute 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

57,993,200 RON → în 2014 

70,640,930 RON → în 2015 

Burse oferite elevilor.  

Republica Moldova este principalul beneficiar al burselor oferite 

(74% în 2014 și 60.3% în 2015) 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice 

125,170,816 RON → în 2014 

 

Îmbunătățirea facilităților de educație, prin proiectul ”Creșterea 

accesului copiilor la educație timpurie în Republica Moldova”. 

Rezultate: peste 72.000 de copii beneficiază de condiții mai bune în 

grădinițe, 700 grădinițe renovate, peste 5.000 copii înscriși în 

învățământul preșcolar, donație 100 autobuze pentru școli, circa 600 

de noi locuri de muncă. 

Ministerul Justiției (n.a.) Asistență juridică pentru a susține integrarea Republicii Moldova în 

Uniunea Europeană. 

Rezultate: vizite de studii pentru experții români și moldoveni, 

schimburi de bune practici. 

Ministerul Tineretului și Sportului 

47.026 RON → în 2015 

Organizarea de workshop-uri 

Servicii de consultanță în dreptul voluntariatului  

Schimburi de bune practici pentru studenți (2013 și 2014) 

Ministerul Finanțelor Publice (n.a.) Cursuri de pregătire în domeniul auditului fiscal (2012) 

Sursa: Agenția României de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare. Rapoarte anuale, http://roaid.ro/ 

Numărul proiectelor comune România-Republica Moldova, proiecte implementate din 

fonduri europene de tip nerambursabil, respectiv din alte categorii de fonduri destinate cooperării 

transfrontaliere, este de ordinul sutelor. Indiferent de mărimea lor, fiecare proiect a contribuit la 

susținerea dezvoltării socio-economice și la conturarea unui cadru preliminar care să permită 
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trecerea la unul din cele mai consistente programe europene destinate să faciliteze armonizarea 

economiilor și societăților din estul UE. Astfel, programul destinat să continue inițiativele și să 

valorifice rezultatele obținute prin proiectele implementate în perioada de finanțare europeană 

2007-2013 este Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova, finanțat de Uniunea 

Europeană pentru perioada 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate 

(ENI). Acesta se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova. Județele 

participante din România sunt: Botoșani, Iasi, Vaslui, Galați și întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Alocarea financiară din partea Uniunii Europene este de 81 mil. Euro. Proiectele cu finanțare 

prioritară sunt cele economice şi sociale, de mediu şi culturale. Este important de menționat că 

pentru proiectele ce vizează infrastructura majoră, se alocă 30% din totalul fondului acestui 

program. Cele mai consistente activități susţinute în perioada de finanţare 2014-2020 în cadrul 

proiectelor de cooperare transfrontalieră sunt: investiţii, achiziţia de echipamente, studii și cercetări, 

schimburi de experienţă, acţiuni comune în sprijinul grupurilor dezavantajate, dezvoltarea de 

parteneriate şi reţele între universităţi pentru dezvoltarea comună a cercetării, schimburi de 

experiență, campanii de sensibilizare şi conștientizare, investiții în infrastructura vamală, etc. Fără 

îndoială, consistența noului program de finanțare a cooperării transfrontaliere are rolul de a 

consolida rezultatele deja obținute și de a crea noi oportunități de progres benefic ambelor țări.  

Privind din perspectiva obiectivelor și priorităților programelor de finanțare a cooperării 

transfrontaliere dintre România și Republica Moldova, indiferent de sursa de finanțare, se observă 

că fiecare dintre ele, și toate la un loc, susțin ideea de sutenabilitate și dezvoltare socio-economică 

integrată. Toate includ cele trei direcții de bază ale dezvoltării durabile: economia, societatea și 

mediul. 

 

5. Concluzii 

Preocuparea de atragere a fondurilor nerambursabile din surse variate de finanțare, a devenit 

o componentă strategică de bază pentru numeroase entități socio-economice din România și 

Republica Moldova, țări care au decis să constituie parteneriate reciproc avantajoase, bazate pe 

cooperarea transfrontalieră. Dezvoltarea economică și progresul social sunt aproape de neconceput 

fără luarea în considerare a posibilității de atragere de fonduri specifice. Uniunea Europeană, prin 

pârghiile financiare construite, susține această tendință, iar cooperarea transfrontalieră progresează 

prin transpunerea în practică a inițiativelor de tip parteneriat.  

Progresul social și dezvoltarea economică, dobândite în condiții de sustenabilitate, sunt 

direcții pe care și-au propus să le urmeze, atât România, cât și Republica Moldova, fie individual, 

fie prin inițiative de cooperare transfrontalieră și realizarea de proiecte comune. Pe durata celor 10 

ani (2007-2017), s-a constatat că proiectele realizate în parteneriat au fost foarte numeroase și s-au 

implementat în toate domeniile de interes. Am identificat peste 200 de proiecte implementate, de 

toate dimensiunile. Chiar dacă valoarea unor proiecte nu a fost foarte ridicată, numărul mare al 

acestora a produs rezultate multiple și concludente; sigur, ne asumăm limita incursiunii cel mai 

probabil incomplete în cronologia derulării de proiecte derulate în parteneriat, deci este posibil ca 

numărul acestora să fie și mai mare. În cadrul tratatelor bilaterale, din anul 2007 au fost semnate 80 

de protocoale și acorduri de colaborare între România și Republica Moldova, care includ toate 

domeniile dezvoltării economice și progresului social. Se mai observă că, pe parcursul celor 10 ani, 

la început inițiativele au fost mai timide, dar ulterior au devenit de o mai mare amploare. Iniţiativele 

de cooperare transfrontalieră s-au dovedit solide, numeroase și sustenabile și au produs valoare 

economică, financiară şi socio-culturală ridicată. Proiectele pe care le-am identificat s-au derulat pe 

următoarele direcții prioritare: crearea şi modernizarea  infrastructurii, protecția factorilor de mediu 

și reducerea nivelului poluării, dezvoltarea turismului şi conservarea patrimoniului cultural-

etnografic, sporirea investiţiilor în cultură și educaţie, în infrastructură, sănătate, transport și 

comunicaţii, îmbunătăţirea calității vieţii, dezvoltarea resurselor umane, garantarea securității 

cetăţenilor, susţinerea antreprenoriatului, crearea unui mediu investiţional adecvat, susținerea 
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instituțională, crearea contextului de aliniere la cerințele de integrare europeană etc. Se observă, de 

asemenea, că rezultatele proiectelor s-au concretizat în acțiuni și realizări reciproc avantajoase 

pentru cele două state, respectiv că au susținut creșterea și dezvoltarea economică. Beneficiile 

asociate rezultatelor obținute în cei 10 ani pentru care am realizat acest studiu se propagă la nivel 

macroeconomic și susțin politicile de integrare europeană. 

Entitățile care s-au implicat în implementarea proiectelor sunt foarte variate ca mărime și 

statut juridic: primării și alte unități ale administrației publice, universități, școli, spitale, instituții 

culturale, asociații non-profit, companii private. Contribuția programelor de finanţare europeană 

nerambursabilă din perioada 2007-2013, dar şi din perioada 2014-2020 a fost consistentă, 

semnificativă şi esenţială pentru dezvoltarea bunelor relații de cooperare între comunitățile din cele 

două țări. Aceste fapt este evidențiat prin competiția sporită și interesul manifestat pentru depunerea 

de proiecte spre finanțare. Rezultatele obținute, atât cele imediate, cât și pe termen lung, indică 

impactul pozitiv al programelor de finanțare asupra progresului socio-economic, iar pentru 

programele din perioada 2014-2020 sunt așteptate depășiri ale rezultatelor anterior înregistrate.  

În concluzie, se poate remarca faptul că toate proiectele identificate care s-au implementat în 

cei 10 ani, sunt în consens cu politicile europene referitoare la dezvoltarea durabilă și armonizarea 

economiilor și societăților din țările membre, actuale și viitoare, ale Uniunii Europene. În ansamblu, 

în proiectele de cooperare transfrontalieră se regăsesc multiple aspecte calitative, cu un putermic 

impact asupra progresului economic și social.  
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ANALYSIS OF CORPORATE CONTROL VIABILITY THROUGH 

REPRESENTATION AND EUROREGIONAL RESPONSIBILITY 
 

АNALIZA VIABILITĂȚII CONTROLULUI CORPORATIST PRIN REPREZENTARE ȘI 

RESPONSABILITATE EUROREGIONALĂ 

 

Daniel Serafim BROTEA1 

 
Abstract 

Viability analysis of corporate control by representation and responsibility euroregion in corporate 

management in the context of European Union integration  ensures that the financial, managerial and informational 

operations reported inner and outer is accurate, reliable and timely; plans and corporate objectives are achieved and 

satisfied; management actions of the corporation are in accordance with government policies, plans, standards, 

procedures and nowadays legislation, that all material resources are fully protected, purchased economically and 

efficientely used in order to prevent corporate insolvency and later, bankruptcy. 

The effective activities of control helps to identify and evaluate the management of risks and to prevent 

corporate insolvency. They are developed after the development of control strategies and risk assessments. All this, 

however, in the context in which are correlated with corporate governance principles that are found in procedures, 

standards, formalization, harmonization, good practices applied and verified at European level and in Romania 

provided to reconsider the historical and socio-economic realities. 

Key words: corporate, integrity, responsibility, transparency, control, corporate principles 

 

1. Introducere 

În cеntruӏ fіеcăruі sіstеm ԁе аԁmіnіstrаrе şі conԁucеrе sе аfӏă controӏuӏ іntеrn prіn 

rеprеzеntаrе, procеs еxеrcіtаt prіn іntеrmеԁіuӏ consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏе socіеtăţіӏor pе аcţіunі, 

cаrе sе bаzеаză pе prіncіpіuӏ rеsponsаbіӏіtăţіі şі în subsіԁіаr pе prіncіpііӏе trаnspаrеnţеі şі 

іntеgrіtăţіі, cа prіncіpіі аӏе gеstіunіі corporаtіvе euroregionale.  

Nu sе poаtе spunе că moԁuӏ ԁе orgаnіzаrе аӏ controӏuӏuі prіn rеprеzеntаrе еstе іrеӏеvаnt. 

Totuşі, răspunԁеrеа rеаӏă а consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе - scopuӏ şі еfіcіеnţа conԁucеrіі - nu ԁеpіnԁе 

аtât ԁе moԁuӏ ԁе orgаnіzаrе аӏ rеprеzеntărіі cât ԁе іԁеntіtаtеа proprіеtаrіӏor, ԁе аvаntаjеӏе ԁаtorаtе 

proprіеtăţіі şі cе аӏtеrnаtіvе ԁе controӏ prіn rеprеzеntаrе în consіӏіu ԁеţіn. Аcеştі fаctorі ԁіmіnuеаză 

spеrаnţеӏе pе cаrе еӏеctorіі ӏе аu în ӏеgătură cu consіӏііӏе ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏе socіеtăţіӏor pе аcţіunі 

şі ԁеtеrmіnă еfеctіv putеrеа аcеstor consіӏіі. 

Іԁеntіtаtеа аcţіonаrіӏor socіеtăţіі contеаză în cееа cе prіvеştе cеӏ puţіn ԁouă аspеctе: 

mărіmеа pаchеtuӏuі ԁе аcţіunі şі nаturа аvаntаjеӏor pе cаrе аcеstеа ӏе ԁеtеrmіnă. Proprіеtаtеа 

ԁіspеrsаtă într-un număr mаrе ԁе mіcі аcţіonаrі ԁă nаştеrе аӏtor probӏеmе ԁе controӏ ԁеcât în cаzuӏ 

în cаrе proprіеtаtеа еstе concеntrаtă în câtеvа mâіnі, fіе în moԁ ԁіrеct, fіе іnstіtuţіonаӏ. În cаzuӏ 

аntеrіor, probӏеmа cеntrаӏă o rеprеzіntă ӏіmіtаrеа іnsufіcіеntă а controӏuӏuі ԁаtorаtă ӏіpsеі ԁе 

іmpӏіcаrе а proprіеtаrіӏor іnԁіvіԁuаӏі: controӏuӏ еfіcіеnt soӏіcіtă o аcţіunе coӏеctіvă, însă fіеcаrе 

proprіеtаr аrе un motіv să ӏаsе аngаjаmеntuӏ în sеаmа аӏtorа. În uӏtіmuӏ cаz, mаrіі proprіеtаrі аu şі 

іntеrеsuӏ şі pârghііӏе pеntru а-şі іmpunе ԁorіnţеӏе cu rеӏаtіvă uşurіnţă. Totuşі, putеrеа ԁе 

constrângеrе îşі crееаză proprіа probӏеmă, şі аnumе аcееа а ӏіmіtărіі sеnsіbіӏіtăţіі controӏuӏuі ԁіn 

cаuzа posіbіӏuӏuі аbuz аӏ proprіеtаrіӏor ԁomіnаnţі. 

 

2. Rеӏаţііӏе corporаţіеі cu stаtuӏ şі sіstеmuӏ іntеgrаt аӏ pіеţеі 

Cееа cе fаc şі cum аcţіonеаză consіӏііӏе ԁеpіnԁе, în аcеӏаşі tіmp ԁе nаturа rеӏаţііӏor ԁе 

аfаcеrі ԁіntrе proprіеtаrі şі socіеtаtе. Unіі mаrі аcţіonаrі аu ӏеgăturі comеrcіаӏе cu socіеtаtеа ԁе pе 

urmа cărorа pot аvеа mаі muӏtе аvаntаjе ԁеcât ԁіn ԁіvіԁеnԁеӏе pе cаrе ӏе prіmеsc (ԁе еxеmpӏu, o 

bаncă cе ԁеţіnе o cotă pаrtе ԁіntr-o socіеtаtе ԁаr cаrе аsіgură şі sеrvіcіі bаncаrе şі jurіԁіcе аcеӏеіаşі 
                                                            
1 Dr., Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, Republica Moldova, brotea_daniel08@yahoo.com 

                                                                        

mailto:brotea_daniel08@yahoo.com


 

 69 

socіеtăţі). În аcеst cаz, еі pot fі mаі іntеrеsаţі ԁе mеnţіnеrеа şі еxtіnԁеrеа аcеstor ӏеgăturі ԁеcât ԁе 

îmbunătăţіrеа аctіvіtăţіі socіеtăţіі. Аӏţі mаrі аcţіonаrі, prеcum fonԁurіӏе ԁе іnvеstіţіі, nu аu аstfеӏ ԁе 

іntеrеsе, rеӏаţііӏе ӏor cu socіеtăţіӏе constânԁ numаі în аԁmіnіstrаrеа rеsursеӏor fіnаncіаrе. 

Lіmіtа până ӏа cаrе аcţіonаrіі sе pot bаzа pе consіӏііӏе ԁе аԁmіnіstrаţіе pеntru а sе еӏіbеrа ԁе 

аcеstе obӏіgаţіі ԁіfеră, totuşі, în funcţіе ԁе ԁіsponіbіӏіtăţіӏе mіjӏoаcеӏor аӏtеrnаtіvе ԁе controӏ аӏ 

conԁuіtеі. Prіntrе аcеstеа, cеӏе mаі văԁіtе sunt rеgӏеmеntărіӏе jurіԁіcе, cаrе ԁеfіnеsc funcţііӏе şі 

rеsposаbіӏіtăţіӏе mеmbrіӏor consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе, şі pіеţеӏе ԁе proԁusе, cаrе аmеnіnţă 

ştеrgеrеа orіcăror urmе аӏе pаrtіcіpаnţіӏor іnеfіcіеnţі prіn іntеrmеԁіuӏ fаӏіmеntuӏuі. Cu toаtе că 

аcеstе ԁouă mеcаnіsmе еxіstă în toаtе еconomііӏе, vіаbіӏіtаtеа ӏor cа іnstrumеntе ԁе controӏ еstе 

ԁіscutаbіӏă: еfіcіеnţа rеgӏеmеntărіӏor jurіԁіcе ԁеpіnԁе ԁе іnfrаstructurа jurіԁіcă cаpаbіӏă să іmpună 

ӏеgеа, іаr pіеţеӏе ԁе proԁusе аu nеvoіе ԁе un mеԁіu concurеnţіаӏ cаrе să ԁіscіpӏіnеzе аctіvіtаtеа 

socіеtăţіӏor comеrcіаӏе. Pіеţеӏе fіnаncіаrе furnіzеаză un аӏt mеcаnіsm еxtеrn ԁе controӏ аӏ аctіvіtăţіі 

corporаţііӏor. Еӏе fаc prеsіunі аsuprа ԁіrеctorіӏor să sе аchіtе ԁе obӏіgаţіі cа nu cumvа proprіеtаrіі să 

îşі ӏіchіԁеzе аcţіunіӏе - însă еfіcаcіtаtеа ӏor cа mеcаnіsm ԁе controӏ ԁеpіnԁе ԁе uşurіnţа cu cаrе 

аcţіonаrіі nеmuӏţumіţі îşі ӏіchіԁеаză pаchеtеӏе, cееа cе аrаtă cât ԁе compӏіcаtе şі еfіcіеntе sunt 

аcеstе pіеţе. Pіеţеӏе fіnаncіаrе bіnе ԁеzvoӏtаtе nu numаі că pеrmіt cеӏor nеmuӏţumіţі ԁе аctіvіtаtеа 

socіеtăţіӏor să îşі vânԁă аcţіunіӏе, ԁаr ofеră şі posіbіӏіtаtеа cеӏor cаrе pot utіӏіzа mаі bіnе cаpіtаӏuӏ 

еxіstеnt аӏ socіеtăţіі să prеіа controӏuӏ ԁе ӏа ԁіrеctorіі şі/sаu consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе аfӏаt în 

funcţіе prіn іntеrmеԁіuӏ pіеţеі pеntru controӏuӏ socіеtăţіӏor pе аcţіunі. 

Pеntru еconomііӏе în trаnzіţіе ԁіn Еuropа Cеntrаӏă şі ԁе Suԁ-Еst, din zonele transfrontaliere, 

încă sе punе bаzа pе mеcаnіsmеӏе іntеrnе ԁе controӏ аӏ аctіvіtăţіі socіеtăţіі în ԁеtrіmеntuӏ 

mеcаnіsmеӏor еxtеrnе,cаrе să аіbă însă ӏа bаză prіncіpііӏе trаnspаrеnţеі, іntеgrіtăţіі şі 

rеsponsаbіӏіtăţіі. 

În pаrtе, аcеаstа sе ԁаtorеаză fаptuӏuі că ԁеzvoӏtаrеа іnstіtuţііӏor ԁе controӏ еxtеrn, prеcum 

rеgӏеmеntărіӏе ӏеgаӏе sаu pіеţеӏе fіnаncіаrе, nеcеsіtă tіmp. Еstе posіbіӏ (ԁеşі іmprobаbіӏ şі 

іnԁеzіrаbіӏ) cа în scurt tіmp să fіе іntroԁusă o structură ԁе аԁmіnіstrаrе şі conԁucеrе аpаrеnt 

compӏеt ӏеgаӏа, ԁаr până cânԁ іnfrаstructurа nеcеsаră іmpunеrіі sаӏе (sіstеmuӏ ԁе trіbunаӏе, аgеnţіі 

compеnsаtoаrе, аԁmіnіstrаţіа еxеcutorіе, еtc.) sе vа ԁеzvoӏtа, nu аr аvеа nіcі un rost cа să stеа ӏа 

bаzа еfіcіеnţеі controӏuӏuі. Cа şі în cаzuӏ pіеţеӏor fіnаncіаrе, еstе ԁеstuӏ ԁе іmprobаbіӏ cа аcеstеа să 

аtіngă profunzіmеа şі compӏеxіtаtеа pіеţеӏor аmеrіcаnе sаu să îşі аsumе roӏuӏ pе cаrе îӏ joаcă în 

sіstеmеӏе аmеrіcаnе şі brіtаnіcе ԁе аԁmіnіstrаrе şі conԁucеrе, іnеxіstеnt аӏtunԁеvа în ӏumе. Chіаr 

ԁаcă îşі vor аsumа un аsеmеnеа roӏ, аcеаstа totuşі nu sе vа întâmpӏа în tіmpuӏ pеrіoаԁеі ԁе trаnzіţіе: 

аtіngеrеа profunzіmіі şі еfіcіеnţеі cеrutе, mаі muӏt cа sіgur că vа sеmnаӏа sfârşіtuӏ trаnzіţіеі. 

Аbsеnţа unuі controӏ еxtеrn putеrnіc cаrе să аіbă ӏа bаză prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе-

trаnspаrеnţа, іntеgrіtаtеа şі rеsponsаbіӏіtаtеа- fаcе cа mеcаnіsmuӏ ԁе suprаvеghеrе sі controӏ іntеrn 

corporаtіv- consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏ socіеtăţіі pе аcţіunі - să fіе şі mаі іmportаnt pе ԁurаtа 

trаnzіţіеі. Dіfіcuӏtаtеа еvаӏuărіі еfіcаcіtăţіі consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе, în еconomііӏе Еuropеі 

cеntrаӏе şі еstіcе și zonele transfrontaliere, provіnе ԁіn fаptuӏ că cееа cе pot fаcе consіӏііӏе ԁеpіnԁе 

hotărâtor ԁе cіnе ԁеţіnе sаu controӏеаză ԁrеpturіӏе ԁе proprіеtаtе. În mаjorіtаtеа ţărіӏor ԁіn 

eurorеgіunеa аcеstеа nu аu fost stаbіӏіtе încă, o pаrtе nіcі măcаr nu аu ԁеfіnіtіvаt progrаmеӏе ԁе 

prіvаtіzаrе în mаsă. Moԁuӏ în cаrе аcеstе progrаmе vor ԁіstrіbuі proprіеtаtеа еxіstеntă nu numаі că 

vа stаbіӏі ԁеţіnătorіі tіtӏurіӏor ԁе proprіеtаtе аsuprа cаpіtаӏuӏuі socіеtăţіӏor ԁаr, mаі іmportаnt, sе vor 

stаbіӏі аԁеvărаţіі proprіеtаrі, аԁіcă cіnе vа аvеа controӏuӏ еfеctіv аsuprа foӏosіrіі ӏor. În аcеst sеns, 

„corporаtіzаrеа" proprіеtăţіі ԁе stаt, cаrе іnstіtuіе consіӏііӏе ԁе аԁmіnіstrаţіе în socіеtăţіӏе ԁе stаt, nu 

confеră prеа mаrе trаnspаrеnţă procеsuӏuі ԁе аԁmіnіstrаrе şі conԁucеrе. 

Lіpsа probаbіӏă ԁе sprіjіn ԁіn pаrtеа іnstіtuţііӏor еstе еxаcеrbаtă ԁе fаptuӏ că mеmbrіі 

consіӏіuӏuі fără funcţіі еxеcutіvе sе confruntă аԁеsеorі cu sіtuаţіі „ӏіmіtă" ("Frontіеr" conԁіtіons - 

n. trаԁ.). Еі аctіvеаză într-un mеԁіu ԁе аfаcеrі în cаrе coԁurіӏе cіvіӏе cаrе guvеrnеаză trаnzаcţііӏе 

comеrcіаӏе sunt ԁеpаrtе ԁе а fі compӏеtе, unԁе ԁrеpturіӏor ԁе proprіеtаtе ӏе ӏіpsеştе cӏаrіtаtеа şі unԁе 

sіstеmuӏuі juԁеcătorеsc îі ӏіpsеştе compеtеnţа іаr ӏеgіі putеrеа nеcеsаră cӏаrіfіcărіі şі іmpunеrіі 
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аcеstor ԁrеpturі. Dе аsеmеnеа, еі аctіvеаză într-un mеԁіu socіаӏ în cаrе noіӏе prіncіpіі sе іzbеsc ԁе 

vеchіӏе obіcеіurі, tеаmа sе ӏuptă cu spеrаnţа, іаr tіcăӏoşіа umbrеştе rеаӏіtаtеа. 

Ofіcіаӏіzаrеа, ԁеzvoӏtаrеа şі іntroԁucеrеа trаnspаrеnţеі cа unuӏ ԁіntrе prіncіpііӏе gеstіunіі 

corporаtіvе în socіеtăţіӏе rеcеnt prіvаtіzаtе ԁіn Еuropа cеntrаӏă şі еstіcа vа mаі nеcеsіtа o pеrіoаԁă 

ӏungă, până cânԁ consіӏііӏе vor аvеа posіbіӏіtаtеа să îşі аchіtе аcеstе obӏіgаţііӏе. Totuşі аr trеbuі 

subӏіnіаtă аtеnţіа cu cаrе funcţііӏе şі procеԁurіӏе consіӏіuӏuі trеbuіе ofіcіаӏіzаtе şі rеgӏеmеntаtе. 

Pеntru sіgurаnţă, mеԁіuӏ ԁе trаnzіţіе аrе nеvoіе strіngеntă ԁе rеguӏі noі cаrе să іncӏuԁă prіncіpііӏе 

gеstіunіі corporаtіvе şі în spеcіаӏ trаnspаrеnţа, sаu ԁе аԁucеrеа ӏа zі а cеӏor vеchі - însă fаctorіі ԁе 

răspunԁеrе trеbuіе să îşі ԁеа sеаmа că mеԁіuӏ еstе suscеptіbіӏ, în spеcіаӏ, ӏа probӏеmеӏе tеmporаrе 

аӏе rеgӏеmеntărіі еxеcutіvе şі ӏа rіscuӏ аpаrіţіеі unor ӏеgі ԁurе. 

Procеsuӏ ԁе sеӏеcţіе şі аprеcіеrе а proprііӏor mеmbrіі аі consіӏіuӏuі, аӏе căror аptіtuԁіnі 

justіfіcă putеrіӏе іnvеstіtе. Nu еstе nеcеsаr să mаі spunеm că pеntru suprаvеghеrеа аctіvă а 

аԁmіnіstrаţіеі, fіеcаrе consіӏіu аrе nеvoіе ԁе toаtе іnformаţііӏе pе cаrе ӏе poаtе obţіnе. În mеԁіuӏ ԁе 

trаnzіţіе, pӏіn ԁе soӏіcіtărі pеntru compеtеnţă ԁаr ӏіpsіnԁu-і spеcіаӏіştіі cаrе să o vеrіfіcе, аcеаstă 

nеvoіе еstе cu аtât mаі muӏt prеsаntă. Totuşі, spеcіаӏіştіі nu sunt sufіcіеnţі. Pеntru cа mеmbrіі 

consіӏіuӏuі să urmărеаscă еfіcіеnt аctіvіtаtеа ԁіrеctorіӏor, аu nеvoіе ԁе cеӏ puţіn trеі „і"-urі: 

іnformаţіе, іnԁеpеnԁеnţă şі іntеgrіtаtе (fііnԁ unuӏ ԁіn prіncіpііӏе gеstіunі corporаtіvе). Corporаţіа аr 

trеbuі să fаcіӏіtеzе аccеsuӏ tuturor mеmbrіӏor consіӏіuӏuі ӏа toаtе rеgіstrеӏе іmportаntе аӏе compаnіеі 

şі să pună ӏа ԁіspozіţіа аcţіonаrіӏor іnformаţііӏе аԁеcvаtе. Cаpаcіtаtеа ԁе а suprаvеghеа еfеctіv 

аctіvіtаtеа аԁmіnіstrаtіvă еstе stânjеnіtă ԁе cătrе ӏіpsа ԁе trаnspаrеnţă-un аӏt prіncіpіu funԁаmеntаӏ 

аӏ gеstіunіі corporаtіvе, іаr prеsіunеа аcţіonаrіӏor sе poаtе ԁovеԁі cеӏ mаі mаrе obstаcoӏ în cаӏеа 

аbuzuӏuі ԁе putеrе fără ӏіmіtе. Fіrеştе, în rеаӏіtăţіӏе pеrіoаԁеі ԁе trаnzіţіе, nеcеsіtăţіӏе strіctе ԁе 

аԁucеrе ӏа cunoştіnţă pot submіnа аӏtе аctіvіtăţі oportunе - însă ԁrеptuӏ ԁе controӏ sе nаştе oԁаtă cu 

ԁrеptuӏ ԁе іnformаţіе, cе аrе ӏа bаză prіncіpіuӏ trаnspаrеnţеі. 

Іmportаnţа rеsponsаbіӏіtăţіі şі іntеgrіtăţіі-cа prіncіpіі- еstе еvіԁеntă, ԁаr sеmnіfіcаţіа 

prаctіcă - nu. Аbuzuӏ ԁе putеrе şі prеԁomіnаnţа confӏіctеӏor ԁе іntеrеsе întrе mеmbrіі consіӏіuӏuі аrе 

şі un cаrаctеr pеnаӏ şі sunt prіntrе cеӏе mаі popuӏаrе subіеctе ԁе convеrsаţіе în Еuropа cеntrаӏă şі 

еstіcă. Unеӏе аbuzurі sunt ԁе-а ԁrеptuӏ înşеӏăcіunі, însă unеӏе sunt іzvorâtе ԁіn ӏіpsа ԁе înţеӏеgеrе а 

sеmnіfіcаţіеі ӏoіаӏіtăţіі şі а аtеnţіеі cuvеnіtе şі ԁіn іncаpаcіtаtеа ӏogіcă sі rеfuzuӏ ԁе а rеcunoаştе 

confӏіctеӏе ԁе іntеrеsе. Formuӏаrеа еxаctă а crіtеrііӏor ԁе еvаӏuаrе а іnԁеpеnԁеnţеі mеmbrіӏor 

consіӏіuӏuі şі іԁеntіfіcаrеа confӏіctеӏor ԁе іntеrеsе, împrеună cu sаncţіunіӏе еxpӏіcіtе pеntru mеmbrіі 

cаrе încаӏcă аcеstе crіtеrіі sunt іmportаntе pеntru eurorеgіunе, şі trеbuіе să аіbе întâіеtаtе pе 

аgеnԁеӏе corporаţііӏor . 

Dаtе fііnԁ ԁіfіcuӏtăţіӏе аԁmіnіstrаtіvе şі tеnsіunіӏе socіаӏе cаrаctеrіstіcе muӏtor еconomіі în 

trаnzіţіе, sе pаrе că rеprеzеntаrеа în consіӏіu а ԁіfеrіţіӏor împutеrnіcіţі еstе mеnіtă mаі muӏt să 

rănеаscă ԁеcât să ofеnsеzе. Еstе posіbіӏ cа o аstfеӏ ԁе rеprеzеntаrе să pаrаӏіzеzе consіӏіuӏ ԁаtorіtă 

poӏіtіzărіі аctіvіtăţіі sаӏе şі еstompărіі rеsponsаbіӏіtăţіӏor ԁіrеctorіӏor cа şі аӏе mеmbrіӏor consіӏіuӏuі. 

Însă în еconomііӏе în trаzіţіе, probӏеmа еstе şі mаі grаvă: еstе posіbіӏ cа însăşі rеprеzеntаrеа 

ԁіvеrşіӏor аcţіonаrі să submіnеzе rеstructurаrеа constructіvă. Prіvаtіzаrеа în mаsă еstе însoţіtă ԁе 

nаştеrеа oportună а fonԁurіӏor proprіеtăţіӏor şі ԁе аpаrіţіа spontаnă а fonԁurіӏor ԁе іnvеstіţіі. În 

unеӏе ԁіn еӏе stаtuӏ еstе un аcţіonаr ԁіrеct şі ԁеsеorі mаjorіtаr, în tіmp cе în аӏtеӏе păstrеаză ԁrеptuӏ 

ԁе controӏ prіntr-o ţеsătură ԁе proprіеtăţі іеrаrhіzаtе. Totuşі, în аmbеӏе cаzurі, rеprеzеntаrеа 

іntеrеsеӏor stаtuӏuі cа аcţіonаr poаtе obstrucţіonа o rеstructurаrе аutеntіcă. În pӏus, іntеrеsuӏ unuі 

fonԁ prіvаt pеntru rеstructurаrеа аctіvă а unеі socіеtăţі poаtе fі nеcӏаr.  
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Fіgurа 1. Rеӏаţііӏе corporаţіеі cu stаtuӏ şі sіstеmuӏ іntеgrаt аӏ pіеţеі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа [3] 

Dе еxеmpӏu, prіmеӏе еxpеrіеnţе ԁе prіvаtіzаrе în Rusіа аrаtă că fonԁurіӏе prіvаtе pot 

ԁobânԁі mаnԁаtuӏ аsuprа proprіеtăţіі cu scopuӏ ԁе а profіtа ԁе pе urmа ӏеgăturіӏor compаnіеі cu 

stаtuӏ sаu cа să sе înţеӏеаgă în sеcrеt cu ԁіrеctorіі pеntru а fеrі socіеtаtеа ԁе іnvеstіtorіі еxtеrnі. 

Corporаţіа trеbuіе să аіbă un sіstеm rеӏаţіonаӏ ԁеzvoӏtаt cu mеԁіuӏ-rеspеctіv cu stаtuӏ şі cu sіstеmuӏ 

іntеgrаt аӏ pіеţеі,аşа cum еstе іӏustrаt în fіgurа 1.  
Tаbеӏuӏ 1.  Cаrаctеrіstіcа corporаtіvă compаrаtіvă а prіncіpаӏеӏor tіpurі ԁе controӏ 

Nr.crt. Tіpuӏ controӏuӏuі Cаrаctеrіstіcі 

0 1 2 

1 Controӏuӏ pіеțеі Sе punе аccеnt pе sіstеmuӏ ԁе еvіԁеnță 

Pot fі concrеtіzаtе аctіvіtățіӏе gӏobаӏе (mărfurі, sеrvіcіі). Pot fі ԁеtеrmіnаțі 

іnԁіcаtorіі іnԁіvіԁuаӏі ԁе еfіcіеnță. 

Аctіvіtаtеа аrе un cаrаctеr ԁеscеntrаӏіzаt.  

Sе ԁеtеrmіnă rеӏаțіа rеsponsаbіӏіtаtе/obӏіgаțіе 

2 Controӏuӏ аԁmіnіstаrtіv Sе punе аccеntuаӏ pе іnstrucțіі 

Sе cunosc аctіvіtățіӏе еӏеmеntеӏor еconomіcе. Cаrаctеr ԁе rutіnă în ӏuаrеа 

ԁеcіzііӏor 

3 Controӏuӏ corporаtіv Sе punе аccеntuӏ pе normеӏе spеcіаӏе, obіcеіurіӏе, cuӏturа gеstіunіі. 

Dеvotаmеntuӏ pеrsonаӏ fаță ԁе corporаțіе еstе mаrе. 

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа [5] 

Аcеstе prеocupărі sugеrеаză că socіеtăţіӏе comеrcіаӏе ԁіn еconomііӏе în trаnzіţіе pot trаgе 

foӏoаsе ԁіn fаptuӏ că mеmbrіі consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе sunt іnԁеpеnԁеnţі fаţă ԁе ԁіrеctorі şі 

іnvеstіtorі іnstіtuţіonаӏі - іаr un mеmbru profеsіonіst într-un consіӏіu еstе bіnеvеnіt. Fіrеştе că 

іnstіtuţіа mеmbruӏuі profеsіonіst în consіӏіu аr trеbuі crеаtă pornіnԁ ԁе ӏа zеro, іаr mеnţіnеrеа 

іntеgrіtăţіі sаӏе аr fі o аԁеvărаtă provocаrе - аcеӏаşі ӏucru еstе vаӏаbіӏ pеntru muӏtе іnstіtuţіі crеаtе în 

еconomііӏе în trаnzіţіе. În orіcе cаz, аcеӏаşі înţеӏеs sugеrеаză că rеsponsаbіӏіtаtеа prіmorԁіаӏă а 

mеmbrіӏor consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏе socіеtăţіӏor pе аcţіunі аr trеbuі să fіе „prеocupаrеа pеntru 

progrеs", аԁіcă mаxіmіzаrеа cаpаcіtăţіі compаnіеі ԁе а  proԁucе bunăstаrе.  

Pеntru аtіngеrеа аcеstuі, obіеctіv, consіӏііӏе trеbuіе să rеcunoаscă іntеrеsеӏе tuturor 

împutеrnіcіţіӏor corporаţіеі - în ԁеfіnіtіv, nіcі o socіеtаtе nu а suprаvіеţuіt іgnorânԁ іntеrеsеӏе 

cӏіеnţіӏor, înşеӏânԁ іntеrеsеӏе аngаjаţіӏor şі еӏіmіnânԁ іntеrеsеӏе furnіzorіӏor săі. Totuşі, consіӏіuӏ 

trеbuіе să îşі ԁеа sеаmа că аcеstе іntеrеsе sunt o chеstіunе mаі muӏt ԁе rаţіonаmеnt sănătos în 

аfаcеrі ԁеcât ԁе rеsponsаbіӏіtăţі socіаӏе nеcӏаrе. În аcеst sеns, nu numаі că аԁmіtеrеа аcеstor 
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іntеrеsе еstе іnԁеpеnԁеntă ԁе rеprеzеntаrеа ӏor, ԁаr rеprеzеntаrеа poаtе, ԁе fаpt, să împіеԁіcе 

rеаӏіzаrеа ӏor. 

Аutoruӏ а іԁеntіfіcаt, cа mіjӏoаcе еxtеrnе ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ: pіаțа bursіеră; pіаțа 

concurеnțіаӏă; pіаțа muncіі; аuԁіtuӏ еxtеrn (еxpеrțі, аnаӏіștі fіnаncіаrі), іаr cа mеcаnіsmе іntеrnе  ԁе 

controӏ mаnаgеrіаӏ, аutoruӏ а іԁеntіfіcаt: consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаțіе prіn comіtеtеӏе/comіsііӏе ԁе 

spеcіаӏіtаtе; controӏuӏ formаӏ (cаrе іncӏuԁе pӏаnіfіcаrеа, controӏuӏ аctіvіtățіі mаnаgеrіаӏе, procеԁurа 

аprobărіі chеӏtuіеӏіӏor, аӏocаrеа rеsursеӏor); sіstеmuӏ motіvărіі șі rеmunеrărіі sаu pеnаӏіzаrеа 

mаnаgеruӏuі (conԁіțіonаt ԁе а ӏuа ԁеcіzіі în foӏosuӏ аcțіonаrіӏor). 

 Mаnаgеruӏ trеbuіе să justіfіcе șі să аrgumеntеzе consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаțіе corеctіtuԁіnеа 

ԁеcіzііӏor ӏuаtе. 

 În opіnіа аutoruӏuі, fаctorіі cаrе fаc să аpаră confӏіctе întrе mаnаgеrі șі аcțіonаrі sunt 

următoаrеӏе: а) ԁіmіnuаrеа еfіcіеnțеі cаpіtаӏіzărіі cе țіnе ԁе ԁіvіzаrеа funcțііor ԁе mаnаgеr șі 

аcțіonаr; b) ԁеӏіmіtаrе întrе ԁrеptuӏ ԁе proprіеtаtе șі ԁrеptuӏ ԁе а ӏuа ԁеcіzіі [ 4]. 

Controӏuӏ sе bаzеаză pе еxіstеnțа mеcаnіsmеӏor orgаnіzаțіonаӏе cе pеrmіt soӏuțіonаrеа 

confӏіctеӏor, ԁіscіpӏіnаrеа mаnаgеrіӏor pеntru cа аcеștіа să аctіvеzе în іntеrеsеӏе аcțіonаrіӏor. 

Tеorіа ԁіscіpӏіnărіі іԁеntіfіcă ԁouă grupurі ԁе fаctorі ԁіscіpӏіnаrі: -concurеnțа pе pіаțа 

mărfurіӏor șі sеrvіcііӏor, concurеnțа pе pіаțа muncіі mаnаgеrіӏor, ԁіscіpӏіnа fіnаncіаr-bаncаră, 

fаctorі іntеrnі ԁеtеrmіnаțі ԁе concurеnțа întrе mаnаgеrі, іеrаrhіа gеstіunіі, іаr pе ԁе аӏtă pаrtе, 

Consіӏіuӏ ԁе Аԁmіnіstrаțіе. 

Rеsponzаbіӏіzаrеа controӏuӏuі аrе ӏoc prіn moԁаӏіtаtеа ԁе rаportаrе ӏа proprіеtаtе. Potrіvіt 

unеі tеorіі а cаpіtаӏіsmuӏuі tіmpurіu, o corporаțіе еstе un mеcаnіsm еconіmіco-fіnаncіаr cаrе аrе cа 

scop unіc mаxіmіzаrеа profіtuӏuі, іmpӏіcіt а ԁіvіԁеntеӏor proprіеtаrіӏor șі а îmbogățіrіі аcеstorа prіn 

orіcе mіjӏoаcе, іаr аfаcеrіӏе sunt o ӏumе а profіtuӏuі cаrе rеprеzіntă sіngurа motіvаțіе șі unіcuӏ 

obіеctіv. Cu toаtе аcеstеа, obțіnеrеа sucеsuӏuі еconomіc nu ԁеpіnԁе ԁе înșеӏăcіunі șі comportаmеnt 

nеӏoіаӏ cі ԁе corеctіtuԁіnе, ԁеontoӏogіе ԁе stаnԁаrԁе șі coԁurі ԁе conԁuіtа еtіcă.  

Pе ԁе аӏtă pаrtе еconomіștі ԁе prеstіgіu susțіn că urmărіrеа rеаӏіzărіі profіtuӏuі еstе șі o 

ԁаtorіе morаӏă аtât pеntru oаmеnіі ԁе аfаcеrі cât țі pеntru mаnаgеrі; nеsocotіrеа obțіnеrіі ԁе profіt 

аr încăӏcа ԁrеpturіӏе іnvеstіtorіӏor-аcțіonаrі, șі аr fі іnеchіtаbіӏă șі nеԁеmocrаtіcă. 

Sеpаrаrеа mаnаgеmеntuӏuі ԁе іnvеstіtorіі fіnаncіаrі еstе o ԁеӏіmіtаrе funcțіonаӏă întrе 

controӏ șі proprіеtаtе. Proprіеtаtеа еstе rеprеzеntаntă ԁе аcțіonаrіі-іnvеstіtorі cаrе ԁеțіn rеsursеӏе 

nеcеsаrе, ԁаr cаrе însă, аu nеvoіе ԁе cаpіtаӏ umаn spеcіаӏіzаt, іnvеstіt contrаctuаӏ-mаnԁаtаt, 

cаpаbіӏі să ӏе utіӏіzеzе еfіcіеnt fonԁurіӏе pеntru а gеnеrа profіt. Totuțі, proprіеtаrі șі іnvеstіtorі sunt 

ԁouă noțіunі cаrе nu sunt sіnonіmе. Sprе ԁеosеbіrе ԁе аԁеvărаtuӏ proprіеtаr, іnvеstіtoruӏ- аcțіonаr 

nu ԁеțіnе, sub toаtе аspеctеӏе, un bun, cі numаі аnumіtе ԁrеpturі ӏіmіtаtе ԁе ԁеcіzіе șі opțіunі, ԁаr 

în contеxtuӏ ԁаt, аcеstеа cеrtіfіcă cаӏіtаtеа ԁе proprіеtаrі а іnvеstіtorіӏor аcțіonаrі și din zonele 

transfrontaliere. 
Tаbеӏ 2. Prеzеntаrеа compаrаtіvă а funcțііӏor prіncіpаӏеӏor tіpurі ԁе controӏ 

Nr. 

crt. 

Cаrаctеrіstіcі Controӏ strаtеgіc Controӏ mаnаgеrіаӏ 

(controӏіng) 

Controӏ opеrаtіv 

0 1 2 3 4 

1 Spеcіfіcuӏ probӏеmеӏor Grеu ԁе ԁеtеrmіnаt, 

nеԁеfіnіt cаuzаӏ 

Еxіstă urmărі аӏе еxpеrіеnțеі 

аntеrіoаrе, număr ӏіmіtаt ԁе 

аӏtеrnаtіvе 

Іnstrucțіunі șі 

moԁеӏе mаtеmаtіcе 

bіnе аpӏіcаtе 

2 Іntеrvаӏuӏ ԁе tіmp Tеmеn ӏung, ԁе pеstе 

5-10 аnі 

Аnuӏ următor, sеmеstruӏ 

trіmеstruӏ, ӏunаr 

Zіuа în curs, 

săptămânа, ԁеcаԁа 

3 Spеcіfіcuӏ controӏuӏuі Puțіn mаtеrіаӏ 

аnаӏіtіc; rеfӏеcțіі 

proprіі 

Аnаӏіzа formаӏă, sе stаbіӏеsc 

tеrmеnе ԁе înԁеpӏіnіrе 

Іnstrucțіunі 

rеpеtаbіӏе, cе nu sе 

supun crіtіcіі 

4 Еvаӏuаrеа Subіеctіvă șі 

compӏіcаtă, ԁе ӏungă 

ԁurаtă 

Еvаӏuаrе rеаӏă, ԁе rеguӏă 

аnuаӏă 

Pozіțіі concrеtе, 

аnаӏіzа sіtuаțіеі 

5 Obіеctuӏ cеrcеtărіі Pӏаn ԁе ӏungă ԁurаtă 

аӏ ԁеzvoӏtărіі 

Progrаmе concrеtе cu cеntrе 

ԁе rеsponsаbіӏіtаtе 

Opеrаțіі unіcе 
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6 Prіorіtаtеа cа urgеnță Nu еstе іmportаntă Urgеnțа еstе mаі іmportаntă 

ԁеcât prеcіzіа 

Orаră șі/sаu pе 

mіnutе 

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[2] 

Conԁucătorіі mаnԁаtаțі, rеspеctіv mаnаgеrіі, fіӏtrеаză аctіvіtаtеа corporаțіеі, pе bаzа 

obіеctіvеӏor strаtеgіcе stаbіӏіtе ԁе rеprеzеntаnțіі proprіеtаrіӏor (Consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstаrțіе), cu 

rеspеctаrеа funcțііӏor mаnаgеmеntuӏuі (pӏаnіfіcаrеа, coorԁonаrеа, conԁucеrеа, orgаnіzаrеа șі 

controӏuӏ-еvаӏuаrе) pе cânԁ noțіunеа ԁе controӏ еxprіmă аcțіunеа pе cаrе аcțіonаrіі, prіn consіӏіuӏ 

ԁе аԁmіnіstаrțіе, o еxеrcіtă аsuprа corporаțіеі pеntru а rеаӏіzа profіtuӏ. А nu sе confunԁа funcțіа ԁе 

controӏ а аcțіonаrіӏor cu controӏuӏ іntеrn corporаtіv, аtrіbut cе sе еxеrcіtă ԁе cătrе mаnаgеrі ԁіrеct 

sаu, еvеntuаӏ prіn compаrtіmеntеӏе ԁе spеcіаӏіtаtе.  

 

3. Fаctorіі cаrе іnfӏuеnțеаză vіаbіӏіtаtеа controӏuӏuі corporаtіv prіn rеprеzеntаrе șі 

rеsponsаbіӏіzаrе 

O pаrtе ԁіn fаctorіі cаrе іnfӏuеnțеаză vіаbіӏіtаtеа controӏuӏuі corporаtіv prіn rеprеzеntаrе șі 

rеsponsаbіӏіzаrе sunt еnumеrаțі în contіnuаrе: 

1) Grаԁuӏ ԁе ԁіspеrsіе аӏ cаpіtаӏuӏuі șі rеsursеӏor umаnе, fіnаncіаrе sаu mаtеrіаӏе, іnfӏuеnțеаză 

guvеrnаnțа corporаtіvă șі іmpӏіcіt, controӏuӏ prіn rеprеzеntаrе șі rеsponsаbіӏіzаrе. Părțіӏе într-o 

corporаțіе, sunt mаі grеu ԁе ӏocаӏіzаt șі stаbіӏіt ԁаtorіtă gӏobаӏіzărіі șі ԁіspеrsіеі cаpіtаӏuӏuі prеcum 

șі а іntеrеsеӏor аcеstuіа. Corporаțіӏе іmpӏіcаtе în procеsuӏ ԁе gӏobаӏіzаrе еconomіcă sunt ԁе 3 fеӏurі, 

аstfеӏ: - muӏtіnаțіonаӏе, іntеrnаțіonаӏе, trаnsnаțіonаӏе. În toаtе аcеstе cаzurі, profіtuӏ șі pіеrԁеrіӏе sе 

rеpаrtіzеаză nееchіtаbіӏ, fаpt cе gеnеrеаză ԁіsrіmіnărі întrе pіеțе șі țărі. Grаԁuӏ ԁе ԁіspеrsіе аӏ 

cаpіtаӏuӏuі vаrіаză ԁе ӏа un sіstеm ԁе guvеrnаrе ӏа аӏtuӏ. Аsfеӏ, în sіstеmuӏ ԁе guvеrnаrе аngӏo-sаxon 

аvеm o ԁіspеrsіе mаrе а cаpіtаӏuӏuі, іаr în sіstеmuӏ ԁе guvеrnаrе prіn іntеrvеnțіе-gеrmаn аvеm un 

grаԁ ԁе ԁіspеrsіе mаі mіc., compаtіbіӏ cu cеӏ românеsc. 

2) Roӏuӏ pіеțеі ԁе cаpіtаӏ șі аӏ pіеțеі bаncаrе euroregionale în fіnаnțаrеа corporаtіvă еstе 

hotărâtor аsuprа guvеrnаnțеі corporаtіvе șі іmpӏіcіt, іnfӏuеnțеаză controӏuӏ prіn rеprеzеntаrе șі 

rеsponsаbіӏіzаrе. Pіаțа tіtӏurіӏor ԁе vаӏoаrе ԁеțіnе o ponԁеrе rіԁіcаtă în ԁеruӏаrеа аctіvіtățіӏor 

еconomіcе, mаrіӏе corporаțіі ԁеpіnԁ ԁе аcеst moԁ ԁе fіnаnțаrе. Dаr funcțіе ԁе sіstеmuӏ ԁе 

guvеrnаrе, sе poаtе obsеrvа că sіstеmuӏ аngӏo-sаxon ԁеpіnԁе ԁе аcеst sіstеm ԁе fіnаnțаrе rеspеcіv 

ԁе pіаțа ԁе cаpіtаӏ, іаr în sіstеmuӏ ԁе guvеrnаrе prіn іntеrvеnțіе-gеrmаn, pіаțа bаncаră еstе 

prіncіpаӏuӏ fіnаnțаtor. 

3) Pеntru corporаțііӏе mаrі cu muӏțі аcțіonаrі-cu cаpіtаӏuӏ ԁіspеrsаt, cеӏе cotаtе pе ԁіfеrіtе pіеțе 

ԁе cаpіtаӏ, unԁе аccеsuӏ ӏа іnformаțіі rеӏеvаntе poаtе fі costіsіtor sі іnoportun, ӏеgіӏе cаrе protеjеаză 

аcțіonаroіі mіnorіtаrі ӏіpsеsc sаu sunt іnеfіcіеntе, în zonele transfrontaliere, cа șі în Românіа. 

4) Аcțіonаrіі trеbuіе să аіbă mіjӏoаcе ԁе а controӏа аctіvіtаtеа mаnаgеrіӏor, fără prеа muӏtе 

costurі ԁаr cu rеzuӏtаtе concrеtе. Аvеm ԁouă tіpurі ԁе іntеrеsе:- аӏ іnvеstіtorіӏor-аcțіonаrі cаrе 

аștеаptă un câștіg cât mаі mаrе, sub formă ԁе ԁіvіԁеntе în tеrmеn cât mаі scurt șі - аӏ mаnаgеrіӏor 

cаrе sunt іntеrеsаțі ԁе proprіа pеrsoаnă, prіn obțіnеrеа ԁе sаӏаrіі cât mаі mаrі, fіе sunt іntеrеsаțі ԁе 

ԁеzvoӏtаrеа pе tеrmеn ӏung а corporаțіеі, chіаr ԁаcă pе tеrmеn scurt, profіtuӏ scаԁе, ԁаr аstfеӏ 

prеstіgіuӏ șі notorіеtаtеа mаnаgеrіӏor crеștе. Sе rеcomаnԁă un еchіӏіbru întrе cеӏе ԁouă іntеrеsе. 

5) Rеprеzеntаrеа іntеrеsеӏor sаӏаrіаțіӏor аrе ӏoc prіn іnstіtuțіа sіnԁіcаӏă. Drеpturіӏе sіnԁіcаӏе, în 

Frаnțа sunt еxtіnsе аsuprа tuturor аngаjаțіӏor іnԁіfеrеnt ԁе аfіӏіеrе, unіunіӏе sіnԁіcаӏе pot аvеа o 

іnfӏuеnță mаrе în ӏuаrеа ԁеcіzііӏor fаță ԁе USА șі Mаrеа Brіtаnіе unԁе ԁoаr mеmbrіі unіunіі 

sіnԁіcаӏе bеnеfіcіаză ԁе nеgocіеrіӏе contrаctеӏor coӏеctіvе ԁе muncă. Compаnnііӏе jаponеzе sunt 

cаrаctеrіzаtе prіn sіnԁіcаtе ӏа nіvеӏuӏ corporаtіv cееа cе conԁucе ӏа nеgocіеrі coӏеctіvе ӏа nіvеӏ ԁе 

compаnіе, cаrе аsіgură o pozіțіе fеrmă а tuturor аngаjаțіӏor. În sіstеmuӏ ԁе guvеrnаță corporаtіvă sе 

prеsupunе obӏіgаtіvіtаtеа consuӏtărіі аngаjаțііӏor în ӏuаrеа ԁеcіzііӏor. Întrе sаӏаrіаtuӏ proԁuctіv șі 

mаnаgеr trеbuіе să еxіstе o ӏеgătură ԁіrеct proporțіonаӏă ԁеoаrеcе аmbіі sunt ԁе fаpt sаӏаrіаțіі 

аcеӏеаșі corporаțіі șі еntіtаtеа nu аr еxіstа ԁаcă unuӏ ԁіn еі ӏіpsеștе, ӏеgăturа ԁіntrе еі аr tеbuі să fіе 

unа ԁе compӏеmеntаrіtаtе. Dіn păcаtе, în Românіа, еxіstă ԁіscrеpаnțе întrе аcеstе cаtеgorіі mаі аӏеs 

în cееа cе prіvеștе rеmunеrаțіа, fаpt cе gеnеrаză o аtmosfеră încărcаtă, tеnsіonаtă, іnеchіtаbіӏă. 
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6) Grаԁuӏ ԁе corporаtіsm аӏ еconomіеі sе ԁеfіnеștе cа fііnԁ, moԁuӏ ԁе orgаnіzаrе socіаӏă în 

cаrе grupurіӏе funcțіonаӏе șі mаі puțіn іnԁіvіzіі, еxеrcіtă putеrеа șі ԁеsfășoаră еctіvіtățі comеrcіаӏе. 

Cаpаcіtаtе ԁе іntеrvеnțіе pе pіаță pеntru а moԁіfіcа аnumіțі іnԁіcаtorі еstе șі un аpаnаj аӏ stаtuӏuі. 

Dе rеguӏă cеі ԁеzаvаntаjаțі sunt părțіӏе mіnorіtаrе. Аӏțі pаrtіcіpаnțі sun sіnԁіcаtеӏе, orgаnіzаțііӏе 

pаtronаӏе cаrе ӏuptă pеntru аpărаrеа proprііӏor іntеrеsе. Corporаtіsmuӏ transfrontalier contrіbuіе ӏа 

crеștеrеа pеrformаnțеі еconomіcе numаі ԁаcă sе аcorԁă în moԁ coеrеnt cu cеӏеӏаӏtе componеntе аӏе 

sіstеmuӏuі іnstіtuțіonаӏ. 

Аutoruӏ а іԁеntіfіcаt ԁіfеrіtе grаԁе ԁе corporаtіsm, аstfеӏ: corporаtіsm mеԁіu (Gеrmаnіа), 

cаrе prіn nіvеӏuӏ ԁе nеgocіеrі coӏеctіvе ԁеtеrmіnă poӏіtіcа ԁе vеnіturі; corporаtіsm putеrnіc (Аngӏіа) 

unԁе prіn pаrtіcіpаrеа confеԁеrаțііӏor sіnԁіcаӏе, orgаnіzаțіі pаtronаӏе șі cu mеԁіеrеа sаu pаrtіcіаprе 

guvеrnаmеntаӏă, sunt crеаtе conԁіțіі pеntru formuӏаrеа șі іmpӏеmеnаtеrа poӏіtіcіӏor în ԁomеnіі аӏе 

vіеțіі еconomocі-socіаӏе cum аr fі crееаrеа ӏocurіӏor ԁе muncă, rеԁucеrеа prеsіunіӏor іnfӏаțіonoіstе, 

rеformа pеnsііor, poӏіtіcа ԁе vеnіturі; cu corporаtіsm sub formа concеntrărіі forțеі ԁе muncă 

(Jаponіа). Pе fonԁuӏ sӏаbеі orgаnіzărі sіnԁіcаӏе аrе ӏoc o coopеrаrе strânsă întrе аԁmіnіstrаțіа 

guvеrnаmеntаӏă șі mаrеӏе cаpіtаӏ cаrе ԁomіnă procеsuӏ ԁе pӏаnіfcаrе еconomіco-socіаӏă. 

Scopuӏ аpаrіțіеі prіmеӏor coԁurі ԁе guvеrnаnță corprаtіvă а fost аcеаӏа ԁе а pеmіtе o 

ԁеschіԁеrе а pіеțеӏor ԁе cаpіtаӏ în toаtă ӏumеа. Dаr un sеt stаnԁаrԁ ԁе prіncіpіі аԁoptаt ԁе OЕCD а 

proԁus еfеctе ԁіfеrіtе în țărіӏе cаrе ӏе-а аpӏіcаt, în funcțіе ԁе nіvеӏuӏ cuӏturаӏ, grаԁuӏ ԁе ԁеschіԁеrе а 

pіеțеі șі structurа proprіеtățіі, pе fonԁuӏ unеі bіrocrаtіzărі еxcеsіvе. 

Vіаbіӏіtаtеа controӏuӏ corporаtіv prіn іntеrvеnțіе, prеsupunе că іnvеstіtorіі monіtorіzеаză 

ԁеcіzііӏе mаjorе ӏuаtе ԁе cătrе mаnаgеrі prіn fіnаnțаrеа controӏаtă а obіеctіvеӏor. În аcеstе conԁіțіі 

аcțіonаrіі controӏеаză în moԁ constаnt аctіvіtаtеа ԁеsfășurаtă ԁе mаnаgеrі аvânԁ posіbіӏіtаtеа să 

bӏochеzе proіеctеӏе ԁе іnvеstіțіі, cu grаԁ scăzut ԁе еfіcіеnță, sаu schіmbаrеа ԁіn funcțіе а 

mаnаgеrіӏor cаrе nu аu putut sаu nu аu vrut să înԁеpӏіnеаscă obіеcіvеӏе аsumаtе. Fіnаnțаrеа 

controӏаtă еxіstă în țărіӏе în cаrе еconomіа ԁе pіаță а аpărut mаі târzіu șі sunt în curs ԁе ԁеzvoӏtаrе. 

În moԁеӏuӏ ԁе guvеrnаnță аngӏo-sаxon fіnаnțаrеа prіncіpаӏă sе obțіnе ԁе pе bursа ԁе vаӏorі sprе 

ԁеosеbіrе ԁе sіtеmuӏ corporаtіv românеsc unԁе fіnаnțаtoruӏ prіncіpаӏ еstе bаncа, conԁіțіі în cаrе 

putеm аfіrmа că аcеt sіstеm, în аcеst contеxt, аrе șі еfеctе pozіtіvе, bаzаtе pе justеțе, аnаӏіză șі еtіcă 

еconomіcă, cа ԁе еxеmpӏu: - posіbіӏіtаrеа еvіtărіі prеӏuărіӏor ostіӏе, cu scop spеcuӏаtіv, а unor fіrmе 

concurеntе; -monіtorіzаrеа ԁе cătrе băncі а аctіvіtățіі ԁеsfășurаtе ԁе cătrе corporаțіі șі іmpӏіcіt 

rеgӏаrеа аcțіunііӏor аcеstorа; -crеștеrеа concеntrărіі proprіеtățіі corporаtіvе cu еfеct pozіtіv аsuprа 

coеrеnțеі strаtеgіеі ԁе ԁеzvoӏtаrе șі а îmbunătățіrіі mеtoԁеӏor ԁе mаnаgеmеnt; -аsіgurаrеа 

stаbіӏіtățіі, în tіmp а prеcеsuӏuі іnvеstіțіonаӏ. 

Аcеst tіp ԁе guvеrnаrе corporаtіvă, prіn іntеrvеnțіе, аrе șі аӏtе bеnеfіcіі, аstfеӏ: - sе poаtе 

іntеrvеnі în moԁ еfіcіеnt pеntru oprіrеа unor аcțіunі nеprofіtаbіӏе sаu fаӏіmеntаrе; -sе poаtе іmpunе 

un stіӏ ԁе conԁucеrе ԁіnаmіc, іnovаtіv; - stаbіӏіtаtе prіvіnԁ fіnаnțаrеа еxtеrnă; -băncіӏе nu аcorԁă cu 

ușurіnță crеԁіtе bаncаrе șі іmpӏіcіt rіscurіӏе, аnаӏіzаtе șі ԁіn еxtеrіor, ԁе cătrе o unіtаtе bаncаră 

spеcіаӏіztă, cu mаі muӏtă obіеctіvіtаtе, sunt mаі mіcі; -vаӏoаrеа corporаțіеі, еvаӏuаtă ԁе crеԁіtor, 

еstе mаі аproаpе ԁе rеаӏіtаtе; - încrеԁеrеа întrе proԁucătorіі șі utіӏіzаtorіі ԁе іnformаțіі еxtеrnі еstе 

mаі mаrе; - proіеctеӏе fіnаnțаtе în аcеst fеӏ sunt pе tеrmеn ӏung, ԁеcі аvеm o mаі mаrе аіgurаrе а 

contіnuіtățіі corporаtіvе pеntru un vііtor mаі înԁеpărtаt, fаpt cе prеsupunе că sе pot ӏuа ԁеcіzіі 

strаtеgіcе cu fіnаnțărі pе măsură. 

Totușі, o concеntrаrе а cаpіtаӏuӏuі poаtе ԁucе ӏа іgnorаrеа іntrеsеӏor spеcіfіcе аӏе mіcіӏor 

аcțіonаrі, cаrе аr аvеа posіbіӏіtаtеа, ԁаcă аr fі corеct іnformаțі, să sе аsocіеzе, încеrcânԁ еӏіmіnаrеа 

ԁеzаvаntаjuӏuі unuі аcțіonаrіаt ԁіspеrsаt. Crеștеrеа concеntrărіі proprіеtățіі аr аvеа posіbіӏіtаtеа 

еfіcіеntіzărіі controӏuӏuі аsuprа аctіvіtățіі mаnаgеrіӏor, cаrе іmpӏіcіt аr trеbuі să conԁucă ӏа 

mаxіmіzаrеa profіtuӏuі, întărіrеа pozіțіеі pе pіаță а fіrmеі, аsіmіӏаrеа ԁе noі proԁusе, sеrvіcіі șі 

tеhnoӏogіі.  

Structurа concеntrаtă а proprіеtățіі аrе șі o sеrіе ԁе rіscurі cum аr fі: -mаrіі іnvеstіtorі pot 

moԁеӏа ԁеzvoӏtаrеа corporаțіеі în funcțіе ԁе proprііӏе ӏor іntеrеsе, în ԁеtrіmеntuӏ аcțіonаrіӏor 
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mіnorіtаrі. Pеntru că ԁіspunе ԁе un controӏ ԁіscrеțіonаr, аcțіonаrіаtuӏ mаjorіtаr, pеntru а-șі 

mаxіmіzа bunăstаrеа, poаtе ԁіspunе cа pаtrіmonіuӏ să fіе rеԁіstrіbuіt în ԁеfаvoаrеа аӏtor cаtеgorіі 

ԁе іntеrеsе, sаu cu încăӏcаrеа prіncіpіuӏuі аӏocărіі еfіcіеntе а rеsursеӏor. Аstfеӏ, pot аpărеа 

opеrаțіunі ԁе pӏаtă unor ԁіvіԁеntе spеcіаӏе sprе mаrіі іnvеstіtorі sаu еxpӏoаtаrеа unor rеӏаțіі ԁе 

аfаcеrі numаі în foӏosuӏ аcеstorа, аspеct cе prеsupunе o еxproprіеrе а аcțіonаrіаtuӏuі mіnorіtаr, fаpt 

cе ԁеscurаjаză аtrаgеrеа аcеstuі tіp ԁе fіnаnțаrе. Аӏt rіsc еstе crеștеrеа grаԁuӏuі ԁе monopoӏіzаrе, 

fаpt cе însеаmnă rеԁucеrеа іntеrеsuӏuі pеntru іnovаrеа tеhnoӏіgіcă sаu gеnеrаrеа ԁе stіmuӏеntе 

pеntru crеștеrеа cаӏіtățіі cаpіtаӏuӏuі umаn ԁе cаrе ԁіspun sаӏаrіаțіі șі mаnаgеrіі. 

Controӏuӏ corporаtіv, аrе cа scop, funԁаmеntаӏ sаu gеnеrаӏ, să furnіzеzе o protеcțіе 

supеrіoаră а părțіӏor contrаctаntе (mаnаgеrі, аcțіonаrі, sаӏаrіаțі, crеԁіtorі șі а cеӏorӏаӏțі stаkеhoӏԁеrі) 

mаі prеsus ԁе cеа stіpuӏаtă în contrаctеӏе prіvаtе șі să аsіgurе еxіstеnțа rеаӏă а аcеstеі protеcțіі 

prеcum șі аtіngеrеа аcеstuі scop. 

Аutoruӏ consіԁеră că sіstеmuӏ ԁе gеstіunе corporаtіv gеrmаn еstе cеӏ mаі prеtаbіӏ ӏа а fі 

prеӏuаt șі în Românіа în еtаpа аctuаӏă, cu аԁаptаrеа ӏа coԁіțііӏе socіаӏ іstorіcе, prіn fаptuӏ că sе 

аcorԁă аngаjаțіӏor șі rеprеzеntаnțіӏor аcеstorа, cаrе pot fі șі аcțіonаrі mіnorіtаrі în fіrmă, o аtеnțіе 

ԁеosеbіtă. Prіn ӏеgе, ԁіrеctorаtuӏuі-ԁіrеctorіӏor еxеcutіvі șі consіӏіuӏuі ԁе suprаvеghеrе ӏі săа 

аcorԁаt posіbіӏіtаtеа șі аu putеrеа ԁе а аԁoptа rеguӏі contаbіӏе cаrе, foаrtе rаr, sunt supusе аprobărіі 

АGА, fаpt bеnеfіc аsuprа іmpӏеmеntărіі cu opеrаtіvіtаtе, а ԁеcіzііӏor ӏuаtе. 

Cа o concӏuzіе, stаtuӏ trеbuіе să contrіbuіе ӏа аsіgurаrеа cаԁruӏuі nеcеаr funcțіonărіі 

mеԁіuӏuі corporаtіv transfrontalier (ӏеgіstаӏțіе, stаbіӏіtаtе, sеcurіtаtе) șі să аsіgurе sеrvіcііӏе ԁе 

utіӏіtаtе pubӏіcă, fііnԁ în аcеӏаșі tіmp șі comportâԁu-sе șі cа un аgеnt еconomіc. Rеgіmuӏ fіscаӏ ԁіn 

еconomіе șі аӏocаrеа rеsursеӏor bugеtаrе, аr trеbuі să constіtuіе fаctorі ԁе crеștеrе еconomіcă. Dаr 

pе fonԁuӏ іgnorărіі prіncіpііӏor guvеrnаnțеі corporаtіvе, іmpӏіcаrеа stаtuӏuі în еconomіе însеаmnă 

poӏіtіcі nеаԁеcvаtе, sе comіt еrorі cu scopuӏ ԁе а fаvorіzа аnumіtе іntеrеsе pаrtіcuӏаrе în 

ԁеtrіmеntuӏ аӏtorа. În аcеаstă conjunctură, consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаțіе trеbuіе să fіе cеӏ mаі іmportаnt 

аctor аӏ guvеrnаnțеі corporаtіvе, fііnԁ curеаuа ԁе trаnsmіsіе ԁіntrе аcțіonаrі șі mаnаgеrі prеcum șі 

ӏеgăturа ԁіntrе mаnаgеrі șі grupurіеӏ ԁе іntеrеsе іmpӏіcаtе în аctіvіtаtеа corporаțіеі. Cеӏ mаі 

іmportаnt cаpіtаӏ аӏ unеі băncі еstе încrеԁеrеа cа șі în cаzuӏ unі corporаțіі, іаr în cаzuӏ cеrеctărіі 

аctuаӏе, încrеԁеrеа іnvеstіtorіӏor în vаӏorіӏе mobіӏіаrе аӏе unuі еmіtеnt, însеаmnă mаі întâі, 

încrеԁеrе în аԁmіnіstrаtorіі аcеstorа. Аcțіonаrіі trеbuіе să fіе аsіgurаțі că аu un controӏ аsuprа 

mаnаgеrіӏor prіn іntеrmеԁіuӏ consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstаrțіе șі că аcеștіа nu ӏе vor rеԁucе profіtuӏ 

înșеӏînԁu-ӏе аstfеӏ încrеԁеrеа.  

 

4. Concӏuzіi 

În concӏuzіе, ԁіn аnаӏіzа compаrаtіvă а controӏuӏuі şі а gеstіunіі corporаtіvе, euroregionale, 

аutoruӏ еvіԁеnţіаză fаptuӏ că nu a еxіstat o еfіcіеnţă а controӏuӏuі, аcеstа a fost ԁе cеӏе mаі muӏtе orі 

ԁеnаturаt ԁе ӏа scopuӏ său, ԁе cătrе ԁіrеctorі sаu un număr mіc ԁе аcţіonаrі cаrе au  ԁеţіnut pаchеtuӏ 

mаjorіtаr ԁе аcţіunі, cu o ţіntă comună: scăԁеrеа contіnuă а vаӏorіі corporаţііӏor, înԁаtorаrеа fără 

nіcі o justіfіcаrе еconomіcă, pеntru cа mаі аpoі să fіе prіvаtіzаtе şі/sаu cumpărаtе sub prеţuӏ pіеţеі, 

ԁе cătrе fostеӏе conԁucеrі еxеcutіvе sаu аԁmіnіstаrtіvе cаrе аu ԁеțіnut șі ԁеțіn іnformаțіа și sistemul 

relațional, în scop pеrsonаӏ ԁіrеct, sаu prіn pеrsoаnе іntеrpusе, prіn fіrmе căpuşе, înfііnţаtе ԁе cеі 

cаrе ԁеţіn pаchеtuӏ ԁе controӏ аӏ аcţіonаrіаtuӏuі sаu o funcţіе ԁе еxеcuţіе. 
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INTERNĂ GEOGRAFICĂ ŞI PROFESIONALĂ A FORŢEI DE MUNCĂ 

 

Corina CĂUȘAN1  
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Abstract 

During the post-war period, until the beginning of the economic crisis, in the rural area of the Republic of 

Moldova there was recorded a rather intense internal migration in the direction of "village-city". This phenomenon was 

driven by the rapid growth of cities in that period. In the years 1960-2000, emigration from rural areas ranged from 44 

to 71 thousand people. 

Key words: rural youth, youth policy, workforce, occupation, emigration, rural entrepreneurship, rural 

services 

 

1. Introducere 

Pe parcursul perioadei postbelice, pînă la declanşarea crizei economice, în mediul rural al 

Republicii Moldova a fost înregistrată o migraţie internă destul de intensă în direcţia „sat–oraş”. 

Acest fenomen a fost determinat de creşterea rapidă a oraşelor din perioada respectivă. În anii 1960-

2000, emigrarea din mediul rural a variat în limita de 44-71 mii de oameni. Acest fenomen a avut 

impact direct asupra situaţiei demografice prin faptul că în acest proces a fost antrenată 

preponderent populaţia de vîrstă tînără, care constituie aproximativ 70% din schimbul de migranţi. 

Începînd cu anii '90 ai secolului al XX-lea, odată cu deschiderea hotarelor spre Vest, a 

crescut brusc intensitatea migraţiei externe, îndeosebi a celei de forţă de muncă. Cea mai mare 

parte a ei a emigrat din mediul rural. Conform statisticilor MFM, în trimestrul IV 2015, fiecare a 

zecea persoană în vîrstă de 15-64 ani inclusiv (258 mii, sau 9,9%) era plecată din ţară în căutarea 

unui loc de muncă. Plecarea masivă a forţei de muncă din mediul rural a înrăutăţit structura 

demografică a localităților, creînd dezechilibre demografice, diminuînd capacitatea de reproducere 

şi de dezvoltare a lor. Aceste fenomene emigraţioniste au avut drept consecinţă reducerea proporţiei 

populaţiei rurale de vîrstă tînără. Din numărul total de persoane ce migrează din localităţile rurale, 

grupa de vîrsta 16-29 ani constituie 30%. Migraţia unui număr mare de persoane de vîrstă 

reproductivă are consecinţe grave de descreştere a ratei natalităţii şi conduce la depopularea 

mediului rural. 

 

2. Dinamica negativă a ocupării forței de muncă 

Teoria economică demonstrează că creșterea economică generează o creștere a locurilor de 

muncă datorită modernizării și retehnologizării întreprinderilor, atragerii investițiilor interne și 

externe etc. Cu toate acestea, Republica Moldova demonstrează o evoluție specifică în acest sens, 

economia înregistrînd a anumită creștere, dar în paralel cu reducerea locurilor de muncă. Dinamica 

negativă a ocupării forței de muncă are o influență nefastă asupra productivității și creșterii 

economice, deoarece salariile au cea mai mare pondere în veniturile populației, iar nivelul jos al 

acestora și neatractivitatea pieței muncii creează premisele migrației.  
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Migraţia, fiind un fenomen de amploare în Republica Moldova, are numeroase repercusiuni 

economice şi sociale, unele dintre care pot fi apreciate la momentul actual, altele, însă, urmează să 

se manifeste pe termen lung. În ultimele două decenii s-a declanşat un exod masiv al populaţiei din 

spaţiul rural, atît înspre Est, cît şi spre Vest. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, 

migraţia de muncă a afectat într-o proporţie mai mare mediul rural. Sub aspect cantitativ, 

fenomenul migraţie vizează, conform datelor Biroului Naţional de Statistică pentru anul 2016, 

pentru grupele de vîrstă 15-24 ani şi 25-34 ani, 180,8 mii persoane în total pe republică, dintre care 

138 mii tineri din mediul rural care muncesc sau caută un loc de muncă peste hotare.  
Tabelul 1. Populaţia de 15-34 ani aflată la lucru în străinătate, mii persoane 

Grupe de vîrstă 2013 2016 

Total pe 

republică 

Urban Rural Total pe 

republică 

Urban Rural 

15 - 24 ani 69,9 12,2 57,7 69,1 11,0 58,2 

25 - 34 ani 84,1 27,1 57,0 111,7 31,9 79,8 

Total 154,0 39,3 114,7 180,8 42,9 138,0 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor statistice ale BNS al Republicii Moldova 

Astfel, 3 din 4 persoane plecate în străinătate sînt de origine din mediul rural (72,0%). 
Fig. 1. Repartizarea migranţilor după medii, % (2017”) 

 
Sursa: Elaborată de autor în baza datelor statistice ale BNS al Republicii Moldova 

Repartizarea populaţiei pe grupe de vîrstă şi medii este prezentată în figura 2. 
Fig. 2. Repartizarea emigranţilor după grupe de vîrstă şi medii, % (2016) 
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Sursa: Elaborată de autor în baza datelor statistice ale BNS al Republicii Moldova 

Din analiza repartizării emigranţilor în funcţie de medii şi grupe de vîrstă rezultă că circa 

58% din populaţia rurală în vărstă de 15-34 ani se află în străinătate.  

Circa două treimi din cei declaraţi plecaţi sînt bărbaţi. Această situaţie va avea drept 

consecinţă pe viitor astfel de fenomene negative, precum reducerea efectivului forţei de muncă, 
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intensificarea fenomenului de depopulare a mediului rural şi un impact negativ asupra stării 

familiei, inclusiv a educaţiei copiilor.  

 

3. Motivele plecării peste hotare 

Analiza emigranţilor în funcţie de sex şi grupă de vîrstă (figura 3) relevă faptul că 

majoritatea femeilor (76,40%) se regăsesc în rîndul persoanelor adulte (25-54 ani), avînd o 

distribuţie uniformă între grupele de vîrstă 25-34 ani, 35-44 şi 45-54 ani (cîte 24-26%) şi într-o 

proporţie mult mai mică (16,44%) în rîndul tinerilor (15-24 ani) şi, respectiv, 7,1% în rîndul 

persoanelor în vîrstă (55-64 ani). În rîndul bărbaţilor, cea mai mare pondere îi revine grupei de 

vîrstă 25-34 ani (37,9%), urmată de bărbaţii de 15-24 ani (23,1%) şi 35-44 ani (21,26%). Vîrsta 

medie a emigranţilor este de 36,6 ani pentru bărbaţi şi, respectiv, 38,5 ani pentru femei. 
Fig. 3. Repartizarea emigranţilor după grupe de vîrstă şi sex, % (2016) 
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Sursa: Elaborată de autor în baza datelor statistice ale BNS al Republicii Moldova 

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, factorii care au determinat plecarea la 

muncă peste hotare sînt în mare parte de natură economică, reprezentaţi de lipsa oportunităţilor de a 

obţine venituri adecvate pentru trai. Astfel, 3 din 4 (76,5%) emigranţi au indicat ca motiv principal 

al plecării peste hotare salariile mici în Moldova. Printre alte motive au fost invocate lipsa locurilor 

de muncă conform competenţelor/calificărilor avute (8,8%) şi condiţiile de muncă proaste (6,0%), 

(figura 4). 
Fig. 4. Motivele plecării peste hotare, % 

 
Sursa: Migraţia forţei de muncă. Chişinău, 2017, p. 10 



 

 80 

Repartizarea după activitatea economică şi locul de muncă avut pînă la plecare relevă faptul 

că majoritatea emigranţilor au activat în sectorul agricol (43,3%). Totodată, la bărbaţi acest 

indicator (50,3%) este net superior faţă de cel înregistrat la femei (28,4%). Un alt sector important 

în care au activat anterior bărbaţii sînt construcţiile (18,1% din total). În rîndul femeilor, 1 din 4 

(26,9%) a lucrat anterior în administraţie, învăţămînt, sănătate, iar 1 din 3 (22,8%) – în comerţ, 

hoteluri şi restaurante. 
Tabelul 2. Repartizarea emigranţilor conform activității economice (%) 

Activităţi economice Total Bărbaţi Femei 

Total  100,0 100,0 100,0 

Agricultură, economia vînatului şi 

piscicultură 

43,3 50,3 28,4 

Industrie  9,5 8,3 12,0 

Construcţii  13,1 18,1 2,4 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, hoteluri şi 

restaurante 

13,8 9,6 22,8 

Transporturi şi comunicaţii 5,0 6,4 1,9 

Administraţie publică, învăţămînt, sănătate şi 

asistenţă socială 

12,1 5,2 26,9 

Alte activităţi 3,3 2,1 5,7 

Sursa: Migraţia forţei de muncă. Chişinău, 2017, p. 10 

Sondajul realizat de autor confirmă unele din datele menţionate mai sus şi prezintă unele 

clarificări. Mai puţin de jumătate din tinerii din Transnistria chestionaţi (35,93%) intenţionează să 

meargă peste hotare, dintre care pentru 25,56% aceasta ar fi prima experienţă, pentru 10,37% – una 

repetată, iar 64,07% nu intenţionează să părăsească ţara. Aceeaşi situaţie a fost înregistrată şi în 

zona de Nord a republicii, unde 37,45% din respondenţi au optat pentru plecarea lor peste hotarele 

ţării. O situaţie inversă a fost înregistrată în UTA Găgăuzia, unde 51,66% intenţionează să meargă 

peste hotare, iar 48,34% au răspuns negativ 

 

4. Intenţia de emigrare a tinerilor cu vîrsta de 15-24 de ani 
Tabelul 3. Intenţia de emigrare a tinerilor cu vîrsta de 15-24 de ani (în %) 

 Nord UTA Găgăuzia Transnistria 

Da, pentru prima dată 22,63 34,32 25,56 

Da, deja fiind peste hotare 14,82 17,34 10,37 

Nu  62,55 48,34 64,07 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Sursa: Elaborat de autor în baza rezultatelor sondajului 

Respondenţii care intenţionau să emigreze au fost întrebaţi cît timp au de gînd să stea peste 

hotare. Majoritatea tinerilor doresc să emigreze pentru o perioadă relativ scurtă: pentru mai puţin de 

jumătate de an – 26,46%: de la un an pînă la trei ani – 22,90%. Un număr mic de respondenţi ar dori 

să stea peste hotare 3-5 ani (13,54%), iar cei care ar dori să rămînă acolo permanent formează 

17,05% din numărul total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 81 

Fig. 5. „Dacă intenţionaţi să plecaţi peste hotare, pentru cît timp?” (în %) 
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Sursa: Elaborată de autor în baza rezultatelor sondajului 

Sondajul efectuat ne oferă informaţii şi despre ţările de destinaţie pentru emigranţi. Astfel, 

cel mai mare flux de emigranţi este orientat spre Rusia şi Italia, respectiv 44,2% şi 13,6%. Alte 

destinaţii importante includ Ucraina, România, Portugalia, Franţa, Canada, Spania, Grecia şi 

Republica Cehă. Mai există migraţiune de anvergură în Israel, Turcia şi SUA. 
Fig. 6. Ţările de destinaţie pentru emigranţi 
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Sursa: Elaborată de autor în baza rezultatelor sondajului 

Este de menţionat faptul că persoanele originare din sectorul rural tind să aleagă mai 

frecvent Rusia decît alte destinaţii – ţările Europei de Vest, în particular (figura 6). Una din 

explicaţiile acestei tendinţe este costul migraţiei, or este mult mai ieftin să migrezi în Rusia, iar 

gospodăriile rurale (mai nevoiaşe) ar putea, pur şi simplu, să nu fie în stare să aleagă altă destinaţie. 

Pe lîngă aceasta, persoanelor care călătoresc în Rusia li se oferă, în principal, munci fizice sezoniere 

în domeniul construcţiilor şi agriculturii. În ţările occidentale sînt mai răspîndite alte activităţi, cum 

ar fi, bunăoară, asistenţă pentru copii, asistenţă socială sau alimentaţie publică.  

Migraţia persoanelor tinere din zonele rurale este o migraţie determinată de factori 

economici. Majoritatea tinerilor vor să plece în căutarea unui loc de muncă (53,78%), urmaţi de cei 

care ar dori să-şi facă studiile peste hotare (14,06%). Circa 11,84% doresc să se dezvolte 

profesional, iar ponderea celor care intenţionează să călătorească este de 5,69%. Aceste date susţin 

ideea precum că tinerii consideră că nu pot cîştiga destul în Moldova, indiferent de serviciu (tab. 4). 
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Tabelul 4. Distribuirea respondenţilor după scopul plecării peste hotare (în %) 
Scopul Nord UTA 

Găgăuzia 

Transnistria Total 

Studii 20,00 12,88 9,30 14,06 

Muncă 49,47 63,80 48,06 53,78 

Dezvoltare profesională 10,53 11,04 13,95 11,84 

Programe de tip „Work&Travel” 3,16 4,91 7,75 5,27 

Călătorii  3,16 3,07 10,85 5,69 

Vizitarea rudelor 9,47 3,07 6,20 6,25 

Schimb cultural 3,16 1,23 3,10 2,50 

Altele (traiul) 1,05 - 0,78 0,92 

Sursa: Realizat de autor în baza rezultatelor sondajului 

În general, în Republica Moldova, preponderent în regiunile rurale, mişcările migraţionale 

ale tinerilor sînt determinate de factori cum ar fi sărăcia şi lipsa de oportunităţi de angajare. 

Emigranţii moldoveni sînt atraşi de locurile de muncă potenţiale din ţările vecine şi în Uniunea 

Europeană. Situaţia economică nesatisfăcătoare rămîne în continuare factorul dominant, alături de o 

serie de alte cauze ce împiedică reîntoarcerea emigranţilor acasă. Participanţii la sondaj susţin că 

reîntoarcerea este condiţionată de o guvernare mai bună, de oportunităţi de angajare în cîmpul 

muncii, o infrastructură corespunzătoare pentru dezvoltarea afacerilor şi o calitate mai bună a 

serviciilor publice, cum ar fi învăţămîntul şi sănătatea. 

Datele prezentate arată că migrația are atît aspecte pozitive, cît şi negative din punct de 

vedere al mentalităţii, dar şi în plan social. Printre aspectele pozitive putem menţiona circulaţia 

forţei de muncă, care favorizează diseminarea cunoştinţelor tehnice şi a metodelor moderne de lucru 

între statele afectate de fenomenul migraţiei. În Uniunea Europeană, libera circulaţie a persoanelor 

potenţează adoptarea unui mod de gîndire european. Pentru ţările de origine a emigranţilor, 

fluxurile de capital care intră în ţară sporesc într-o oarecare măsură produsul intern brut, dar şi 

creşterea nivelului de trai al familiilor emigranţilor şi al comunităţilor din care aceştia provin. 

Astfel, veniturile ce ar fi putut fi generate de forţa de muncă emigrantă sînt compensate, mai mult 

sau mai puţin, de resursele monetare remise de aceştia în ţara de origine. Raportul în care această 

compensare este pozitivă sau negativă depinde de diverşi factori şi rămîne o problemă complicată.  

Transferurile financiare ajunse în ţară sînt destinate pentru cheltuieli curente, schimbarea 

domiciliului, reamenajarea locuinţei, procurarea unui mijloc de transport, mai rar pentru iniţierea 

unei afaceri. De asemenea, datorită contactului cu societăţile occidentale, apar modificări în stilul de 

viaţă, alimentaţie şi vestimentaţie, creşte nivelul educaţiei sanitare, creşte implicit ponderea 

educaţiei, cel puţin pentru descendenţi. 

Totodată, susţinerea financiară de peste hotare îi face pe tineri mai inerţi în căutarea unui loc 

de muncă şi în lansarea activităţilor antreprenoriale.  

În sondajul realizat de autor, 14,07% din respondenţi au mărturisit că primesc transferuri de 

bani de peste hotare. Această proporţie include doar tinerii care primesc resurse financiare direct de 

la emigranţi, însă numărul persoanelor care beneficiază ar putea fi mai mare, întrucît unele persoane 

ar putea beneficia indirect (tabelul 5).  
Tabelul 5. „Dumneavoastră personal primiţi bani de peste hotare?” (în %) 

 

Răspuns 

Nord UTA Găgăuzia Transnistria Total 

Număr 

de 

persoane 

Pondere % Număr de 

persoane 

Pondere 

% 

Număr de 

persoane 

Ponder 

% 

Număr 

de 

persoan 

Pond. % 

Da 35 12,96 42 15,56 37 13,70 114 14,07 

Nu 235 87,04 228 84,44 233 86,30 696 85,93 

Total 270 100,00 270 100,00 270 100,00 810 100,00 

Sursa: Realizat de autor în baza rezultatelor sondajului 

Conform datelor BNS, familiile emigranţilor utilizează banii primiţi de peste hotare (anexa 

10) în principal pentru acoperirea cheltuielilor curente ale gospodăriei (hrană, îmbrăcăminte, plata 

serviciilor etc.), fapt confirmat de 88,9% din respondenţi (care trimit bani acasă). Pentru fiecare al 
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doilea emigrant (49,7%), la fel de importante sînt cheltuielile legate de procurarea, reparaţia sau 

construcţia caselor/locuinţelor, iar pentru fiecare al treilea (36,0%) – procurarea bunurilor de 

folosinţă durabilă (automobil, TV, computer etc.). Alte scopuri de utilizare a banilor primiţi sînt: 

achitarea/plata datoriilor (16,7%), plata pentru tratament (13,1%), plata pentru studiile membrilor 

familiei (12,6%), investiţii în agricultură (10,2%), odihnă/distracţie (6,0%), 3 din 10 (28,7%) 

respondenți au menționat că economisesc banii primiţi. 

Majoritatea emigranţilor (81,3%) transferă/transmit bani familiilor. Din rîndul acestora, o 

treime (35,8%) transferă/trimit sub 500 USD, 12,4% – între 500 şi 800 USD şi 7,2% 

transferă/trimite mai mult de 800 USD lunar. Au refuzat sau nu au ştiut răspunsul la această 

întrebare un sfert din numărul total de emigranţi. 
Fig. 7. Repartizarea emigranţilor conform sumei banilor transferaţi/trimişi în medie pe lună în ultimii 2 ani, 
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Sursa: Elaborată de autor în baza datelor statistice ale BNS al Republicii Moldova 

 

5. Concluzii 

Fenomenul migraţiei însă generează şi consecinţe negative de ordin social, economic şi 

demografic. Migraţia externă influenţează cantitativ şi calitativ structura populaţiei, constituind o 

problemă demografică complexă pentru Republica Moldova. Autorii studiului „Cartea Verde a 

Republicii Moldova” apreciază migraţia ilegală ca o formă a „exodului de inteligenţă”, deoarece 

populaţia care a emigrat se caracterizează printr-un nivel înalt de instruire (studii superioare sau 

medii de specialitate), cu un înalt nivel de calificare (pedagogi, medici, ingineri). Astfel, o 

consecinţă negativă a migraţiei externe o constituie pierderile de populaţie reproductivă, a 

populaţiei calificate şi economic active.  
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MODELLING ECONOMIC GROWTH BASED ON HUMAN CAPITAL 

INDICATORS 
 

MODELAREA CREȘTERII ECONOMICE ÎN RAPORT CU INDICATORII 

CAPITALULUI UMAN 

 

Cristina CĂUTIȘANU1 

 
Abstract 

Economic growth respresents one of the most widely studied issues in the specialised literature. It captures the 

global evolution of macroeconomic indicators, reflecting the well-being of a nation. The aim of the papers was to 

highlight the importance of human capital in the evolution of economic growth at the level of the European Union 

during the period 1995-2015. The first stage of the analysis was the identification of the factors that influence the 

economic growth. This stage was made by applying the Granger causality tests. The next stage included the 

development of a multiple linear regression model of the dynamics of the economic growth in relation to the identified 

macroeconomic indicators. The model was validated by the Student tests for the significance of the regression 

parameters, the normality tests, the absence of autocorrelation and homoscedasticity of the errors. The main results 

shown that indicators such as the investment in education, unemployment rate and R&D expenditures have a significant 

impact on the economic growth at the European Union level. 

Key words: economic growth, macroeconomic indicators, stationarity, Granger causality, multiple linear 

regression 

JEL: J24, O47 

 

1. Introducere 

Creșterea economică pe termen lung este reprezentată de o creștere potențială a 

productivității unei economii și este rezultatul evoluției unor factori de natură economică dar și de 

altă natură (politică, psihologică, culturală) [1]. În ceea ce privește factorii din sfera economică, 

unul dintre cei mai importanți este cel al capitalului uman. 

Investițiile în capitalul uman au cauzat evoluția în timp a speranței de viață a populației și 

modificările nivelului veniturilor. Aceste investiții au dus la creșterea nivelului de cunoștințe și a 

răspândirii acestora, a nivelului de formare și educare, îmbunătățirea sănătății, dezvoltarea migrației 

și tranziția demografică; cu alte cuvinte, procesul de schimbare a implicat progrese în capitalul 

uman. [2] 

Capitalul uman este definit în Oxford English Dictionary [3] ca reprezentând „abilitățile pe 

care le posedă forța de muncă și este privit ca o resursă sau plus valoare". Conform definiției, există 

posibilitatea de a investi în resursa umană (de exemplu, educație, formare, sănătate) pentru a crește 

rata productivității individului. 

Conceptul de capital uman își are originile la Adam Smith. În a patra sa definiție a 

capitalului Smith a notat: "Achiziționarea de talente în timpul educației, studiului sau uceniciei 

reprezintă o cheltuială reală" [4]. 

Cea mai timpurie folosire formală a termenului „capital uman" în economie îi aparține lui 

Irving Fisher în 1897. Termenul a fost adoptat mai târziu de diverși scriitori, dar nu a devenit o 

parte a limbii curente până la sfârșitul anilor '50 după publicarea articolulului lui Jacob Mincer's în 

Jurnalul de Economie Politică, articol intitulat „Investiții în capitalul uman și distribuția veniturilor 

personale". 

Deși diversi economiști au abordat de-a lungul timpului subiectul muncii și al performanței, 

diferite analize complexe ale investițiilor în educație, cursuri de formare și altele efectuate de Adam 

Smith, Milton Friedman și Afred Marshal nu sunt incluse în discuțiile legate de productivitate. 

Ulterior, Theodore Schultz și alți laureați Nobel au început să ofere mai multă atenție și să 

cerceteze mai mult aportul pe care investițiile în capitalul uman îl au în creșterea economică, dar și 
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alte aspecte legate de economie. Analiza acestor tipuri de investiții începe cu ipoteza conform căreia 

indivizii decid asupra propriei educații, cursurilor de formare, sănătății, comparând beneficiile și 

costurile aferente. Cea mai bună dovadă este faptul că persoanele mai educate tind să câștige mai 

mult decât alții, atât în țările dezvoltate, precum și în cele în curs de dezvoltare. 

 

2. Literatura de specialitate 

Resursele umane reprezintă unul din factorii economici endogeni ai creșterii economice. 

Există numeroase studii care evidențiază faptul că mișcările naturale și migratorii dintr-o țară 

influențează creșterea economică pe termen lung. 

Dintre studiile realizate pe tema influenței mișcării naturale a populației (natalitate, 

mortalitate, fertilitate etc.) asupra creșterii economice, amintim 3 dintre cele mai recente. 

Sundman [5] a studiat relația dintre modificările demografice și creșterea economică în 

cazul Japoniei. Astfel, rezultatele au arătat că tranziția demografică are un impact negativ asupra 

PIB-ului pe locuitor: cu cât venitul național este mai mare, cu atât numărul de nașteriscade. În plus, 

de vreme ce progresul tehnologic are un impact asupra standardului de viață și îngrijirilor medicale, 

cu cât speranța de viață este mai mare cu atât este mai mare numărul persoanelor vârstnice. 

Într-un alt studiu, Popa [6] a făcut o comparație între România și celelalte state din Uniunea 

Europeană din punct de vedere al factorilor demografici și sociali care influențează mediul 

economic. Astfel, în cazul României, a ajuns la concluzia că factorii demografici au o influență 

asupra economiei prin prisma faptului că structura populației și capacitatea de muncă a acesteia 

contribuie la formarea PIB-ului. 

Gideon [7] susține că, în cazul Kenyei, există o legătură puternică și pozitivă între populație 

și creșterea economică măsurată prin rata de creștere a PIB-ului. Rezultatele la care a ajuns în 

lucrarea sa relevă faptul că pentru Kenya se confirmă ipotezele conform cărora creșterea economică 

este rezultatul schimbărilor în cadrul populației și că acest lucru poate duce, în final, și la dezvoltare 

economică. 

În ceea ce privește mișcarea migratorie a populației, există studii care demonstrează faptul 

că există legături semnificative între aceasta și creșterea economică.  

O’Connor [8] realizează un studiu în care corelează numărul de emigranți și imigranți din 

țările UE cu nivelul lor de educație și evidențiază influența pe care o are această corelație asupra 

creșterii economice. Astfel, persoanele cu un nivel crescut al educației au șanse mai mari să ocupe, 

pe căi legale, un loc de muncă într-o țară străină decât persoanele cu un nivel scăzut al educației. 

Nivelul educației migranților și experiența pe care o au în diverse domenii de activitate pot sprijini 

economia țării gazdă.  

Într-un studiu din 2015, Brunow [9] evidențiază un mare avantaj al emigrării – încurajează 

firmele din țările gazdă ale emigranților să investească în țara de origine a emigranților, investițiile 

străine directe fiind unul dintre factorii creșterii economice. De asemenea, un aspect important al 

efectului emigrării asupra creșterii economice este acela că persoanele care se întorc în țara de 

origine preiau din țările gazdă cunoștințe și inovații pe care le pot aplica mai apoi în țările de unde 

provin. 

Bove [10] a realizat o analiză Panel cu date din perioada 1960-2010 pentru țările membre 

ale Națiunilor Unite și asubliniat faptul că diversitatea persoanelor care migrează are un rol 

important în stimularea creșterii economice. Principalele rezultate ale studiului efectuat de Bove au 

arătat că indicele fracționar (măsoară șansa ca 2 indivizi selectați aleator dintr-o populație să 

aparțină unor grupuri etnice diferite) și indicele polarizării (măsoară modul în care indivizii dintr-o 

populație sunt distribuiți în diverse grupuri etnice) au un efect pozitiv asupra creșterii economice, o 

creștere cu 1% a ratelor de creștere a indicilor duc la o creștere cu 0,1% a venitului pe locuitor în 

țările dezvoltate. 

În literatura de specialitate există studii care arată că nivelul de educație și calitatea sănătății 

resurselor umane influențează creșterea economică.  



 

 86 

În studiile economice recente (2013-2016) se pune accentul pe educație ca un factor esențial 

al dezvoltării economice. Aceasta se referă la dezvoltarea competențelor pe care le au oamenii și la 

dezvoltarea cunoștințelor pe care le deține forța de muncă. O serie de studii realizate, în țările 

dezvoltate, cu privire la sursele creșterii economice au demonstrat că educația / dezvoltarea 

capitalului uman reprezintă o sursă semnificativă a creșterii economice. 

Într-un studiu realizat în 2013, Holmes [11] a analizat rolul diferitelor nivele de educație ale 

populației în dobândirea unei creșteri economice. Astfel, acesta ajunge la concluzia că nu există o 

legătură semnificativă între educația superioară și creșterea economică în cazul Marii Britanii în 

ultimii 14 ani. Totodată, rezultatele studiului au arătat că există o legătură semnificativă între 

educația primară, educația secundară, măsuri ale competențelor tehnice, activitatea de cercetare și 

acumularea de capital. 

Dragoescu [12] consideră că educația și în special un nivel ridicat al acesteia poate influența 

creșterea economică în diverse moduri: educația oferă resurselor umane posibilitatea acumulării de 

cunoștințe și dezvoltării unor competențe și, totodată, facilitează progresul tehnologic și inovația. 

Astfel, în studiul realizat în 2015, Dragoescu a analizat relația dintre educație și creștere economică 

în România pentru perioada 1980-2012. Variabilele considerate în studiu au fost: PIB pe locuitor, 

numărul de studenți înscriși în învățământul superior și cheltuielile publice dedicate educației. 

Studiul a arătat că, pentru perioada considerată, există o legătură puternică pozitivă între numărul de 

studenți înscriși în învățământul superior și creșterea economică. 

Într-o altă abordare, după părerea lui Hanushek [13], câștigurile individuale sunt deseori 

dependente de competențele pe care le are individul. În studiile realizate la nivelul țărilor OECD, 

Hanushek a demonstrat că distribuția competențelor în societate este strâns legată de distribuția 

veniturilor. Totodată, poate cel mai important, creșterea economică este puternic afectată de 

competențele forței de muncă. 

Pe lângă nivelul de educație al resurselor umane, gradul de sănătate reprezintă un alt aspect 

care trebuie luat în considerare atunci când vorbim de calitatea resurselor umane ca factor pentru 

creșterea economică. 

Într-un studiu din 2007, Weil [14] face o sinteză a principalelor cercetări realizate pentru a 

evidenția legătura dintre sănătate și creșterea economică. Astfel, Weil consideră că studiile care au 

pus în prim plan legătura dintre sănătate și rezultatele economice, atât la nivel individual cât și la 

nivel național, au luat în considerare 2 moduri în care se poate cuantifica sănătatea: “intrările în 

sănătate” (input into health) și “rezultate în sănătate” (health outcomes). Primul mod de cuantificare 

a sănătății se referă la factorii fizici care influențează starea de sănătate a indivizilor și include 

factori precum: nutriția, expunerea la patogeni și disponibilitatea îngrijirilor medicale. Cel de-al 

doilea mod de cuantificare a sănătății se referă la caracteristici determinate de starea de sănătate a 

indivizilor și de moștenirea genetică și include speranța de viață, rezistența la eforturi mari, o 

memorie bună etc. Pentru a explica diferențele între țări sau indivizi în ceea ce privește veniturile, 

este foarte importantă analiza influenței sănătății asupra abilităților de a produce venituri. 

Într-o altă abordare, Noronha [15] identifică 3 mecanisme prin care starea de sănătate a 

populației afectează creșterea economică. Primul mecanism se referă la impactul direct dintre starea 

de sănătate a populației și câștigurile individuale. Astfel, un nivel scăzut al stării de sănătate poate 

cauza, la nivel individual, o scădere a productivității muncii, o scădere a numărului de ore lucrate 

eficient și o participare din ce în ce mai scăzută la forța de muncă, toate acestea contribuind la o 

scădere a nivelului de creștere economică. Al doilea mecanism prin care starea de sănătate a 

populației afectează creșterea economică se referă la impactul indirect al sănătății asupra educației. 

Cu alte cuvinte, starea de sănătate a individului afectează posibilitatea de a se prezenta la școală și 

abilitățile acestuia de a învăța. În același context, Noronha identifică și legătura dintre ratele de 

mortalitate și fertilitate și efectele acestora asupra educației. Familiile cu rate mari ale mortalității 

infantile tind să aibă, de asemenea, rate mari ale fertilității pentru a compensa decesul infantil al 

copiilor pe care i-au avut înainte, iar creșterea numărului copiilor corelată cu un venit constant duce 
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la o scădere a resurselor pe care le au părinții pentru a investi în educația copiilor. Al treilea 

mecanism identificat de Noronha se referă la efectul stării de sănătate a populației asupra 

investițiilor în capitalul fizic. Acest mecanism poate funcționa fie prin rate de economisire, fie prin 

externalități. 

Khan [16] a realizat o analiză de Panel în care a inclus țările membre SAARC (South Asian 

Association for Regional Cooperation) și a studiat legătura dintre cheltuielile cu îngrijirile medicale 

și creșterea economică pentru perioada 1995-2012. Principalele rezultate au arătat că o legătură 

pozitivă și semnificativă între PIB/locuitor și cheltuielile cu îngrijirile medicale. Acest lucru implică 

faptul că orice șoc care are o influență negativă asupra PIB/ locuitor va produce, de asemenea, un 

efect negativ asupra volumului de cheltuieli destinate îngrijirilor medicale. Autorul studiului este de 

părere că, pentru a creștere volumul cheltuielilor pentru îngrijiri medicale, este necesară creșterea 

veniturilor pentru ca populația să aibă acces mai ușor la hrană sănătoasă sau la educație. 

Scopul acestui studiu este de a analiza influența capitalului uman asupra evoluției creșterii 

economice de la nivelul Uniunii Europene pentru perioada 1995-2016. 

 

3. Date statistice 

Baza de date cuprinde 28 de unități statistice reprezentate de țările membre ale Uniunii 

Europene. Pentru fiecare unitate, am atașat valorile corespunzătoare variabilelor analizate. În tabelul 

1, pentru fiecare indicator utilizat în analiză am adăugat informații referitoare la definiția acestuia, 

sursa datelor și notația folosită în baza de date. 
Tabelul 1. Variabile utilizate în studiul empiric 

Nume indicator Definiție Notație Sursă 

Variabilă dependentă 

Rata de creștere a 

PIB/ loc (%) 

PIB / locuitor este PIB împărțit la numărul 

populației de la mijlocul anului: 

. PIB exprimă valoarea brută 

de piaţă a bunurilor economice finale produse în 

interiorul unei ţări într-o anumită perioadă, de 

regulă, un an, de către agenţii economici 

autohtoni şi străini. Rata de creștere a PIB/ 

locuitor se poate calcula cu ajutorul PIB/ 

locuitor, în raport cu anul precedent: 

 
 

GDP_ 

CAP_ 

GR 

Eurostat 

Variabile independente 

Rata de dependență 

totală (% din 

populația activă) 

Rata de dependență a persoanelor cu vârsta mai 

mică de 15 ani sau mai mare de 64 de ani de 

populația activă (15-64 ani). 

R_DEP Worldbank 

Speranța de viață la 

naștere (ani) 

Numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un 

nou-născut, dacă ar trăi tot restul vieţii în 

condiţiile mortalităţii pe vârste din perioada de 

referinţă a tabelei de mortalitate. 

L_EXP 
United 

Nations 

Rata șomajului (%) 

Reprezintă raportul dintre numărul șomerilor 

înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de 

muncă și populația activă civilă (șomeri + 

populație ocupată civilă). 

R_ 

UNEMP 
Eurostat 

Cheltuieli cu 

cercetarea și 

dezvoltarea (% din 

PIB) 

Cercetarea și dezvoltarea cuprinde activitățile 

creative cu scopul de a crește volumul de 

cunoștințe despre culură și societate și utilizarea 

acestuia în crearea de noi aplicații. 

RD_ 

EXP 
Worldbank 

Urbanizarea (%) 
Procentul populației care locuiește în mediul 

urban. 
URB Worldbank 
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4. Metoda de lucru 

Pentru a modela creșterea economică în raport cu indicatorii capitalului uman, voi parcurge 

următoarele etape: i) selectarea factorilor de influență a formării producției industriale; ii) 

identificarea și estimarea modelului de regresie liniară; iii) validarea modelului. 

În modelarea seriilor de timp, o condiție importantă pe care trebuie să o îndeplinească seria 

este staționaritatea. Staționaritatea în sens larg presupune îndeplinirea umătoarelor condiții [17]: 

▪ M(Yt) = μ,∀ t∈Z   (media este constantă și independentă de timp) 

▪ V(Yt) = σ2 < ∞,∀ t∈Z   (dispersia este finită) 

▪ Cov(Yt ,Yt+1) = E[(Yt-μ)(Yt+1-μ)] = γk   (autocavarianța este independentă de timp și depinde 

doar de ecartul (decalajul) de k dintre momente) 

Testul de staționaritate folosit este ADF (Augmented Dickey - Fuller). Acesta ajută la  

stabilirea categoriei în care se încadrează o serie de timp (staționară sau nestaționară - deterministă 

sau stochastică). 

Se pot defini 3 modele autoregresive: simplu (4), cu termen constant (5) sau cu tendință (6). 

Fiecare dintre acestea se poate scrie astfel:  

ttt YY   1                                                         (4) 

ttt YY   1                                                    (5) 

ttt tYY   1                                               (6) 

Pentru a decide din ce categorie face o serie de timp, este necesară estimarea parametrilor 

 , β și γ. Semnificația ultimilor doi se verifică cu testul Student. Testarea semnificației 

parametrului  , constă în verificarea ipotezei nule potrivit căreia 0:0 H  (seria are rădăcină 

unitate și este nestaționară), contra ipotezei alternative 0:1 H  (seria nu are rădăcină unitate și 

este staționară). Se aplică un test Student unilateral stânga, dar ale cărui valori critice sunt diferite 

de cele ale distribuției Student și au fost calculate de autorii Dickey și Fuller. 

Regula de decizie constă în compararea valorii probabilității empirice p_value cu pragul de 

semnificație  , astfel: dacă p_value este mai mare decât pragul de semnificație  , ipoteza nulă nu 

se respinge, deci seria de timp este nestaționară. 

Dacă seria nu este staționară, se procedează la diferențierea seriei și se reia procedura de 

testare asupra seriei în diferențe. Dacă testul este respins total sau parțial pentru modelul (6), se 

testează la fel modelele (5) și (4). 

După ce ne asigurăm că variabilele din analiză sunt staționare, vom aplica testul de 

cauzalitate Granger pentru a studia legăturile de cauzalitate între variabile. 

Considerând două variabile 1X  şi 2X , cauzalitatea Granger constă în testarea modelului de 

regresie de forma: 

t

m

j
jtj

n

i

itit uXXX 1

1

2

1

11  





   

t

n

j
jtj

m

i

itit uXXX 2

1

1

1

22  





                              (7) 

Testul de cauzalitate Granger presupune parcurgerea următoarelor etape: se selectează 

variabilele pentru care se dorește aplicarea cauzalității; se identifică decalajul optim pentru modelul 

VAR între cele două variabile (se sugerează, astfel, forma corectă a modelului econometric dintre 

variabile); se estimează modelul VAR de ordin k și se realizează testarea cauzalității cu testul Wald. 

Considerând două variabile 1X  şi 2X , ipoteza nulă a testului presupune că variabilă 1X nu 

este cauză pentru variabila 2X . Testul se aplică pentru un prag de semnificație  , de regulă 

05,0 . Potrivit regulii de decizie, ipoteza nulă se respinge dacă valoarea probabilității p-value 

este mai mică decât pragul de semnificație α. Testul verifică și cauzalitatea inversă între cele două 

variabile. 
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Modelul de regresie liniară multiplă reprezintă o generalizare a modelului de regresie liniară 

simplă, în care apar cel puțin două variabile explicative (independente). Foma generală a unui astfel 

de model este: 

  pp XXY 110    (8) 

unde Y reprezintă variabila dependentă, β0 ordonata la origine, βj  coeficienții de regresie, X1, X2... 

variabilele independente, iar ε variabila reziduală.  

Pentru a valida un model econometric, este obligatorie verificarea îndeplinirii unor ipoteze 

atât la nivelul componentei deterministe cât și la nivelul componentei stochastice [18]. 

Astfel, pentru componenta deterministă este necesară validarea ipotezei de necoliniaritate a 

variabilelor independente. Pentru verificare se folosesc indicatorii VIF și TOL. Ipoteza nulă 

presupune necoliniaritatea variabilelor independente. 

Pentru componenta stochastică se verifică următoarele ipoteze [19]: influența componentei 

eroare la nivelul seriei este nulă, ipoteza de homoscedasticitate, ipoteza de independență și ipoteza 

de normalitate. 

Ipoteza de homoscedasticitate presupune ca varianța erorilor să fie constantă (erorile sunt 

homoscedastice), iar una dintre metodele utilizate este analiza grafică a pătratelor reziduurilor, care 

reprezintă tocmai dispersia acestora întrucât media lor este zero. Ipoteza de independență impune 

lipsa unei autocorelații între erori, ipoteza nulă fiind 0,0:0  kH k . Testul cel mai frecvent 

folosit pentru verificarea acestei ipoteze este testul Durbin – Watson, care constă în testarea 

semnificației coeficientului de corelație de ordin întâi dintre erori. Potrivit ipotezei de normalitate 

erorile urmează o lege normală de medie 0 și varianță 
2
 , ),(~ 2

  Nt . Ipoteza nulă se poate 

verifica cu testul Kolmogorov-Smirnov. 

 

5. Rezultate 

În această secțiune voi începe cu prezentarea rezultatelor obținute în urma verificării 

staționarității seriilor de timp analizate. Apoi, voi evidenția principalele relații de cauzalitate 

rezultate din analiza de cauzalitate Granger iar, în cele din urmă voi prezenta rezultatele modelării 

creșterii economice în raport cu indicatorii capitalului uman. 

Verificarea staționarității variabilelor considerate se face cu testul de rădăcină unitate 

Augmented Dickey – Fuller. Pentru fiecare din cele trei modele ale testului ADF, tabelul 2 prezintă 

următoarele rezultate: probabilitatea testului, valoarea calculată a statisticii t, tcalculat, și valoarea 

critică a testului pentru un risc   de 0,05, tteoretic.  
Tabelul 2. Rezultatele verificării rădăcinii unitate cu testul ADF, pentru indicatorii considerați 

Variabila 

staționară Semnif. None 
Intercept Trend & Intercept 

ϕ C ϕ C Trend 

1 2 3 4 5 6 7 8 

GDP_CAP_G

R 

Prob 0,027 0,039 0,059 0,027 0,008 0,037 

tcalculat -2,239 -3,138 2,008 -3,991 3,004 -2,277 

tteoretic -1,959 -3,020 - -3,673 - - 

GDP_CAP_G

R_ST 

Prob 0,003 0,006 0,927 0,027 0,530 0,512 

tcalculat -4,151 -4,009 0,092 -3,991 0,641 -0,670 

tteoretic -1,960 -3,029 - -3,277 - - 

L_EXP 

Prob 1,000 0,977 0,992 0,012 0,000 0,000 

tcalculat 6,158 0,401 -0,009 -4,422 4,435 4,433 

tteoretic -1,961 -3,040 - -3,673 - - 

L_EXP_ST 

Prob 0,001 0,002 0,832 0,012 0,982 0,937 

tcalculat -4,709 -4,580 -0,215 -4,422 -0,021 -0,079 

tteoretic -1,960 -3,029 - -3,673 - - 

R_DEP I[0] 

Prob 0,946 0,858 0,575 1,000 0,000 0,000 

tcalculat 1,317 -0,558 0,571 5,434 -5,679 7,316 

tteoretic -1,960 -3,029 - -3,658 - - 
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I[1] 

Prob 0,977 0,994 0,203 0,523 0,036 0,009 

tcalculat 1,787 0,973 1,323 -2,079 -2,276 2,955 

tteoretic -1,960 -3,029 - -3,673 - - 

I[2] 

Prob 0,001 0,003 0,038 0,038 0,030 0,009 

tcalculat -3,449 -4,427 2,260 -3,926 -2,573 3,257 

tteoretic -1,961 -3,040 - -3,759 - - 

R_DEP_ST 

Prob 0,000 0,012 0,180 0,038 0,581 0,296 

tcalculat -5,436 -3,842 1,439 -3,926 -0,571 1,102 

tteoretic -1,961 -3,081 - -3,759 - - 

R_UNEMP 

I[0] 

Prob 0,437 0,081 0,015 0,270 0,029 0,928 

tcalculat -0,617 -2,770 2,707 -2,635 2,409 0,090 

tteoretic -1,959 -3,029 - -3,673 - - 

I[1] 

Prob 0,002 0,035 0,829 0,102 0,340 0,346 

tcalculat -3,310 -3,214 -0,218 -3,271 -0,987 0,974 

tteoretic -1,961 -3,040 - -3,690 - - 

RD_EXP 

I[0] 

Prob 0,982 0,918 0,738 0,161 0,008 0,012 

tcalculat 1,920 -0,233 0,340 -2,977 2,993 2,798 

tteoretic -1,960 -3,029 - -3,658 - - 

I[1] 

Prob 0,000 0,000 0,069 0,000 0,662 0,633 

tcalculat -6,708 -7,462 1,941 -7,305 0,444 0,485 

tteoretic -1,960 -3,029 - -3,673 - - 

URB 

Prob 0,005 0,006 0,022 0,244 0,014 0,005 

tcalculat -2,223 2,698 -2,498 -2,706 2,726 3,195 

tteoretic -1,959 -3,020 - -3,658 - - 

Din tabelul de mai sus se poate observa că seriile de timp GDP_CAP_GR, L_EXP și 

R_DEP sunt influențate de variabila timp. Pentru a îndepărta această influență, am realizat pentru 

fiecare dintre acestea un model de regresie în care variabila independentă a fost timpul și am salvat 

componenta eroare. Mai departe, cu ajutorul componentei eroare din modele am verificat 

staționaritatea seriilor. Pe parcursul următoarelor analize voi folosi variabilele GDP_CAP_GR_ST, 

L_EXP_ST și R_DEP_ST. 

În ceea privește ordinele de integrare, tabelul 2 evidențiază faptul că varibilele URB, 

GDP_CAP_GR_ST și L_EXP_ST sunt staționare în nivel (I[0]), variabilele R_UNEMP și 

RD_EXP se staționarizează printr-o diferență (I[1]) și se vor utiliza mai departe astfel: 

D(R_UNEMP,1) și D(RD_EXP,1). Variabila R_DEP se staționarizează prin 2 diferențe, I[2]. 

Pentru variabilele staționare s-a aplicat testul de cauzalitate Granger. Rezultatele obținute 

sunt prezentate în tabelul 3. Coloana 3 prezintă probabilitatea atașată testului Wald de verificare a 

ipotezei potrivit căreia indicatorul macroeconomic considerat nu este cauză Granger pentru rata de 

creștere a PIB/ locuitor. Coloana 4 prezintă rezultatele verificării cauzalității inverse: 

GDP_CAP_GR nu este cauză Granger pentru indicatorul macroeconomic. 
Tabelul 3. Tabel de sinteză pentru verificarea cauzalității Granger 

Reultatele obținute indică următoarele relații de cauzalitate: cheltuielile cu cercetarea și 

dezvoltarea sunt cauze pentru rata de creștere a PIB/loc, rata șomajului este cauză pentru rata de 

creștere a PIB/loc. 

Variabila X 
Lag 

(decalaj) 

Probabilitatea (Wald) 

H0: X nu este cauză pt 

GDP_CAP_GR 

H0: GDP_CAP_GR nu 

este cauză pt X 

1 2 3 4 

L_EXP_ST 2 0,913 0,061 

R_DEP_ST 2 0,313 0,549 

D(RD_EXP,1) 1 0,008 0,930 

D(R_UNEMP,1) 1 0,025 0,162 

URB 2 0,170 0,707 
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Se încearcă identificarea un model de regresie care descrie PIB/loc în funcție din Uniunea 

Europeană în raport cu factorii cauză identificați mai sus. Se obține modelul semnificativ statistic 

din tabelul 4. 
Tabelul 4. Model de regresie semnificativ statistic 

 

 

 

 

 

 

Pentru modelul de mai sus se verifică ipotezele de semnificație a parametrilor de regresie și 

ipotezele formulate asupra erorilor de regresie. 

Modelul păstrează ca predictori valorile proprii ale ratei șomajului și cheltuielilor cu 

cercetarea și dezvoltarea, ambele decalate cu o perioadă. Acest modelul explică 70% din variația 

variabilei dependente (rata de creștere a PIB/loc) iar toate testele statistice validează acest model: 

coeficienții sunt semnificativi statistic pentru 05,0 ; erorile nu sunt autocorelate, 

( )321,2;679,1()4;(793,1  Lu dddw ); erorile sunt homoscedastice, potrivit analizei grafice a 

dinamicii pătratului erorilor iar erorile sunt normal distribuite, potrivit testului Kolmogorov-

Smirnov (p-value=0,737). 

 

6. Concluzii 

Acest articol prezintă rezultatele analizei empirice a indicatorilor reprezentând capitalul 

uman care pot explica variația ratei de creștere a PIB/loc din Uniunea Europeană pentru perioada 

1995-2015.  

Potrivit testelor de cauzalitate Granger, rata șomajului și cheltuielile cu cercetarea și 

dezvoltarea sunt factori cauză ai ratei de creștere a PIB/loc. Rezultatele obținute sunt susținute de 

rezultatele unor studii din literatura de specialitate. 

Modelarea ratei de creștere a PIB/loc în raport cu rata șomajului și cheltuielile cu creșterea 

și dezvoltarea a dus la rezultate semnificative din punct de vedere statistic. Astfel, variabilele 

independente din model explică în proporție de 70% variația variabilei dependente. 

Prezentul studiu va putea fi continuat cu analiza altor categorii de  factori de influență ai 

creșterii economice: resurse umane, investiții străine directe, progresul tehnic și gradul de 

deschidere a economiei. 
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Abstract 

The Euroregion, as a way of cross-border cooperation, ensures the functionality of the economic system of 

border areas in the neighboring countries. Of course, both the activities of the Euroregions and the cross-border 

cooperation have been studied over the years and the results of the investigations have been presented at various 

scientific sessions and have been published. However, the development of any Euroregion is influenced by an 

overwhelming number of political, economic and social factors that are extremely dynamic. Moreover, these factors are 

often marked by dynamism, often uncertainty and risk, sometimes even hostility. 

This situation forces us to intensify the concerns, including the studies, on the activity of the Euroregions and 

the cooperation between the border areas of the Republic of Moldova and Romania. The article focuses on the factors 

that influence the cooperation of the border areas of the nominated countries. Based on the study, the authors come up 

with some proposals that would change the situation to "better." 

Key words: Euroregion, efficiency, objective, development, expectation 

JEL: F2, O1, R1 

 

1. Introducere 

Republica Moldova după aprobarea Declarației de Independență (27 august 1991), depune 

eforturi substanțiale pentru a-și consolida locul printre națiunile democratice și a-și dezvolta 

economia astfel încât să se miște energic spre faimosul „mai bine”.  

La realizarea acestui „mai bine”, fără îndoială, contribuie modul și nivelul cooperării 

economice și sociale a spațiilor geografice transfrontaliere care includ unități administrativ-

teritoriale din statele vecine. Cooperarea între zonele frontaliere ale Republicii Moldova și România 

se realizează în spațiul euroregiunilor.  

De cooperarea transfrontalieră sunt preocupate atât autoritățile publice naționale cât și ale 

unităților administrativ – teritoriale membre ale Euroregiunii. Problemele Euroregiunii se discută în 

cadrul Forumului pentru cooperare transfrontalieră și integrare europeană.  

Pe parcursul anilor s-a studiat atât cooperarea transfrontalieră cât și aportul euroregiunilor la 

dezvoltarea zonelor transfrontaliere ale Republicii Moldova și României. Însă, factorii politici, 

economici și sociali ce influențează dezvoltarea acestor zone sunt într-o dinamică impunătoare și, 

evident, se cere a medita asupra realizărilor pentru a contura unele măsuri ce ar contribui la 

eficientizarea activității în aceste zone, ce determină actualitatea prezentului studiu. 

 

2. Accepțiuni, rol și caracteristici 

A coopera înseamnă a colabora, a-și da concursul la o acțiune, a lucra împreună cu cineva. 

Altfel zis, cooperarea presupune conlucrarea unor persoane, unități economice, state în scopul 

creșterii eficienței pe baza avantajului reciproc. Cooperarea, scrie Iordan G. Bărbulescu [2,24], 

constă în disponibilitatea statelor naționale de a „munci împreună” pe „deasupra” frontierelor 

naționale în scopul atingerii unor obiective comune conservându-și, însă, suveranitatea.  

Spațiile regiunilor şi/sau  agenții economici de pe ambele pârți frontaliere ale țârilor vecine 

se confruntă cu multiple provocări comune, care determină necesitatea cooperării între ele, altfel 

zis, necesitatea cooperării transfrontalieră. 
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Acest proces complex de adâncire a interdependenților dintre regiunile de frontieră, de 

regulă, au următoarele obiective-cheie: 

▪ dezvoltarea economică și socială armonioasă pe ambele părți ale frontierelor comune prin 

organizarea întreprinderilor comune, promovarea turismului, ajustarea sistemelor energetice, de 

transport, de comunicații, sporirea comerțului și investițiilor; 

▪ încurajarea activităților comune de supraveghere și gestionare a resurselor naturale şi 

deșeurilor, a sănătății publice și tratarea bolilor transmisibile, prevenirea și combaterea crimei 

organizate, intensificarea luptei împotriva corupției, imigrării ilegale și traficului uman; 

▪ promovarea democrației și valorilor comunitare prin îmbunătățirea contactelor societății 

civile, cooperarea educațională, socială și culturală. 

Conferința Permanentă a Puterilor Locale și Regionale ale Consiliului Europei, înființată în 

1975 și transformată în 1994 în Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa) au promovat și 

susțin în continuare politica de cooperare transfrontalieră prin dezvoltarea euroregiunilor.  

Conceptul de euroregiune, ca forma de cooperare, s-a impus având la baza interesele 

economice si politice comune. Euroregiunile au menirea să contribuie la dezvoltarea economică și 

socială a spațiilor transfrontaliere ce includ unități administrativ-teritoriale din state vecine.  

În legislația germană, sunt prezentate următoarele caracteristici distincte ale euroregiunilor: 

▪ reprezintă formele cele mai eficiente ale cooperării din zonele de frontieră; 

▪ ajută la echilibrarea nivelelor de dezvoltare diferită a zonelor de frontieră; 

▪ consolidează încrederea și spiritul de cooperare a locuitorilor; 

▪ constituie terenul de exersare a bunei vecinătăți și a integrării; 

▪ ajută la depășirea moștenirilor negative ale trecutului; 

▪ constituie elemente importante ale atenuării discrepanțelor dintre statele dezvoltate 

economic din UE și noile membre. 

Literatura de specialitate prezintă o gamă largă de definiții a euroregiunii. Noi vă propunem 

doar opinia lui Silviu Neguț [1,42], care definește euroregiunile ca „zone sau regiuni de interferență 

economica și nu numai, în care doua sau mai multe state valorifică in comun resursele materiale și 

umane prin inițierea si derularea unor activități si programe agricole, industriale, de transport si 

comunicații, turistice, comerciale.”  

Generalizând, considerăm că „Euroregiunea reprezintă teritoriul unităților locale, de o 

parte și de alta a frontierei, care își asumă angajamente de cooperare cu scopul de a asigura 

echilibrul de interese și de a crește nivelul de trai al populației din zonă”. 

În literatură se afirmă că prima euroregiune a fost Benelux, creată inițial ca Uniune 

Vamală a componentelor Belgiei, Olandei și Luxemburgului. Tratatul Uniunii Vamale 

Beneluxul a fost semnat la Londra, în 1944, de guvernele celor trei țări, aflate atunci în exil în 

Marea Britanie. Tratatul a fost pus în funcțiune în 1947 și a încetat să existe în 1960, când a fost 

înlocuit de entitatea denumită Uniunea Economică a Beneluxului. 

Sunt, însă, autori care susțin că prima euroregiune a fost Regio Basiliensis, constituită în 

1963 pe baza ariei orașului Basel.  

Formarea și dezvoltarea euroregiunilor s-a intensificat după apariția „Convenției-cadru 

europene privind cooperarea transfrontalieră între colectivitățile sau autoritățile teritoriale".  

Cooperarea transfrontalieră a Republicii Moldova a căpătat un cadru oficial odată cu 

semnarea la Ismail în 3-4 iulie 1997 a Protocolului de cooperare trilaterală între guvernele Ucrainei, 

Republicii Moldova și României.  

În cadrul Protocolului respectiv la 14 august 1998 a fost semnat parteneriatul între 

structurile administrativ-teritoriale din România (Consiliul Județean Tulcea, Consiliul Județean 

Galați, Consiliul Județean Brăila), Republica Moldova (Consiliul Raional Cahul și Consiliul 

Raional Cantemir) și Ucraina (prin Administrația Raională de Stat Odessa, Consiliile Regionale 

Odessa și Reni). Unsprezece ani mai târziu, pe 20 martie 2009, partenerii au hotărât constituirea 

Asociației de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Londra
https://ro.wikipedia.org/wiki/1944
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Britanie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1947
https://ro.wikipedia.org/wiki/1960
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ismail
https://ro.wikipedia.org/wiki/3_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/4_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1997
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La 22 septembrie 2000 Republica Moldova, România și Ucraina au semnat, în municipiul 

Botoșani, Acordul cu privire la Euroregiunea „Prutul de Sus”. 

La 18 septembrie 2002, la Iași, a fost semnat Protocolul cooperării transfrontaliere în cadrul 

Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru”. Din 1 ianuarie 2015 a devenit membru al Euroregiunii Siret-Prut-

Nistru și UTA Gagauz-Yeri cu dreptul de vot. 

Astfel, practic, spațiul Republicii Moldova, cu excepția segmentului din partea stângă a 

Nistrului, este parte a Euroregiunilor Prutul de Sus, Siret-Prut-Nistru și Dunărea de Jos. 

Cooperarea transfrontalieră, acest proces de adâncire a interdependenților dintre unitățile  

administrativ teritoriale ale Republicii Moldova și județele din România, părți componente ale 

euroregiunilor, se produce în cazul intereselor reciproce cu privire la dezvoltarea economiei, în 

special, a agriculturii, în zonele de frontieră. 

 

3. Cum se dezvoltă agricultura în Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”? 

Funcționalitatea oricărui sistem economic bazat pe relațiile de piață și deschis față de lume 

depinde, în mod hotărâtor, de nivelul dezvoltării agriculturii.  

Pentru toate țările, inclusiv pentru Republica Moldova și România, agricultura a fost și 

rămâne suportul existenței umane și, prin urmare, constituie cel mai puternic factor de echilibru în 

armonizarea dezvoltării economice. 

Contribuția agriculturii la formarea PIB-ului în România se reduce de la 23.74% în anul 

1990 (tabelul 1) la 4.76% în 2015 sau cu circa 19 puncte procentuale, iar în Republica Moldova s-a 

micșorat, respectiv, de la 36.14% la 14,38% sau cu circa 12 puncte procentuale.  
Tabelul 1. Contribuția agriculturii la formarea produsului intern brut, % 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Estonia - 5.84 4.84 3.50 3.19 3.95 4.07 3.59 3.67 3.38 

Letonia  - 8.93 5.19 4.32 4.49 3.92 3.71 3.64 3.45 3.25 

România  23.74 21.42 12.06 9.52 6.41 7.48 6.01 6.35 5.36 4.76 

R. Moldova 36.14 33.02 29.03 19.53 14.45 14.26 13.43 14.29 15.23 14.38 

Ucraina 25.57 15.40 17.08 10.40 8.27 9.49 9.05 10.16 11.79 14.04 

R. Federația Rusă  16.61 7.16 6.43 4.97 3.87 4.37 3.93 3.95 4.21 4.63 

Sursa: alcătuită de autori în baza informației de pe http://data.worldbank.org/indicator 

Contribuția agriculturii la formarea PIB-lui Republicii Moldova în 2015 a fost de 3.02 ori 

mai mare decât în România și de circa 4.4 mai mare decât în Letonia.  

Agricultura națională, atât a R. Moldova cât și a României, începând cu anii 90 a secolului 

trecut traversează o etapă dificilă a schimbărilor generate de reforme.  

http://data.worldbank.org/indicator
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Desființarea sistemului centralizat administrat și instituirea economiei bazate pe relațiile de 

piață, demontarea proprietății publice și constituirea proprietății private, în special a fondului 

funciar, chiar dacă sunt procese dureroase de transformări radicale, au fost și rămân imperios 

necesare. 

Aici se cere să ne amintim că modelele și procedurile de reformare a economiei, procesul 

demonopolizării proprietății de stat asupra fondului funciar și, ca urmare, recunoașterea pământului 

ca marfă, afirmarea în practică a diferitelor tipuri de proprietate în agricultură care s-a produs după 

anul 1990 pe ambele maluri ale Prutului se deosebesc considerabil. Așa, privatizarea fondului 

funciar în România s-a produs prin retrocedarea terenurilor foștilor proprietari. Chiar dacă acest 

proces în județele Iași și Vaslui, care-s parte componentă a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, a fost 

suficient de anevoios, începând cu anul 2005, după cum arată diagrama 1, practic tot fondul funciar 

a devenit privat. 

Diagrama 1. Suprafața cultivată cu principalele culturi, pe forme de proprietate în județele Iași și Vaslui, 

hectare 

 
Sursa: elaborată de autori în baza informației selectate pe www.insse.ro 

În Republica Moldova privatizarea terenurilor agricole s-a produs prin transmiterea cotei 

egale (deși, „Concepția reformei agrare și a dezvoltării social-economice a satului”, adoptate de 

Parlamentul Republicii Moldova în 15 februarie 1991, specifica transmiterea cotei echivalente) 

membrilor gospodăriilor agricole și unor categorii de locuitori ai satului, ceea ce, în opinia noastră, 

a generat diferențierea atitudinii deținătorilor față de pământ.  

La 1 ianuarie 2016  din totalul celor 2499.6 mii hectare de terenuri agricole (tabelul 2), 

1851.0 mii ha sau circa 74 la sută sunt în proprietate privată. 
Tabelul 2. Terenurile agricole, la 1 ianuarie 2016 

Indicii 
Total 

din care 

publică privată 

mii ha % mii ha % mii ha % 

Terenuri agricole, total 2499.6 100 648.6 100 1851.0 100 

din care: - teren arabil 1822.9 72.8 265.2 40.9 1557.7 84.2 

- plantații multianuale  288.9 11.6 37.3 5.8 251.6 13.6 

         inclusiv: - livezi 132.6 5.3 21.9 3.4 110.7 6.0 

                          - vii 136.2 5.4 8.1 1.2 128.1 6.9 

              - pășuni  345.0 13.8 339.8 52.4 5.2 0.3 

              - pârloagă  40.7 1.6 4.7 0.7 36.0 1.8 

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova 

Printre terenurile agricole în proprietate publică cu 98.5% din total domină pășunile. 

Terenurilor arabile în proprietate privată le revene 85.5% din totalul acestora. Plantațiile 

multianuale din sectorul privat formează 87.1% din totalul acestora, inclusiv livezile – 83.5% și 

viile – 94.1 la sută. 
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În plus, constatăm că în Republica Moldova transmiterea cotei de pământ s-a realizat în 

spațiul mentalității moștenite din vechiul sistem. Mulți dintre cei ce au obținut teren agricol sunt din 

generația care s-a pomenit într-o țară independentă, venind din al URSS unde în anii ‘50 a avut 

parte de o copilărie patriarhală, prins în școala, unde în anii ‘60 și legile fizicii acționau după 

indicațiile partidului, studiind în anii ‘70 în universitate cât de fericit va trăi în comunism, 

încadrându-se în anii ‘80 în câmpul muncii în perioada „luminoasă” a stagnării unde prinsese la 

rădăcini corupția, iar în anii ’90 i s-a încredințat reformarea agriculturii naționale. Reprezentanții 

acestei generații, obținând dreptul de proprietar, erau convinși că „peste noapte” vor devină bogați 

fără a depune careva efort. Evident s-au disperat profund când s-au confruntat cu realitățile, mai 

ales, cu cele generate de prețurile la care se vinde producția agricolă și prețurile la care se cumpără 

tot ce se consumă pentru a obține produsele agricole. În consecință terenurilor pârloagă în 

proprietate privată la 1 ianuarie 2016 le reveneau 36.0 mii ha sau circa 88 la sută din totalul 

acestora. 

Terenurile agricole deținute de întreprinderile de stat, societățile pe acțiuni, gospodăriile 

colective a crescut de la 841.2 mii ha (37.3%) în 2005 (tabelul 3) la 884.0 mii ha (39.4%) în  2015. 

De menționat că creșterea suprafeței terenurilor agricole deținute de exploatațiile agricole de stat, 

societățile pe acțiuni, gospodăriile colective s-a produs din contul gospodăriilor țărănești suprafața 

totală a cărora s-a micșorat de la 692.9 mii ha (30.7% din totalul terenurilor agricole) în 2005 la 

508.4 mii ha (28.85% din suprafața totală a terenurilor agricole) în anul 2015. Dacă în 2005 

gospodăriilor țărănești cu suprafața medie a terenurilor mai mică de 10 ha le reveneau  601.9 mii ha 

(86.9% din suprafața terenurilor agricole deținute de gospodăriile țărănești), apoi în 2015 – 508.4 

mii ha (78.8%), sau cu 15.5 la sută mai mică.  
Tabelul 3. Terenurile agricole după categoriile deținătorilor, la începutul anului, mii ha 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 2257 2237 2234 2234 2236 2235 2235 

din care: întreprinderi și organizații 
841.2 871.3 866.0 868.7 875.4 881.3 

884.

0 

gospodării țărănești (de fermier) 
692.9 661.4 662.6 653.4 649.3 654.5 

645.

0 

- inclusiv cu suprafața medie a 

terenurilor mai mică de 10 ha 

 

601.9 565.6 559.3 536.7 523.7 523.6 
508.

4 

gospodării anexe auxiliare 

(loturi pe lângă casă și grădini) 
299.1 313.6 316.7 325.5 326.4 315.9 

323.

0 

Sursa: calculele autorilor după Rezultatele cercetării statistice privind activitatea agricolă a micilor producători agricoli 

în Republica Moldova, Ed. Statistică, Chișinău 

Demonopolizarea proprietății de stat asupra fondului funciar a generat schimbări de 

proporții în structura produsului agricol pe ambele zone frontaliere ale țărilor vecine, care formează 

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.  

Suprafața terenurilor cultivate cu cereale pentru boabe în județul Iași oscilează ușor între 

175 mii ha în 1995 (tabelul 4) și 144 mii ha în anul 2015, având tendința de a se micșora ușor de la 

161 mii ha în 1990 la 149 mii ha în anul 2016.  
Tabelul 4. Suprafața terenurilor ocupate cu unele culturi în județele Iași, Vaslui și Republica Moldova mii ha 

  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Total 

Iași 255 250 248 239 235 238 239 

Vaslui 277 271 251 268 171 225 228 

R. Moldova 1733 1530 1527 1540 1460  1558 

cereale pentru boabe 

Iași 161 175 168 160 149 144 149 

Vaslui 190 207 182 188 111 153 147 

R. Moldova 746 827 988 1035 920 950 951 

 

grâu 

 

Iași 63 63 35 39 43 38 39 

Vaslui 83 69 41 57 24 51 46 

R. Moldova 287 346 370 401 328 326 371 

porumb boabe Iași 82 97 120 111 97 97 100 
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 Vaslui 83 124 130 124 80 93 92 

R. Moldova 258 307 442 456 416 493 468 

floarea soarelui 

Iași 4 6 15 29 24 27 26 

Vaslui 13 18 31 43 25 41 44 

R. Moldova 134 143 228 276 252 330 362 

legume  

Iași 6 8 11 12 12 10 10 

Vaslui 4 5 4 6 7 5 6 

R. Moldova 71 59 50 37 38 28 28 

vii 

 

 

 

Iași 11.7 11.4 10.8 9.7 8.3 11.0 10.9 

Vaslui 15.8 15.8 15.9 12.2 12.0 12.3 12.0 

R. Moldova 
201 186 149 143 145 135 135 

livezi 

Iași 6.4 6.9 6.2 5.9 4.7 4.6 4.4 

Vaslui 3.2 3.6 3.2 1.9 0.9 0.9 0.9 

R. Moldova 234 185 137 110 116 136 135 

Sursa: elaborată de autori în baza informației selectate pe www.insse.ro și www.statistica.md 

Puțin mai pronunțat variază suprafața cerealelor pentru boabe în județul Vaslui de la 207 mii 

ha în 1995 la 111 mii ha în anul 2010, menținându-se tendința de a se micșora de la 190 mii ha în 

1990 la 147 mii ha în anul 2016.  

Ușor s-au micșorat suprafețele plantate cu vii de la 11.7 mii ha în 1990 la 10.9 mii ha în 

2016 în județul Iași și respectiv de la 15.8 la 12 mii ha în județul Vaslui. Atât în județul Iași, cât și 

în județul Vaslui a sporit suprafața plantată cu legume.  

În Republica Moldova suprafața terenurilor însămânțate cu cereale pentru boabe tot variază 

însă are tendința de a crește de la 746 mii ha în 1990 la 951 mii ha în 2016. Însă, suficient de 

pronunțat, de la 71 mii ha în 1990 la 28 mii ha în anul 2016 sau de 2.54 ori s-a micșorat suprafața 

terenurilor plantate cu legume. De la 201 mii ha în 1990 la 135 mii ha sau de 1.49 ori s-a redus 

suprafața terenurilor plantate cu vii, și respectiv de la 234 la 135 mii ha sau de 1.73 ori s-a micșorat 

suprafața terenurilor plantate cu livezi. 

Mutațiile ce au avut loc în structura suprafețelor terenurilor ocupate cu unele culturi agricole 

în Republica Moldova indică tendința de a se micșora ponderea culturilor intensive cum ar fi 

struguri, fructe, legume etc. și creșterea ponderii produselor ce necesită volum mai mic de capital 

investițional cum ar fi grâu, porumb, floarea soarelui și altele.  

Pentru orice producător important este rezultatul obținut. Cantitatea cerealelor pentru boabe 

recoltată de pe un hectar a crescut în județul Iași de la 27 chintale în 1990 (tabelul 5) la 36 chintale 

în anul 2016 și în județul Vaslui – respectiv de la 17 la 29 chintale. 
Tabelul 5. Recolta de pe un hectar în județele Iași, Vaslui și Republica Moldova, chintale 

  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

cereale 

pentru boabe 

Iași 27 32 20 31 31 29 36 

Vaslui 17 18 10 31 37 26 29 

R. Moldova 34 29 20 27 27 23 32 

 

grâu 

 

Iași 29 32 20 31 25 30 36 

Vaslui 20 22 13 34 25 28 37 

R. Moldova 39 33 20 26 23 27 35 

porumb 

boabe 

 

Iași 25 31 21 33 34 29 36 

Vaslui 13 16 9 31 42 26 26 

R. Moldova 34 29 23 33 35 22 30 

floarea 

soarelui 

Iași 13 13 12 14 16 17 16 

Vaslui 10 8 7 13 15 15 12 

R. Moldova 19 13 12 12 15 15 19 

legume  

Iași* 169 131 135 180 185 175 169 

Vaslui* 96 97 75 106 98 110 80 

R. Moldova 157  56 105 89 89 85 

vii 

Iași 50 68 64 41 55 50 46 

Vaslui 46 50 43 35 42 44 44 

R. Moldova 54 49 50 36 35 46 47 
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livezi 

Iași 87 69 77 146 84 77 68 

Vaslui 45 62 69 213 143 181 229 

R. Moldova 59 37 20 37 33 43 53 

* Notă este prezentată roada medie a tomatelor 

Sursa: elaborată de autori în baza informației selectate pe www.insse.ro și www.statistica.md 

În Republica Moldova recolta cerealelor boabe în aceeași ani s-a micșorat de la 34 la 32 

chintale. Dacă în județele Iași și Vaslui roada de pe un hectar plantat cu legume, practic, se menține 

la același nivel, apoi în Republica Moldova s-a redus de la 157 chintale în 1990 la 85 chintale în 

anul 2016, sau 1.85 ori. Roada medie a strugurilor se menține la același nivel.  

Productivitatea terenurilor agricole, incontestabil, este determinată de cantitatea și calitatea 

resurselor naturale, materiale și umane disponibile. Potențialul natural, practic, este identic pe 

teritoriul zonelor frontaliere ale României și Republicii Moldova. Puțin diferă atât calitativ cât și 

cantitativ resursele materiale și modul de asigurare cu resurse financiare. Situația în agricultură, 

inclusiv și în agricultura din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru este considerabil influențată de 

resursele umane. 

 

4. Resursele umane 

Resursele umane fac parte din „factorii de definiție” în activitatea economică care l-a făcut 

pe A. Smith [6,87] să afirme „că în definitiv, activitatea omului creează în fiecare an masa bunurilor 

pe care le consumă, nu forțele naturale, care, fără direcția sa, ar rămâne ne fecunde și nefolositoare” 

este unul din factorii care contribuie decisiv la dezvoltarea agriculturii pe ambele zone frontaliere 

ale țărilor vecine, care formează euroregiunea Siret-Prut-Nistru. 

Populația ocupată în județul Iași s-a micșorat de la 318 mii persoane în 2000 (tabelul 6) la 

277.4 mii persoane în anul 2015 sau cu aproape 13 la sută.   
Tabelul 6. Populația ocupată în județele Iași, Vaslui și Republica Moldova,  mii persoane 

  1995 2000 2005 2010 2015 

Județul Iași total 342.6 318 296 285.7 277.4 

Inclusiv în agricultură 125 136,7 102,5 96,1 76,2 

% din total 36.44 42.99 34.63 33.64 27.47 

Județul Vaslui total 172.7 167.8 146.8 138.3 135.2 

Inclusiv în agricultură 89,6 99,7 75,1 67,7 56,3 

% din total 51.88 59.42 51.16 48.95 41.64 

Republica 

Moldova 

total 1673 1515 1319 1143 1204 

Inclusiv în agricultură 710 765 536 315 382 

% din total 42.44 49.31 40.64 27.56 31.73 

Sursa: elaborată de autori în baza informației selectate pe www.insse.ro și www.statistica.md 

S-a redus numărul celor ocupați și în județul Vaslui de la 167.8 mii persoane în 2000 la 

135.2 mii persoane în 2015 sau cu 19.5 la sută. În anii respectivi puțin mai accelerat, de la 1515 la 

1204 mii persoane sau 20.5 la sută, s-a micșorat numărul populației ocupate în economia Republici 

Moldova. 

Chiar dacă ponderea populației ocupate în agricultură în totalul celor ocupați în județul Iași 

s-a micșorat de la 42.99% în 2000 la 27.47% în 2015, în județul Vaslui – respectiv de la 59.42% la 

41.64% și în Republica Moldova de la 49.31% la 31.73 la sută, numărul celor ocupați în agricultură 

pe ambele zone frontaliere ale țărilor care formează euroregiunea Siret-Prut-Nistru rămâne mult 

prea impunător. 

Atenționăm că acolo unde s-a născut veșnicia cei ocupați în activități economice lucrează, în 

temei, pe cont propriu. Este firesc că activitatea persoanelor ocupate în agricultură depinde de 

motivare. 

Motivarea, susține G. A. Cole [6.2,100], este un „proces prin care oamenii aleg între mai 

multe variante posibile de comportament”. Motivarea, în general, consta in corelarea necesităților, 

aspirațiilor si intereselor persoanelor antrenate în orice tip de activități, inclusiv cele agricole. Rolul 
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decisiv în motivarea celor ce activează în zonele frontaliere îi revine valorificării oportunităților de 

pe ambele maluri ale Prutului pentru majorarea veniturilor.  

Venitul total mediu lunar pe o gospodărie în Regiunea de Nord – Est a României*(venitul 

total mediu lunar pe o gospodărie în județe nu-i evidențiat de Institutul de Statistică a României), 

practic, se menține la același nivel, sporind ușor de la 2047.4 RON în 2010 (tabelul 7) la 2176,76 

RON în 2015 sau cu 6.3 la sută.  
Tabelul 7. Venitul total mediu lunar pe o gospodărie în Regiunea Nord – Est a României și Republica 

Moldova, prețuri curente 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Regiunea 

Nord-Est 

 

total, RON 2047,4 2174,58 2256,72 2303,47 2122,56 2176,76 

inclusiv în agricultură 1531,91 2002,79 1929,34 1812,39 1901,09 1747,55 

% din total 74.82 92.10 85.49 79.68 89.57 80.28 

Republica 

Moldova 

 

total, lei 1273.7 1444.7 1508.8 1681.4 1767.5 1956.6 

inclusiv în mediul rural 1054.7 1186.4 1242.8 1406.1 1505.7 1657.5 

% din total 82.81 82.12 82.37 83.64 85.19 84.71 

Sursa: elaborată de autori în baza informației selectate pe www.insse.ro și www.statistica.md 

Venitul total mediu lunar pe o gospodărie din agricultura aceeași regiuni, chiar dacă a 

crescut mai accelerat de la 1531,91 RON în 2010 la 1747,55 RON în 2015, sau cu 14%, forma în 

2015 doar puțin peste 80 la sută din totalul pe regiune. 

Venitul total mediu lunar pe o gospodărie în Republica Moldova a crescut de la 1273.7 lei în 

2000 la 1956.6 lei în anul 2015 sau cu 53.6%, iar în mediul rural (venitul total mediu lunar pe o 

gospodărie în agricultură nu-i evidențiat de statistica  Republicii Moldova) a sporit respectiv de la 

1054.7 la 1657.5 lei sau cu 57.5 la sută. Atât totalul venitului mediu lunar pe o gospodărie, cât și 

mediul rural în Republica Moldova este mai inferior celui din regiunea Nord-Est a României de 

circa 7 ori. 

Cooperarea în cadrul euroregiunilor, incontestabil, are drept punct de plecare legăturile 

istorice și culturale, lingvistice și religioase, tradițiile și obiceiurile existente pe de o parte și de alta 

a frontierei. 

 

5. Considerații cu privire la omogenitate și deosebiri lingvistice și culturale în zonele 

frontaliere pe ambele maluri ale Prutului 

Cultura conturează identitatea și diferențierea perceperii și interpretării fenomenelor ce se 

produc în societate. Spațiile frontaliere pe ambele maluri ale Prutului se caracterizează prin 

omogenitatea culturală ridicată, prin cântec și dans, port și costum național, folclor, practic, identic. 

Tradițiile și obiceiurile, nunțile și cumetriile, chiar dacă au careva particularități specifice anumitei 

localități concrete sunt aceleași pe teritoriile Euroregiunilor la care sunt parte componentă România 

și Republica Moldova. 

Aici, pe ambele maluri ale Prutului, în ciuda eforturilor depuse de anumite persoane și 

grupuri care promovează așa zisul „moldovenism”, incontestabil, se vorbește o limbă comună, 

avem o istorie comună, valori religioase și morale comune. Este greu de găsit astfel de omogenitate 

în cadrul altor euroregiuni pe tot întregul areal comunitar. 

Valorile respective comune oferă un avantaj incontestabil în toată gama de activități, 

inclusiv a celor din economie și agricultură. Trebuie, însă, să fim conștienți că relațiile 

transfrontaliere în euroregiunile din care Republica Moldova face parte sunt influențate de unii 

factori exogeni care generează unele deosebiri, fie ne semnificative.  

Așa, spre exemplu, relațiile transfrontaliere în Euroregiunilor Prutul de Sus, Siret-Prut-

Nistru și Dunărea de Jos sunt influențate negativ de unitățile militare ale Federației Ruse care sunt 

dislocate pe teritoriul Republicii Moldova și de existența zonei necontrolate de Chișinău – 

Transnistria unde s-a creat un mediu atractiv pentru traficul de arme, de droguri și de ființe umane. 

În raioanele Republicii Moldova care sunt parte componentă a Euroregiunilor activează două 

mitropolii, sărbătorile creștine se țin atât după calendarul Grigorian cât și cel Iulian.  
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România, devenind membru al Uniunii Europene și a blocului NATO, a ajuns frontieră 

estică ceea ce a contribuit la schimbarea caracterului relațiilor cu statele vecine din Est. De remarcat 

că o parte din locuitorii regiunilor de frontieră din Republica Moldova și Ucraina au reacționat prin 

semnarea Acordurilor de cooperare și Acordului de facilitare a regimului de vize și prin restabilirea 

cetățeniei române. 

Diferă, în unele cazuri pronunțat, baza normativ-juridică în special în domeniul  

autoadministrării locale și colaborării interregionale, ceea ce cauzează, spre exemplu, lipsa 

posibilității la nivelul administrațiilor locale, de a-și aloca independent resurse bugetare pentru 

activități comune în cadrul euroregiunii.  

 

6. Concluzii 

1) Euroregiunile au contribuit la intensificarea cooperării transfrontaliere și la adâncirea 

interdependenților dintre unitățile  administrativ teritoriale ale Republicii Moldova și județele din 

România, părți componente ale euroregiunilor. 

2) Diferența în dinamica și structura suprafețelor terenurilor ocupate cu unele culturi în județele 

Iași, Vaslui și Republica Moldova avansează. Mai pronunțat diferă dinamica roadei recoltate în 

zonele de frontieră. 

3) Numărul persoanelor ocupate în agricultură se micșorează, însă rămâne mult peste media 

țărilor Uniunii Europene. Inadmisibil de pronunțat diferă veniturile în zonele frontaliere ale 

României și Republicii Moldova. 

4) Spațiile frontaliere pe ambele maluri ale Prutului se caracterizează prin omogenitate ridicată, 

însă sunt factori care generează deosebiri și frânează cooperarea transfrontalieră. 

Pentru a accelera cooperarea transfrontalieră a Republicii Moldova considerăm oportun: 

▪ a intensifica activitatea pentru retragerea unităților militare ale Federației Ruse de pe 

teritoriul Republicii Moldova; 

▪ a ajusta formele organizatorico-juridice, mecanismele și pârghiile aplicate în unitățile 

administrativ-teritoriale ale Euroregiunii de pe ambele maluri a Prutului; 

▪ a eficientiza activitatea economică, socială, culturală  pornind de la prevederile Acordului de 

Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană 

a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, potrivit căruia:  

„Părțile vor susține și vor consolida implicarea autorităților locale și regionale în cooperarea 

transfrontalieră…, vor consolida cooperarea prin crearea unui cadru legislativ favorabil…, vor 

promova consolidarea rețelelor economice și comerciale transfrontaliere și regionale.” (aliniatul 1 al 

articolului 108) 

„Părțile vor spori cooperarea transfrontalieră cu scopul restaurării navigației pe râul Prut, 

care va conduce la prevenirea inundațiilor în bazinul râului, îmbunătățind calitatea apei, irigația în 

agricultură, intensificând activitățile economice, promovând turismul și activitățile culturale, 

precum și contribuind la dezvoltarea capacității”.(aliniatul 2 al articolului 110) 

„Părțile vor consolida și încuraja, printre altele, dezvoltarea elementelor transfrontaliere ale 

rețelelor de transport, energie, comunicații, de cultură, educație, turism, sănătate și altor domenii 

prevăzute de prezentul Acord care au impact asupra cooperării transfrontaliere și regionale” 

(aliniatul 1 al articolului 109). În acest sens se cere: 

▪ a urgenta conectarea Republicii Moldova la sistemul energetic al României; 

▪ a insista asupra urgentării construcției autostrăzii București – Chișinău și prelungirii 

autostrăzii de la Iași până la Ungheni cu două ramificări – spre Chișinău și Bălți; 

▪ a spori investițiile reciproce în zonele frontaliere de pe ambele maluri ale Prutului; 

▪ a organiza trasee turistice comune pentru Euroregiunile Siret-Prut-Nistru, Prutul de Sus și 

Dunărea de Jos. 

▪ a intensifica organizarea concursurilor produselor, sportive etc., festivalurilor etnofolclorice, 

a sesiunilor științifice și a grupurilor comune în cercetarea științifică. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Europeană
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▪ a unifica activitatea lăcașelor sfinte sub responsabilitatea unei singure mitropolii; 

▪ a forma un grup pentru cercetările științifice a problemelor cu care se confruntă cooperarea 

transfrontalieră cu participarea reprezentanților de pe ambele maluri ale Prutului.  
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LEGAL ASPECTS REGARDING THE EMPLOYMENT OF DISABLED 

PEOPLE IN REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

ASPECTE LEGALE PRIVIND OCUPAREA ÎN CÂMPUL MUNCII A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂŢI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Mihail CIOBANU1  

  
Abstract 

The national legal regulation regarding the employment of disabled people in Republic of Moldova is analyzed 

in the paper. The actuality of this research topic proceeds from the bleak reality facing the employment of disabled 

people in the labour market of the country. The purpose of this paper is to research the current situation of employment 

of disabled people in the Republic of Moldova based on the analysis of legal regulation and statistical data. In the 

process of developing this paper the following methods were used: statistical analysis, comparative analysis, legal 

analysis, synthesis, logical analysis. Some recommendations are given to regulate more effectively the employment of 

disabled people in the Republic of Moldova.  

Key words: employment, disabled people, legal framework, regulation, Republic of Moldova 

JEL: E24, J08, J14, J21, J71, J80, K31 

 

1. Introducere 

Persoanele cu dizabilități sunt una dintre cele mai mari minorități dintr-o populație. Ca și 

alte minorități, aceștia se confruntă cu discriminare în viața de zi cu zi, inclusiv în câmpul muncii. 

Există două moduri de a privi dizabilitatea - medical și social. Din punct de vedere medical, 

dizabilitatea este privită ca deficiențe care împiedică funcționarea normală a unui om. În modelul 

social, dizabilitatea este un set de bariere construite din punct de vedere social care nu permit 

exercitarea deplină a drepturilor acestor persoane. Acestea fiind spuse, dizabilitatea nu este un 

concept fix, așa cum se poate deduce din Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi 

(CDPD) [2]. Convenția tinde spre un model social. De când Republica Moldova a ratificat-o în 

2010, ar fi trebuit să se aștepte ca modelul social să fie utilizat pe scară largă. Problema apare atunci 

când este necesar să se identifice persoanele cu dizabilități. De aceea, modelul medical este încă 

util.  

Ca și în multe țări, în Moldova persoanele cu dizabilități au probleme cu discriminarea, 

ocuparea în câmpul muncii, protecția socială. Acum că au trecut câțiva ani după ratificarea CDPD 

este necesar să vedem situația actuală a persoanelor cu dizabilități și cât de mult este coroborată de 

legile care reglementează drepturile lor legate de ocuparea în câmpul muncii. 

 

2. Situația curentă în Republica Moldova 

Datele Biroului Național de Statistică [12] arată că în 2015 în Moldova trăiau 184,5 mii 

persoane cu dizabilități, adică 5,2% din totalul populației. Din acestea, 171,6 mii erau adulți (18 ani 

și peste). Numărul populației adulte cu dizabilități a crescut cu 5,1 mii din 2011, după cum se vede 

în Figura 1. Din toate persoanele cu dizabilități 52,4% erau bărbați. Majoritatea persoanelor cu 

dizabilități se află în zonele rurale (62%). Procentajul nu este foarte diferit între zonele rurale și cele 

urbane: 5,57% din populația rurală și 4,61% din populația urbană au dizabilități. Majoritatea 

cazurilor de dizabilitate sunt cauzate de boli comune (96,3%) și numai 1,9% - din cauza bolilor 

profesionale și a accidentelor de muncă. 98,6% dintre persoanele cu dizabilități au vârsta de 30 de 

ani sau mai mult (30-54 ani - 39,9%, 55-64 ani - 41,1%, 65 de ani sau mai mult - 17,6%). Din 

persoanele cu dizabilități cu vârsta de 15 ani sau peste, 46,7% au fost angajate, comparativ cu 

67,4% în cazul persoanelor fără dizabilități. Acest procent scade odată cu gradul de dizabilitate. Din 

cei cu dizabilitate medie, 66,5% au fost angajați, cu dizabilitate accentuată - 50,5% și cu dizabilitate 
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severă - 14,7%. Ponderea angajaților cu dizabilități medii este comparabilă cu cea pentru persoanele 

fără dizabilități. Trebuie remarcat faptul că persoanele cu dizabilități severe sunt angajate într-o 

proporție mult mai mică. În mediul rural, persoanele cu dizabilități lucrează, în principal, pe cont 

propriu în agricultură (76,9%). Având în vedere că majoritatea persoanelor cu dizabilități locuiesc 

în zonele rurale, 67,6% din persoanele cu dizabilități din țară desfășoară activități pe cont propriu în 

agricultură. În zonele urbane lucrează în principal ca salariați (72,3%). Din totalul salariaților, doar 

0,9% au dizabilități (dintre toți angajații 1,8% lucrează în asistență socială și medicală, 1,3% - în 

industrie, 0,9% -  în administrație publică, educație, artă și recreere, 0,8% - în agricultură). Din 

totalul angajaților cu dizabilități, 26% lucrează în industrie, 26% - în administrație publică, în 

educație, în activități de artă și recreere, 19% -  în asistența socială și medicală, 8% - în alte 

activități, 7% - în agricultură, silvicultură și pescuit. Trebuie menționat faptul că toate aceste date 

includ numai persoanele cu dizabilități care au fost înregistrate. 
Figura 1. Numărul estimat de persoane cu dizabilități în vârstă de 18 ani și peste în perioada 2011-2015 în 

Republica Moldova, în mii de persoane 

 
Sursa: Calculat de autor pe baza datelor din [12] 

 

3. Aspecte legale privind ocuparea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități în 

Republica Moldova 

Din actele internaționale, Moldova a ratificat doar Convenția privind Drepturile Persoanelor 

cu Dizabilități, așa cum s-a afirmat mai sus. Aceasta s-a făcut prin adoptarea Legii nr. 166 din 

09.07.2010 [7]. Două dintre instrumentele normative pentru persoanele cu dizabilități ale 

Organizației Internaționale a Muncii (OIM): 1) Convenția nr. 159 din 1983 privind reabilitarea 

profesională și ocuparea în câmpul muncii (persoanele cu dizabilități) și 2) Recomandarea nr. 168 

din 1983 privind reabilitarea profesională și ocuparea în câmpul muncii (persoanele cu dizabilități) 

nu au fost ratificate de către Moldova. 

Ele propun măsuri care vizează reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilități, 

inclusiv în zonele rurale, cum ar fi: stimularea financiară a angajatorilor; locuri de muncă protejate, 

în special de către structurile guvernamentale; crearea de unități mobile pentru informarea cu privire 

la oportunitățile de angajare în zonele rurale; reducerea distanței de la casă la locul de muncă, 

făcând locul de muncă mai aproape de casă; crearea de cooperative în zonele rurale, de exemplu 

pentru munca artizanală [11]. 

O condiție prealabilă pentru ratificarea CDPD este Legea pentru aprobarea Strategiei de 

incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2010-2013) adoptată de Parlamentul Republicii 

Moldova [8]. Această strategie evidențiază relația dintre slaba coordonare a ocupării forței de 

muncă, protecția socială a persoanelor cu dizabilități și competitivitatea ridicată a pieței forței de 

muncă care determină o rată scăzută de ocupare. O altă problemă, care este subliniată, este 

segregarea persoanelor cu dizabilități, care este creată artificial, concentrându-se în principal pe 

protecția lor socială, mai degrabă decât pe împuternicirea acestora în ocuparea în câmpul muncii. 

De asemenea, menționează finanțarea insuficientă pentru instruirea profesională a acestor persoane. 
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Există câteva legi, decizii guvernamentale și un proiect de strategie care conține articole 

legate direct de angajarea persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. Actul de bază privind 

ocuparea în câmpul muncii în țară este Codul Muncii al Republicii Moldova [1]. Pe lângă reducerea 

timpului de lucru care este prevăzut în certificatul medical și interdicția discriminării față de 

persoanele cu dizabilități, acesta conține prevederi referitoare la posibilitatea de a refuza munca, 

adică: în timpul nopții; în sărbători, în weekend, în schimburi continue pentru persoanele cu 

dizabilități accentuate sau severe. Persoanele cu dizabilități din aceste grupuri pot merge în 

deplasări oficiale numai dacă sunt de acord cu acestea. Codul interzice perioada de probă pentru 

persoanele cu dizabilități. Acesta prevede pentru persoanele cu dizabilități vizuale un concediu 

anual suplimentar plătit de cel puțin 5 zile. Cei care au suferit din cauza războiului sau de la 

dezastrul nuclear de la Cernobâl au prioritatea de a fi lăsați să lucreze dacă calificările și 

productivitatea muncii sunt aceleași cu ale altor pretendenți. 

Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități [5] 

definește capacitatea de lucru, locul de muncă protejat și întreprinderile specializate. Capacitatea de 

lucru este privită ca un raport între posibilitățile biologice ale persoanei cu dizabilități și cerințele 

profesionale ale locului de muncă. Un loc de muncă este considerat protejat dacă este adaptat 

nevoilor angajaților cu dizabilități, astfel încât aceștia își pot exercita activitatea. Conform legii, o 

întreprindere specializată este deținută în proporție de 100% de organizațiile persoanelor cu 

dizabilități și în care nu mai puțin de 50% din angajați sunt persoane cu dizabilități. Capitolul V al 

legii se referă la integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Lor li se dă posibilitatea să 

lucreze în întreprinderi specializate sau acasă. O prevedere specială este că întreprinderile cu cel 

puțin 20 de angajați sunt obligate să creeze sau să rezerve 5% sau mai multe locuri pentru 

persoanele cu dizabilități. Legea prevede o scurtă durată a săptămânii de lucru de cel mult 30 de ore 

pentru persoanele cu dizabilități accentuate sau severe. În același timp, salariul rămâne același ca și 

pentru săptămâna de lucru integrală (40 de ore). Persoanele cu dizabilități accentuate au un 

concediu anual de minim 32 de zile calendaristice, în timp ce persoanele cu handicap sever - cel 

puțin 40 de zile. Un concediu neremunerat de până la 60 de zile calendaristice poate fi acordat 

persoanei cu dizabilități.  

Legea privind asigurarea egalității [6] prevede interzicerea discriminării din cauza 

dizabilității în ocuparea în câmpul muncii. În mod specific, aceasta include interdicția privind: 

reclamele cu criterii care favorizează anumite persoane, refuzul neîntemeiat de a angaja o persoană 

sau de a fi admis la formare profesională din motive care nu au nimic în comun cu calificările 

profesionale, distribuția diferită a volumului de muncă sau volumul de muncă nerezonabil, 

remunerare inegală pentru același volum de muncă, cererea unor documente suplimentare care nu 

sunt prevăzute de lege. Trebuie remarcat faptul că în activitățile profesionale ale cultelor religioase 

un tratament diferențiat nu este considerat discriminatoriu atunci când cerințele profesionale sunt 

justificate. Această lege se bazează pe Directiva 2000/78/CE a Consiliului Europei din 27 noiembrie 

2000 privind crearea unui cadru general pentru egalitatea de tratament în ceea ce privește ocuparea 

în câmpul muncii. Chiar dacă remunerarea inegală pentru același volum de muncă contravine 

săptămânii reduse a muncii, cu aceeași mărime a salariului, care reprezintă o altă sursă de 

discriminare, este necesară consolidarea dreptului de a lucra decent pentru persoanele cu 

dizabilități. 

Persoanele cu dizabilități legate de accidentul nuclear de la Cernobâl au o lege care le 

prevede dispoziții speciale (Legea privind protecția socială a cetățenilor care au suferit de pe urma 

catastrofei de la Cernobâl) [9]. Cei care muncesc pot avea: o alocație egală cu un salariu integral 

pentru dizabilitate pentru o perioadă indiferent de durata muncii neîntrerupte, o alocație pentru 

incapacitate temporară de muncă timp de maxim 4 luni o dată în cel mult 5 luni în timpul unui an. 

La înscrierea în cooperative de construcții sau în asociații pentru creșterea fructelor ei au prioritate. 

În cazul în care se deplasează la o muncă cu un salariu mai mic decât în locul de muncă precedent, 

datorită recomandării medicului, aceștia pot primi diferența de salariu timp de maxim 4 luni, până 
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când capacitatea de muncă este restabilită sau când este stabilită dizabilitatea. Este plătită de 

întreprinderea în care persoana respectivă lucrează. 

Entitatea care stabileşte dizabilitatea și gradul acesteia este Consiliul Național pentru 

Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. Structura sa, modul în care funcționează și 

modul în care este organizată este determinată de Hotărârea de Guvern privind determinarea 

dizabilității și a capacității de muncă [3]. Acest act stabilește diferențele dintre gradele de 

dizabilitate. Criteriul cel mai relevant și măsurabil este capacitatea de muncă. O persoană care nu 

are dizabilități este considerată a avea o capacitate de cel puțin 65% (65-100%). Gradul de 

dizabilitate medie reprezintă o capacitate de 45-60%, invaliditatea accentuată - 25-40% și gradul cel 

mai pronunțat - invaliditate severă - mai puțin de 20% din capacitatea de muncă. 

Un grup special de persoane cu dizabilități sunt persoanele cu dizabilități mintale. Pentru 

aceștia a fost adoptată Hotărârea Guvernului privind aprobarea Programului Național de Sănătate 

Mintală pentru anii 2012-2016 [4]. Unele dintre obiectivele programului sunt integrarea persoanelor 

cu dizabilități mintale din punct de vedere social și profesional și crearea de locuri de muncă pentru 

acestea. Se subliniază faptul că aceștia au dreptul să aibă un loc de muncă, dar, în realitate, aceștia 

beneficiază adesea numai de serviciile medicale. Deoarece bolile mintale au adesea un caracter 

progresiv, acest lucru afectează capacitatea de muncă ulterioară și, prin urmare, productivitatea 

muncii. Ca urmare, se înregistrează o creștere a cheltuielilor cu: servicii medicale și conexe, 

incapacitate de muncă, șomaj și altele. Acțiunile agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sunt 

slab coordonate cu cele ale instituțiilor medicale. De asemenea, actul subliniază necesitatea creării 

unor dispoziții legale care să asigure crearea de locuri de muncă de către angajatori.  

În proiectul unei strategii de ocupare a forței de muncă pentru anii următori - Strategia 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru anii 2017-2021 [10, pp. 37-46], se așteaptă 

câteva acțiuni privind angajarea persoanelor cu dizabilități. Acestea se concentrează pe asigurarea 

accesului la formare și educație prin: campanii de informare cu privire la nevoile acestor persoane, 

desfășurarea de cursuri profesionale și furnizarea de materiale de școlarizare adaptate nevoilor 

acestora. O altă direcție pentru acțiuni este axată pe dezvoltarea de programe, servicii, inclusiv în 

ceea ce privește ocuparea forței de muncă și diversitatea acestora prin țintirea persoanelor. Pentru 

aceasta ar trebui dezvoltat conceptul de angajare sprijinită, ar trebui implementate programe care să 

stimuleze angajatorii să angajeze persoane cu dizabilități și să-și adapteze locul de muncă pentru 

acestea, ar trebui create parteneriate cu organizații neguvernamentale pentru a dezvolta servicii 

pentru aceștia.  

 

4. Concluzii și recomandări 

În Moldova, numărul persoanelor cu dizabilități înregistrate a crescut constant. Majoritatea 

acestora locuiesc în zonele rurale, au între 30 și 64 de ani și sunt angajați pe cont propriu în 

agricultură. Chiar dacă Republica Moldova a ratificat Convenția privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, au fost adoptate o serie de legi și strategii care să încurajeze abilitarea persoanelor cu 

dizabilități, în special dreptul lor la muncă, finanțarea insuficientă este o problemă constantă. Ce să 

alegi între protecția socială sau asistența la angajare și în ce proporție este încă o dilemă. Până 

acum, accentul a fost și continuă să fie pe protecția socială a persoanelor cu dizabilități. De aceea, 

oamenii pot considera statul cel care ar trebui să aibă grijă de acești oameni. Costurile pe care 

companiile le au pentru angajarea forței de muncă și menținerea locurilor de muncă pentru 

persoanele cu dizabilități evidențiază acest punct de vedere. 

Moldova poate ratifica actele OIM menționate mai sus, deoarece acestea oferă măsuri care 

pot ajuta persoanele cu dizabilități în ocuparea forței de muncă, cum ar fi cooperativele de artizanat 

și unitățile mobile din zonele rurale. Deoarece fiecare persoană cu dizabilități are un set unic de 

deficiențe, ar trebui utilizată o abordare individuală. Astfel, lucrătorii sociali trebuie să aibă 

obligația de a ținti persoanele cu dizabilități, de a le ajuta să se înregistreze dacă nu sunt și de a 

informa populația cu privire la persoanele cu dizabilități care au fost angajate și cum au depășit 
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greutățile lor. Acestea pot face parte din acele unități mobile. Companiilor IT și companiilor străine 

li se poate acorda un fel de stimulent pentru angajarea persoanelor cu dizabilități, cum ar fi 

reducerile fiscale per persoană angajată cu dizabilități. Aceasta va oferi acestor oameni o șansă de a-

și îmbunătăți bunăstarea. Dacă reabilitarea profesională se va concentra doar pe munca necalificată, 

nu va fi posibilă creșterea calității vieții pentru persoanele cu dizabilități.  
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https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
http://lex.justice.md/md/346508/
http://lex.justice.md/md/346311/
http://lex.justice.md/md/344149/
http://lex.justice.md/md/343361/
http://lex.justice.md/md/335376/
http://lex.justice.md/md/336276/
http://lex.justice.md/md/313300/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R168
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R168


 

 108 

12) Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova în anul 2015, Biroul Naţional de 

Statistică al Republicii Moldova, [Ultima accesare la 23.09.2017], Disponibil la: 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5434&parent=0 
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STATISTICAL MODELLING OF THE EVOLUTION OF LONG-TERM 

ASSETS INVESTMENTS AT REGIONAL LEVEL 
 

MODELAREA STATISTICĂ A EVOLUȚIEI INVESTIȚIILOR ÎN ACTIVE PE TERMEN 

LUNG LA NIVEL REGIONAL 

 

Maria COJOCARU1  

Cătălina DAVÎDOV2  

 
Abstract 

The micro- and macroeconomic growth is determined by the evolution of long-term investments. Gross 

Domestic Product is one of the basic indicators of all economic statistics that can appreciate the economic development 

of country, financial situation, as well as, competition in a country or region. GDP is a monetary measure of goods and 

services produced by an economy or region over a specified period of time. Investments can influence directly the 

volume of goods and services produces by region. We have here presented the results of research on long-term 

investments and its development for the period 2005 - 2016 for five regions of Republic of Moldova and the prognosis 

of its evolution for the next 3 years. The authors also carried out an analysis of the composition of the Gross Domestic 

Product for the period 2013-2015. In order to identify the trend of investment evolution, the authors applied the method 

of regression and correlation.  

The result of the research - the multiplicative model of forecasting the evolution of the value of investments in 

long-term assets - is a practical tool for improving the long-term and medium-term strategic planning methods at 

regional level in the Republic of Moldova. 

Key words: investment, region, forecast, trend, multiplicative model 

JEL: O18 

 

1. Introducere 

Dezvoltarea regională, relaţiile de cauzalitate între investiții și creșterea economică fac 

obiectul multor studii și cercetări. Majoritatea opiniilor însă, converg în susținerea afirmației că 

creșterea economică este direct influențată de evoluția investițiilor. Pentru dezvoltarea regională 

echilibrată și finanțarea proiectelor regionale de investiții în republica Moldova a fost instituit 

Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR). Fondul constituie 1% din veniturile la Bugetul 

de Stat pentru un an bugetar [7]. 

Anual din acest fond se alocă circa 300 mil. lei pentru realizarea proiectelor de dezvoltare 

regională. Cu toate acestea, conform unui studiu realizat de analiștii Centrului Analitic Independent 

Expert-Grup impactul investițiilor asupra dezvoltării regionale este incert, deoarece ”circa jumătate 

din proiectele implementate cu finanțarea din FNDR au fost mai curând de anvergură locală, nu și 

regională” [3]. În total, pentru perioada 2016-2020 au fost acceptate 52 de proiecte în valoare totală 

de circa 1,3 mlrd. Lei. Acestea au fost elaborate în concordanță cu obiectivul general al Strategiei 

Naţionale de Dezvoltare Regională pe anii 2016 – 2020: Dezvoltarea echilibrată şi durabilă 

asigurată în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova [6]. Trebuie de menționat că 

obiectivul Strategiei 2016-2020 este în conformitate cu obiectivul Fondului European de Dezvoltare 

Regională, care ”urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene 

prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia” [8].  

Spre deosebire de obiectivul general, obiectivele specifice prioritare pentru finanțare din 

fondurile de dezvoltare regional diferă, vizând [6, 8]: 
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Fondul European de Dezvoltare Regională Fondul Național de Dezvoltare Regională 

• Inovare şi cercetare; 

• Agenda digitală; 

• Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-

uri); 

• Economie cu emisii reduse de carbon. 

• Asigurarea accesului la servicii şi utilităţi publice 

calitative;  

• Asigurarea creşterii economice sustenabile în 

regiuni;  

• Îmbunătăţirea guvernanţei în domeniul dezvoltării 

regionale 

Progresul de realizare a obiectivului general al Strategiei 2016-2020 este apreciat prin 

prisma indicatorilor: PIB-ul regional; nivelul de sărăcie în regiuni; indicele de disparitate; nivelul 

emisiilor de gaze cu efect de seră. Calculul indicatorului Produsul Intern Brut Regional (PIBR) în 

Republica Moldova se efectuează din anul 2013. Statistica cuprinde date referitoare la 5 din cele 6 

regiuni de dezvoltare (RD), definite prin Legea nr. 438 [5] drept ”unități teritoriale funcţionale ce 

reprezintă cadrul de planificare, evaluare şi implementare a politicii de dezvoltare regional”. 

Actualmente, Biroul Național de Statistică prezintă date privind PIBR doar pentru abii 2013-2014 

[4]. Astfel, Agențiile de Dezvoltare Regională sunt lipsite de unul din indicatorii regionali cheie, 

care stau la baza elaborării Planurilor strategice de dezvoltare regională. Lipsa datelor face 

imposibilă analiza impactului investițiilor asupra creșterii economice, adică asupra PIBR. Din 

motivele invocate mai sus, autorii au analizat tendințele de evoluție a investițiilor în 5 regiuni de 

dezvoltare.  

 

2. Rezultate și discuții 

La momentul actual, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (BNS) prezintă 

date cu referire la investițiile în active pe termen lung doar în 5 regiuni3 de dezvoltare (RD. Studiul 

vizează perioada: 2005 – 2016 (Tabelul 1). 
Tabelul 1. Investiții în active materiale pe termen lung la nivel regional și în total pe Republica Moldova în 

perioada 2005-2016, mil. lei 
Anul Regiunea de dezvoltare Total Republica 

Moldova Centru Chișinău Nord Sud UTA Găgăuzia 

2005 1126.8 4289 1269.7 793.1 318.0 7796.5 

2006 1631.7 6353 1894.4 873.0 260.0 11012.3 

2007 2814.8 8661.4 2282.7 1293.8 283.1 15335.8 

2008 2782.5 10661.3 2835.5 1514.5 431.1 18224.8 

2009 1615.9 6086.4 1948.2 1014.9 458.2 11123.6 

2010 1278.6 9783.3 1758.8 772.3 211.7 13804.8 

2011 1676.7 10869.8 2713.7 889.4 299.8 16449.5 

2012 1832.5 11692.1 2400.7 906.0 322.6 17153.9 

2013 2211.7 12694.7 2828.1 1103.4 294.4 19132.3 

2014 3135.1 13187.5 3004.8 1493.7 337.4 21158.5 

2015 2452.2 14603.4 2452.1 1169.0 446.6 21123,3 

2016 2365,5 12707,1 2982,6 1211,3 397,6 19664,1 

Sursă: elaborate de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică al Moldovei [4] 

Autorii studiului consideră că Agențiile de Dezvoltare Regională din Republica Moldova 

trebuie să elaboreze studii de prospectivă a evoluției investițiilor, care sunt considerate motorul 

dezvoltării economice și sociale în regiuni. Acestea vor servi un support important pentru 

fundamentarea planurilor strategice și a celor operaționale. Metodologia de previzionare a 

investițiilor este complexă și cuprinde diferite metode de previziune [2, pag. 158]. Extrapolarea 

analitică a evoluției fenomenului în trecut este printre cele mai frecvent utilizate metode. 

 

 

 

 

                                                            
3 Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova nu furnizează date privind RD Transnistria 
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Fig. 1. Ritmurile anuale de creștere/descreștere a investițiilor în active materiale pe termen lung în 5 regiuni 

de dezvoltare din Republica Moldova în perioada 2006-2016, în % față de anul precedent 

 
Sursă: calculele autorilor în baza datelor Biroului Național de Statistică 

Datele prezentate în tabelul 1 și ritmurile de creștere în lanț reprezentate în fig. 1 indică clar 

că tendința de evoluție liniară trebuie exclusă. Evoluția investițiilor în active materiale pe termen 

lung în perioada 2005 – 2016 în cele 5 regiuni de dezvoltare din Republica Moldova are un caracter 

variabil cu o tendință specifică care poate fi exprimată cu ajutorul modelelor statistice. Aceași 

concluzie se desprinde și din analiza calitativă a modelelor liniare ale trendurilor evoluției 

investițiilor în active pe termen lung. Autorii au identificat funcțiile trendului investițiilor pentru 

fiecare regiune de dezvoltare și în total pe Republica Moldova (Tabelul 2). 
Tabelul 2. Rezultatele ajustării liniare a tendinței de evoluție a valorii investițiilor în active pe termen lung 

Regiunea de 

dezvoltare 

Modelul liniar 

tbay
t

  

Eroare de 

aproximație,% 

Coeficientul 

de elasticitate 

Coeficientul 

de 

determinare 

   

A 1 2 3 4 

Centru ty
t

 987,74586,1589  23,6 0,23 0,176 

Chișinău ty
t

 392,79228,4982  13,11 0,51 0,795 

Nord ty
t

 06,109382,1655  14,36 0,3 0,511 

UTA Găgăuzia ty
t

 758,6445,294  18,33 0,13 0,0968 

Sud ty
t

 372,22782,940  17,13 0,13 0,0992 

TOTAL Republica 

Moldova 
ty

t
 506,10055,9462  12,61 0,41 0,709 

Sursă: calculele autorilor în baza datelor tabelului 1 

Pentru testarea preciziei ajustării modelelor obținute și prezentate în coloana 1 a tabelului 2 

au fost analizate valorile criteriilor: eroarea aproximării ( A ), coeficientul de elasticitate (E) și 

coeficientul de determinare (R2). Parametrii modelelor de regresie pară pentru fiecare din cele 4 

regiuni au fost estimaţi în baza metodei celor mai mici pătrate, folosind aplicația Regression din 

Excel. Rezultatele obţinute prin analiza realizată în aplicația Regresion, eroarea de aproximare, 

coeficientul de elasticitate și coeficientul de determinaţie sunt centralizate în tabelul 2 pe regiuni de 

dezvoltare și în total pe Republica Moldova. 
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Valorile erorii de aproximare ale modelelor analitice estimate pentru toate regiunile de 

dezvoltare, dar și la nivelul Republicii Moldova au valori cuprinse între 12,6 – 23,6%, ceea ce este 

un indiciu că acestea nu pot fi utilizate pentru a face previziuni (se consideră că un model ajustează 

bine seria de timp analizată dacă eroarea de aproximare ( A ) a modelului ia valori între 5-7%). O 

concluzie similară rezultă și din analiza valorilor coeficientului de elasticitate, care a atins valori 

maxime 0,5. Coeficientul de determinare (R2) indică că numai în regiunea-capitală Chișinău 

evoluția investițiilor în proporție de 79,5 la sută se explică de variabilitatea acestora în timp. În 

celelalte cazuri dependența evoluției investițiilor în active materiale pe termen lung de factorul 

temporal este slabă. 

Pentru a realiza o previziune a investițiilor regionale pentru următorii 3 ani, autorii au 

determinat tendința de evoluție a investițiilor cu eliminarea variației sezoniere, fiind calculați 

coeficienții de autocorelație pentru fiecare regiune de dezvoltare (Centru, Chișinău, Nord, Sud, 

UTA Găgăuzia ) și total pe Republica Moldova. Numărul lag-urilor a fost limitat la 4 iterări, 

deoarece seriile de timp conțin doar 12 termeni. Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul 3. 
Tabelul 3. Coeficienții de autocorelație a seriilor de timp 2005 – 2016 privind evoluția investițiilor în active 

materiale pe termen lung 
Lag RD Centru RD 

Chișinău 

RD Nord RD Sud RD UTA 

Găgăuzia 

TOTAL 

Republica 

Moldova 

1 0,4275 0,7318 0,3537 0,3722 0,1436 0,6995 

2 -0,3734 0,6211 0,08296 -0,3907 -0,5247 0,345 

3 -0,5816 0,6054 0,1856 -0,6326 -0,1074 0,3645 

4 -0,3125 0,7589 0,2759 0,4989 -0,02384 0,6422 

Sursă: calculele autorilor 

În baza datelor tabelului 3 putem concluziona că numai în cazul regiunii Chișinău 

investițiile urmează o tendință de evoluție dinamică. Valorile coeficienților de autocorelație pentru 

celelalte regiuni de dezvoltare semnalează o descreștere, fapt ce confirmă staționaritarea seriei de 

timp.  

În aprofundarea studiului autorii au dezvoltat modelul de previziune numai pentru regiunea 

Chișinău. Coeficientul de autocorelare arată că seria de timp este dinamică, dar se evidențiază clar o 

variație sezonieră cu periodicitatea de 3 ani, concluzie care rezultă și din cercetarea ritmurilor 

anuale de creștere în lanț a valorii investițiilor în active materiale pe termen lung în regiunea de 

dezvoltare Chișinău în decursul perioadei 2005-2016 (Tabelul 4). 

Seria de timp corespunzătoare evoluției investițiilor în perioada 2005 - 2016 efectuate în RD 

Chișinău se caracterizează ca o serie cu o evoluție de ansamblu staționară cu fluctuații ciclice cu 

periodicitate variabilă. Ritmul de modificare arată că începând cu anul 2011 asistăm la o încetinire a 

creșterii valorii investițiilor în regiunea-capitală Chișinău, iar în ultimul an – chiar o descreștere de 

circa 13% față de anul precedent. 
Tabelul 4. Indicatorii absoluți și relativi ai dinamicii investițiilor în active materiale pe termen lung în 

regiunea de dezvoltare Chișinău în perioada 2005 - 2016 
Anul Investiții în active 

materiale pe termen 

lung, mil. lei 

Modificarea 

absolută față de 

anul precedent, 

(+,-) mil. lei 

Ritmul de 

modificare, 

% 

Indicele 

creșterii, % 

Valoarea 

absolută a 

1% creștere/ 

descreștere, 

mil. lei 

2005 4289 - - 100 - 

2006 6353 2064 48.12 148.12 42.89 

2007 8661.4 2308.4 36.34 136.34 63.53 

2008 10661.3 1999.9 23.09 123.09 86.614 

2009 6086.4 -4574.9 -42.91 57.09 106.613 

2010 9783.3 3696.9 60.74 160.74 60.864 

2011 10869.8 1086.5 11.11 111.11 97.833 

2012 11692.1 822.3 7.56 107.56 108.698 
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2013 12694.7 1002.6 8.58 108.58 116.921 

2014 13187.5 492.8 3.88 103.88 126.947 

2015 14603.4 1415.9 10.74 110.74 131.875 

2016 12707.1 -1896.3 -12.99 87.01 146.034 

Sursă: calculele autorilor 

În situația dată, autorii au considerat că cel mai adecvat acestei evoluții este modelul 

multiplicativ: 

ESTY                                                         (1) 

Y – investițiile în active materiale pe termen lung; 

T – trendul, 

S – componenta sezonieră 

E – componenta reziduală 

Componentele modelului multiplicativ pentru ajustarea seriei cronologice au fost 

determinate, conform următoarelor calcule: s-a efectuat ajustarea termenilor pe baza mediilor 

mobile în 2 trepte (seria conține un număr par de termeni = 12):  1) mediile mobile provizorii și  2) 

mediile mobile definitive sau centrate.  

Prin raportarea mediilor mobile definitive la termenul corespunzător seriei inițiale s-au 

obținut date privind componenta sezonieră. Datele obținute sunt reflectate în tabelul 5. 
Tabelul 5. Mediile mobile și component sezonieră a trendului investițiilor în regiunea de dezvoltare Chișinău 

Anul Investiții în active materiale pe 

termen lung, mil. lei 

Medii mobile 

provizorii 

Medii mobile 

centrate 

Componenta 

sezonieră 

2005 4289 - - - 

2006 6353 6434.467 - - 

2007 8661.4 8558.567 7496.517 1.155 

2008 10661.3 8469.7 8514.133 1.252 

2009 6086.4 8843.667 8656.683 0.703 

2010 9783.3 8913.167 8878.417 1.102 

2011 10869.8 10781.733 9847.45 1.104 

2012 11692.1 11752.2 11266.967 1.038 

2013 12694.7 12524.767 12138.483 1.046 

2014 13187.5 13495.2 13009.983 1.014 

2015 14603.4 13499.333 13497.267 1.082 

2016 12707.1 - - - 

Sursă: elaborat de autori 

Pentru calcularea trendului (valorilor teoretice) a fost eliminată fluctuația sezonieră. 

Măsurarea efectului sezonier cu ajutorul indicilor de sezonalitate s-a efectuat în baza datelor 

tabelului 6. Înlăturarea fluctuațiilor sezoniere s-a efectuat cu ajutorul coeficientului de corectare 

(K): 

954,0
191,4

4

)145,1114,1058,1874,0(

4



K                                  (2) 

Tabelul 6. Indicii de sezonalitate a seriei investițiilor prin metoda mediilor mobile 
Indicatori Perioada 

1 2 3 4 

1 - - 1.155 1.252 

2 0.703 1.102 1.104 1.038 

3 1.046 1.014 1.082 - 

Total în perioadă 1.749 2.116 3.341 2.29 

Valoarea medie a componentei sezoniere 0.874 1.058 1.114 1.145 

Componenta sezonieră corectată, Sc 0.834 1.01 1.063 1.092 

Sursă: calculele autorilor 

Pentru verificarea obiectivității funcției folosite se reprezintă grafic seriile cronologice ale 

valorilor reale și ale valorilor estimate, calculate pe baza modelului de regresie. [1] Termenii seriei 

desezonalizate a evoluției investițiilor în active pe termen lung în regiunea-capitală Chișinău sunt 

prezentați în figura 2, notați cu T.  
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Figura 2. Trendul investițiilor în active materiale pe termen lung în regiunea de dezvoltare Chișinău 

 
Sursă: calculele autorului 

Trendul seriei desezonalitate a fost determinat prin metoda celor mai mici pătrate (trendul 

linear): 

tbayt                                                                      (3) 

Modelul linear obținut este următorul: 

tyt  114,73724,5282                                                           (4) 

Calitatea modelului obținut a fost apreciată după criteriile: eroarea de aproximare, care a 

constituit 11,96 și coeficientul de determinare (R2): 

81,0
177,112859112

478,21631362
12 R                                               (5) 

Valoarea coeficientului de determinare arată că modelul explică 81% din variația totală a 

nivelurilor seriei cronologice, iar testul F arată că modelul obținut este reprezentativ pentru seria 

dată deoarece F > Fkp 

17,42
1

1112

81,01

81,01

1 2

2

2

2














m

mn

R

R
F , unde m = 1                (6) 

Fkp = 4.96 

Modelul (4) a fost utilizat pentru prognozarea evoluției valorii investițiilor în active 

materiale pe termen lung pentru anii 2017 – 2020. Datele calculate sunt prezentate în tabelul 7. 
Tabelul 7. Previziunea investițiilor în active materiale pe termen lung pentru perioada 2017-2019, mil. lei 

Trendul (T) calculat în baza modelului 

tyt  114,73724,5282  

Componența 

sezonieră (Si) 

Valori previzionate 

Y=T×S 

T2017 = 5282.24 + 737.114×13 = 14864.72 S1=0,834 12406.38 

T2018 = 5282.24 + 737.114×14 = 15601.83 S2=1,010 15751.53 

T2019 = 5282.24 + 737.114×15 = 16338.95 S3=1,063 17368.05 

T2020 = 5282.24 + 737.114×15 = 17076,06 S4=1,092 18647,06 

Sursă: calculele autorilor 

Datele previzionate cu luarea în considerare a factorului sezonier arată că, dacă tendința 

perioadei precedente se va păstra, atunci investițiile în active materiale pe termen lung în regiunea 
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Chișinău vor atinge către anul 2020 circa 19 000 mil. lei. Necătând la aceasta, potențialul de 

asimilare al regiunii Chișinău este mult mai mare. 

 

3. Concluzii 

Dezvoltarea regională, procesele creșterii economice regionale, exprimate în Produs Intern 

Brut Regional pe cap de locuitor, depind de evoluția investițiilor. Analiza efectuată arată că 

activitatea investițională în regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova, cu excepția regiunii 

Chișinău este în stare de declin. O asemenea situație se explică prin migrația în masă a populației 

spre orașele mari (Chișinău, Bălți) și peste hotarele țării. Dezvoltarea regională în Republica 

Moldova la moment este dezechilibrată. Conform teoriei polilor de creștere în acele regiuni unde 

municipiile Chișinău și Bălți reprezintă poli de creștere, creșterea economică este mai accentuată. 

Staționaritatea trendului investițiilor în active materiale pe termen lung în regiunile Nord, 

Centru, Sud, UTA Găgăuzia este un semnal de alarmă pentru guvernanții din Republica Moldova. 

În aceste condiții sunt necesare măsuri și acțiuni concrete de impulsionare a proceselor 

investiționale în regiuni, inclusiv prin revizuirea obiectivelor specifice ale Strategiei Naționale de 

Dezvoltare regională 2016-2020. 

Ritmurile anuale de modificare în lanț a valorii investițiilor în active materiale pe termen 

lung aratyă că fluxul investițiilor în regiuni are un caracter instabil, ceea ce impune necesitatea 

revizuirii politicii regionale de atragere a investițiilor în regiunile de dezvoltare ale Republicii 

Moldova cu obiective clare, durabile, oportunități de investiții și surse de finanțare identificate și 

durabile.  

Întrucât în regiunile de dezvoltare analizate investițiile nu evoluează după un trend liniar cu 

tendință constantă de creștere, dar prezintă fluctuații ciclice, autorii recomandă elaborarea 

previziunilor pentru fundamentaea direcțiilor strategice de alocare a capitalului în regiuni cu 

aplicarea modelelor aditive și multiplicative, care elimină influența factorilor sezonieri. 
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Abstract 

The present paper provides a perspective over the impact of the civic non-involvement degree in the waste 

management issue within Siret-Prut-Nistru Region, with a special focus on the Romania’s situation in respect to 

European Union. Based on the Balkan News Energy Alert, „Romania has to improve compliance with EU waste and 

urban wastewater legislations in order to meet the EU targets as the final deadlines set out in the Accession Treaty 

draw near. This is one of the main challenges Romania faces according to the EU Environmental Implementation 

Review (EIR) report drafted by the European Commission (EC).”2 

On the 27th of April 2017, European Commission issued a press release  announcing that  is taking Romania to 

the European Union Court of Justice ”for failing to review and adopt its national waste management plan and waste 

prevention programme, in line with the objectives of EU Waste Framework Directive (Directive 2008/98/EC) and the 

circular economy.”3 

The present analysis intends to demonstrate a link between three components: education, civic involvement 

and waste management (selective collection, recycling and waste depositing). The penalties Romania faces per day are 

certainly higher than all the investments in environmental education and public information. 

Key words: environmental education, civic involvement, waste management, EU Waste Framework Directive 

 

1. Introduction 

As a Member State of the European Union, Romania is committed to improve compliance 

with the policies and legislations regarding the management of waste (and wastewater) so that the 

E.U.’s targets could be met since the deadline that has been set out in the Accession Treaty is 

coming to an end. 

Based on the EU Environmental Implementation Review (EIR)4 report, Romania faces a 

main challenge because though the member state has improved its environmental capacity since its 

accession in 2007, in respect with the Romanian legislation which accurately reflects the 

environmental requirements agreed at the EU level, its implementation remains a huge challenge. 

The main issues regarding its implementation are connected to the lack of planning, coordination 

and accurate funding. 

The implementation discrepancy comes especially from the double standard: legislation 

versus current practice in regard to waste management and wastewater treatment. Another issue 

regards the improvement of coordination, as well as authorities’ and agencies’ administrative 

capacity in order to actually put to work E.U.’s legislation. These aspects regard in particular water 

and waste management and the Nature 2000 sites protection. 

Based on this report: “Romania could perform better in pulling together the best solutions 

into comprehensive, realistic waste management and prevention plans based on an inclusive public 

participation process and eliminating the obstacles to the adequate and targeted use of EU funds to 

support the implementation of the EU requirements.”5 Which could bring us to the conclusion that 

the governments that have succeeded since 2007 were not so interested in dealing with this “hot 

potato”, which is known as a point of the Community Acquis that was poorly negotiated during 

Romania’s accession process to E.U. 

                                                            
1 Lecturer PhD, “Ştefan cel Mare” University, Suceava, ioana.cozianu@yahoo.com 
2 http://balkangreenenergynews.com/romania-to-improve-compliance-with-eu-waste-management-legislation/ 
3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1047_en.htm 
4 European Commission, The EU Environmental Implementation Review Country Report – ROMANIA, 

http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_ro_en.pdf  
5  Idem 

http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_ro_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_ro_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_ro_en.pdf
http://balkangreenenergynews.com/romania-to-improve-compliance-with-eu-waste-management-legislation/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1047_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_ro_en.pdf
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Romania was recommended to enhance the support and to promote the efficient use of 

resources in regard to SMEs, as an opportunity to develop the sector of eco-innovation business, 

and as a boost for the business sector in general.  

 

2. Civic involvement 

A particular aspect is of great interest for the approach in hand: the “inclusive public 

participation process” that was recommended by the European Union. 

The theme of citizens involvement to public decision making process represents an interest 

quite new for the public institutions – international, national and, especially, local. The development 

of this interest took place amid a crisis of political institutions manifested by failures of state 

intervention, inability to reach a political consensus and the impossibility of meeting the needs of 

society. Active participation of citizens in community life has been identified as one of the 

ingredients of the success of cohesive developed societies, so the ideas promoting participation have 

been exported to developing nations, becoming a guideline for institutions such as the World Bank 

or OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). 

Most of the decisions taken in a wide range of community/ public interest aspects belong 

exclusively to authorities, but they have never been the subject of (real) debate. Waste and water 

waste management are no different. Authorities argues that community is not interested to 

participate to public debates, but since the low6 force them to consult the public, public meeting are 

turned into a mockery that should discourage people to participate even more.7 Such debates are 

politicised. There are times when local political fight speech moves from the theme and goes to 

pointing fingers to the party/ coalition in power on all the possible issues except the one in hand. 

Those interested to participate and provide their informed point of view, like professionals, 

organisations, and syndicates, professional associations etc. are demotivated since their voice is 

ignored and the stake is not the quality decision, but the decision’s author and his glory (capacity to 

impose its point of view). 

As far as the environmental protection area of interest is concern, there is the Law 86/2000 

(which ratifies the Convention from Aarhus in Romania) regarding citizens’ rights on three 

chapters. The first refers to the right on being informed – citizens can ask for any information 

regarding the environment, without justifying the purpose of its use. The information will be 

provided as soon as possible, but no longer than a month.  

The second section refers to the right to participate to the process of decision making that 

affects the environment – the law includes a detailed list of the arias entering in this category, from 

the waste management and farms for pigs’ intensive growth up to building highways and nuclear 

plants.  

The last chapter refers to the right to act in a court of law the authorities that disregard the 

right to information and participation access.  

Government Decision no 1076/2004 establishes that “public participation to environmental 

evaluation procedure should be made effective from the very beginning of programme’s initiation”. 

The responsibility of being and getting informed and to consult is hold by both the public authority 

and project’s initiator, which would need and environmental approval. There are established eleven 

detailed procedures to consult the public, deadlines and communication channels. Each stage should 

take into account the opinions that were expressed. The public is composed from physical persons, 

groups and associations. As far as the town planning and landscaping are regarded, Law 350/2001 

                                                            
6 Law 281/2013 regarding decisional transparency for the public administration authorities; O.U.G.  63/2010 for the 

modification and completion of Law. 273/2006 regarding local public finances/ budget; Law 86/2000 regarding the 

ratification of the Convention regulating the access to information, public participation to the decision making process 

and the access to justice. 
7 The Resource Centre for Public Participation, Public participation between legislation and efficiency, https://www.ce-

re.ro/upload/Studiu_final.pdf  

https://www.ce-re.ro/upload/Studiu_final.pdf
https://www.ce-re.ro/upload/Studiu_final.pdf
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(with its adjustments) stipulates that “the space management of the country territory” is an activity 

“developed in communities’ interest that use it accordingly to society’s values and aspirations”. 

That is why, the activity of territory management should be “democratic, with the insurance of 

populations’ participation” to the decision making process, a responsibility that is hold by both local 

and central administration. Art. 26 make an explicit reference to the collaboration between the 

Local Council to the interest parties. The Section 6 of the Law is dedicated to population’s 

information and consultation.  

The legislation regarding this aria should be constantly correlated to the legal provisions of 

connected domains, like: environmental protection, health and even decisional transparency. This 

review of the legal frame allows us to conclude that in Romania, at the legislation level, public 

participation is allowed and encouraged. There are lows that establish in great detail the terms of 

these consultations. However, in practice there are issues regarding both the number of consultation 

organized, as well as their efficiency. We believe that once a process of consultation is organised 

but taking only into consideration the spirit of law, there will always be an escaping gate – as the 

improvement suggestions of the legislation frame demonstrate it. That is why the laws represent a 

necessary condition, but not a sufficient one in order to have quality consultation processes. 

Although the rules on consultation and public participation are not part of the EU Acquis, 

there is a concern at the EU level to increase the quality of interaction between public institutions 

and citizens. One of the results of this concern is the White Paper of the Good Governance8, which 

lists five basic principles that cannot be applied by public institutions separately but only together:  

▪ Openness - involving an active communication on one's own activity and on the decisions 

made; the use of accessible language. This is a basic component for increasing trust in public 

authority. 

▪ Participation - ensured at all stages of public policy, from initiation to implementation and 

evaluation. An inclusive approach is needed. 

▪ Liability - Clarification of the roles of the various institutions and the assumption of 

responsibility by each institution. f 

▪ Efficiency - Public policies need clear objectives, an assessment of the future impact, and 

the use of past experience to deliver what is needed at the right time. 

▪ Consistency - Public policies need to be coherent, easy to understand and consistent. This is 

all the more so since the context of political intervention is increasingly complex. Public 

participation in the public policy process is therefore one of the European recommendations. 

A Communication from the European Commission entitled Towards a reinforced culture of 

consultation and dialogue - a proposal on general principles and minimum rules for Commission 

consultation with stakeholders sets out the following terms of reference that transpose the principles 

of the White Paper: responsibility must be clearly made known: 

▪ what are the issues examined, 

▪ what consultation mechanisms are used, 

▪ what parties are consulted and why they were chosen, 

▪ which are the factors influencing the formulation of public policy. 

With regard to the parties consulted and the stakeholders involved in the project, they need 

to be clearly known and made public:  

▪ what are the interests they represent, the degree of representation they have and to what 

extent they are accurately represented.  

To be effective, consultation should be initiated as early as possible. Stakeholder 

engagement in public policy-making must begin as soon as their opinion can be taken into account 

in defining the main objectives, methods of action and performance indicators. In order to ensure 

consistency, there is a need for mechanisms to track contributions received, respond to the parties 

                                                            
8 European Commission, White Paper of the Good Governance, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-

10_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-10_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-10_en.htm
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that have formulated them, analyze and benchmark the proposals and the final outcome to improve 

consultation and action mechanisms. 

In terms of public participation, the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) proposed three levels of hierarchy, depending on the type of interaction 

between public authority and citizen: Information is considered the first "step". This implies that the 

public policy process is sufficiently transparent for citizens to obtain the information they need to 

see to what extent the government is meeting its promises to be able to analyze what is happening in 

various public policy sectors and to assess their consequences on them. It is a one-way 

communication, from the institution to the public. For all democratic countries, informing citizens is 

a norm. ƒ  

Consultation is a second phase. The public reacts, on its own initiative or at the invitation of 

the public institution, to proposals for alternative solutions and / or public decisions, and public 

reaction is taken into account by the public institution in the final decision making process. It is a 

twofold communication, with the public institution asking the public to provide information on a 

given issue. The analysis of OECD countries on the methods of public consultation shows that 

invitations to consultation are addressed to very well organized groups, including interest groups. In 

most countries, these well organized groups, including trade unions, employers' groups, business 

groups, have very good relations with governments, are systematically informed and participate in 

the public policy sectors where they have interests. For trade unions and employers, the relationship 

with the Government is established in most countries on a tripartite basis. ƒ  

Active participation is a higher stage, allowing citizens to become partners in public policy 

decision-making. It is a dialogue on the positions of collaboration between public and public 

institutions. Active participation requires citizens to be involved in setting public policy objectives, 

to be able to express their opinion on the various alternative solutions, to propose implementation 

strategies. This type of exercise is quite rare. Only a few OECD countries have positive experiences 

of citizens' participation in decision-making or implement pilot programs. 

Another classification effort was made by the International Association for Public 

Participation (IAPP), which defines five levels of public participation in public policy formulation. 

The first two levels are identical to the 5 CeRe (2007) proposed by the OECD, like public 

information and public consultation. IAPP cuts the third level of the OECD model, public 

participation, into three distinct levels. The result is a scale of participation that looks like this: 1. 

Public information 2.Public consultation 3.Active participation: 4.Involvement of the public in the 

drafting of public policy projects, a process managed by the public authority to ensure that the 

views of the various stakeholders are taken into account. 5.Making public-type agreements, in 

which the public institution engages in collaborative and partnership relations with various 

stakeholders from the public, at every stage of public policy development, from identifying and 

selecting alternatives, evaluating, etc. 6.Delegating responsibilities for public policy implementation 

to empowerment groups. 

So the decision passes into the hands of these groups, as well as the responsibility to achieve 

the objectives that have been agreed upon. The importance of public participation also emerged 

against the backdrop of the democratic legitimacy crisis. Because of the major difficulties they 

faced, a debate has been reached - both in the political arena and academia - on the limits of 

democratic regimes. The capacity of a representative democracy to respond to the needs of citizens, 

to provide adequate solutions and to ensure the representation of all stakeholders was discussed. 

One of the symptoms of this crisis was the decline in voting, as a sign of citizen's lack of interest 

and alienation to the governing system. In this context, forms of representative democracy 

(governance through representatives) have evolved into forms of participatory democracy. The 

common part of the two forms of government is the delegation of the decision to a number of 

selected representatives of the population (usually by vote). 
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But what distinguishes between participative and representative democracy is that decision-

making by these representatives is made only after prior consultation of the stakeholders interested 

in the decision. In order to reach the democratic society in which citizens have and manifests their 

civic spirit, we consider that four main ingredients are needed: a favourable legislative framework, a 

culture of participation through which the individual is community oriented and collective action in 

case of need, political will on the part of the governors and good management of public 

participation processes. A poorly organized consultation process is wasting a trustworthy capital 

that will make the dialogue between authorities and citizens more difficult for further initiatives. 

 

3. Civic education – premises for public participation 

When we talk about a culture of participation, we use the definition of Almond and Verba, 

considering that there are a number of prerequisites that condition the behaviour of an active citizen. 

We will consider political culture as consisting of three elements: 1. how much do citizens know the 

political system that governs them (to what extent they are familiar with the institutions, the 

decision-making mechanisms and their influence, how many know about the subjects who are on 

the political agenda, how often they are pursuing information about public affairs - whether 

watching TV, reading the newspaper or talking to relatives or acquaintances about politics); 2.how 

satisfied they are with this system (how much trust they have in civil servants, politicians, how 

satisfied they are with how decisions are made or implemented, etc.); 3.how it evaluates the results 

that the governance system produces (positive, negative or indifferent).  

The three elements follow the structure given by the authors referring to cognitive, affective 

and evaluative guidelines. When referring to the political system, we have in mind both the political 

and administrative structures (Parliament, Government, central and local government, etc.) and the 

decisions that these structures take (laws, local or county council decisions, ministerial orders etc .). 

The authors of civic culture make various archetypes of citizens corresponding to the 

different types of political culture. The political culture of participation is a citizen who: 

▪ Believes it can influence public decision; believes equally that others can and should 

participate; 

▪ Considers that public authority has an impact on one's own life; 

▪ Believes that cooperating with fellow citizens to influence a public decision is possible and 

effective (cooperation); 

▪ Has the inclination to be active: pursues politics, discusses politics; if it has a political 

communications network it will be inclined to mobilize it to try to influence the government; 

▪ Has a high level of trust in people in general; its social values are not separated from 

political values, but on the contrary, it can be said that political action is influenced by social values 

(such as trust in people and cooperation with fellow citizens); 

▪ It is part of a kind of organization, which increases its level of political competence; 

▪ Has experience of taking part in family, school or work decisions; 

▪ It is more inclined to express its attachment to values associated with the democratic system; 

is more inclined to believe that the average person has an obligation to participate in community 

affairs; 

▪ Is more inclined to have a more positive attitude towards the performance of the political 

system; 

▪ It maintains a balance between commitment to and independence from politics, avoiding 

alienation or excessive partisanship. Consequently, this type of citizen is interested and able to 

influence the state's progress, in accordance with the spirit of democracy, "the power belongs to the 

people".  

A more recent date research refines the definition of a good citizen by showing that there are 

three types: 
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1) The personally responsible citizen is responsible for his / her community through, for 

example, blood donations, waste recycling actions, etc. He is the one who obeys the law and pays 

his taxes. To use an illustrative example, it is the one who, in the event of an emergency, would 

make donations to the flood victims. 

2) Participatory citizen is the participant active in public affairs and community life at local or 

national level. He knows the state institutions and the decision-making process, participates in 

consultations organized by the authorities and is familiar with his citizens' rights. In the example 

above, he would organize a collection of aid for the flood victims. 

3) Citizen-oriented citizenship is the citizen who focuses on the injustices in society and the 

causes that generate them. It analyzes social, economic and political structures, and takes collective 

action strategies to provoke changes in situations considered unfair and to work at the root cause of 

problems. The citizen oriented towards social justice shares the participative citizen's vision but 

emphasizes the idea of collective action. In the same example, he would investigate why no dams 

were built or why the houses were built so close to the riverbed. 

 

4. Conclusions 

We can conclude that the civic spirit is based on a set of values and inclinations (starting 

from generalized trust in people, self-confidence, awareness of one's own person as an actor in 

community life, etc.) is built through knowledge (especially its own rights and how the governance 

system works) and is applied through collective action that will influence the public policy process. 

With regard to interventions through which a culture of participation can be formed or stimulated, 

Almond and Verba said that "it is transmitted through a complex process that includes training in 

many social institutions - family, peer group, school, work, and the political system itself. 

Individuals learn through intentional teaching, such as in civic education classes in school; but they 

also learn through open political experiences such as when the child hears his parents talking or 

through participation in family or school authority structures ... / ... Each generation absorb civic 

culture through exposure to the behaviour and political attitudes of the previous generation". 
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Abstract 

The article analyzes the factors that influence economic growth. The most effective factor is the increase of 

production by investing in fixed capital. The paper presents a concrete analysis of the macroeconomic framework, 

where the most prominent part is occupied by investment in long-term assets. The author characterizes the efficiency of 

investments, comes to the conclusion that they are insufficient compared to other countries, and ways of revenue 

expansion and consequent formation of investments in fixed capital are proposed. 
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1. Introducere 

Realizarea politicii creşterii economice în baza proclamării strategiei investiţionale - 

inovaţionale de dezvoltare necesită asigurarea financiară necesară, partea componentă a căreia sunt 

investiţiile în capitalul productiv care pot proveni atât din surse interne cât şi din cele externe. 

Investiţiile locale şi investiţiile străine ambele răspund unor necesităţi diferite,  cu potenţial 

diferit şi roluri diferite în accelerarea şi diversificarea creşterii economice. Investiţiile locale au un 

rol important pentru dezvoltarea capitalului productiv în sectoarele „tradiţionale”, în care Republica 

Moldova deţine anumite competenţe tehnologice (industria alimentară, industria băuturilor 

alcoolice, confecţiile, etc.) sau care sunt mai puţin atractive pentru investitorii străini din cauza 

accesului restrâns la  factorii – cheie de producţie (agricultura).Cu un sector financiar insuficient de 

dezvoltat, volumul resurselor investiţionale interne este unul destul de limitat şi pe deasupra, 

întreprinderile autohtone nu dispun de suficiente competenţe tehnologice pentru a investi în 

sectoarele „noi”, promiţătoare sub aspectul productivităţii, calităţii, sofisticării şi diversificării 

structurale a creşterii economice.  

 

2. Situaţia macroeconomică 
Tabelul 1. Indicatorii macroeconomici principali, 2008 – 2015 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produsul intern brut, 

mil.lei, în preţuri 

curente 

62922 60430 71885 82349 88228 100510 112050 122178 

în % faţă de anul 

precedent (preţuri 

comparabile) 

107,8 94,0 107,1 106,8 99,3 109,4 104,8 99,5 

Consumul final,mil.lei 

(preţuri curente) 
71451 68574 83240 96091 103063 113169 124299 132213 

în % faţă de anul 

precedent(preţuri 

comparabile)  

105,7 93,1 107,3 107,3 100,9 105,2 102,7 98,0 

Formarea brută de 

capital: mil.lei (preţuri 

curente) 

 

24683 13985 16911 19904 20861 24783 29201 27694 

Formarea brută de 

capital fix, mil.lei 
21391 13655 16263 19179 20864 23062 27707 29598 

                                                            
1 Cercet. şt. dr., Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica 

Moldova, vcucirevi@yahoo.com 
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în % faţă de anul 

precedent (preţuri 

comparabile)  

102,2 69,1 117,2 113,0 101,8 103,8 110,0 98,8 

Exportul de bunuri şi 

servicii, în % faţă de 

anul precedent (preţuri 

comparabile) 

103,4 87,9 113,7 127,4 101,7 109,6 101,0 102,3 

Importul de bunuri şi 

servicii, în % faţă de 

anul precedent (preţuri 

comparabile) 

102,9 76,4 114,3 119,7 102,2 104,4 106,4 95,7 

Sursa: BNS 

Produsul intern brut (PIB) s-a diminuat în anul 2009 în termeni reali cu 6,5% comparativ cu 

anul anterior. Pe partea ofertei, căderea PIB a fost susţinută de rezultatele negative din sectorul 

bunurilor, în special din cel al industriei, şi de diminuarea impozitelor nete pe produs la import. De 

asemenea, reduceri s-au înregistrat şi  pentru elementele de cheltuieli al produsului intern brut,  în 

principal pe seama reducerii semnificative a formării brute de capital şi de consumul final al  

gospodăriilor(tabelul 1). 

În anul 2009 în economie au fost alocate investiţii în capitalul fix în valoare de 13986 

mil.lei, ceea ce reprezintă 56,6% faţă de anul 2008. Volumul lucrărilor de construcţii montaj a 

constituit 6047,1 mil.lei. S-a diminuat cu 35,5% în preţuri comparabile faţă de nivelul înregistrat în 

anul precedent. 

În anul 2015, economia Republicii Moldova a înregistrat un declin de 0,5%.  Evoluţia 

negativă a activităţii economice a fost determinată, în mare parte, de seceta din anul 2015 care a 

redus substanţial din performanţa sectorului agricol,  dar şi deteriorarea climatului economic 

regional şi de persistenţa unei incertitudini economice şi politice interne care au generat scăderea 

cererii interne din partea populaţiei şi contractarea investiţiilor. 

În anul 2015, investiţiile în active materiale pe termen lung au înregistrat o scădere 

semnificativă, fiind cu 8,8% inferioare celor din anul  2014. În funcţie de mijloace fixe, contribuţii 

negative la dinamica anuală a investiţiilor au avut toate subcomponentele cu excepţia investiţiilor în 

utilaje, maşini şi mijloace de transport, care au consemnat o majorare de 1,1% anual. 

Astfel, investiţiile în mijloace fixe, clădiri nerezidenţiale şi de locuit au înregistrat scăderi de 

26,7%, 14,1% şi 6,0% respectiv, faţă de anul 2014. 

 

3. Activitatea investiţională 

După cum se ştie, majorarea potenţialului economic al oricărei ţări a fost şi în viitor va 

depinde de capacitatea acesteia de a asigura acumularea şi investirea în economia naţională a 

surselor materiale şi financiare. Fluxul redus al investiţiilor în economia Moldovei, atât intern cât şi 

extern, nu a fost în stare să contribuie la crearea noilor capacităţi de producţie şi a locurilor de 

muncă. 

Lipsa condiţiilor prielnice pentru desfăşurarea activităţilor de  business, când reformele 

economice se desfăşoară anevoios, cu mari dificultăţi, investitorii autohtoni nu riscau să investească 

sume de proporţii, iar pentru investitorii străini ţara nu prezenta destul interes, ținând cont de piaţa 

internă constrânsă. 

În anul 2000, volumul investiţiilor în capital fix era sub nivelul de 10% faţă de cel al  anului 

1990. Abia, în anul 2001, pentru prima dată, se înregistrează o creştere a investiţiilor în economia 

republicii, iar cele mai bune rezultate sau primit în anii 2005-2007, când au fost consemnate ritmuri 

anuale de creştere peste 20%. Însă criza financiar-economică din anul 2009 a influenţat această 

creştere a investiţiilor, acestea reducându-se cu 35% faţă de anul precedent (Figura 1). 
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Fig.1. Investiţii materiale în active pe termen lung (în preţuri comparabile) 

 
Sursa: Elaborată de autor conform datelor BNM 

În primii doi ani de după criză s-au înregistrat ritmuri majore de creştere a investiţiilor, de 

respectiv 22,6% şi 12,6%,  ceea ce se putea de aşteptat că, în viitorul apropriat să fie atins nivelul 

până la criză a anului 2008. Pe parcursul anului 2011 economia Republicii Moldova a fost în 

ascensiune, determinată în mare parte de sporirea exportului şi înviorarea activităţii investiţionale. 

Dar, în anul 2012, volumul investiţiilor din nou s-a redus, deşi nu atât de mult -  cu 1,1%, după ce în 

anii 2013 şi 2014 a urmat din nou o creştere de 4,2 şi 3,8%, ca în următorii ani să se soldeze o 

descreştere considerabilă, în anul 2015 cu 9,4% şi în 2016 şi 13,9% (tabelul 2). 
Tabelul 2. Principalii indicatori ai activităţii investiţionale 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Investiţii în 

active 

materiale pe 

termen lung 

– total 

(preţuri 

curente), 

mil. lei 

18224 11123 13804 16449 17153 19132 21158 21123 19406 

în termeni 

reali faţă de 

anul 

precedent,

% 

102,3 

 

 

 

66,5 122,6 112,5 98,9 104,2 103,8 90,6 86,1 

din care, 

pentru 

lucrări de 

construcţie-

montaj 

10233 6047 7078 7950 8785 9881 11104 10130 

 

 

6626 

 

 

în termeni 

reali faţă de 

anul 

precedent,

% 

98,8 66,5 114,4 103,0 100,5 103,9 103,9 90,6 86,1 

Punerea în 

funcţiune a 

mijloacelor 

fixe 

14139 11375 13156 15384 14566 16891 18111 18943 8698 

Volumul 

lucrărilor de 

antrepriză 

6484 3863 4853 5337 6113 8151 8707 9213 4339 
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în termeni 

reali faţă de 

anul 

precedent,

% 

92,5 66,7 

 

122,8 

 

 

100,9 104,2 123,1 96,7 87,3 93,9 

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2016 

Este cunoscut faptul că rolul principal în impulsionarea economiei aparţine investiţiilor 

străine, ceea ce necesită o analiză amplă cu concluziile respective. Aceste surse au fost şi până când 

rămân a fi insuficiente şi contribuţia lor la dezvoltarea ţării nu este pe deplin, a constituit în 2013 

doar puţin peste o mie de dolari SUA pe cap de locuitor, şi  la acest capitol Moldova ocupă unul din 

ultimele locuri printre ţările CSI. Investiţii străine de proporţii în economia ţării au întrat doar în 

ultimii doi ani de până la criză, ca mai apoi să diminueze din nou (tabelul 3). 
Tabelul 3. Volumul investiţiilor străine directe (nete) în economia naţională 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 

investiţii, 

mil.USD 

258,5 541,3 711 208 207,9 288 195 243 201 182 143 

În raport cu 

PIB,% 
7,0 12,1 11,8 2,4 3,4 4,0 2,7 2,9 2,5 2,8 2,1 

pe locuitor, 

dol. 
66,9 149,2 199 35,9 55,8 78,9 53,9 65,2 56,3 51,4 40,3 

la sfârşit de 

an (stoc), 

mil dolari 

1278 1876 2595 2773 2964 3261 3467 3621 3614 4071 3581 

pe locuitor 357 525 727 756 808 885 937 1023 1016 1146 1008 

Sursa: calculele autorului în baza datelor BNS şi BNM 

O oarecare înviorare în evoluţia investiţiilor străine s-a făcut observată în anul 2011, acestea 

constituind 288 mil. dolari SUA, însă acestea sunt departe de volumul înregistrat în anul 2008 – 

711,5 mil. dolari SUA.  Fluxul investiţiilor străine directe a crescut faţă de anul 2000 de peste  7 ori. 

În anul 2012, stocul investiţiilor străine directe a constituit  3467  mil. dolari SUA. Cu toate acestea, 

Republica Moldova se află cu mult în urma ţărilor din preajma, sau a principalelor săi parteneri 

comerciali. Stocul investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2014 era alcătuit din capital social şi 

venit reinvestit (74,2) şi împrumuturilor intra-grup (alt capital) (25,8%). Creditele intra – grup 

reprezintă stocul împrumuturilor contractate de la investitorii străini (957,75 mil. dolari SUA) şi 

stocul împrumuturilor acordate investitorilor străini (36,22 mil. dolari SUA)[1]. În distribuţia 

geografică a capitalului social acumulat, investiţiilor din UE le-a revenit ponderea majoritară de 

53%. Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 11,2% din totalul capitalului acumulat, cei 

din alte ţări -35,8%[1]. 

Cel  mai  mare flux de investiţii în capital fix în Republica Moldova a avut loc în anul 2008. 

În perioada anilor 2001-2008, investiţiile în capital fix cu destinaţie de producţie au crescut de 6,86 

ori, iar investiţiile în capital fix în sfera socială de 21,5 ori. Ponderea investiţiilor în capital fix 

pentru construcţia locuinţelor a crescut treptat, în fiecare an de la 6,6% în 2001, până la 18,2%  în  

2008, şi 17% în  2009[2]. 

Ritmurile medii anuale de creştere a investiţiilor în capital fix în perioada anilor 2009-2015 

sunt mici şi  constituite 1,109. Volumul investiţiilor în capital fix din anul 2008 a fost atins abia în 

anul 2014(tabelul 4). Puţin mai mari(comparativ cu toate investiţiile) au fost ritmurile medii anuale 

de creştere în această perioadă a investiţiilor cu destinaţie de producţie – 1,113(dar în genere ele 

sunt mici), şi încă mai mici ritmurile de creştere a investiţiilor în construcţii de locuinţe, coeficientul 

constituie - 1,088 (tabelul 4). 
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Tabelul 4. Investiţiile în capital fix în obiectele cu destinaţie de producţie şi obiectele sferei sociale, 

mln.MDL (în preţuri curente) 

Perioada Investiţii în capital fix 

Investiţii cu 

destinaţie de 

producţie 

Investiţii în 

construcţia 

locativă 

2008 18123,1 14830,0 3293,1 

2009 10818,9 8986,8 1832,1 

2010 12786,0 10519,5 2266,5 

2011 15221,4 13011,8 2209,6 

2012 16235,8 13962,7 2273,1 

2013 17484,1 15112,0 2372,1 

2014 20147,0 17379,2 2767,8 

2015 20172,7 17127,0 3045,1 

Sursa: Anuarele BNS 

Principala activitate economică care a beneficiat de investiţii străine rămâne activitatea 

financiară (25,9%), urmată de industria prelucrătoare(22,4%). Alte activităţi care au atras investiţii 

străine au fost comerţul. transporturile şi telecomunicaţiile, industria energetică. Ca urmare a crizei 

mondiale, fluxurile de investiţii orientate în economia naţională au scăzut brusc. Criza economică şi 

financiară a redus mult încrederea investitorilor străini în capacitatea de relansare a economiilor în 

tranziţie, printre care se află şi Republica Moldova. La multe proiecte de investiţii s-a renunţat, fie 

că au fost anulate. 

În prezent, corupţia, instabilitatea politică şi guvernul ineficient ţin departe investitorii în 

economia moldovenească. Alte constrângeri care reduc activitatea investiţională a ţării noastre ţin 

de calificarea forţei de muncă, infrastructura, cadrul legal şi instituţional slab, insuficienţa 

mecanismelor de protecţie a investitorilor. 

Abordările investiţionale ale Vămii şi Fiscului sunt îndreptate împotriva investitorilor, fiind 

axate doar de amenzi şi sancţiuni, iar bugetul naţional şi acum are drept surse de venit un plan de 

amenzi şi sancţiuni financiare. Aceste constrângeri reduc simţitor din activitatea investiţională. 

Pentru  finanţarea investiţiilor întreprinderile ar putea  lua împrumuturi de la băncile comerciale. 

Totuşi, există limitări în accesul la creditul bancar, mai ales pentru întreprinderile mici.   

Posibilităţile participării active a statului în punerea în aplicare a investiţiilor centralizate 

sunt cauzate de nivelul redistribuirii PIB prin buget. În anul 2013, ţările cu cele mai mari niveluri 

ale veniturilor şi cheltuielilor publice cumulate ca procent din PIB erau: Danemarca, Belgia, Italia, 

Ungaria, Suedia, Franţa. 

 

4. Finanţarea investiţiilor 

Necesităţile redistribuirii PIB-lui prin buget, în sensul investirii, ţine de faptul că 

mecanismele de piaţă de distribuire nu asigură condiţii de acumulare a capitalului. Pe calea 

autofinanţării agenţilor economici, practic, este imposibil, în timp, şi eficient de redistribuit 

resursele în urma legăturilor lor reciproce, care provoacă toate distorsiunile structurale şi 

tehnologice în sfera producţiei materiale. Acelaşi proces de a investi în industria naţională este 

capabil să păstreze  doar pe mulţi ani orientarea ei pentru  procurarea materiei prime şi de consum. 

Însuşi mecanismele bugetare au fost principale la etapa formării structurii industriale şi 

economice în ţările industrializate. Cu ajutorul aprobării bugetelor consecutive, statul stabileşte 

fundamentul dezvoltării economice pe viitor, iar în situaţiile de criză (sau în altele de acest tip), 

creşte mai ales, rolul cheltuielilor de stat. În perioada postbelică, în mai multe ţări dezvoltate şi de 

asemenea, în perioada de restructurare radicală a economiei, condiţionată de revoluţia tehnico – 

ştiinţifică din anii 1970-1980, fondurile băneşti de stat în economie alcătuiau 20-30% din suma 

totală a cheltuielilor bugetare. 

Cu scopul depăşirii situaţiei de criză din anul 2009 şi evitării unui colaps financiar, 

Guvernul Republicii Moldova, cu susţinerea FMI, a iniţiat realizarea unui program de politici 

macroeconomice, si financiare pe o perioadă de trei ani ( până în anul 2012), stipulate într-un 
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memorandum încheiat între Guvern,Banca Naţională şi FMI. Totodată, iniţierea realizării acestui 

program a ajutat la asigurarea unei finanţări adecvate, consolidarea politicii fiscal-bugetare şi 

îmbunătăţirea nivelului de încredere în perspectivele economiei moldoveneşti. Deficitul bugetar a 

fost redus de la 6,3% din PIB în 2009, până la 2,1% în anul 2012. În acelaşi timp, declinul 

cheltuielilor investiţionale, în perioada 2011-2015, a fost inversat: investiţiile din bugetul public 

naţional au crescut de la  4,4% din PIB în 2011, până la 5,2% în 2012, 5,8% în 2013, 7,0% în 2014 

şi 5,1% în 2015. 

În perioada formării economiei de piaţă în Republica Moldova sursa principală de asigurare 

financiară a activităţii investiţional – inovaţionale a întreprinderilor din sectorul real au stat sursele 

proprii de finanţare a întreprinderilor. Sursele proprii a întreprinderilor pot fi îndreptate la finanţarea 

investiţiilor în capital fix, se formează, din contul profitului şi uzurii care se reinvestește la 

înzestrarea întreprinderilor. Autofinanţarea deschisă înseamnă majorarea surselor proprii în 

rezultatul folosirii profitului, adică direcţionarea lui la formarea surselor proprii a întreprinderilor cu 

scopul finanţării activităţii investiţionale şi operaţionale. În Republica Moldova partea surselor 

proprii a întreprinderilor în sursele de finanţare a investiţiilor în active pe termen lung în anii 2009 - 

2015 oscilează între 51,1% până la 59,5% (tab.5). 
Tabelul 5. Investiţii în active materiale pe termen lung pe surse de finanţare(mil.lei) 

Indicatorii 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Investiţii în active 

pe termen lung 
11123,6 13804,6 16449,5 17153,9 19132,3 21158,5 21123,.3 

din care, finanţate 

din contul: 
       

bugetul de stat 734,2 703,4 775,9 1196,7 1412,8 2274,7 1715,3 

partea investiţiilor 

în capital fix din 

contul bugetului de 

stat,% 

6,6 5,1 4,7 7.0 7,4 10,7 8,1 

partea investiţiilor 

în capital fix din 

contul bugetului de 

stat,% în raport cu 

PIB 

1,2 1,0 0,9 1,4 1,4 2,0 1,4 

bugetelor unităţilor 

administrativ-

teritoriale 

356,0 518,5 727,2 549,7 784,6 1077,2 948,4 

partea investiţiilor 

în capital fix din 

contul bugetelor 

locale,% 

3,2 3,8 4,4 3,2 4,1 5,1 4,5 

partea investiţiilor 

în capital fix din 

contul bugetelor 

locale,% în raport 

cu PIB 

0,6 0,7 0,9 0,6 0,8 1,0 0,8 

mijloacele proprii 

ale întreprinderilor 
5683,3 7331,9 9664,3 10051,3 10921,3 11685,4 12567,2 

partea investiţiilor 

în capital fix din 

contul mijloacelor 

proprii ale 

întreprinderilor,% 

51,1 53,1 58,7 58,6 57,1 55,2 59,5 

partea investiţiilor 

în capital fix din 

contul mijloacelor 

proprii ale 

întreprinderilor  ,% 

în raport cu PIB 

9,4 10,2 11,7 11,3 10,9 10,4 9,3 
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mijloacelor 

populaţiei 
365,9 305,4 483,4 419,9 441,1 386,8 504,6 

mijloacelor 

investitorilor străini 
2418,3 2506,6 1299,3 1348,9 1429,5 1267,7 1492,2 

partea investiţiilor 

în capital fix din 

contul investiţiilor 

străine,% 

21,7 18,2 7,9 7,9 7,4 6,0 7,1 

partea investiţiilor 

în capital fix din 

contul investiţiilor 

străine,% în raport 

cu PIB 

4,0 3,5 1,6 1,5 1,4 1,1 1,1 

altor surse 1565,9 2439,0 3499,4 3587,4 4143,0 4466,7 3895,6 

Sursa: Anuarul Statistic al Moldovei 

Investiţiile publice finanţate din surse interne sunt insuficiente, în timp ce transferurile 

capitale şi proiectele finanţate din surse externe sunt sursa suplimentară de completare a 

investiţiilor. Investiţiile publice finanţate din surse interne în anii 2011 – 2015 oscilează între 1,8 – 

3,0 din PIB (tab5) şi nu sunt suficiente. Acest declin a fost doar parţial compensat de creşterea 

cheltuielilor investiţionale finanţate din surse externe, care constau, în cea mai mare parte, din 

proiecte investiţionale. Transferurile capitale externe constituie, în anul 2013 - 7,4%, în anul 2014 – 

5,9%, în anul  2015 – 7,1% din toate cheltuielile investiţionale (tab.5), şi se folosesc în transporturi 

la construcţia drumurilor, la investiţii în infrastructura din sectorul agricol, la reciclarea sectorului 

energetic. În sectorul sănătăţii, în condiţiile resurselor interne limitate, finanţarea externă a dominat 

cheltuielile investiţionale. 

Ridicarea rolului creditului ca sursă investiţională în economia Moldovei are o importanţă 

deosebită în legătură cu acutizarea problemei conceptuale de finanţare a investiţiilor. Accesul la 

finanţare al IMM-urilor este destul de limitat, acesta deţine doar 31% din toate creditele acordate de 

sectorul bancar. Creditele bancare constituie la moment sursa principală de finanţare pentru IMM-

urile din Republica Moldova. Lipsa de informaţii referitoare la sectorul IMM este o problemă 

majoră care face imposibilă aprecierea exactă a necesarului deficitului de finanţare al IMM.  În baza 

comparării nivelului de finanţare al businessului şi al volumului de credite acordate de către sectorul 

bancar din Republica Moldova cu indicatorii similari din alte ţări se poate de estimat că pentru a 

atingerea  nivelului unor ţări cu venituri medii, creditarea în Republica Moldova ar trebui să crească 

de aproape două ori în raport cu PIB. 

Cu toate că în ultimii ani, cu excepţia perioadei de criză, volumele creditelor bancare au 

sporit impresionat, IMM-urile nu au beneficiat într-o măsură foarte mare de această creştere. Printre 

cauzele accesului limitat la creditele IMM-urilor se numără: 

▪ dobânzile înalte  practicate de către bănci; 

▪ deficitul resurselor de finanţare pe termen lung; 

▪ lipsa gajului şi a unor pieţe secundare suficient de dezvoltate pentru o mare parte din 

echipamentele, imobilele şi terenurile oferite în gaj de către companii, completată de funcţionarea 

ineficientă a factorilor de garantare a creditelor existente; 

▪ infrastructura informaţională slab dezvoltată în Republica Moldova; 

▪ ineficienţa sistemului judecătoresc şi procedurile îndelungate de exercitare a dreptului de gaj 

de către creditori; 

▪ eficienţa redusă a sistemului bancar. 

Sectorul instituţiilor de microfinanţare (al organizaţiilor de microfinanţare şi al asociaţiilor 

de economii şi împrumut), precum şi sectorul de leasing ar putea constitui o alternativă bună a 

creditelor bancare, însă acesta se confruntă cu lipsa de resurse necesare pentru creditare, dependent 

de resursele bancare, şi ca urmare preţul finanţărilor oferite de către acest sector este mai înalt ca cel 

al creditelor bancare. 
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În consecinţă, finanţarea din partea acestor sectoare ocupă o pondere neînsemnată în raport 

cu creditele bancare. Programele de stat de susţinere a sectorului, cele implementate de organizaţiile 

donatoare internaţionale, instituţiile financiare internaţionale şi agenţiile de dezvoltare 

internaţionale sunt insuficiente pentru a acorda necesarul de finanţe existent.  Crearea unui climat 

bun în politica partidelor din ţară, şi condiţiilor favorabile pentru investitorii străini ( impozitarea 

,vămuirea,pieţele de desfacere), majorarea accesului la finanţare a micului business sunt premizele 

necesare de atragere a investiţiilor în sectoarele economiei Republicii Moldova şi asigurarea unei 

creşteri economice decente în viitor. 

 

5. Concluzii 

Cercetările efectuate ne permit să tragem anumite concluzii pe temeiul eficienţei finanţării 

investiţiilor în Republica Moldova: 

▪ în prezent, sursele principale, care pot asigura creşterea veniturilor fiscale, sunt strâns legate 

de investiţii, exporturi şi surse externe în formă de granturi şi credite. O rezervă de creştere a 

investiţiilor publice o constituie reformarea sectorului bugetar cu scopul atragerii investiţiilor la 

nivel central şi local, optimizării cheltuielilor publice în sectorul conducerii de stat, precum şi 

valorificării noilor pieţe de desfacere cu ţările UE. 

▪ la elaborarea bugetului de stat este necesar de trasat priorităţile, determinate de 

restructurarea structurală a economiei, care instalează baza stabilităţii dezvoltării pe viitor. Dintre 

priorităţi principale trebuie să fie programele investiţionale a ramurilor, în care este amplasată baza 

tehnologică şi altă producţie inovaţională. Activitatea lor este necesară de finanţat din bugetul de 

dezvoltare, care este necesar de-l introdus în bugetul public naţional conform legii „Cu privire la 

sistemul bugetar”. 

▪ specificul formării bugetului de dezvoltare, ca una din premizele intensificării activităţii 

investiţionale, constă în separarea îndeplinirii bugetului de dezvoltare de la bugetul cheltuielilor 

curente, acordarea mijloacelor băneşti investitorului cu restituire, cu plată cu o dobândă mică şi pe 

un termen limitat pin banca de stat specială (Banca de reconstrucţie şi dezvoltare), folosirea 

mijloacelor băneşti a bugetului de dezvoltare pentru  finanţarea numai proiectelor investiţionale 

înalt eficiente, care au trecut selecţia  prin concursul investiţional şi garantează întoarcerea 

creditelor. 

▪ susţinerea de stat a activităţii investiţionale este astăzi una din condiţiile principale de 

ridicare a capacităţii de concurenţă a economiei naţionale şi are un rol important, nu mai puţin 

important decât crearea mecanismelor de piaţă şi liberalizarea antreprenoriatului. Pârghiile 

influenţei de stat la procesele economice sunt instrumentele politicii monetar -creditare, şi politicii 

fiscale. 
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Abstract 

The research aims to analyze some theoretical and legal aspects of consumer protection. The consumer rights 

issue has now reached the peak of the need to improve legal regulations based on the importance created by objective 

factors. Consumer protection is one of the social policies promoted by modern state. Because of its importance to the 

contemporary economy, it is a stand-alone policy with its own objectives and priorities. 

Key words: consumer, contract, purchase sale contract, consumer purchase contract, civil circuit, goods 

 

1. Introducere 

Consumatorul poate fi definit pe larg ca cineva care achiziţionează bunuri sau servicii 

pentru scopuri care nu intră în domeniul său de activitate comercială. În fiecare ţară, fiecare cetăţean 

este un consumator. În acelaşi timp, în diferite ţări, consumatorii sînt protejaţi în masură diferită şi 

pentru scopuri diferite. Acest lucru este definit de legislaţia şi politicile unei ţări privind protecţia 

consumatorilor. În economia modernă, un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor este în general 

normă de reglementare a pieţei, care, este de obicei, în paralel cu reglementarea de concurs axată pe 

reglementarea directă a conduitei de afaceri pe piata”. 

Cu toate acestea, importanţa legislaţiei şi politicii privind protecţia consumatorilor, poate fi 

înţeleasă numai în contextul de o explorare logică a acţiunii statului privind protecţia 

consumatorilor. În multe ţări din fostă uniune sovietică există un oarecare scepticism cu privire la 

necesitatea unei politici active dezvoltat în parte privind protecţia consumatorilor, prin argumente 

că: 

▪ consumatorii din UE, de exemplu, sînt excesiv răsfăţaţi de guvernele lor; 

▪ grupurile de consumatori au în general cererinţe mari şi reprezintă “manivela”; 

▪ facilitarea activă a investiţiilor de către lanţuri moderme de vînzare cu amănuntul va 

determina o crestere inevitabila a standardelor bunirilori de consum şi a serviciilor de pe piata 

locala. 

Aceste argumente sînt supraevaluate în mod dramatic în fiecare caz şi nu reuşesc să 

abordeze problemele reale. Astfel, dezbaterea trebuie să fie refocusată. 

 

2. Aspecte generale privind consumatorul și protecția consumatorilor 

Justificarea teoretică economică pentru economia de piaţă presupune că livrarea de bunuri şi 

servicii trebuie să corespundă uşor cererii consumatorilor plasînd astfel cerinţele consumatorilor 

într-o poziţie pivot pe piaţă. Acest lucru, în general este menţionat în continuare ca „suveranitatea 

consumatorilor” unde consumatorul este rege, unde clientul are întotdeauna dreptate şi toate 

deciziile de preţ şi debitul de furnizori conduce la bunăstarea maximă a consumatorilor. În acest 

context, justificarea pentru acţiunile Guvernului în domeniul consumatorilor este pentru ca statul să 

intervină în special atunci cînd consumatorii nu sînt suficient de bine informaţi, sau reprezintă lipsă 

de cunoştinţe suficiente pentru a face o alegere raţională la ceea ce sînt în căutare. Din 1960, este tot 
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mai clar că teoria şi practica cu privire la bunăstarea consumatorilor pe piaţă poate să se abată în 

mod dramatic datorită absenţei unor legi puternice şi a politicilor active de protecţie a 

consumatorilor în ceea ce priveşte gama foarte largă de probleme de zi cu zi. 

Acum câţiva ani consumatorii în statul nostru erau pe deplin frustraţi. Comerţul şi 

producătorii de mărfuri şi servicii dictau condiţiile de realizare şi desfăşurare a comerţului. Actele 

normative departamentale şi instrucţiunile limitau drepturile consumatorilor şi nu admiteau 

posibilitatea prezentării pretenţiilor întemeiate. Consumatorii nu-şi puteau realiza drepturile sale 

fundamentale prevăzute de Rezoluţia Asambleei Generale a O.N.U. 

Domeniul drepturilor consumatorilor în prezent a atins apogeul necesităţii de perfecţionare a 

reglementărilor juridice în temeiul importanţei create de factorii obiectivi. Derularea cu rapiditate a 

schimburilor comerciale ce caracterizează societatea modernă a condus la apariţia contractelor-tip 

astfel încât principiile tradiţionale aplicate în domeniul contractual (autonomia de voinţă şi 

egalitatea părţilor contractante ) au fost serios zdruncinate „în noua eră a societăţii de consum”. [ 9, 

pag.8] 

Cuvântul consumator provine din franţuzescul consommateur şi înseamnă persoana care 

consumă bunuri rezultate din producţie. O altă noţiune legată de noţiunea de consumator este 

consumerismul. [ 5, pag.21] 

 Intr-o prima accepţiune prin cuvântul consumerism se subînţelegeau doar eforturile 

organizate ale consumatorilor în vederea corijării şi suprimării nemulţumirilor pe care le-au 

acumulat, ulterior, într-un context pluridimensional, această noţiune a ajuns să semnifice ansamblul 

eforturilor conjugate ale consumatorilor, ale întreprinderii şi ale guvernului, în vederea ameliorării 

calitative şi cantitative a nivelului de trai. Noţiunea de consumerism este anglofonă prin excelenţă 

dar acceptată ca neologism de toate limbile lumii, s-a impus cu precădere în perioada postbelică, 

tentaţia consumatorilor de a se grupa, înfiinţând anumite organizaţii care să le apere interesele. Se 

are în vedere fondarea cooperativelor de consumatori, organizaţii care, la începuturi, împrumutau 

mult din modul de acţiune a organizaţiilor sindicale, până şi-au creat propriul stil. [ 8, pag.41] 

În prezent din punct de vedere juridic, conform art.1 al Legii cu privire la protecţia 

consumatorilor, consumator – orice persoană fizică ce intentionează să comande sau să procure ori 

care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de 

întreprinzător sau profesională. 

Aşadar, conform legislaţiei Federației Ruse consumator este cetăţeanul care utilizează, 

dobândeşte, comandă sau intenţionează să dobândeascăa sau să comande produse (lucrări, servicii) 

pentru necesităţi vitale personale.  

În accepţiunea celei de-a doua definiţii, consumator este numai cetăţeanul (cetăţenii străini 

şi apatrizii) ce procură, comandă, foloseşte (consumă) sau intentionează să procure sau să comande 

mărfuri (servicii) pentru necesităţile vitale, nelegate de obţinerea profitului.  

Un alt subiect al raportului juridic reglementat prin Lege este agentul economic – 

întreprinderea, instituţia, organizaţia sau cetăţeanul antreprenor, care produce, importă, transportă, 

depozitează, comercializează, păstrează marfa pentru realizare şi prestează servicii consumatorilor. 

În temeiurile expuse considerăm că definiţia din Lege dată agentului economic trebuie completată 

cu noţiunea efectuează lucrări. 

Legea privind protecţia drepturilor consumatorilor reglementează relaţiile, care pot apărea 

din contractele privind vînzarea- cumpărarea cu amănuntul; arenda;  închirierea de spaţiu locativ, în 

special, efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor de asigurare a exploatării casei de locuit în care 

se află spaţiul locativ, sau asigurarea acordării chiriaşului a serviciilor comunale necesare, 

efectuarea reparaţiei curente a averii comune a casei de locuit şi a instalaţiilor tehnice; antrepriza 

(inclusiv comanda de deservire sau deservirea prin abonament); transportarea cetăţenilor, bagajelor 

şi mărfurilor; păstrarea; consignaţia; asigurarea; prestarea serviciilor financiare pentru satisfacerea 

necesităţilor personale ale consumatorului, inclusiv acordarea de credite, deschiderea conturilor 

clienţilor, efectuarea decontărilor la cererea lor, primirea şi păstrarea hârtiilor de valoare şi a altor 
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valori, acordarea serviciilor consultative, precum şi din alte contracte referitoare la satisfacerea 

necesităţilor personale ale cetăţenilor, nelegate de obţinerea profitului. Aşadar în persoana agentului 

economic poate fi producătorul, vizatorul, executorul. Producătorul este organizaţia, cetăţeanul – 

antreprenor care produce mărfuri pentru realizare consumatorilor. 

În relaţiile apărute din contractele privind vînzarea-cumpărarea cu amănuntul, inclusiv 

contractul de comision apare vizatorul care este întreprinderea. În relaţiile apărute din contractele 

privind vânzarea cumpărarea cu amănuntul inclusiv contractul de comision apare vînzătorul care 

poate fi întreprinderea, organizaţia, instituţia sau cetăţeanul antreprenor care realizează marfa către 

consumator.  

Executantul este întreprinderea, organizaţia, instituţia sau cetăţeanul – antreprenor care 

prestează servicii sau execută lucrări. Acesta poate fi:  

▪ antreprenorul – la deservirea prin abonament şi la comanda de deservire; 

▪ locatorul – la închirierea de spaţiu locativ, efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor de 

asigurare a exploatării casei de locuit în care se află spaţiul locativ, acordarea chiriaşului a 

serviciilor comunale necesare; 

▪ transportatorul (cărăuşul) – la transportarea cetăţenilor, bagajelor, inclusiv a mărfurilor; 

▪ în relaţiile ce reies din contractul de transport; 

▪ depozitarul – în relaţiile ce apar din contractul de depozit; 

▪ asiguratorul – în relaţiile ce apar din contractul de asigurare; 

▪ prestatorul de servicii financiare – pentru satisfacerea necesităţilor personale ale cetăţenilor 

nelegate de obţinerea profitului. 

 

3. Categoriile consumatorilor 

În temeiul celor expuse putem delimita următoarele categorii de consumatori. Astfel după 

criteriul domeniului de activitate deosebim consumatori: 

▪ care procură produse în rezultatul contractului de vînzare-cumpărare şi de comision; 

▪ care beneficiază de prestarea serviciilor; 

▪ care beneficiază de executarea lucrărilor; 

▪ care intentionează să procure sau să comande mărfuri( servicii, lucrări). 

Un alt criteriu, mai complex de delimitare a consumatorilor este după statutul de persoane. 

Astfel, o categorie o constituie: 

▪ consumatorul – persoana fizică, cetăţean (cetăţean străin, apatrid). Consumatorul individual 

este, în acelaşi timp, şi un consumator „colectiv”, prin dubla lui ipostază de membru al unei familii 

şi membru al societăţii. Fiind membru al unei familii sau a unei gospodării, putem afirma că avem 

de-a face cu un consumator colectiv cu nevoi şi trebuinţe specifice, cu un comportament bine 

definit.  

Un alt tip de consumator colectiv îl constituie organizaţiile, instituţiile care achiziţionează 

bunuri şi servicii pentru propriile lor nevoi. Din această categorie fac parte şcolile, spitalele, 

bisericile, societăţi particulare şi publice, care pentru funcţionare consumă produse, echipamente, 

servicii etc. Ele pot fi considerate ca un segment de consumatori intermediari între producătorii 

primari şi consumatorii individuali finali, în ultimă instanţă, ceea ce produc şi oferă organizaţiilor 

de consum ajunge tot la consumatorii individuali, aceştia determinând de fapt natura şi structura 

consumului.  

 

4. Obiectul raportului juridic de consumație 

Obiect al raportului juridic ce apare la realizarea drepturilor consumatorilor poate fi: 

▪ produsul – constituie un bun material destinat consumului sau utilizării finale individuale 

sau colective; 

▪ serviciul – activitate, alta decât cea din care rezultă produse, efectuată în scopul satisfacerii 

unor necesităţi ale consumatorilor; 
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▪ lucrarea – lucru realizat printr-o muncă fizică sau intelectuală. 

Produsul, serviciul, lucrarea trebuie să corespundă unor standarde care se confirmă prin 

certificatul de conformitate care constituie un document eliberat conform regulilor unui sistem de 

certificare indicând cu un grad suficient de încredere că un produs, proces sau serviciu precis 

identificat este conform unui standard sau unui alt document normativ specificat, şi prin 

documentaţia tehnică normativă care este un act normativ în care sunt stabilite condiţiile calitative 

ale produselor, lucrărilor, serviciilor (standarde, condiţii tehnice, norme sanitare şi de construcţii, 

farmaceutice şi altele). 

Consumatorul este persoana fizică ce cumpără de pe piaţă şi consumă mărfuri şi/sau servicii 

de tot felul, produse şi oferite spre vânzare de diverşi agenţi economici. În condiţiile unei pieţe 

concurenţiale autentice, consumatorului trebuie să i se subordoneze întregul profesionalism al 

producătorului de bunuri, al comercianţilor şi prestatorilor de servicii. 

Protecţia consumatorilor este una dintre politicile sociale, promovate de orice stat modern. 

Datorită importanţei pe care o reprezintă pentru economia contemporana, ea este o politică de sine 

stătătoare, având obiective, priorităţi şi instrumente proprii. Ca urmare a rapidităţii cu care se 

succed evenimentele actuale, acest domeniu se extinde tot mai mult la noi si noi subramuri ale 

economiei. Ca latură importantă a politicii sociale pe care trebuie s-o promoveze o societate 

democratică şi ca o componentă de bază a programelor de protecţie socială, protecţia 

consumatorilor reprezintă un ansamblu de reglementări privind iniţiativa publică şi privată menită a 

asigura şi a ameliora continuu respectarea drepturilor consumatorilor. 

Preocuparea pentru protejarea consumatorilor datează încă din antichitate, dezvoltarea 

schimbului de mărfuri în pieţele din oraşele-cetăţi nefiind un fenomen întâmplător şi necontrolat. În 

scrierile vechi se spune, de exemplu, că în pieţele din Atena, pe vremea lui Pericle, se semnala 

prezenţa unor inspectori, denumiţi agoranoni, care aveau misiunea de a evalua şi controla calitatea 

şi uniformitatea pâinilor, greutatea şi prospeţimea peştelui, prospeţimea legumelor şi fructelor oferite 

spre vânzare. 

Intervenţia statului în controlul calităţii produselor şi al schimbului acestora s-a amplificat 

concomitent cu dezvoltarea societăţii, cu apariţia de noi produse şi cu extinderea pieţelor.Pe măsura 

dezvoltării pieţelor naţionale şi internaţionale, a schimbului de mărfuri şi servicii, modalităţile de 

protejare a consumatorilor au evoluat treptat de la formele simple, la dezvoltarea unor adevărate 

sisteme legislative şi de control în acest domeniu. 

 

5. Politici și organisme de protecție a drepturilor consumatorilor 

Primele reglementări privind protecţia consumatoruluiemise de către diferitele state au vizat 

produsele agroalimentare, datorită faptului că ele deţineau cea mai mare pondere în cadrul 

schimburilor comerciale, pe de o parte şi faptului că erau destinate satisfacerii unor nevoi primare, 

pe de altă parte. Astfel, în Italia, în 1865, a fost adoptată Legea de supraveghere sanitară în 

domeniul alimentar; în Franţa, în anul 1905, a fost adoptată Legea privind fraudele şi falsificările în 

domeniul produselor şi serviciilor. Legea franceză prevedea sancţiuni pentru cei care înşeală sau 

încearcă să înşele consumatorii, fie asupra naturii, tipului, originii şi/sau conţinutului în substanţe 

utile; fie asupra cantităţii mărfurilor livrate. Totodată, legea prevedea pedepse pentru cei ce falsifică 

mărfuri destinate alimentaţiei umane sau animalelor, medicamente, băuturi şi produse agricole, 

precum şi pentru cei care expun sau vând mărfuri falsificate sau toxice. 

Astăzi nu există stat în lume care să nu-şi protejeze consumatorii, şi aceasta, în majoritatea 

cazurilor se realizează prin drept constituţional. 

La nivelul european funcţionează patru mari organisme neguvernamentale cu rol în protecţia 

consumatorilor: 

▪ BEUC - Biroul European al Uniunii Consumatorilor - Bureau Européen des Unions des 

Consommateurs 
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▪ COFACE - Comitetul Organizaţiilor Familiale a Consumatorilor Europeni - Confédération 

des Organisations familiales de la Communauté Européenne (COFACE) 

▪ EUROCOOP - Comunitatea Europeană a Cooperativelor de consum - Communauté 

Européenne des Coopératives (Euro Coop) - European Community of Consumer Cooperatives CES 

– Confederaţia Europeană a Sindicatelor 

▪ EIIC - Institutul European Internaţional al Consumatorului. 

Primele patru organisme sunt reunite în CCC – Consiliul Consultativ al Consumatorilor, 

înfiinţat în anul 1989. 

▪ din februarie 1997, în Uniunea Europeană funcţionează „Direcţia Generală a Politicii 

Consumatorilor şi Protecţiei Sănătăţii Acestora”, cunoscută – sub formă prescurtată – cu denumirea 

de “Direcţia XXIV”. 

Obiectivele politicii de protecţie a consumatorilor din Uniunea Europeană vizează, în 

principal, următoarele domenii: 

▪ armonizarea legislaţiilor naţionale privind produsele alimentare, cosmetice, detergenţi, bunuri de 

folosinţă îndelungată, automobile, textile, jucării, medicamente, îngrăşăminte şi pesticide; 

▪ măsuri privind creditul, publicitatea minciunoasă, practicile; 

▪ comerciale abuzive; 

▪ obţinerea de către consumatori a dreptului de consiliere şi asistenţă juridică în litigiile având 

drept obiect bunuri de consum; 

▪ stabilirea unor reguli privind informaţiile inscripţionate pe produse şi ambalajele acestora; 

▪ stimularea testelor comparative de produse de consum şi publicarea rezultatelor în 

publicaţii independente de interesele agenţilor economici; 

▪ educarea consumatorilor, tineri sau adulţi, pentru ca aceştia să acţioneze raţional în contextul 

pieţei libere, stimulându-se pentru aceasta schimburile între organizaţiile consumatorilor, includerea 

unor teme privind protecţia consumatorilor în programele şcolare şi organizarea de cursuri pentru 

formarea educatorilor, precum şi acţiunile prin mass-media. Reglementările comunitare interzic falsa 

publicitate (în ceea ce priveşte natura produsului, disponibilitatea, compoziţia, preţul, cantitatea, 

rezultatele utilizării sale sau ale testelor efectuate, identitatea sau calificarea agentului de 

publicitate), care induce în eroare consumatorul afectându-i astfel opţiunea pentru un anumit 

produs. Agentul de publicitate are acum obligaţia să facă proba că informaţia pe care a oferit-o 

este corectă. Consumatorul care a fost victima publicităţii false are dreptul să primească 

despăgubiri. Legislaţia comunitară obligă ţările membre să prevadă mijloace adecvate şi eficiente 

pentru controlul publicităţii false. 

Reglementǎri există şi în domenii specifice, cum sunt publicitatea privind medicamentele 

sau publicitatea televizată. 

Pentru produsele farmaceutice a fost stabilită o procedură foarte strictă de armonizare 

prealabilă lansării lor pe piaţă. Produsul trebuie să fie însoţit de o notă informativă care să prezinte 

condiţiile de utilizare precum şi contraindicaţiile sau eventualele efecte secundare. 

Promovarea intereselor consumatorilor este o parte integrantă a politicii Uniunii Europene, 

care are în centrul ei bunăstarea cetăţenilor, iar această politică îşi aduce contribuţia la bunul mers 

al mecanismelor economice ale pieţei unice europene. Mărfurile care nu oferă consumatorilor o 

satisfacţie rezonabilă în schimbul sumei plătite, constituie, în realitate, o investiţie greşită, 

ineficientă şi invers, mărfurile care dau satisfacţie consumatorilor le inspiră încredere, devin 

căutate, contribuind la creşterea economică şi deci la bunăstarea consumatorului. 

Responsabilităţile asigurării protecţiei consumatorilor revin, în principal, autorităţilor 

publice (guvernelor), dar în această zonă complexă de probleme sunt atrase şi implicate cu acţiuni 

concrete şi alte organizaţii, cum ar fi sindicatele, dar mai ales organizaţiile neguvernamentale, 

asociaţiile consumatorilor, etc. 

Societatea civilă, prin crearea unui cadru organizaţional propriu, bazat pe forme asociative: 

asociaţii, federaţii şi confederaţii ale consumatorilor, cu scop de protejare a intereselor acestora. 
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Această bipolaritate a activităţii trebuie să confere sistemului de protecţie a consumatorilor 

stabilitate în funcţionare şi forţă în acţiunile care se întreprind în acest scop. 

Baza legislativă naţională include Legea privind protecţia consumatorilor, nr. 105-XV din 

13.03.2003, Legea privind produsele alimentare, nr. 78 din 18.03.2004, precum şi un şir de hotărâri 

ale Guvernului. 

Conform legislaţiei naţionale, protecţia de către stat a drepturilor consumatorilor se 

realizează prin: 

▪ elaborarea şi promovarea la nivel de stat a politicii în domeniul protecţiei drepturilor 

consumatorilor; 

▪ elaborarea şi aprobarea legilor şi altor acte normative în domeniu; 

▪ organizarea şi exercitarea controlului şi supravegherii de stat asupra respectării legislaţiei în 

domeniu; 

▪ respectarea cerinţelor prescrise sau declarate referitoare la produse, servicii. 

În aceste aspecte consumatorul are dreptul la: asigurarea protecţiei drepturilor sale 

argumentate de către stat; protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un produs, un serviciu 

care ar putea să-i afecteze viaţa, sănătatea, ereditatea sau securitatea ori să-i prejudicieze drepturile 

şi interesele legitime; remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, 

serviciului ori reducerea corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat 

de produsul, serviciul necorespunzător; informaţii complete, corecte şi precise privind produsele, 

serviciile achiziţionate; instruire în domeniul drepturilor sale, etc.. 

Elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor şi 

coordonarea activităţii organelor administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a 

consumatorilor se efectuează de către Ministerul Economiei. Acest minister, inclusiv prin 

intermediul Agenției pentru Protceția Consumatorilor : a) efectuează controlul şi supravegherea de 

stat asupra corespunderii produselor şi serviciilor cerinţelor prescrise sau declarate, precum şi asupra 

veridicităţii informaţiilor prezentate, examinează reclamaţiile consumatorilor în acest domeniu; b) 

elaborează reglementări privind coordonarea acţiunilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale, precum şi ale structurilor neguvernamentale în domeniul protecţiei consumatorilor; c) aplică 

sancţiuni, stabileşte măsuri de remediere sau înlocuire gratuită ori de restituire a contravalorii 

produsului, serviciului necorespunzător în baza reclamaţiilor consumatorului; d) sesizează autoritatea 

de licenţiere, determinată prin lege, referitor la depistarea cazurilor de comercializare a produselor 

falsificate (contrafăcute) şi/sau periculoase sau altor încălcări în scopul retragerii în mod obligatoriu 

a licenţei; e) organizează funcţionarea oficiului pentru relaţiile cu consumatorii. 

Principalele drepturi ale consumatorilor în Republica Moldova sunt: dreptul de a-şi satisface 

nevoile de bază; dreptul la siguranţă; dreptul de a fi informaţi; dreptul de a alege; dreptul de a fi 

ascultaţi; dreptul de a fi despăgubiţi; dreptul la educaţie în domeniul protecţiei consumatorilor; 

dreptul la un mediu înconjurător sănătos. 

În legislaţia naţională sunt stipulate prevederi specifice privind protecţia vieţii, sănătăţii, 

eredităţii şi securităţii consumatorului, care obligă Guvernul, prin organele administraţiei publice 

centrale, stabilirea de norme şi reglementări specifice în cazul producerii, importului, conservării, 

ambalării, etichetării, manipulării, transportării, depozitării, pregătirii pentru vânzare şi vânzării, 

furnizării şi utilizării produselor, precum şi prestarea serviciilor. Astfel, produsele plasate pe piaţă 

trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate sau de declaraţii de conformitate, de alte 

documente conform legislaţiei. 

În scopul protecţiei consumatorilor, autorităţile administraţiei publice locale, în raza unităţii 

teritorial-administrative respective, în conformitate cu legislaţia, au obligaţia: să informeze 

consumatorii şi să le acorde consultaţii, să examineze, în limita competenţei lor, reclamaţiile 

acestora; să readreseze reclamaţiile către organul abilitat cu funcţii de protecţie a consumatorilor în 

domeniul respectiv în cazul în care obiectul reclamaţiei depăşeşte limita competenţei lor; să 

informeze neîntârziat autorităţile competente despre cazurile de constatare a produselor, serviciilor 
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falsificate (contrafăcute) sau periculoase, precum şi despre alte cazuri de necorespundere 

cerinţelor prescrise sau declarate; să retragă, în mod obligatoriu, autorizaţia sau licenţa, eliberată de 

către autorităţile administraţiei publice locale agentului economic, în cazul depistării de produse, 

servicii falsificate (contrafăcute) sau periculoase; să contribuie prin mijloace posibile la înfiinţarea 

şi funcţionarea asociaţiilor obşteşti de consumatori. 

Cetăţenii Republicii Moldova sunt în drept de a se organiza benevol în asociaţii obşteşti de 

consumatori, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia. Printre asociaţiile obşteşti ce 

desfăşoară o vastă activitate în acest domeniu sunt Centrul pentru protecţia consumatorilor din 

Republica Moldova, Legea pentru apărarea drepturilor consumatorilor, Mişcarea obştească „Pro 

Consumator” etc. 

Asociaţiile obşteşti de consumatori au dreptul: a) să înainteze în instanţele judecătoreşti 

acţiuni pentru protecţia drepturilor consumatorilor; b) să adreseze, atât organelor de control, cât şi 

organelor procuraturii, propuneri privind tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de 

producerea şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor care nu corespund cerinţelor 

prescrise sau declarate, precum şi de nerespectarea drepturilor consumatorilor, prevăzute de 

legislaţie; c) să informeze, în baza reclamaţiilor primite de la consumatori, organele abilitate cu 

funcţii de protecţie a consumatorilor despre produsele, serviciile necorespunzătoare; d) să solicite 

instanţei de contencios administrativ competente anularea totală sau parţială a actelor, emise de 

autorităţile publice, care lezează drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor şi care contravin 

legislaţiei; e) să organizeze, în modul stabilit de lege, efectuarea expertizei produselor, serviciilor în 

ceea ce priveşte conformitatea lor cerinţelor prescrise sau declarate şi să înainteze autorităţilor 

administraţiei publice şi agenţilor economici propuneri respective pentru îmbunătăţirea calităţii 

produselor, serviciilor;f)să înainteze agenţilor economici şi organelor abilitate cu funcţii de protecţie 

a consumatorilor propuneri privind îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor şi interzicerea 

comercializării produselor necorespunzătoare;g) să sesizeze organele abilitate cu funcţii de protecţie 

a consumatorilor referitor la produsele, serviciile necorespunzătoare în vederea aplicării sancţiunilor 

prevăzute de legislaţie;h) să primească de la organele abilitate cu funcţii de protecţie a 

consumatorilor informaţii şi răspunsuri referitor la propunerile şi sesizările înaintate; i) să organizeze 

chestionarea consumatorilor în scopul elucidării opiniei publice despre calitatea produselor 

comercializate şi preţurile lor etc.  

Constituţia Republicii Moldova garantează dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios 

din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate, precum şi la produse alimentare şi obiecte de 

uz casnic inofensive, de asemenea răspândirea informaţiilor veridice privitoare la starea mediului 

natural, la condiţiile de viaţă şi de muncă, la calitatea produselor alimentare şi a obiectelor de uz 

casnic (art.37 din Constituţia RM adoptată la 29 iulie 1994). 

Adoptarea în 1993 a Legii Republicii Moldova nr. 1453-XII din 25 mai 1993 Cu privire la 

protecţia consumatorilor a fost un pas important în acest domeniu şi a pus bazele cadrului juridic şi 

reglementează raporturile juridice dintre consumatori şi agenţii economici producători sau 

comercializatori de produse şi servicii. La 13 martie 2003 a fost adoptată o nouă Lege privind 

protecţia consumatorilor, nr. 105 Monitorul Oficial 126-131/507, 27 iunie 2003 care continuă 

reglementarea relaţiilor în acest domeniu sub aspect mai modern. 

Acestă lege cu privire la protecţia consumatorilor stabileşte următoarele drepturi de bază ale 

consumatorilor: protecţia de către stat a intereselor consumatorilor; la repararea prejudiciilor 

cauzate de achiziţionarea de mărfuri şi servicii necalitative; a o informaţie completă, autentică şi 

exactă privind caracteristica de bază a produselor şi serviciilor; protecţia de la riscul achiziţionării 

produselor şi serviciilor cu un impact nociv asupra vieţii sănătăţii şi securităţii consumatorului; la 

asociere în organizaţii ale consumatorilor; la sesizarea în judecată şi alte organe statale abilitate. 

Practic drepturile fundamentale stabilite prin legea privind protecţia consumatorilor se 

intercalează cu principiile directoare de protecţie a consumatorilor recomandate de Organizaţia 

Naţiunilor Unite. 



 

 137 

▪ Dreptul consumatorilor la protecţia de către stat a intereselor lor este asigurată prin obligaţia 

statului de a stabili o poziţie dominantă a consumatorilor pe piaţă. Această poziţie este garantată de 

către stat prin crearea cadrului juridic pentru protecţia drepturilor consumatorilor şi prin diferite 

programe. De asemenea dreptul consumatorilor la protecţia de către stat a intereselor sale este 

garantat prin crearea instituţiilor publice specializate cu scopul de a supraveghea, prin mijloace 

specifice asupra modului de respectare a drepturilor consumatorilor.  

O altă funcţie primordială a statului în protecţia intereselor consumatorilor este şi facilitarea 

producerii şi distribuirii de produse corespunzătoare necesitaţilor şi cererilor consumatorilor. 

▪ Dreptul consumatorilor la repararea prejudiciilor cauzate de achiziţionarea de mărfuri şi 

servicii necalitative. Un rol deosebit de important îl are art. 13 al Legii cu privire la protecţia 

consumatorilor, care reglementează drepturile consumatorilor în cazul procurării unor mărfuri 

necalitative. Legea stabileşte că în cazul apariţiei unor defecte ale mărfurilor procurate de 

consumator în limitele termenelor de garanţie sau valabilitate, consumatorul poate apela la: 

înlăturarea gratuită a defectelor sau recuperarea cheltuielilor efectuate de consumator la înlăturarea 

defectelor;  reducerea corespunzătoare a preţului; înlocuirea în mod gratuit a produsului; rezilierea 

contractului şi compensarea prejudiciilor create; repararea prejudiciului moral. 

Modurile de preschimbare a mărfurilor sunt prevazute de Regulile de înlocuire a produselor 

nealimentare şi a termenelor de garanţie Nr. 1465 din 08.12.2003 cu Legea cu privire la protecţia 

consumatorilor. Conform acestor reguli nu pot fi înlocuite articolele din metale preţioase, ţesăturile, 

albiturile ş.a. Până în ultimul timp nu puteau fi înlocuite şi mărfurile de consignaţie procurate în 

reţeaua de comerţ. Un compartiment aparte al Legii cu privire la protecţia consumatorilor îl 

constituie dreptul consumatorului la informaţie. Legea acordă consumatorului dreptul la o 

informaţie completă privind asortimentul, preţul, calitatea şi inofensivitatea mărfurilor.  

De asemenea consumatorul are dreptul la informaţia privind proprietăţile utile, condiţiile 

procurării şi garanţiei, despre producător şi vînzător ş.a. Informaţia despre mărfurile propuse trebuie 

să se conţină în marcarea mărfii, etichete, ambalaj sau documentele de însoţire. Dacă marfa nu 

conţine informaţia în volumul necesar, atunci vînzătorul este obligat să iniţieze consumatorul cu 

toată informaţia necesară. Legea stabileşte că informaţia despre mărfuri trebuie să fie în limba 

română, indiferent de ţara de provenienţă a produselor. Marfa trebuie să conţină marca de fabrică şi 

marca de produs. Marca de fabrică include denumirea produsului şi informaţia despre producător. 

Produsele, calitatea cărora cu timpul se poate reduce (produsele atimentare, medicamentele, 

mărfurile de cosmetică ş.a.) trebuie să conţină data fabricării, termenul comercializării sau al 

valabilităţii. Producătorul trebuie să completeze produsele chimice şi mărfurile tehnice complicate 

cu o instrucţie, reguli de utilizare şi păstrare, de securitate. Produsele alimentare trebuie să conţină o 

informaţie privind compoziţia (conţinutul de substanţe naturale, ingredienţi artificiali) volumul de 

calorii ş.a. 

În temeiul celor expuse ar fi oportun crearea a cel puţin unei organizaţii consumeriste 

naţionale în Consumer Internaţional pentru a putea include Republica Moldova şi din acest punct de 

vedere în circuitul global şi în special, pentru a putea beneficia de avantajele programului pentru 

ţările în tranziţie care vizează finanţarea integrală sau părţiala a anumitor proiecte. 

 

6. Concluzii 

Protejarea consumatorilor şi a producătorilor autohtoni de produse de import necalitative 

prin promovarea unei politici corespunzatoare de protecţie a pieţei interne prin utilizarea în special a 

măsurilor prevazute de Acordul cu privire la barierele tehnice în comerţ ale Organizaţiei Mondiale a 

Comerţului. Largirea spectrului de produse supuse certificării şi certificare pe o scară mai largă a 

sistemelor calităţii la producător. Optăm pentru acceptarea subiecţilor economici în calitate de 

consumatori, excluderea taxei de stat a acţiunilor în instanţele de judecată legate de protecţia 

consumatorilor. E necesar introducerea unor norme noi de evaluare şi penalizare a incălcărilor, 

concomitent racordînd legislaţia naţională de domeniu la anumite standarde internaţionale ale 
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consumului. 

În contextul procesului de armonizare a legislaţiei şi politicilor de Protecţie a 

Consumatorilor în Republica Moldova, este important să se reintereze că armonizarea legislaţiei 

este un proces complex şi pe termen mediu, care presupune alinierea politicilor, armonizarea/ 

transpunerea corectă a legislaţiei relevante, actualizarea acestei legislaţii.  

Direcţia strategică privind armonizarea pentru viitor în Republica Moldova trebuie să aibă în 

vedere direcţia politicilor consumatorului UE şi procesul reformelor în curs de desfăşurare. În mod 

egal, şi, probabil, mai imediat, procesul în Republica Moldova trebuie să recunoască nivelul actual 

scăzut de armonizare efectivă la standardele UE, problemele aceastei situaţii care reprezintă pentru 

economia de piaţă şi cetăţeniii Republicii Moldova şi faptul că angajamentele viitoare din 

prevederile Acordului de Asociere sînt susceptibile de a fi extrem de dificile şi în mod semnificativ 

solicitante pe fundalul progreselor limitate în ultimul deceniu în Moldova. 

În sprijinul acestor probleme propunem modificarea legislației prin revizuirea Legii privind 

protecţia consumatorilor, din 2003, (ca o lege cadru, într-un sens general), împreună cu adoptarea 

de legi pe domenii de protecţie a consumatorilor care reglementează contractele încheiate cu 

consumatorii, siguranţa produselor, marketing, informarea şi împuternicirile consumatorilor. 

Considerăm că o nouă Strategie Naţională de protecţie a consumatorilor  să dea un impuls specific 

politic şi administrativ pentru realizarea în termen mediu a unui standard înald de protecţie a 

consumatorilor în Republica Moldova. 
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Abstract 

European Society (Latin Societas Europaea (SE)) is a Capital Trading Company in the European Union, 

established at the 2004, with extensive regulation and implementation at European level. The European Society (SE) 

was defined as being an associative form, such as the Joint Stock Company, the purpose of conducting a commercial 

activity involving companies governed by the national laws of member states.  

European society was regulated by a French model [1] aims to achieve a single market. The European 

company is established within the European Union, has its registered office in a Member State or in the State in which 

its head office is located. 

Key words: statute, European Society, capital, headquarters, formation, shareholders, patrimony of society 

 

1. Introducere 

Societatea Europeană (SE) a fost definită ca fiind o formă asociativă, de tipul societății pe 

acțiuni, având ca obiect desfășurarea unei activități comerciale, la care participă societăți comerciale 

guvernate de legile naționale a stalelor membre. Necesitatea constituirii unei astfel de entități la 

nivel european se explică prin tendința de îmbunătățire a situației economice și sociale ale statelor 

membre, înlăturarea obstacolelor în dezvoltarea comerțului, precum și extinderea pieții europene 

prin intermediul societăților europene organizate constant.     

La nivel European, regimul juridic al SE este reglementat prin (1) Regulamentul (CE) nr. 

2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE) și (2) 

Directiva 2001/86/CE din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societății europene în ceea ce 

priveşte implicarea lucrătorilor. 

Conceptul de societate europeană îi apartine lui Thibierge și a fost exprimat la cel de-al 57-

lea congres al Notarilor Publici din Franța în 1959, la Paris, fiind reluată ulterior de profesorul 

Sanders în speech-ul sau inaugural de la Facultatea de Științe Economice din Rotterdam. 

Comisia europeana a susținut această idee și a prezentat un Memorandum privind crearea 

Companiei comerciale europene la data de 29 aprilie 1966. Propunerea a fost discutată, în mai 

multe rânduri, (1976, 1981), apoi conceptul de Societate Europeană a reaparut în anul 1988 sub 

impulsul presedintelui Comisiei Europene la acea data, Jacques Delors. 

Comisia a prezentat o propunere Consilului privind Statutul SE, propunere care era scindată 

în 2 parți: o parte se referea la un regulament privind constituirea și formarea SE, și a doua parte se 

referea la o directivă privind locul lucratorilor în cadrul SE, respectiv participarea acestora la 

deciziile care se luau în cadrul societații. Intre statele membre au existat însa permanente 

neîntelegeri în ceea ce priveste participarea salariaților în organele de decizie ale SE. [2] 

Asfel, aprobarea Statutului, de către șefii de stat și de guvern din UE, la întrunirea 

Consiliului European de la Nisa, a făcut posibilă crearea unei noi forme judice, denumită ”societate 

europeană”. 

Printre cauzele adoptării regulamentului, au fost înlăturarea obstacolelor în calea creării 

grupurilor de societăți provenind din stalele membre, asigurarea în măsura posibilului a coerenței în 

spațiul comunitar între cadrul economic și cel legislativ al afacerilor, crearea și administrarea 

societăților care posedă o dimensiune europeană, fără constrângeri rezultate din aplicarea teritorială 
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limitată a dreptului intern privind societățile comerciale, fuzionarea și reorganizarea activității 

societăților comerciale la nivel comunitar, precum și transferul sediului social în alt stat membru, 

asigurând totodată interesele acționarilor minoritari și a părților interesate, și nu în ultimul rând să 

permită societăților cu o dimensiune europeană să-și adapteze structura organizațională și să-și 

aleagă un sistem de guvernanță corporativă corespunzătoare, care să asigure o administrare și 

supraveghere eficientă a acesteia, la fel să mențină drepturile angajaților de a se implica în 

administarea societății. 

 

2. Aspecte generale privind Societatea Europeană (SE) 

Societatea pe acțiuni europeană (în latină Societas Europaea, pe scurt SE) este o societate 

comercială de capitaluri în Uniunea Europeană, înființată spre sfârșitul anului 2004, cu o largă 

reglementare și implementare pe plan european. [3] 

O societate se poate constitui pe teritoriul Comunității sub forma unei societăți anonime 

europene (Societas Europaea, denumită în continuare SE), în condițiile și în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 08.10.2001 privind statutul 

societății europene (SE). 

Societatea Europeană deține personalitate juridică. Deminirea unei Societăți Europene este 

precedată de abrevierea SE. Numai Societatea Europeană, constituită pe teritoriul Comunității, 

poate include abrevierea SE în denumire. Practica europeană reține că în cazul societăților 

economice constituite și înregistrate până la intrarea în vigoare a Regulamentului din 08.10.2001, în 

denumirea cărora figurează sigla SE, nu sunt obligate să-și modifice denumirea.   

Capitalul societății se împarte în acțiuni, fiecare acționar fiind răspunzător în limita sumei 

subscrise individual în capitalul acesteia. Capitalul SE se exprimă în euro, acesta nu poate fi inferior 

sumei de 120 000 EUR. În cazul în care, legislația unui stat membru prevede un capital subscris mai 

mare pentru  societățile care desfășoară anumite tipuri de activități, acesta se va aplica și Societății 

Europene cu sediul social în acel stat membru. 

Sediul social al unei SE este situat pe teritoriul Comunității, în același stat membru ca și 

administrația centrală. Mai mult, un stat membru poate impune SE înregistrate pe teritoriul său 

obligația de a-și amplasa administrația și sediul social la locul înregistrării. 

Sediul social al unei Societăți poate fi transferat într-ul alt stat membru în conformitate cu 

prevederile Regulamentului nr. 2157/2001. Acest transfer însă nu duce nici la dizolvarea SE, și nici 

la crearea unei noi persoane juridice. În cazul în care împotriva SE a fost inițiată o procedură de 

dizolvare, lichidare sau insolvabilitate sau încetare de plăți, în cazul societăților de credit sau de 

asigurări, acestea nu își pot transfera sediul social.  

În cazul în care  o SE și-a transferat sediul social într-un alt stat membru este considerată, în 

sensul oricărui litigiu legat de evenimente anterioare transferului, ca având sediul social al statului 

membru în care Societatea era înregistrată anterior tranferului, chiar dacă se intentează o acțiune în 

justiție împotriva SE după efectuarea transferului.     

 

2.1. Constituirea Societății Europene 

O Societate Europeană (SE) se constituie ca o societate de capital pe acțiuni, aceasta fiind 

forma care corespunde cel mai bine, atât în ceea ce privește finanțarea, cât și gestionarea cerințelor 

unei societăți care își desfășoară activitățile la nivel European. Pentru a asigura faptul că aceste 

societăți au dimensiuni rezonabile, s-a stabilit capitalul minim de 120 000 Euro, astfel încât 

respectivele societăți să dispună de un patrimoniu suficient, fără ca acest fapt să împovăreze 

constituirea de SE de către întreprinderile mici și mijlocii. 

Constituirea Societății Europene se face în corespundere cu legea societăților comerciale din 

statul în care aceasta își are stabilit sediul și dobândește personalitate juridică la momentul 

înregistrării. 
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Regulamentul privind statutul societății europene (SE) din 8 octombrie 2001 prevede patru 

ipoteze de constituire a Soietății Europene: 

1) fuzionarea a două societăți pe acțiuni (anonime), având sediul social și administrația centrală 

în cadrul Comunității, dacă cel puțin două dintre ele sunt reglementate de dreptul unor state 

memebre diferite (Articolul 2 alin. (1) din Regulament); 

2) constituirea unei SE holding, la inițiativa unor societăți anonime sau cu răspundere limitată, 

avînd sediul și administrația centrală pe teritoriul comunitar și care sunt situate în cel puțin două 

state membre diferite sau care dețin de cel puțin doi ani o filială reglementată de dreptul unui alt stat 

membru sau o sucursală pe teritoriul altui stat membru (Articolul 2 alin. (2) din Regulament); 

3) constituirea unei filiale SE subscriind acțiunile acesteia de către societăți având sediul social 

și administrația centrală pe teritoriul comunitar și care sunt situate în cel puțin două state membre 

diferite sau care dețin cel puțin doi ani o filială reglementată de dreptul unui alt stat membru sau o 

sucursală situată pe teritoriul altui stat membu (Articolul 2 alin. (3) din Regulament); 

4) o societate anonimă, poate fi transformată într-o SE, dacă este constituită în temeiul 

dreptului unui stat membru, cu sediul social și administrația centrală pe teritoriul comunitar, și dacă 

deține cel puțin doi ani o filială reglementată de dreptul altui stat membru (Articolul 2 alin. (4) din 

Regulament). 

 

2.2. Înregistrarea SE și publicitatea datelor SE 

Orice Societate Europeană (SE) constituită se înregistrează în statul membru în care își are 

sediul social, în registrul specificat de legislația statului mebru în care a avut loc constituirea, în 

vederea protejării intereselor asociaților sau terților, în sensul art. 58 paragraf doi din Tratatul de 

instituire a Comunității Europene. 

Este important a se menționa că, o SE poate fi înregistrată numai după încheierea unui acord 

privind modalitățile de implicare a lucrătorilor în activitatea societății. Potrivit art. 4 din Directiva 

2001/86/CE, organele competente ale societăților participante şi grupul special de negociere poartă 

negocieri în spirit de cooperare, pentru a ajunge la un acord cu privire la modalitățile prin care 

lucrătorii să fie implicați în activitatea SE. Negocierile încep imediat după înființarea grupului 

special de negociere şi pot continua pe parcursul a încă şase luni. În vederea atingerii obiectivului 

de constituire a unei SE, cu implicarea salariaților în activitatea societății anonime, statele membre 

prevăd în legislația națională, norme cu privire la implicarea lucrătorilor. Dispozițiile de referință 

prevăzute de legislația statului membru în care urmează să fie situat sediul social al SE se aplică de 

la data înregistrării acesteia. 

Statutul SE nu trebuie să intre în conflict cu modalitățile privind implicarea salariaților. În 

cazul în care modalitățile stabilite prin Directiva 2001/86/CE intră în conflict cu statutul existent, 

statutul se modifică în consecință. În astfel de cazuri, statele membre pot prevedea în statut dreptul 

organului de conducere sau al celui de administrație al unei SE de a modifica statutul, fără a avea o 

decizie a adunării generale în acest sens. 

Anunțul privind înregistrarea unei SE și radierea unei astfel de înregistrări se publică cu titlu 

informativ în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Anunțul respectiv precizează denumirea, 

numărul, data și locul înmatriculării SE, data și locul publicării și titlu publicației, precum și sediul 

social și domeniul de activitate a SE. În cazul în care se trasferă sediul social al unei SE, la fel se 

publică un anunț cu informații complete despre SE, precum și cele privind noua înregistrare. 

 

2.3. Organele de conducere ale Societății Europene 

În condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 

2001 privind statutul societății europene (SE), Societatea Europeană este condusă de (1) adunarea 

general a acționarilor și (2) fie de un organ de supraveghere și unul de conducere (sistem dualist), 

fie de un organ de administrație (sistem monist), în funcție de forma adoptată în statut. 
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Membrii organelor de conducere ale societății sunt numiți pe o perioadă stabilită prin statut, 

care nu poate depăși șase ani. Sub rezerva restricțiilor prevăzute de statut, membrii pot fi renumiți o 

data sau de mai multe ori pentru perioada de sașe ani (Articolul 46 din Regulament). 

În cazul sistemul dualist, organul de supraveghere controlează activitatea organului de 

conducere, neavând competența de a asigura gestionarea activității SE.  

Membrii organului de supraveghere sunt numiți de către adunarea ganerală. În cazul 

membrilor primului organ de supraveghere, aceștia pot fi numiți prin statutul societății. De 

asemenea, statul prevede numărul membrilor organului de supraveghere a societățiii, precum și 

regulile de stabilire a acestuia. 

Statele membre pot impune în statut prevederi privind numărul fix de membri pentru 

organul de supraveghre, un număr minim și maxim de membri pentru SE înregistrate pe teritoriul 

lor. 

Organul de supraveghere are un președinte ales din membrii săi. În cazul în care jumătate 

din membrii organului de conducere sunt numiți de către lucrători, atunci poate fi ales președinte 

doar un membru numit de adunarea generală a acționarilor. 

În exercitarea mandatului, organul de supraveghre poate solicita organului de conducere 

orice informație de care are nevoie în exercitarea activității de control. La fel, în vederea îndeplinirii 

misiunilor sale, organul de supraveghere poate întreprinde sau solicita verificări ale activității SE. 

Fiecare membru al organului de supraveghere are dreptul să examineze informațiile primate de la 

organul de conducere al SE. 

Organul de conducere al SE răspunde de gestionarea Societății. Fiecare stat membru, pot 

prevedea în legislația națională ca unul sau mai mulți directori generali să fie răspunzători de 

gestionarea curentă a societăților anonime, care au sediul social pe teritoriul său. 

Membrul sau membri organului de conducere sunt numiți și revocați de către organul de 

supraveghere, în unele cazuri, statele membre pot prevedea ca aceștia să fie numiți și revocați de 

adunarea generală. Numărul membrilor organului de conducere al unei SE sau normele de stabilire 

a acestuia sunt prevăzute de statutul SE. Cu toate acestea ca și în cazul organului de supraveghere, 

fiecare stat membru poate stabili un număr minim și maxim de membri. 

La numirea membrilor organului de conducere se impune norma imperativă potrivit căreia 

aceiași persoană nu poate fi în același timp membru al organului de conducere și al organului de 

supraveghere al unei SE. În același timp, organul de supraveghere poate numi pe unul din membrii 

săi membru al organului de conducere în cazul în care un astfel de post rămâne vacant. Pe durata 

acestei perioade se suspendă funcțiile persoanei în cauză ca membru al organului de supraveghere. 

De competența organului de conducere ține informarea organului de supraveghere cu privire 

la progresele și evoluțiile previzibile ale activității SE, cel puțin o data la fiecare trei luni.Sistemul 

monist de conducere a unei SE presupune gestionarea acesteia de către organul de administrație. 

Statele membre pot prevedea ca unul sau mai mulți directori administrativi să fie 

răspunzători de gestionarea curentă a societății. Numărul memrilor organului de administrație sau 

regulile de numire a acestuia sunt specificate în Statutul SE. Cu toate acestea, organul de 

administrație trebuie să fie format din cel puțin trei membri, în cazul în care participarea lucrătorilor 

în cadrul SE este organizată în conformitate cu Directiva 2001/86/CE. 

Membru sau membrii organului de administrație sunt numiți de adunarea generală a 

acționarilor. La fel, ca în cazul organului de supraveghere, membrii primului organ de administrație 

pot fi numiți prin statut. 

Organul de administrație are un președinte ales din rândul membrilor săi. În cazul în care 

jumătate dintre membri sunt numiți de către lucrători, atunci poate fi ales președinte doar un 

membru numit de adunarea generală a acționarilor. 

Organul de administrație se întrunește la interval de timp prevăzute de statut, dar cel puțin o 

data la trei luni, pentru a discuta progresele le evoluțiile activităților desfășurate de SE. Fiecare 
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membru în exercitarea atribuțiilor sale dispune de dreptul de a cunoaște și examina informațiile 

parvenite în adresa organului de administrație. 

Fiecare stat membru poate prevedea în statut atribuțiile organelor de conducere ale SE 

constituite și al cărui sediu social este stabilit pe teritoriul său. De asemenea, statutul SE poate 

conține prevederi privind categoriile de tranzacții, și cine se face competent de aprobarea deciziilor 

privind încheierea acestora. 

Pe final, menționăm că potrivit Articolului 49 din Regulament, membrii organelor de 

conducere al unei SE au obligația de a nu divulaga, chiar și după încetarea funcțiilor lor, 

informațiile despre SE care le-au devenit cunoscute în perioada exercitării mandatului, cu excepția 

cazurilor când o astfel de dezvăluire este solicitată sau admisă în temeiul dispozițiilor de drept 

intern aplicabile societăților anonime sau din motive de interes public. 

De asemenea, membrii organului de conducere, supraveghere sau de administrație sunt 

răspunzători pentru pierderile sau pagubele suferite de SE ca urmare a încălcării de către aceștia a 

obligațiilor legale, statutare sau de alt tip inerente funcției ocupate. 

 

2.4. Lichidarea, dizolvarea, insolvabilitatea SE 

Cât privește lichidarea, dizolvarea, insolvabilitatea sau încetarea de plăți similare ale unei 

SE, aceste proceduri sunt reglementate de dispozițiile legale aplicabile societăților anonime, 

(societate al cărei capital propriu este împărțit în părți sociale de valori egale denumite acțiuni, ale 

căror proprietari denumiți acționari răspund în limita valorii acțiunilor subscrise)[4], constituite în 

temeiul dreptului intern al fiecărui stat membru pe teritoriul căruia SE își are sediul social, inclusiv 

cele cu privire la procedura de decizie a adunării generale în acest sens. 

Fără a aduce atingere normelor interne ale statelor membre care impun măsuri de publicitate 

suplimentare, deschiderea procedurilor de lichidare, dizolvare, insolvabilitate sau încetare de plăți, 

precum și închiderea lor și orice decizie de continuare a activității SE fac obiectul unei publicații în 

conformitate cu prevederile Directivei 2009/101/CE  din 16 septembrie 2009 de coordonare, în 

vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al 

doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților. 

 

3. Condiții pozitive și negative legate de crearea unei Sociatăți Europene 

Potrivit art. 69 din Regulament, în termen de maximum cinci ani de la data intrării în 

vigoare a acestuia, Comisiei îi revine obligația de a prezenta Consiliului și Parlamentului European 

un raport privind aplicarea regulamentului de către statele membre, precum și propuneri de 

modificare a acestuia. 

Astfel, din cuprinsul Raportului Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 

17.11.2010, privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 

2001 privind statutul societății europene (SE), se atestă că în anul 2010, în statele membre UE/SEE 

erau înregistrate 595 SE. În perioada 2004-2008 numărul SE a crescut în mod exponențial, iar în 

2009 numărul SE create a fost inferior numărului de SE create în 2008, în 2010 dendința fiind în 

creștere. Societățile europene au fost înregistrate în 21 din cele 30 de state membre UE/SEE, marea 

majoritate a acestora, aproximativ 70%, regăsindu-se în Republica Cehă și Germania. În statele 

membre din sudul Europei au fost create puține SE, cu excepția Ciprului. 

Studiul efectuat de către Comisie evidențiază anumite avantaje sau factori pozitivi privind 

constituirea unei SE și anume: 

▪ imaginea europeană a unei SE, care este deosebit de atractivă pentru societățile care doresc 

să pună în valoare apartenența lor europeană sau doresc să dispună de o formă juridică europeană, 

fiind mai cunoscută decât formele naționale, și care le-ar pemite intrarea pe piețele altor state 

membre, fără a crea filiale în străinătate. 

▪ posibilitatea transferării sediului social într-un alt stat membru este considerată drept unul 

din principalele îndemnuri în crearea de SE și un avantaj comparativ real al SE în raport cu 
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societățile naționale. SE rămâne singura formă de societate comercială care permite societăților să 

își transfere sediul social în oricare alt stat membru fără lichidare prealabilă. 

▪ un factor pozitiv potențial pe care îl are o SE este cel care privește reorganizarea structurii 

grupului. Transformarea într-o SE, inclusiv transformarea filialelor în sucursale, pare a fi destul de 

atractivă pentru societățile din sectorul financiar și al asigurărilor. Printre avantajele enumerate se 

numără și cea cu privire la singura autoritate de supraveghere, în locul mai multora în statele 

membre în care societatea are filiale, și respectarea cerințelor mai ușoare față de capital. 

▪ la fel, printre avantajele constituirii unei SE, este și cel privind finanțarea societății. Forma 

juridică de SE permite o poziție mai bună pentru a negocia cu băncile și pentru a cere sprijin 

financiar din partea UE, precum și flexibilitatea normelor aplicabile SE în privința implicării 

angajaților în statele membre, în care acest aspect face obiectul unor dispoziții legale imperative. 

Printre factorii negativi legați de constituirea unei SE se enumeră cele cu privire la costurile 

de înființare, procedurile îndelungate și complexe, precum și incertitudinea juridică, împreună cu 

lipsa de cunoștințe și de experiență practică a consilierilor și a autorităților publice competente. De 

asemenea, cunoașterea insuficientă a SE în mediul de afaceri din UE și din exterior, face dificilă 

pătrunderea acesteia pe piața comercială. Ori atunci când o societate anunță că va adopta forma de 

SE, foarte des sunt necesare explicații partenerilor de afaceri și angajaților ce este de fapt o SE. 

 

4. Concluzii 

Propunându-ne tratarea regimului juridic aplicabil Societății Europene, pe parcursul acestei 

lucrări am încercat să oferim o succintă prezentare a procedurilor de constituire, capitalul minim 

reglementat, stuctura de organizare și de conducere, evindențiind totodată raporturile dintre 

fondatori sau administrația unei SE și lucrătorii acesteia. 

Abordările noastre au fost făcute în contextul în care Republica Moldova tinde spre 

integrare europeană, inclusiv prin armonizarea legislației naționale în domeniul societăților 

comerciale. Mai mult, societățile comerciale naționale tind spre piața europeană, fapt care impune și 

schimbarea formei de organizare juridică a acestora.  

Anume imaginea europeană prin etichetarea ”societate europeană”, care joacă un rol 

important în materie de comerț și de întărire a relațiilor dintre societățile statelor membre, caracterul 

suprațional al SE, dreptul uniform aplicabil față de organizarea formei juridice conferă credibilitatea 

investitorilor, implicarea lucrătorilor în cadrul SE, recunoscându-le drepturile și rolul în activitatea 

societății, în plus calitatea de cetățean UE, îi conferă Societății Europene aspecte positive și tendințe 

de dezvoltare.      
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GUARANTEED MINIMUM INCOME OR UNIVERSAL BASIC INCOME 
 

VENITUL LUNAR MINIM GARANTAT SAU VENITUL UNIVERSAL DE BAZĂ 
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Abstract 

Several specialists from several countries have been lately talking about introducing a minimum guaranteed 

monthly income for the citizens of the countries concerned, provided by that state to meet the minimum living 

requirements for the citizens of that country. This is done without any thorough preliminary studies of the effects of such 

a measure, but also because the subject-related literature is not unitary, and those who studied the field have different 

views on the subject. 

Our study presents the concepts, theory and practice of minimum guaranteed income, as it is currently 

imagined. Romania has to offer such a guaranteed minimum monthly income, which is misunderstood by those who 

receive it but, above all, politicians. 

Key words: unemployment basic income (UBI), guaranteed minimum income, universal basic income 

JEL: E60, E61, E64 

 

1. Introducere 

Un venit universal de bază le-ar permite oamenilor să continue să muncească, susţinându-i 

în acelaşi timp să-şi însuşească noi abilităţi. “Venitul de bază este un fel de simbol al faptului că noi 

credem în capacitatea voastră și că puteți să faceți lucruri care sunt benefice pentru voi, și, prin 

urmare, pentru comunitatea voastră”, a declarat, pentru New York Times, Heikki Hiilamo, profesor 

de științe sociale la Universitatea din Helsinki.  

Unora nu le place ideea ca guvernele să ofere bani în mod nediscriminatoriu. Alţii sunt 

îngrijoraţi din cauza faptului că un venit garantat ar putea să facă dificilă găsirea de oameni care să-

şi dorească joburi necesare, dar nepopulare. 

Ideea unui venit universal de bază sau UBI, a devenit mai întâi populară în lumea 

tehnologică, în rândul celor din Silicon Valley, aceasta urmând să capete importanţă pe măsură ce 

automatizarea va înlocui locurile de muncă actuale cu unele similare, ocupate de roboți. 

Guvernele țărilor lumii evaluează posibilitatea UBI să înlocuiască o parte din sistemele de 

protecție socială din ce în ce mai complexe, costisitoare și ineficiente. Un mod de finanţare a UBI ar 

putea fi prin intermediul unui fond suveran. Altă idee priveşte taxarea „super profiturilor“ din 

diferitele sectoare economice. Fondatorul Microsoft Bill Gates a lansat ideea unei taxe pe roboţi din 

care să se asigure fondurile necesare pentru acordarea UBI.  

Un studiu privitor la UBI arată că acordarea unui venit lunar de 1.000 de dolari lunar 

fiecărui adult din SUA ar conduce la creșterea economiei americane cu 2.500 de miliarde de dolari 

până în 2025. Potrivit studiului realizat de Roosevelt Institute, cu cât este mai mare UBI, cu atât 

cresc și beneficiile pentru economia în cauză. 

 

2. Adepții proiectului 

„Introducerea unui venit de bază universal duce la flexibilitatea pieței muncii”, crede și Karl 

Widerquist de la Georgetown University, un susținător al acestui tip de venit. Susținătorii măsurii 

cred că venitul universal de bază oferă mai multe șanse oamenilor pentru a ajunge la un statut 

economic mai bun.  

                                                            
1 Membru titular, Academia Oamenilor de Știință din România, București; cercet. pr. I dr., Institutul de Economie 

Națională, Academia Română, București; secretar ştiinţific, Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie, 

Academia Română, dobrescu@acad.ro 
2 Cercet. şt. pr. III dr., Departamentul de Modele de Dezvoltare Economică, Institutul de Economie Mondială „Costin 

Murgescu”, Academia Română, București, edithdobrescu@gmail.com 
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Teivo Teivainen, profesor de științe politice la Universitatea din Helsinki, susține că, 

teoretic, dacă un venit de bază, acordat fără condiții, înlocuiește alte beneficii viața cuiva “clar va 

deveni mai puțin stresantă și mai liberă, într-un anumit sens”.  

Comisia Europeană doreşte introducerea unui salariu minim pentru angajaţi şi a unei 

indemnizaţii minime de şomaj la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, afirmă Jean-

Claude Juncker, preşedintele Executivului UE: ”Ar trebui să avem un salariu minim la nivelul 

tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și o indemnizaţie minimă de şomaj la nivelul Uniunii 

Europene. Preşedintele Comisiei Europene a făcut aceste declaraţii la Bruxelles, în cadrul unei 

conferinţe pe tema drepturilor sociale europene, desfășurată pe 23 ianuarie 2017. Jean-Claude 

Juncker a apreciat că reforma politicilor sociale din Uniunea Europeană trebuie să înceapă în Zona 

Euro. 

Pentru a susține în felul lor reducerea posturilor din sectorul pe care-l girează, ca urmare a 

promovării scară largă a roboților, directorii din sectorul de tehnologie s-au alăturat la începutul 

acestui an susţinătorilor ideii introducerii UBI. CEO-ul Tesla, Elon Musk, susţine ideea introducerii 

UBI: „Există şanse mari ca din cauza automatizării să ajungem la un venit universal de bază sau la 

ceva de acest gen“. Marc Benioff, CEO al Salesforce, a avertizat că inteligenţa artificială crează 

„refugiaţi digitali şi a avertizat că „nu există claritate“ cu privire la modul în care se poate soluţiona 

problema viitoare a pierderii locurilor de muncă. Specialiştii spun că industria tech devine din ce în 

ce mai conştientă de rolul pe care-l va juca în această problemă, iar companiile din această industrie 

nu vor să devină centrul nemulţumirii muncitorilor.  

 

3. Opinia lui Mark Zuckerberg 

Toţi oamenii ar trebui să beneficieze de un venit universal de bază, ca parte a unui „nou 

contract social pentru generaţia noastră“, a afirmat Mark Zuckerberg, fondatorul celei mai 

cunoscute reţele de socializare online, Facebook. Comentariile acestuia vin în contextul apariţiei 

unor zvonuri că va candida pentru preşedinţia SUA. Zuckerberg a declarat că un astfel de venit ar 

permite oamenilor să-şi asume mai multe riscuri, să încerce lucruri noi ştiind că îşi pot permite în 

continuare lucurile de bază de care au nevoie în viaţa de zi cu zi. 

Zuckerberg a sugerat că venitul universal de bază ar urma să fie parte a unui „nou contract 

social pentru generaţia noastră“. Acesta a lansat recomandarea în timpul unui discurs rostit la 

Universitatea Harvard: „Ar trebui să avem o societate care măsoară progresul nu numai prin 

indicatori economici ca PIB-ul, ci şi prin câţi dintre noi avem un rol pe care-l considerăm 

semnificativ. Ar trebui să analizăm idei ca venitul universal de bază pentru a oferi tuturor spaţiu să 

încerce lucruri noi. Ne vom schimba locurile de muncă de multe ori, astfel încât avem nevoie de 

servicii accesibile de îngrijire a copiilor pentru a merge la muncă şi servicii de sănătate care nu sunt 

legate de o companie. Vom face cu toţii greşeli, astfel încât avem nevoie de o societate concentrată 

mai puţin pe stigmatizare. Iar pe măsură ce tehnologia continuă să se schimbe, trebuie să ne 

concentrăm mai mult pe o educaţie continuă de-a lungul vieţii. Şi da, să oferi tuturor libertatea de a 

urma un scop nu este lipsit de costuri. Oameni ca mine ar trebui să suporte aceste costuri“. 

 

4. Opinii ale unor laureați Nobel pentru economie 

Sir Chris Pissarides, câştigător al Premiului Nobel în 2011, a susţinut UBI ca soluţie la 

inegalitatea generată atât de globalizare, cât şi de ascensiunea roboţilor şi inteligenţei artificiale. 

Un alt câştigător al Premiului Nobel, Daniel McFadden, a susţinut venitul necondiţional ca 

soluţie de combatere a sărăciei. 

 

5. Criticii proiectului 

Parlamentul European a respins la începutul anului 2017 propunerile pentru introducerea 

unui venit universal. Olli Kärkkäinen, economist la Nordea, este un critic al proiectului. El susține 

că nu sunt eliminate alte alocații acordate șomerilor, precum cea pentru locuință, pentru a vedea 
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dacă venitul de bază va fi cu adevărat un stimulent pentru căutarea unui loc de muncă. Kärkkäinen 

așteaptă cu nerăbdare să vadă cum vor fi “afectate alegerile oamenilor de către beneficiile primite 

necondiționat”. 

 

6. Experimente ale proiectului 

6.1. Experimentul american 

În Silicon Valley, California (SUA) capătă popularitate ideea introducerii unui venit minim 

de bază pentru fiecare gospodărie. Propunerile variază, dar au o idee de bază comună. Pe măsură ce 

roboţii şi algoritmii devin tot mai inteligenţi, ei vor înlocui o proporţie mai mare din forţa de muncă. 

Prin taxarea roboţilor s-ar obţine banii necesari pentru recalificarea muncitorilor sau pentru a le 

asigura acestora un venit de bază. Distribuirea inegală a veniturilor este o problemă acum şi poate 

deveni o problemă şi mai gravă din cauza automatizării. Bogaţii vor putea deveni şi mai bogaţi fără 

muncitori.  

Capitalul eliberat de sub presiunile forţei de muncă înseamnă nu doar sfârşitul muncii 

plătite, ci şi al salariilor. Iar fără salarii, muncitorii îşi pierd singurul acces la avuţie şi sursa 

principală de putere socială. Atât timp cât salariatul poate controla producţia, tot el o poate opri. 

Grevele sunt încă cea mai eficientă unealtă de forţă pe care muncitorul o are. O economie complet 

automatizată îi va face pe salariaţi nu doar inutili, ci şi lipsiţi de putere. Între timp, capitalul robotic 

va permite elitei să se separe complet de societate. 

 

6.2. Experimentul finlandez 

Finlanda derulează din ianuarie 2017 un proiect pilot privind acordarea unui venit minim 

șomerilor, cu scopul principal de a-i ajuta să-și găsească un job. Și alte state se gândesc la această 

soluție. Ideea nu este nouă, ea având atât susținători, cât și critici. 

Astfel, în cadrul proiectului, 2.000 de șomeri primesc lunar 560 de euro, timp de doi ani. 

Diferența față de ajutorul de șomaj este aceea că nu există nici un fel de restricții sau condiții de 

îndeplinit. Astfel, șomerii nu vor trebui să demonstreze că-și caută un loc de muncă, iar banii vor fi 

acordați indiferent de alte venituri pe care le are o persoană care nu este angajată full time. 

Autoritățile finlandeze speră că inițiativa va duce la îmbunătățirea calității vieții, va reduce rata 

șomajului și va crea noi locuri de muncă.  

Concomitent, Guvernul finlandez studiază modul în care proiectul îi ajută pe șomeri să-și 

găsească un loc de muncă. “Experimentul va fi derulat în 2017 și 2018, iar scopul său este arate 

dacă venitul de bază poate fi folosit pentru a reforma securitatea socială”, precizează într-un 

comunicat, Ministerul finlandez pentru Afaceri Sociale și Sănătate: “Scopul principal al 

experimentului privind venitul de bază are legătură cu ocuparea forței de muncă. Experimentul are 

scopul de a afla dacă venitul de bază promovează ocuparea forței de muncă”. 

Cei 2.000 de șomeri au fost selectați aleatoriu și nu au opțiunea de a alege dacă participă sau 

nu la proiect, ci primesc banii lunar. Dacă va avea succes, experimentul ar putea duce la 

introducerea unui venit de bază pentru mai mulți finlandezi. În prezent, rata șomajului este relativ 

ridicată în Finlanda, dar puțini șomeri își caută de lucru, de teamă că își vor pierde beneficiile 

sociale.  

Potrivit unui sondaj, cei mai mulți finlandezi sprijină ideea unui venit de bază universal, dar 

ar dori ca el să fie de 1.000 de euro lunar, nu de 560 de euro. Când li s-a spus că diferența de la 560 

la 1.000 de euro ar însemna creșterea taxelor, repondenții s-au răzgândit.  

 

6.3. Un potențíal experiment francez 

Benoit Hamon a câştigat alegerile primare din Partidul Socialist propunând un venit de bază 

pentru toată lumea, o idee pe care întreaga opoziţie o caracterizează drept nerealistă şi cu costuri 

prea mari. Însă promisiunea nu a fost pe placul alegătorilor socialişti, care au întors spatele liderilor 

partidului. 
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Angajamentul de bază al fostului ministru al educaţiei în vârstă de 49 de ani ar echivala cu 

introducerea unui venit minim lunar de 750 de euro pe lună pentru toţi cetăţenii. Acesta spune că o 

astfel de plată va contribui la reducerea sărăciei şi ar acoperi o scădere a numărului locurilor de 

muncă survenită pe fondul automatizării treptate a economiei. Răspunzând criticilor privitoare la 

costuri, Hamon spune că o taxă pe roboţii industriali ar putea contribui la plata acestui tip de venit. 

Potrivit unui studiu realizat de OFCE, o divizie de cercetare economică având legătură cu 

Institutul de ştiinţe politice Sciences Po, măsura ar costa 480 miliarde de euro net pe an în Franţa, 

egal cu 22% din PIB, într-o ţară unde taxele reprezintă deja 45% din producţia economică. Dintre 

35 de ţări bogate monitorizate de OCDE, numai în Danemarca ponderea taxelor este mai mare. Un 

studiu separat al Institut Montaigne estimează costurile planului lui Hamon la 349 miliarde de euro 

pe an. 

Iar şansele de implementare a unei astfel de idei sunt foarte reduse: sondajele indică faptul 

că Hamon ar ieşi pe locul patru sau cinci şi ar fi eliminat în primul tur al prezidenţialelor. Alegătorii 

socialişti nu au stat totuşi pe gânduri. Hamon a câştigat cele mai multe voturi în primul tur şi l-a 

învins pe fostul premier Manuel Vals în turul final din 29 ianuarie 2017. În dezbaterea finală, Valls 

a declarat că Hamon face promisiuni „imposibile şi imposibil de finanţat“. 

 

6.4. Experimentul italian 

În Italia, populiştii văd, de asemenea, UBI drept o soluţie pentru reducerea sărăciei. În Italia, 

șomajul a depăşit 11% din forța de muncă activă, iar numărul celor care trăiesc la sau sub limita 

sărăciei aproape s-a triplat din 2006, la 4,7 milioane în 2016, adică cca 8% din populaţie, potrivit 

datelor agenţiei de statistică Istat. Mişcarea populistă Cinci Stele a „impus ideea pe scena politică 

naţională, iar principalele partide sunt obligate să se implice“, spune Giorgio Freddi, profesor de 

ştiinţe politice la Univesitatea din Bologna. 

De la 1 ianuarie 2018, se introduce venitul garantat de maximum 490 de euro pe lună, 

acordat familiilor cu peste cinci membri. Au prioritate familiile cu copii minori, femeile gravide și 

șomerii în vârstă de peste 50 de ani. Sunt eligibile familiile cu venituri sub 6.000 de euro pe an și 

proprietăți cu valoare totală sub 20.000 de euro. 

Acordarea venitului minim garantat nu cere în mod expres ca beneficiarii să aibă 

naționalitate italiană, astfel încât și românii vor putea primi ajutorul acordat de guvernul italian. 

Pentru a fi eligibili, românii ar trebui să aibă un permis de ședere îndelungată, care poate fi obținut 

după cinci ani de ședere în Italia. 

Venitul minim se acordă timp de maximum 18 luni. Noua formă, denumită venit de 

incluziune (REI), va înlocui sprijinul pentru incluziune activă (SIA), un ajutor social în vigoare din 

septembrie 2016. REI va fi putea fi acordat celor care realizează venituri din muncă, însă nu este 

compatibil cu niciun tip de ajutor de șomaj. 

Conform unui agenției de presă italiene ANSA, de noua măsură anti-sărăcie vor beneficia 

aproximativ 400.000 de familii sau 1,8 milioane de oameni. Numărul familiilor sărace din Italia a 

crescut mult de la începutul crizei financiare din 2008. Față de 7,3% săraci în 2009, s-a ajuns în 

2014 la 11,6%, când media în Uniunea Europeană era de 8,9%, potrivit unui raport al Comisiei 

Europene din iulie 2017. 

În 2016, conform datelor Institutului Național de Statistică al Italiei, trăiau în sărăcie 

absolută 1,6 milioane de familii, cu un total de 4,7 milioane de membri, adică 7,9% din populația de 

60 de milioane a Italiei. 

 

6.5. Cum este înțeles experimentul românesc 

Potrivit Guvernului României, în luna martie 2017, la nivelul întregii țări au beneficiat de 

venitul minim garantat 248.477 de români, suma totală suportată din bugetul de stat fiind de 

aproape 70 de milioane de lei (cca 18 milioane euro), iar la nivelul întregului an suma se ridică la 

cca 216 milioane lei. 
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În ultima decadă a lunii aprilie 2017, Călin Popescu Tăriceanu a anunțat fără o discuție în 

prealabil în coaliția de guvernare, că susține eliminarea totală a venitului minim garantat pentru că 

este „o invitație la nemuncă”, măsura liderului ALDE fiind o lovitură directă pentru electoratul 

PSD. 

 

7. Concluzii 

Mai mulți specialiști din mai multe țări vorbesc în ultimul timp de introducerea pentru 

cetățenii țărilor în cauză, a unui venit lunar minim garantat și oferit de statul respectiv pentru 

satisfacerea necesităților minime de trai pentru cetățenii acelui stat. Acest lucru se petrece fără 

studii minuțioase, efectuate în prealabil, despre efectele unei astfel de măsuri, dar și în condițiile în 

care literatura de specialitate legată de subiect nu este unitară, iar cei care au studiat domeniul au 

opinii diferite asupra subiectului. Studiul nostru prezintă conceptele, teoria și practica legate de 

venitul minim garantat, așa cum este imaginat el în prezent. România are de propus un astfel de 

venit lunar minim garantat, care este însă înțeles greșit de cei care il primesc, dar, mai ales de 

politicieni... 
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Abstract 

In the environment marked by rapid change, information technology is becoming an important strategic 

partner for business.  Information Technology improves enterprise performance and increases its competitiveness on 

the global market, with a positive impact on organizational processes, including accounting, finance, marketing and 

human resources. Many transactions can be made faster, in a simplified way, and managers are able to make better 

decisions to achieve the entity's goals.   

Key words: technology, accounting, information, enterprise, business 

 

1. Introduction 

The nineteenth was the industry century, the twentieth was the century of services, and the 

21st century will be the information one. Science and technology have evolved at an astonishing 

pace over the past five decades, enriching and improving each day. 

Accounting is the art of measuring, recording, classifying, and communicating financial 

information about all events and transactions that occur within an enterprise's business. Information 

technology is a tool used to process, store, organize and transmit data, typically by using electronic 

computers. The use of IT in the business environment increases the ability of companies to record 

and manage their financial transactions. Information technology can manage all data, information 

and knowledge used by entities to achieve their business objectives, in line with their mission and 

strategies. As a result of quick access to information and the elimination of redundant operations, IT 

and Internet connection have led to important changes in the work of professional accountants and 

have improved the financial reporting system. Technological change offers new opportunities and 

brings numerous challenges to the field and the accounting profession, often helping decision 

makers. Their positive impact outweighs the negative effects, such as fraud or data security issues 

as a result of IT use. New software tools used to process business data, such as accounting, audit, 

and spreadsheet software, improve the performance and competitiveness of the firm. 

 

2. Conceptual framework of information technology 

Originally seen as a support for business, information technology plays an increasingly 

important role in the lives of all companies due to rapid market shifts and broader global 

connections. IT includes a set of computing equipment and software applications used to store, 

process, manipulate and transmit data. 

Within the business environment, information technology aims to help managers and 

provide them with the necessary support in decision-making. Through IT systems, accounting data 

is transformed into information and knowledge, and then used at various levels of 

management. With new tools, including routines and software applications, managers can better 

control the economic and financial situation of companies. They can easily get the information they 

need in the decision-making process, eliminating redundant data and non-performing and time-

consuming activities. 
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A significant impact of IT on accounting systems is the ability to record and track their 

better accounting transactions (Ghasemi et al., 2011). Through computerized financial and 

accounting systems, the activity of professional accountants and auditors is significantly influenced 

and, at the same time, increases the competitiveness of entities on the global market (Mostyn, 

2012). 

According to the International Telecommunication Union (ITU), the number of people using 

the Internet, per 100 inhabitants, is steadily increasing (Figure 1). 
Figure 1. The number of people using the Internet, per 100 inhabitants 

 
Source: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

Rapid technological progress brings new challenges to the business environment. It requires 

not only frequent updates of software and hardware resources, but also the acquisition of new skills 

from professional accountants. They need to understand the impact that new technologies have on 

the business and know how to use them optimally to make their business more efficient. To be 

competitive, professional accountants need to be well prepared for the challenges of using 

information technology. 

Many universities now offer study programs for accounting information systems. The 

concept of IT accounting and paradigm taken together form the foundation of an adequate education 

system, which is necessary for a better integration of new graduates into the labor market. 

Sometimes, when accountants only perform primary accounting activities and do not use modern 

techniques to perform tasks, managers in other areas not related to accounting tend to develop their 

own information systems that help them carry out their work (Beaman & Richardson, 2007). 

 

3. Accounting information systems 

The accounting information system is generally a computerized system used to perform 

accounting tasks within a company. He is included in the information network of the entity and is 

responsible for generating the necessary information in the decision making process (Ceran et 

al., 2016). 

Accounting software is a tool for recording and processing accounting transactions and 

events within the entity and includes various functional modules such as payment states, creditor 

and debtor accounts, check balances, or financial reporting modules. 

The accounting information system can be used to connect all departments of the company 

and communicate better with business partners. It reduces the volume of redundant information and 

can process both financial and non-financial data. The communication channels provided by the 

accounting information system can disseminate and transmit the information in a more efficient 

way and provide timely and accurate financial information. 

 

http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/public/store/imagini/articole/2016/09/24/impactul-tehnologiilor-informationale-asupra-sistemelor-de-contabilitate-s1-a925.jpg
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=ro&tl=en&u=http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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4. The impact of information technology on the accounting system 

Information technology changes the way companies perform their business in its essential 

aspects, related to structure, objectives, strategies and human resources. Due to its competitive 

advantage, it is widely used in all business environments. It provides new functions and tools for 

accounting procedures, resulting in positive changes in the accounting profession. The advantages 

of computerized financial and accounting data are to quickly access the appropriate accounts, 

detailed representation of financial information, which can be easily printed or transmitted online at 

any time, as well as better error detection and more efficient control of information. 

Despite the divergences between rich and poor economies of the world (Comin & Ferrer, 

2013), today any country can afford to purchase at reasonable prices computers, printers, faxes and 

other technical devices. Through new technologies that spread throughout the world, data is 

collected on a common basis, facilitating timely access to coherent information and improving the 

capacity to analyze it. Information technology enables accounting firms to enter new markets and 

have better links with current and potential customers. 

Among the main challenges and opportunities of using IT, we can mention: the use of 

emails, Excel spreadsheets for both accounting and financial reporting, word processing tools, 

accounting and auditing software. IT resources can reduce accounting costs incurred by the entity 

by eliminating redundant tasks, the migration of high-cost procedures in an online environment 

(Lim, 2013), and the use of outsourcing. Spreadsheets such as Excel, which are interactive 

computing tools, can be used for accounting tasks. Users, like professional accountants, are able to 

export and distribute financial statements to all stakeholders. The spreadsheets contain tools for 

creating charts and diagrams that provide a better insight into financial information. The electronic 

data recorder replaces the paper with a positive environmental effect. All of these aspects result in a 

final reduction in the level of spending needed to process information from companies. 

The use of information technology reduces the mathematical errors created by the manual 

recording of accounting records. As a result of using specialized accounting software, financial 

reports can be generated easily and in a timely manner (Thapayom & Ussahawanitchakit, 

2015). They can then get financial information at the right time, allowing managers to make the best 

decisions and improve the company's competitiveness. 

Statistical analysis and analysis of the financial performance of companies using 

information technologies are subjects of major concern. Frequently used patterns are based on 

multiliniar regression equations, according to which a dependent variable is expressed as a linear 

combination of one or more independent variables. However, the economic variables used in the 

financial analysis are non-linear and, therefore, linear regression models are not a true modeling of 

economic phenomena. At the same time, statistical analysis software tools eliminates outliers in the 

sample, thus resulting in a distortion of reality (Gallan et al., 2015). Information technologies have 

encouraged the implementation of new models, such as neural networks, that are more precise and 

do not use restrictive assumptions in classic regression models. For example, with integrated 

software for financial institutions, Dennis Campbell and Maria Loumioti have found multiple 

benefits of credit relationships for both creditors and borrowers (Campbell & Loumioti, 2013). 

 

5. Some aspects of IT implementation within a company 

A major concern among researchers is the security of accounting information. This means 

limiting access to confidential information of the entity and using tools to prevent unauthorized use. 

Accounting information security regulations require restricting access to confidential business 

data. By using a computerized system equipped with an appropriate security mechanism, 

unauthorized access to accounting information can be more easily prevented. For example, a stolen 

laptop can be tracked and detected easily by security software. 

At the same time, the IT systems implemented within the financial department must be 

flexible in order to adapt to the volume of transactions and organizational changes within the 
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company during its business. They should be able to be renewed, adapting continuously to new 

technologies and requirements imposed by International Financial Reporting Standards and internal 

legislation. The complexity of these changes creates high demands on transparency, on-going 

education, developing new skills for users and updating the system. The costs associated with the 

effort and financial investments needed to modify and maintain the infrastructure must be offset by 

the benefits of IT products within the company. 

 

6. Dematerialization and numeralization 

Dematerialization is a global process of computerization, which is the focus of the European 

Union and implicitly of the Republic of Moldova. This consists in transforming a flow of 

documents, as well as the treatments that are applied to them in numerical streams. 

In other terms, this means replacing media (media support, most often) with computer files 

and computers in an enterprise or organization, when replacing it is complete when creating a 

paperless office. 

Numeralization is the conversion of information from a support (text, image, sound) or an 

electrical signal into numerical data that computer devices or digital electronics can 

handle. Numeric data is defined as a set of characters and numbers representing information. 

The objectives of numeration are achieved because computer systems also allow: 

▪ storage of large amounts of information on small spaces: flash memory, disk, optical media, 

etc.; 

▪ accurate and easy duplication of numeric information at a low cost; 

▪ generate synthesis information, for example: statistics and indexes that usually involve a 

large amount of calculations, which sometimes exceeds human possibilities in terms of duration. 

There are three types of dematerialization: 

▪ dematerialization of paper bills sent by suppliers. Invoices are numbered upon receipt by the 

customer, then stored and / or treated immediately; 

▪ simple dematerialization. Billing data is transmitted electronically and can be immediately 

integrated into accounting treatments. A duplication of paper is retained by the buyer or seller; 

▪ fiscal dematerialization of invoices. Invoices are exchanged between the supplier and the 

customer in the form of structured or unstructured data, in compliance with the rules imposed by the 

financial administration. Duplication is no longer required, the electronic invoice being proof for 

the tax administration. 

This new dematerialization process must not contradict the essence of accounting that 

reflects the entity's assets, financial condition and results at any given time, or alter the security and 

reliability of accounting treatments, but must be able to serve the needs of tax administrations in 

accordance with the rules Accounting, business code, labor code, and tax procedures. 

By allowing a reduction in indirect costs and accounting treatments, dematerialization 

makes it possible to improve economic profitability after tax and thus improve EVA (Economic 

Value Added). Other benefits include: increasing the effectiveness of accounting treatments and 

customer satisfaction, conquering new markets with potential, shortening the billing-delivery cycle, 

stimulating customers to meet the payment deadline and avoiding late payment penalties. 

An example of IT implementation (E-invoice) within a company is presented below. 
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7. Conclusions 

In the environment marked by rapid change, information technology is becoming an 

important strategic partner for business. IT improves enterprise performance and increases its 

competitiveness on the global market, with a positive impact on organizational processes, including 

accounting, finance, marketing and human resources. 

Manually made paperwork, with paper and pencil, has been replaced by the most advanced 

techniques using IT. New technologies used in accounting, including computers, printers, faxes, 

smartphones, along with accounting software have a great impact on the accounting field. 

From large companies to small businesses, all businesses can afford to use information 

technology. Spreadsheets help accountants efficiently carry out the calculations required by 

accounting operations and the reporting process. 

Accounting software, widely used today and at affordable prices, helps accounting 

professionals in daily accounting tasks. The Internet, with its new paradigm, IoT (the Internet of All 

Things), connects everything today everywhere. As a result of the connections it provides, 

accounting documents can be shared and the online accounting and payment system has improved 

the efficiency of accounting departments. 

Our research demonstrates the major positive impact of IT on accounting systems, which 

results in improved business performance. Many transactions can be made faster, in a simplified 

way, and managers are able to make better decisions to achieve the entity's goals. Being connected 

to a global market, the company can keep in touch with all its business partners, making it more 

competitive. 
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Abstract 

The health state of a population depends not only on their genetic heritage but also on other determining 

factors playing a very important role: the behavior and attitude towards health, the nature of the social environment 

where each person lives as well as the health care services. Although the oral disorders are widely spread among the 

population, currently there are no complete data in terms of their prevalence and incidence in Romanian and the 

Republic of Moldova.  

According to the data provided by the World Health Organization, in the countries of this region of Europe the 

prevalence of oral disorders is increasing as compared to other countries where a downfall was registered. Moreover, 

if it is corroborated with the low efficiency of the health services, including the oral health services, we may have a real 

image of the morbidity by oral disorders in the population living in Romania - Republic of Moldova cross-border area.  

The conclusions of this study demonstrate that is a need an efficient reform of the health insurance system to 

reduce inequities through an efficient management that might take into account both the available financial resources 

and the opportunities resulting from the common policies.  

Key words: oral disorders, health insurance system, economic resources  

 

1. Introducere 

Sănătatea, aşa cum este definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii încă din 1946, nu 

semnifică doar simpla absenţă a bolii şi infirmităţii, ci, o “condiţie de bunăstare fizică, psihică şi 

socială”. Acest lucru corelează sănătatea cu alte aspecte importante, cum sunt, mediul în care 

fiecare persoană trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea, normele culturale ale comunităţii din care 

provine, poziţia socială, statutul socio-economic, şi nu în ultimul rând, de sistemul de asigurari de 

sănătate al ţării respective. De aceea, analiza starii de sănătate a unei populaţii se face prin 

coroborarea tuturor acestor determinanţi, epidemiologici, sociali şi economici [14].  

Datele existente cu privire la  epidemiologia afecţiunilor orale variază de la o ţară la alta în 

funcţie de politica de sănătate publică, de interesul acordat acestei problematici şi de existenţa 

programelor naţionale de supraveghere epidemiologică.  

Există ţări în care aceste date statistice sunt puţine cantitativ, sau chiar inexistente, precum şi 

ţări care realizează periodic, la interval de 10 ani, studii populaţionale pentru evaluarea statusului 

oral al populaţiei. Importanţa acestora este relevată şi de necesitatea implementării unor programe 

de sănătate publică în anumite colectivităţi, unde se constată o prevalenţă crescută a afecţiunilor 

orale [13]. 

 

2. Date epidemiologice privind prevalenţa afecţiunilor orale în România 

2.1. Caria dentară 

Datele furnizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în anul 2003, pentru populaţia de copii 

de 6 ani din România, arată o prevalenţă crescută a cariei dentare de 66,6%, iar valoarea 

indicatorului de carie, CAO-D (dinţi cariaţi, absenţi, obturaţi) se situează peste media ţărilor din 
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Uniunea Europeană: România-4,5, Norvegia-1,4, Finlanda-1,5, Belgia -1,7, Franta-1,7, Austria-2,1, 

Spania-2,1, Suedia-2,4, Germania-2,6 [8]. 

La copiii de 12 ani din România se raportează o valoare CAO-D de 2,7, care a crescut până 

în anul 2007 la valoarea de 3,3, situând  România pe ultimele locuri în ierarhia indicilor europeni, 

valori mai mari raportând ţări precum, Muntenegru, Bosnia-Herţegovina, Albania, Croaţia, 

Lituania, Republica Moldova şi Ucraina.  

 

2.2. Boala parodontală 

Boala parodontală afectează populaţia de vârstă adultă diferenţiat, în funcţie de  

caracteristicile regionale, de factorii de risc, obiceiurile şi comportamentele nesanogene. De altfel, 

se ştie că această afecţiune are un important  caracter social. Apariţia şi propagarea ei în timp este 

legată de vârstă, sex, ocupaţie, nivel de trai, educaţie, frecvenţa controalelor periodice la cabinet, 

factori care influenţează într-o mare măsură predictorii  de risc ai bolii parodontale [8]. 

Conform datelor furnizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii  pentru grupa de vârstă 15-19 

ani,  doar 0,7% dintre adolescenţi prezintă semnele unei parodontite severe, în timp ce procentul 

celor care nu au fenomene inflamatorii  parodontale este de  88,9%. La grupa de vîrstă 35-44 ani, 

procentul variază de la 18,7% la 47,9%, pentru ca la vârsta de 45-54 de ani, 31,9% prezintă o 

afectare moderată a parodonţiului marginal [8]. 

Într-un studiu efectuat în România, Iaşi,  în 2007, pe un lot reprezentativ de persoane cu 

vârsta de 35-44 ani, a fost înregistrată o valoare de 69,28% a prevalenţei afecţiunii parodontale, 

formele grave de parodontopatie fiind întâlnite  într-un procent mai mare la subiecţii de sex 

masculin, locuitori din mediul  urban [6]. 

 

2.3. Cancerul oral 

Cancerul oral reprezintă la ora actuală una din principalele cauze de deces, în 2012 ajungând 

la un număr de 8,2 milioane de persoane decedate. Din nefericire, în ultimii 70 de ani s-a constatat o 

creştere a incidenţei cazurilor noi de îmbolnăviri, rata de supravieţuire  după 5 ani fiind de doar de 

40% .   

Prevalenţa cancerului oral este în mod constant mai crescută printre bărbaţi, cu răspândire 

largă în ţări din Asia de sud şi centrală. Cu toate acestea, creşterea prevalenţei a fost semnalată şi în 

Europa, precum şi în Statele Unite ale Americii şi Noua Zeelandă.  

În ţările Europei de Est, rata incidenţei este destul de ridicată, iar valorile cele mai ridicate se 

semnalează în Ungaria-23,3, România-15,5,  Moldova-11,6, comparativ cu Grecia, unde aceasta se 

situează la o valoare de 3,5 [4].  

În România, conform unui  studiu realizat în  2013, numărul cazurilor de cancer este în 

continuă creştere, de la 50.000 raportate în 1990, ajungând la 117.3000 în 2013, însemnând o 

creştere cu 35% a numărului de cazuri [15]. În anul 2014, în Romania au fost raportate 2332 de 

cazuri de deces prin cancer oral, adica 1,05% din totalul deceselor. 

 

3. Date epidemiologice privind prevalenţa afecţiunilor orale  în Iaşi 

În perioada 2009-2016 s-a desfăşurat la Iaşi o amplă acţiune  pentru promovarea sănătăţii 

orale intitulată Caravana profilaxiei, sub coordonarea deja tradiţională a Doamnei Profesor 

Universitar Dr. Norina Forna, ocazie cu care 25.000 de persoane  au beneficiat de serviciile oferite 

de aceasta (figura 1).  
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Figura 1. Numărul de  cazuri investigate (2009-2016) 

 
În ceea ce priveşte caracteristicile generale ale eşantionului de ieşeni care au participat la 

studiu în anul 2017, se remarcă preponderenţa femeilor (60,7%) faţă de bărbaţi (39,3%), situaţie 

comună cu celelalte ediţii.  

Populaţia cuprinsă în studiu a aparţinut preponderent categoriei de adulţi, având o vârstă 

medie de 51,67 ani şi a provenit în exclusivitate din mediul urban. 

În funcţie de ocupaţie, procentul cel mai mre este cel al pensionarilor, 51,4%, urmat de cel al 

salariaţilor, 26%, procentajul de elevi şi studenţi fiind mai redus,13,8% (figura 2). 
Figura 2. Caracteristicile lotului de subiecţi 

 
O componentă importantă a evenimentului, având o contribuţie însemnată la reuşita 

manifestării, o reprezintă numărul generos de produse de igienizare orală de care ieşenii beneficiază 

în mod gratuit pentru conştientizarea asupra importanţei menţinerii stării de sănătate orală, 

influenţată şi aflată în strânsă interdependenţă cu starea de sănătate generală a organismului. La 

aceasta se adaugă efortul însemnat al studenţilor şi al medicilor rezidenţi din Facultatea de Medicină 

Dentară, care pe parcursul întregii zile oferă consultaţii şi consemnează diagnosticul de sănătate 

generală şi orală în chestionare puse la dispoziţie special în acest scop, ajutând astfel la constituirea 

bazei de date de screening populaţional, care se actualizează de la an la an. 

Rezultatele acestui studiu demonstrează faptul că, raportat la anul 2017, 87,7% din populaţie 

prezintă o stare orală afectată prin: carii dentare (64,7%), boală parodontală (44,7%), resturi 

radiculare netratate (24,9%), edentaţie unidentară (9,5%), edentaţie parţială întinsă (29,1%), 

edentaţie totală (9,1%) (fig 3,4,5). Aceste procente sunt  mai mari pentru populaţia din zona rurală, 

pentru subiecţii de sex masculin, precum şi la cei cu un nivel socio-economic scăzut [2]. 
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Figura 3. Prevalenţa cariei dentare la populaţia adultă din Iaşi 

 
Figura 4. Prevalenţa bolii parodontale la populaţia adultă din Iaşi 

 
Figura 5. Prevalenţa edentaţiei totale la populaţia adultă din Iaşi 

 
În privinţa utilizării produselor de igienă orală, pasta de dinţi este produsul utilizat cel mai 

frecvent (99,3% din cazuri). Apa de gură este şi ea populară, fiind folosită de 45,3% dintre ieşeni; în 

anul 2017se remarcă o creştere uşoară a procentajului de persoane care folosesc firul interdentar 

(17,0%) – ceea ce înseamnă că metodele de igienă orală sunt cunoscute şi folosite de ieşeni. 

Majoritatea persoanelor realizează câte 2 igienizări pe zi (61,3%) sau chiar 3 (15,1%), ceea 

ce reprezintă un fapt îmbucurător; procentajul de persoane care realizează o singură igienizare pe zi 

a scăzut în anul 2017cu circa 2 procente faţă de 2016 (18,3% faţă de 20,1%). 
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4. Sănătatea orală – repere economice 

Asistăm în ultima perioadă la apariţia unor probleme majore ale îngrijirii sănătăţii, 

dependente de unele aspecte economice, cum este actuala criză financiară, de managementul 

neperformant, de creşterea costurilor datorită accentuării factorilor de risc. 

În privinţa sănătăţii orale se constată un cost din ce în ce mai crescut al serviciilor 

stomatologice, o  rambursare limitată de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care are 

resurse limitate pentru stomatologie, apariţia de metode noi de investigaţie şi materiale dentare, 

mult mai performante, dar şi mai costisitoare [3,9]. 

În esenţă, toate aceste aspecte depind de puterea economică a ţării respective şi de interesul 

acordat acestei problematici, de resursele materiale şi umane în acest domeniu [13]. 

 

5. Sistemul de asigurări de sănătate din România 

Sistemul de sănătate din România este de tip asigurări sociale, care prevede o contribuţie 

stabilită în limite legale, atât pentru angajator cât şi pentru angajat. Finanţarea sistemului de 

asigurări sociale de sănătate din România se face din bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate (FNUASS) care este administrat de Casa Nationala de Asigurări de Sănătate [12, 

13].  

Conform datelor statistice furnizate de Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în 

Sănătate Publică, privind asigurarea populaţiei cu personal medical şi mediu sanitar, în România se 

înregistrau în anul 2014 un număr de 14879 medici dentişti, cu o densitate de 7,5 medici dentişti la 

10.000 de locuitori [5]. 

Repartizarea pe judeţe a personalului sanitar în anul 2014 evidenţiază că cel mai mare număr 

de personal medical s-a înregistrat în Municipiul Bucureşti, unde şi-au desfăşurat activitatea 2668 

medici dentişti, urmat de judeţele Timiş, 942 şi Cluj, 987. Numărul cel mai mic de personal s-a 

înregistrat în judeţul Ialomiţa, unde şi-au desfăşurat activitatea 73 medici dentişti, în judeţul Giurgiu 

cu 75 medici dentişti şi în judeţul Călăraşi cu 81 medici dentişti (sursa: INSP-CNSISP).  

În Iaşi situaţia cabinetelor stomatologice raportată la anul 2017 este următoarea: 570 

cabinete, din care doar 237 au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, la un număr total de 

medici dentişti de 1246.  

Dacă ne raportăm la ţările din Uniunea Europeană, situaţia prezentată în tabelul 1este  

următoarea: densitatea cea mai mare se întâlneşte în Grecia, cu 12,8 medici la 10.000 locuitori, iar 

valori mici se întâlnesc în Olanda, 5,1, Marea Britanie, 5,3, Polonia, 3,2  [1].    
Tabelul 1. Numărul de dentişti din Uniunea Europeană 

Ţara Nr. dentişti Densitate 

/10.000 locuitori 

Belgia 7869 7,1 

Bulgaria 6750 9,2 

Republica Cehă 7461 7,1 

Danemarca 4297 7,8 

Grecia 14518 12,8 

Spania 31261 6,7 

Franţa 40599 6,3 

Ungaria 5609 5,7 

România 13814 7,5 

Olanda 8534 5,1 

Polonia 12491 3,2 
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Suedia 7604 8 

Marea Britanie 33654 5,3 

Sursa: Eurostat, 2013 

În România, în raport cu densitatea medicilor dentişti raportată la numărul de locuitori, 

datele statistice furnizate Institutul Naţional de Statistică, arată o creştere constantă a numărului 

acestora, de la 5,5 la 10.000 locuitori în 2008, la 7,5 în 2014 (tabel 2) .  
Tabelul 2. Distribuţia medicilor dentişti în raport cu numărul de locuitori 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul statistic pentru anul 2014 

Conform aceleaşi surse, tendinţa numărului de consultaţii şi tratamente stomatologice în 

România a fost una în scădere de la 0,37 consultaţii şi tratamente la 1 locuitor în anul 2008 la 0,02 

în 2014 (tabel 3).  
Tabelul 3. Numărul consultaţiilor şi tratamentelor stomatologice în România 

  

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

Nr. consultaţii şi 

tratamente 

stomatologice (în mii) 

7552.3 5243.0 4295.8 1473.4 542.8 716.8 366.9 

Nr. consultaţii şi 

tratamente ce revin 

pentru un locuitor 

0.37 0.26 0.21 0.07 0.03 0.04 0.02 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul statistic pentru anul 2014 

Cheltuielile alocate pentru serviciile de îngrijire a sănătăţii orale sunt în strânsă corelaţie cu 

produsul intern brut, România fiind pe ultimele locuri din Europa în ceea ce priveşte bugetul alocat 

sănătăţii orale. Conform datelor furnizate de  Centrul pentru monitorizarea politicilor publice, 

procentul cheltuielilor pentru asistența medicală stomatologică din totalul celor alocate asistenței 

medicale reprezintă 0,37%, fiind insuficiente pentru nevoile existente [16]. Pentru alte ţări, 

procentul din PIB destinat costurilor sănătăţii orale pentru anul 2012, a variat de la 0,03 în Malta, 

0,07 Bulgaria, până la 24,09 în Germania [1, 12].  
Tabelul 4. Procentul alocat din  PIB pentru asigurările de sănătate orală 

Ţara Procent din PIB 

Austria 1.77 

Belgia 2.15 

Bulgaria 0.07 

Republica Cehă 0.48 

Danemarca 0.95 

Germania  24.09 

Grecia 2.91 

Spania 5.01 

Franţa 10.57 

 2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dentişti 11901 

 

12497 12990 13355 13814 14282 14879 

Locuitori la un medic dentist 1807 1718 1650 1599 1543 1489 1338 

Medici dentişti la 10.000 

locuitori 

5.5 5.8 6.1 6.3 6.9 7.1 7.5 
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Ungaria 0.18 

Olanda 3.48 

Italia 15.16 

Suedia 2.86 

Marea Britanie 10.24 

Malta 0.03 

Sursa: The state of oral health in Europe, 2012 

Cheltuieli aferente tratamentelor stomatologice – în România, CASS decontează 60% din 

aceste tarife pentru populaţia adultă şi 100 % pentru copii de până la 18 ani, în Republica Moldova, 

acestea sunt suportate exclusiv de către pacienţi adulţi, iar în alte ţări europene, cum este Franţa,  se 

decontează 70% din cheltuieli pentru copiii de până la 18 ani, în condiţiile în care salariul minim pe 

economie în Franţa este de 1457 euro, în România de 277 euro, iar în Republica Moldova de doar 

84,4 euro [7,11]. 

 

6. Concluzii 

1) Rezultatele obţinute cu ocazia desfăşurării acţiunii Caravana Profilaxiei indică afectarea 

stării de sănătate orală a populaţiei din regiunea Moldova, determinată de accesul relativ redus la 

tratamente stomatologice de calitate, cauzat atât de lipsa de cunoştinţe din domeniu, cât şi de 

situaţia socio-economică generală. 

2) Morbiditatea prin afecţiuni orale este următoarea: prevalenţa afecţiunilor carioase la 

populaţia adultă este de 64,7%, a bolii parodontale de 44,7%, iar edentaţia totală este întâlnită la un 

procent de 9,1%. 

3) S-a constatat în perioada 2009-2016 o creştere a utilizării produselor de igienă orală, nu 

numai a pastei de dinţi, ci şi a celor adjuvante, cum este apa de gură şi firul interdentar. 

4) Cheltuielile alocate pentru serviciile de îngrijire a sănătăţii orale situează România pe 

ultimele locuri din Europa în ceea ce priveşte bugetul alocat sănătăţii orale, cu un procent de doar 

de 0,37%. 

5) Casa de Asigurări Sociale de Sănătate decontează doar 60% din tarifele stomatologice  

pentru populaţia adultă şi 100 % pentru copii de până la 18 ani, la un plafon lunar mediu de 2000 

lei. 

6) În Iaşi, din totalul de 570 cabinete stomatologice, doar jumătate, respectiv, 237 au contract 

cu Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce explică astfel adresabilitatea redusă a populaţiei cu 

venituri economice reduse la cabinetele private. 

7) Este nevoie de o reformă eficientă a sistemului de asigurări de sănătate pentru îmbunătăţirea 

sănătăţii orale tuturor persoanelor şi reducerea inegalităţilor, printr-un management al sănătăţii mai 

eficient care să ţină cont, nu numai de resursele financiare disponibile, ci şi de oportunităţile care 

rezultă din politicile comune şi în colaborare cu alte ţări ale Uniunii Europene. 
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Abstract 

The article refers to the essence and mechanism of insurance sector development and implementation, as one 

of the elements of the financial system functioning, capable of ensuring the continuity of social reproduction. Insurance 

is a special kind of economic relation designed to protect individuals and legal entities from various kinds of risks that 

could lead to significant property losses. In countries with developed market economies, insurance is an essential part 

of the financial and credit mechanism. Sustainable development of the insurance market contributes to economic 

growth. The authors analyzed the evolution of insurance sector, reflected the main problems faced by the Republic of 

Moldova and proposed recommendations on overcoming the situation. 
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1. Introducere 

La etapa actuală al dezvoltării societății, asigurarea reprezintă un sistem de relații 

economice, care înglobă forme și metode de creare a fondurilor de asigurare și utilizarea lor pentru 

despăgubirea daunelor în cazul producerii evenimentului pentru care s-a încheiat contractul de 

asigurare. În aceste condiții, problema protecției este deosebit de acută și, prin urmare, asigurarea 

joacă un rol important și multilateral.  

Asigurarea este o condiție prealabilă pentru desfășurarea unei afaceri de succes, deoarece vă 

permite să anticipați în avans cazuri care pot afecta stabilitatea financiară a întreprinderii și să 

minimalizați impactul negativ al acestora. 

Principalul motiv ce a impus apariția activității de asigurare, rezidă din necesitatea 

transferării al unui risc eventual, inclusiv al riscului unei pierderi financiare şi/sau al unei pagube 

materiale, de la asigurat la asigurător, în conformitate cu contractul de asigurare.  

Astfel, este necesar să se stabilească un sistem de garanții financiare pentru a fi în măsură să 

ofere compensații în caz de accidente, incendii, dezastre naturale și alte evenimente neprevăzute 

care pot afecta negative procesele de producție. Dar, în ciuda faptului că asigurarea, pe de o parte, 

este o activitate care generează venituri, iar pe de altă parte, un mijloc de protecție a afacerilor și 

bunăstării oamenilor, analiza situației în domeniul dat, permite de a identifica un șir de problem, 

care necesită a fi rezolvate. 

 

2. Dezvoltarea conceptului de asigurare pe plan internațional 

Asigurările s-au născut din nevoia de protecție a oamenilor împotriva calamitaților, 

consecințelor accidentelor, din nevoia unor mijloace de existenta in condițiile pierderii sau limitării 

capacitații de munca in urma bolilor sau bătrâneții si pentru găsirea soluțiilor adecvate de prevenire 

sau de înlăturare a lor. Încă din antichitate, istoria consemnează acțiuni de solidarizare a oamenilor 

in fata unor evenimente nedorite, dar greu de controlat si prevenit, acțiuni concretizate in forme 

simple de asociere.  

În trecut, oamenii erau dispuși sa accepte riscurile, bazându-se, la nevoie, pe sprijinul 

financiar al familiei sau comunității religioase. Dar, creșterea nivelului de complexitate al 
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dezvoltării umane i-a determinat sa caute protecție împotriva riscurilor in rândul mecanismelor de 

asigurare formale. Tehnicile asigurării au apărut in civilizațiile din Asia si Orientul Mijlociu 

Islamic, dar si in Europa Medievala. In cele din urma, comerțul european s-a extins spre America de 

Nord si restul lumii si odată cu aceasta s-a extins si asigurarea. Ca document economic mai clar şi 

mai clasic, sunt legile lui Hammurabi, adoptate aproximativ în anul 1800 î.e.n. Această perioadă în 

dezvoltarea asigurărilor a durat până în a.550 î.e.n., când în statul Lidian au apărut primele monede 

de aur. 

Principalele premise care a stat la baza apariției asigurării a fost apariția conceptului de risc, 

iar ca o primă formă de protecţie împotriva lui poate fi considerată practica negustorilor chinezi, 

care îşi distribuiau marfa în mai multe vase, reducând astfel riscul ca întreaga cantitate de marfă ce 

urma să ajungă la destinaţie să fie supusă pierderii.  

O altă cauză, ce o contribuit la apariţia asigurărilor, este legată de necesitatea ca oamenii să 

se ajute reciproc în cazul daunelor, adică principiul mutualităţii pe care e bazată asigurarea şi 

formarea primelor fonduri de asigurări. Cele mai vechi forme de asigurare au apărut în Egiptul de 

Jos, unde meşteşugarii tăietori de piatră în anii 6500 î.e.n. au constituit un fond de întrajutorare, 

format anticipat, prin contribuția tuturor pentru acoperirea pagubelor provocate de diverse 

nenorociri ce loveau pe membrii comunității.  

Nu mai puțin importante sunt acțiunile comercianţilor din antichitate, care, în vederea 

acoperirii pagubelor produse pe perioada transportului mărfurilor, aplicau forme de protecţie, iar 

prin anul 650 î.e.n., în Grecia antică Solon a obligat societățile politice si meșteșugărești sa creeze 

fond comun, alimentat prin cotizații lunare, destinat sa repare pagubele produse in interiorul 

grupului, adică asigurarea obligatorie. În Babilon, Fenicia şi în alte ţări străvechi, membrii 

caravanelor se constituiau în asociaţii, suportând în comun pagubele din jafuri şi de altă natură 

suportate de unii dintre ei în timpul transportului.  

O formă a solidarizării exista din anul 916 î.e.n., în legislaţia maritimă a insulei Rhodos, prin 

care pierderile din aruncarea peste bord a încărcăturii pentru salvarea expediţiei aflate în pericol 

erau repartizate în mod proporţional, dintre toţi participanţii la expediţie. Împrumutul maritim 

(foenus nauticum), utilizat de greci si romani, presupunea obținerea de către comerciant a unui 

împrumut in bani necesari organizării transportului. In cazul in care nava pierea, împrumutul nu 

trebuia restituit, iar daca ajungea la destinație, pe lângă împrumut se plătea si o dobânda ridicata 

pentru suportarea riscului. În Evul Mediu în statele vest-europene au apărut primele bresle de 

asigurare a comercianţilor şi a meşteşugarilor. Astfel, in sec. al XII-lea in Islanda, au fost înființate 

cele mai vechi asociații mutuale. Aceste asociații înglobau 20 de gospodarii care acopereau, pe 

principiul reciprocității, daunele din pierderile de animale. Tot în această perioadă, împrumutul 

maritim a continuat sa fie folosit pana in 1234, când Papa Grigore al IX-lea l-a interzis prin „Nova 

Compilatio decretalium” datorita dobânzilor excesive. 

În Roma Antică preponderent s-a dezvoltat asigurarea reciprocă în cadrul diverselor uniuni 

profesioniste și colegii, fondate pe baza unui statut prin care s-a fixat că fiecare membru ce adera la 

colegiu, era obligat să depună o plată de intrare, iar apoi să achite lunar o primă anumită, iar la 

decesul membrului din fondul acumulat, se achita suma pentru înmormântare. Totodată, statutul 

determina cauzele refuzului de plata sumei asigurate, printre care: sinuciderea şi neachitare a 

primelor la termenele cuvenite. Ca consecință, în Roma antică, pentru prima data a apărut contractul 

de asigurare, care se numea contract de împrumut, în care suma garanta un transport de mărfuri la 

mare distanţă, iar în cazul în care acestea nu ajungeau la destinaţie, creditorul pierdea suma 

împrumutată, adică în jurul anului 3000 î.e.n a fost conceput şi practicat un sistem de credite 

maritime.  

Ca factor principal, care a contribuit la nașterea asigurărilor, ține de apariţia formei juridice 

a raporturilor de asigurare. Astfel, prima poliţă de asigurare in forma scrisa a fost semnată în anul 

1347 la Genova, prima codificare a asigurării in regulile emise de Uffizio de Marcanzia in 1383, 

prima societate de asigurări maritime in 1424, prima intervenţie a statului pe piaţa asigurărilor 
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datează din anul 1435, în anul 1468 apare Codul din Veneţia al asigurărilor maritime, cel mai vechi 

contract scris in materia asigurărilor de viață a fost încheiat la Londra in 1583, iar după marele 

incendiu (1666) apar la Londra primele asigurări contra incendiilor. Un fenomen deosebit în 

dezvoltarea asigurării o constituie sistemul de acordare a rentelor viagere (tontine) apărute in Franța 

in anul 1653, care având la bază principiul asigurărilor de viaţă, prevedea că participanţii la 

împrumuturi in locul dobânzilor primeau rente viagere și  care a fost răspândită in Olanda, Anglia si 

Germania. 

Asigurările continua sa-si facă loc ca asociații mutuale ale lucrătorilor, artiștilor, astfel ca 

membrii corporațiilor existente in unele tari europene (Danemarca, Anglia) erau despăgubiți in caz 

de accident de munca, incendiu sau chiar incapacitate de munca. Iar în anul 1678 Gottfried Wilhelm 

Leibnitz a elaborat planul de constituire a unei case de asigurare privitoare la apa si foc a cârei 

funcționare se baza pe plata unei cotizații anuale.  

Asigurările de viaţă, pentru prima dată, au apărut în Anglia în anul 1699 ca organizaţie 

profesionistă, care asigura orfanii şi văduvele, pentru ca apoi să fie creată compania de asigurări 

Eckvatedl. Asigurarea de grindina a fost introdusa pentru prima data in Scotia la sfârșitul sec. al 

XVIII-lea, după care, în anul 1832, Ernest Albert Masius a întemeiat la Leipzig, prima societate 

germana de asigurări pentru vite, bazata pe principiul mutualității. Promovarea asigurărilor pentru 

incendii si transporturi maritime a fort marcata de înființarea in anul 1822, la Trieste a societății 

Assienda Assiguratrice. La mijlocul secolului al XIX-lea în Anglia, în urma dezvoltării traficului de 

călători pe cale ferată, a fost fondată prima societate de asigurare specializată în acest domeniu. 

Asigurarea de răspundere civilă a fost instituită şi practicată pentru prima dată în Franţa şi se referea 

la acoperirea daunelor cauzate de proprietarii de cai şi trăsuri. Asigurarea s-a extins şi la 

răspunderea proprietarilor de fabrici pentru daune cauzate angajaţilor ori terţelor persoane. La 

aceasta etapă asigurarea s-a transformat în formă comercială, respectiv, în Anglia, Franţa, Italia, 

Danemarca, Suedia, la sfârşitul secolului al XVII-lea au apărut primele societăţi de asigurare, iar în 

anii 50 a secolului al XIX-lea au fost create uniuni da asigurare sub formă de cartel şi concern, 

precum și societăţi internaţionale de asigurări. În asigurările internaţionale, un loc aparte, o deține 

corporaţia engleză Lloyd, care a luat naștere din Casa de cafea Lloid, care și în prezent este cea mai 

mare şi importantă piaţă internaţională de asigurări şi cel mai mare centru informaţional privind 

comerţul şi navigaţia maritimă. 

Ca rezultat, la începutul secolului al XIX-lea în lume existau 30 de societăţi de asigurări, din 

care Anglia – 14, Statele Unite  5, Germania – 3, Danemarca – 3, Franţa – 2 şi câte una Olanda, 

Elveţia şi Austro-Ungaria. În anul 1900 erau cca 1272 de societăţi de asigurare, iar în anul 1969 

activau în jur de 9700 de case şi societăţi de asigurare în 71 de ţări. 2676 de societăţi de asigurare 

activau în domeniul asigurărilor de viaţă, 6036 în domeniul asigurărilor de bunuri, iar 962 de 

societăţi practicau tot felul de asigurări.  

Astfel, de la începutul secolului al XV-lea şi până în secolul al XIX-lea, pe plan 

internaţional, au fost practicate trei mari forme de asigurări, anume: maritime, de incendiu şi de 

viaţă, înregistrând o evoluţie aparte privitor la riscurile asigurate, care au devenit mai diversificate. 

Apariția si evoluția acestora sunt strâns legate de: evoluția economico-socială; urbanizarea si 

organizarea breslelor; dezvoltarea activităţii economice, a dreptului matematicii si in special a 

teoriei probabilităților. Metodele de asigurare s-au extins in funcție de nevoile existente la un 

moment dat. Distribuția și transferul riscului s-au produs cu precădere in următoarele domenii: 

navigație, agricultura, întrajutorarea membrilor unei comunități si acoperirea cheltuielilor de 

înmormântare. 

După recesiunea care a lovit Uniunea Europeană în anul 2009, în care Produsul Intern Brut a 

scăzut cu aproape 4%, anul 2010 a marcat o uşoară revenire pentru multe ţările din UE, atingând o 

creștere de aproape 1,8%. Această situație a avut impact și asupra asigurătorilor europeni, care în 

anul 2010 au depăşit criza, obținând o creștere nominală a volumului total al primelor brute 

subscrise cu peste 3,5%. În anul precedent (2009) primele brute a căror au atins valoarea 1 115 
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miliarde euro. Cu toate acestea, dacă în anul 2009 factorul principal în realizarea creşterii 

consemnate era reprezentat de sectorul asigurărilor de viaţă, 2010 marchează creşteri similare atât în 

domeniul asigurărilor de viaţă, cât şi pe segmentul asigurărilor generale. Cele mai puternice pieţe în 

domeniu asigurărilor de viață, care au atins rate de creştere majore au fost Marea Britanie – 2%, 

Franţa – 4%, Germania – 5%, Italia – 11%, care deţin cumulat aproape 75% dintre primele brute 

subscrise din asigurări de viaţă în Europa. În cadrul asigurărilor generale principalii jucători sunt 

Germania şi Italia deţinând aproximativ 30% din piaţă, iar împreună cu Franţa şi Marea Britanie 

dispun de cca. 65% din piaţa asigurărilor auto. Asigurările de sănătate, fiind o altă categorie de 

asigurări, dețin o pondere de aproape 25% în totalul primelor subscrise. Țările cu ponderea cea mai 

mare sunt Olanda şi Germania, care cumulează aproape două treimi din piaţa europeană, crescând 

față de anul 2009 cu aproape 6%. 

La etapa actuală, activitatea economică la nivel global a înregistrat în anul 2016 cel mai 

redus ritm de creștere din perioada care a urmat crizei recente, iar perspectivele pentru anul 2017, 

conform Fondului Monetar Internațional, World Economic Outlook, aprilie 2017, indică o ușoară 

reluare cca. 3,5%, dar și un grad ridicat de incertitudine asociat schimbărilor politice la nivel 

mondial, părăsirea spațiului comunitar de către Marea Britanie, apelarea la politici protecționiste, 

ritmul scăzut de creștere a comerțului internațional. În aceste condiții, perspectivele de 

profitabilitate a societăților de asigurare europene sunt reduse, în contextul menținerii ratelor de 

dobândă la niveluri scăzute. Necătând la faptul că, situația solvabilității principalelor societăți de 

asigurare europene rămâne solidă, evoluțiile existente impun monitorizarea sporită, în special în 

cazul societăților de asigurări de viață.  

În România, ca și în alte state europene, asigurările au apărut încă în secolul al XIV-lea când 

în Transilvania au fost fondate asociațiile mutuale, pe structura breslelor, in care fiecare membru 

achita taxa de înscriere si cotizații, iar sumele colectate erau utilizate pentru înmormântări, 

ajutorarea văduvelor si copiilor, după care, în anul 1744 la Brașov, a fost creată Casa de Incendiu 

organizată prin fuzionarea mai multor asociații mutuale. Mai târziu, tot la Brașov, Asociația 

Meseriașilor în anul 1848 a fondat Institutul General de Pensii, ca asociație mutuala care le asigura 

membrilor o pensie anuala, după care prin Înalt Decret Domnesc a fost creată prima societate de 

asigurări: „Dacia” (1871), după care s-au creat societatea de asigurări: „Romania” (1873) și care au 

fuzionat creând societatea „Dacia-Romania” (1881). Mai târziu au fost create societățile: 

„Naționala” (1882), „Generala” (1897), „Agricola” (1906), „Prima Ardeleana” (1911), „Steaua 

României” (1932) s.a. În această perioadă și până la al Doilea Război Mondial, societățile de 

asigurare, preponderent practicau toate tipurile de asigurare, dar odată cu izbucnirea războiului 

activitatea de asigurare a întrat în declin. Totuși, prin reorganizarea „Casei de Asigurări a 

Ministerului de Interne”, în anul 1942 a fost creată „Regia Autonoma a Asigurărilor de Stat” 

(RAAS), care a practicat toate categoriile de asigurări, deținea monopolul asupra asigurării 

bunurilor de stat si comunale, presta servicii publice si nu obținea profit și care s-a transformat in 

societate comerciala de stat si asigurări (1949). Concomitent, au activat si alte societăți ce asigurau 

bunuri publice, printre care: „Eforia Bisericii Ortodoxe”, „Casa Armatei”, „Regia Monopolurilor 

Statului”. După terminarea războiului, funcționau 13 societăți românești, acestea fiind: „Generala”, 

„Dacia-Romania, „Asigurarea Româneasca”, „Steaua Românească” si 5 reprezentante străine.  

Din 1948 tot patrimoniul societăților de asigurări, în urma naționalizării, au fost trecut în 

proprietatea statului, s-a creat societatea ,,Sovrom-Asigurare”, iar în anul 1952, a fost fondată 

„Administrația Asigurărilor de Stat” (ADAS), cu capital integral român, specializată în operațiuni 

de asigurări, reasigurări și comisariat de avarie și care avea monopolului de stat în domeniul 

asigurărilor, care după anul 1990 s-a divizat în trei societăți: ,,Asigurarea Românească” (Asirom) 

S.A., ,,Astra” S.A., Agenția ,,Carom” S.A. 

După anul 1990, piața asigurărilor a suferit schimbări esențiale, a fost înființata Banca de 

Export Import a României S.A. (EXIMBANK), în cadrul cârei departamentul de asigurări 

/reasigurări practica asigurări pentru credite de export, S.C. Unita SRL (1990), societățile AGRAS, 
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ARDAF, (1992), ASITRANS, ALLIANZ ŢIRIAC (1994), OMNIASIG, SARA – ASIG, ASIBAN 

(1996), GARANTA (1997) și altele.  

In 1991 existau doar 4 societăți de asigurare, in 1997 erau autorizate 47 societăți, crescând la 

73 de societăți in anul 1999, după care numărul a fost în descreștere: 2002 erau înregistrate 52 de 

societăţi, în 2004 – 44, 2006 – 41, în anul, 2012 – 39. La  

În prezent, conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), pe piața 

asigurărilor din România își desfășoară activitatea de asigurare/reasigurare 31 de societăți de 

asigurare dintre care 17 au practicat numai activitate de asigurări generale („AG”), 7 au practicat 

numai activitate de asigurări de viață („AV”) și 7 au practicat activitate compozită. Segmentul de 

asigurări generale a înregistrat o creştere de 11% iar segmentul de asigurări de viaţă a înregistrat o 

creştere de 6,7%. Valoarea primelor brute subscrise pe teritoriul României, a fost de 9,93 miliarde 

lei, asigurând o creştere de 12%. comparativ cu anul precedent (8,86 miliarde lei). Din totalitatea de 

societăți cea mai mare pondere în volumul de prime au societățile: INSURANCE S.A. – 13,20%, 

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A. – 12,72%, EUROINS ROMANIA ASIGURARE 

REASIGURARE S.A. – 12,28%, OMNIASIG VIG – 10,15%, ASIROM VIENNA INSURANCE 

GROUP S.A. – 9,34%â, deținând 57,7% din volumul total.  

Astfel, din nevoia de protecție a omului in fata unor pericole si pentru găsirea unor soluții de 

prevenire si înlăturare a apărut asigurarea. In tarile dezvoltate, ea devenit o ramura importanta a 

economiei naționale deoarece prin valoarea adăugata in societățile de asigurare, de intermediere si 

alte prestări servicii înrudite, participa la sporirea produsului intern brut; oferă locuri de munca unui 

număr mare de persoane; participa la oferta de capital de împrumut pe piața financiara cu resurse 

bănești pe care le pune, la dispoziția băncilor, agenților economici sau autoritarilor publice, iar prin 

sumele acordate asiguraților contribuie la refacerea bunurilor distruse sau avariate de riscurile 

asigurate. 

 

3. Sectorul asigurărilor din Republica Moldova: probleme și căi de soluționare 

În prezent, în Republica Moldova asigurările reprezintă un sector semnificativ al pieței 

financiare nebancare, întrucât acestea permit, pe de o parte, asigurarea continuității proceselor de 

producţie, iar pe de altă parte, alimentarea sectoarelor economice cu resurse financiare pe termen 

lung. Acest domeniu în Republica Moldova a suferit transformări majore, condiționate de trecerea 

la economia de piața și care, adaptându-se la noile condiții, a încetat sa mai fie monopol de stat. Ca 

urmare, dezvoltarea segmentului de asigurări poate fi atinsă prin aplicarea noilor tehnologii, a 

metodelor de distribuție, a reglementărilor bine formulate, a schimbării comportamentului clienților 

etc.  

Nu mai puțin important este aspectul elaborării strategiei de dezvoltare care ar lua în 

considerație un șir de factorii, printre care: 

▪ factori sociali presupun o mai bună informare a clienților, capacitatea accesării mai multor 

opțiuni de achiziție și posibilitatea negocierii cu asigurătorii; 

▪ factori tehnologici impun automatizarea activității de asigurare, ceea ce oferă confort 

clienților și modelarea organizației în jurul tehnologiei informației; 

▪ factori economici, întrucât din cauza ratelor scăzute ale dobânzilor și dificultăților care 

rezultă în susținerea randamentelor competitive pentru deținătorii de polițe, cheltuielile cu 

asigurările de viață sunt foarte limitate. Creșterea cerințelor de capital pentru produsele garantate ar 

putea majora costurile și eroda randamentele pe piață; 

▪ factori politici țin de reglementările pe piața asigurărilor.  

Astfel, putem concluziona că evoluţia asigurărilor este un proces dificil, în continua 

dezvoltare, care este influenţat de factori sociali, cum ar fi conştientizarea importanţei şi 

convenienţei acestui mod de protecţie împotriva riscurilor, de factori tehnologici care presupun 

folosirea mijloacelor informaționale, de factori economici, aferente dezvoltării şi perfecţionării 
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pieţelor emergente de asigurare, internaţionalizarea pieţei de asigurare, progresului tehnologic care 

implică din ce în ce mai multe riscuri etc.  

Actualmente, una dintre cele mai importante trăsături ce caracterizează dezvoltarea 

sistemului mondial de asigurări este globalizarea pieţei mondiale de asigurări, care se prezintă 

printr-un proces de lichidare treptată a barierelor economice şi legislative ce separau pieţele de 

asigurări ale unor state. Unul dintre exemplele elocvente ce confirmă această tendinţă este crearea 

unui spaţiu de asigurări unic în ţările Uniunii Europene.  

Piaţa mondială de asigurări se caracterizează prin un număr semnificativ de companii de 

asigurare ce funcţionează în diverse forme organizatorico-juridice, globalizarea pieţii mondiale de 

asigurări, care se prezintă printr-un proces de lichidare treptată a barierelor economice şi legislative, 

capital şi active impunătoare, o gamă extinsă de operaţiuni şi produse de asigurare, existenţa unei 

legislaţii dezvoltate ce ţine de domeniul asigurărilor şi a unui sistem de supraveghere de stat viabil 

și altele. 

Astfel, asigurările s-au creat ca un proces economico-social obiectiv, izvorât din acțiunea 

legilor care guvernează natura si societatea omeneasca. Prin intermediul asigurărilor se constituie 

fonduri de asigurare din care se compensează pagubele si se plătesc despăgubiri sau sume asigurate 

unor persoane fizice sau juridice care au calitatea de asigurați si au suferit pierderi in urma 

producerii unor evenimente asigurate. 

Asigurările în Republica Moldova, până în anii 90 al secolului trecut, au fost parte 

componentă a unui sistem centralizat unic de asigurări – Gosstrah, care includea Direcţia 

Asigurărilor de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor și instituţiile asigurărilor de stat aflate în 

subordinea ei. Aceasta structură, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr/296 din 12 iunie 

1991, a fost restructurată formându-se Compania Comercială pe Acţiuni ,,ASITO”, în care statul 

deținea 25% din capitalul statutar. Concomitent, tot în aceasta perioadă, în cadrul Ministerului de 

Finanţe a fost creat Serviciul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor, transformat mai târziu în 

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii. În 

prezent sectorul de asigurări este supravegheat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF). 

Funcționarea acestui domeniu la prima etapă de dezvoltare s-a caracterizat prin lipsa 

capitalului statutar suficient şi a altor mijloace proprii ale asigurătorilor, creșterea numărului de 

societăți, nivelul scăzut al calităţii serviciilor prestate.  

Dezvoltarea sectorului de asigurări în baza proprietăţii private a început în Republica 

Moldova în anul 1993, odată cu adoptarea primei legi în domeniu, și anume  Legea ,,Cu privire la 

asigurări” și abrogată după punerea în aplicare a noii legi nr.407-XVI din 21.12.2006 ,,Cu privire la 

asigurări”. Prin această sunt punctate definițiile aferente  asigurării,  obiectul și clasele asigurării, 

modul de organizare şi funcţionare, supravegherea activităţii, răspunderea și aplicabilitatea ei. 

Conform acestei legi, activitatea de asigurare se împarte în: asigurări generale și asigurări de viaţă. 

Din punct de vedere juridic, sectorul asigurărilor este reglementat și de o serie de alte acte 

legislative şi normative.  

Supravegherea activității domeniului de asigurare se efectuează de Comisia Naţională a 

Pieţei Financiare (CNPF), în atribuțiile cârei sunt: elaborarea și implementarea  actelor care 

reglementează funcționarea segmentului de asigurări; efectuează ţinerea evidenţei contractelor de 

asigurare, a registrelor și a procedurii de transfer a portofoliilor; elaborează politicile de stat în 

domeniul asigurărilor, aplică sancțiuni etc. 

Conform legislației participanţii pieţei de asigurări sunt reprezentaţi de persoanele fizice şi 

juridice, precum şi de organismele fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi, încheie 

tranzacţii sau efectuează operaţiuni pe piaţa de asigurări, exercitând drepturi şi executând obligaţii 

rezultate din lege, contract sau alte temeiuri de apariţie a drepturilor şi obligaţiilor civile. Astfel 

acestea sunt: participanţii profesionişti; asigurătorii /reasiguratorii sau companiile de asigurări/ 

reasigurări; intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări; asiguraţii sau persoanele asigurate; actuarul.  
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Capitalul social minim al asigurătorului (reasigurătorului) este de 15 milioane de lei, la care 

se aplică: coeficientul 1 – pentru activitate de asigurări generale; coeficientul 1,5 – pentru activitate 

de asigurări de viaţă; coeficientul 2 – pentru activitate de reasigurare exclusive, iar pentru 

asigurători care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă se aplica 

coeficientul 1,5. Aceste condiţii au atras după sine o reducere a numărului societăţilor de asigurări 

care  în anul 2001 a constituit 44 de societăți, în anul 2007 – 33, în anul 2010 – 24,  în anul 2016 – 

16, din care 14 societăți care au desfășurat asigurări generale, 1 societate de asigurare a desfăşurat 

activitate compozită şi 1 societate a desfăşurat asigurări de viaţă, iar în anul 2017 – 17 societăți. 

Dinamica principalilor indicatori ce caracterizează sectorul de asigurări în perioada anilor 2011 – 

2016, este prezentat în tabelul 1. 
Tabelul 1. Dinamica principalilor indicatori ce caracterizează sectorul de asigurări, 2011 – 2016 

Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Numărul societăților de asigurare  20 18 16 15 15 16 

Prime se asigurare subscrise, mil. lei 1006,3 1089,3 1198,9 1203,6 1228,5 1380,1 

Inclusiv:       

Asigurarea generală 940,8 1020,7 1125,4 1263,5 1141,0 1290.9 

Asigurarea de viață 65,5 68,6 73,5 80,0 87,3 89,2 

Gradul de penetrare a asigurărilor în PIB, % 1,22 1,24 1,20 1,08 1,01 1,03 

Densitatea asigurărilor, lei/locuitor 282,70 306,00 337,00 338,30 345,74 388,71 

Despăgubiri și indemnizații în asigurare, 

mil.lei  

348,4 430,5 432,4 513,6 386,6 519,1 

Active nete, mil. lei  1192,4 1241,8 1068,9 1130,5 1154,3 1304,4 

Capital social, mil. lei 515,2 556,7 469,3 505,5 525,7 562,7 

Rezervele de asigurare, mil. lei 722,7 841,9 1042,2 1143,6 1430,5 1552,7 

Sursa: CNPF, Raportul anual privind activitatea CNFP și funcționarea pieței financiare 

Conform datelor din tabel, veniturile din primele brute subscrise au constituit 1380,1 mil. 

lei, din care în categoria „asigurări generale” – 1290,9 mil. lei, în creștere cu 150,0 mil.lei faţă de 

anul precedent și cu 350,1 mil. lei față de anul 2011, iar în categoria „asigurări de viață” – 89,2 mil. 

lei sau cu 1,7 mil. lei mai mult faţă de anul precedent și cu 23,7, mil. lei față de anul 2011. Volumul 

total al primelor brute subscrise a înregistrat o creștere de 12,3%. Creșterea lor cu 111,0 mil. lei la 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, a fost preponderent influențată de majorarea primei 

de bază cu cca. 20%, începând cu 01.01.2016. Segmentul de asigurări a înregistrat o tendință mai 

puțin favorabilă la capitolul poliţe de asigurare, numărul cărora, față de perioada precedentă, s-a 

micșorat cu 3 726 polițe eliberate atingând numărul de 1 504 007.  

Din numărul total de poliţe, ponderea cea mai mare o deţin asigurările de răspundere civilă 

auto pentru care au fost emise 937 252 poliţe fiind subscrise prime în sumă de 775,7 mil. lei, iar 

pentru asigurări de viaţă s-au eliberate numai 2 843 poliţe.  

Gradul de penetrare a asigurărilor, exprimat ca raport între primele brute subscrise şi PIB, a 

înregistrat nivelul de 1,03%, fapt ce atestă o creștere a acestui indicator comparativ cu 2015 cu 0,02 

p.p., iar în comparative cu anul 2011, a fost înregistrată o scădere de 0,19 p.p. atunci când 

experienţa altor ţări arată că grad de penetrare al asigurărilor în PIB poate ajunge la 20-40%. O 

penetrare atât de mică arată că importanţa sectorului nu este percepută încă de autorităţi şi de 

populaţie, demonstrându-se astfel că în domeniul asigurărilor există un potenţial nevalorificat.  

Privitor la densitatea asigurărilor, care este raportul dintre volumul primelor brute subscrise 

şi numărul populaţiei, a fost atinsă o creștere de 106,0 lei față de anul 2011 și cu 43,0 lei/locuitor 

faţă de 2016, ceea ce confirmă un nivel scăzut de dezvoltare al industriei asigurărilor în republică. 

În același timp, indicatorul certifică nivelul redus de cultură şi educaţie financiară a populaţiei și 

care nu realizează necesitatea gestionării riscurilor prin cedarea lor către companiile de asigurare. 

Societăţile de asigurare, în anul 2016, au plătit despăgubiri de asigurare în sumă de 519,1 

mln. lei, având o creștere de 132,5 mil. lei sau 34,3% faţă de nivelul anului precedent și cu 170,7 

mln. lei, fașă de anul 2011 (49%). 
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Solvabilitatea şi stabilitatea financiară a societăților de asigurare depinde de mărimea 

activelor nete, a capitalului social și a rezervelor. Conform datelor CNPF volumul activelor nete ale 

societăţilor de asigurare a constituit 1304,4 mil.lei sau cu 150,1 mil.lei (13,0%) mai mult faţă de 

nivelul anului precedent și cu 112.0 mil.lei (9,4%)față de anul 2011. Aceasta creștere, în ceea mai 

mare măsură, se datorează majorării capitalului social al societăților de asigurare și apariției unei 

societăți de asigurare noi. Valoarea totală a capitalului social înregistrat de către societăţile de 

asigurare a constituit 562,7 mil.lei, majorându-se cu 37,0 mil.lei sau cu 7,0% faţă de valoarea anului 

precedent și cu 46,5 mil.lei (9,2%) în anul 2011. Investiţiile în capitalul social al asigurătorilor 

autohtoni efectuate de persoane nerezidente au constituit la finele anului 2016 – 184,8 mil.lei și nu a 

suportat modificări faţă de anul anterior. În perioada de referinţă cota persoanelor nerezidente în 

totalul capitalului social achitat al societăţilor de asigurare reprezintă 37,4%.  

În perioada anilor 2011 – 1016, conform Raportului anual privind activitatea CNFP și 

funcționarea pieței financiare, esențial s-au majorat rezervele, care potrivit rapoartelor specializate 

ale asigurătorilor a atins în anul 2016 mărimea de 1552,7 mil.lei, înregistrând o creştere cu 122,2 

mil.lei, sau cu 8,54% faţă de indicatorul anului precedent și cu 830 mil.lei, sau cu 2,15 ori mai mult. 

Structura valorii totale a rezervelor tehnice include rezervele tehnice pentru asigurările generale în 

mărime de 992,1 mil.lei (63,9%) şi rezervele matematice pentru asigurările de viaţă în mărime de 

560,6 mil.lei (36,1%). Comparativ cu 2015, rezervele tehnice constituite de asigurătorii care au 

desfăşurat activitate de asigurări generale au înregistrat o majorare cu 68,7 mil.lei, iar rezervele 

matematice constituite pentru asigurările de viaţă au raportat,de asemenea, o majorare de 53,6 

mil.lei.[15.pag 86.] 

Analiza evoluției sectorului de asigurări din Republica Moldova arată că odată cu reducerea 

numărului de societăţi de asigurare, pe piaţă au rămas doar companiile care s-au conformat 

cerinţelor legale. Din numărul total de companii, cea mai mare cotă atestă societatea Donaris VIG 

cu cotă de piață 15,39%, Moldasig SA – 14,38%, Grawe Carat Asigurări SA – 13,95%, Asterra 

group SA – 9,51%, atinci când cele mai mici: Auto-siguranta SA – 0,19%, Sigur-Asigur SA– 

0,27%, Moldova-Astrovaz SA – 0,58%, Garanţie SA – 1,76%. Companiile cu cele mai mari 

profituri din Republica Moldova, conform rezultatelor pentru anul 2016, sunt Grawe Carat 

Asigurări SA, care a obţinut aproape jumătate din profitul înregistrat pe piaţă în anul 2016, Klassika 

Asigurări SA și Moldasig SA, care a fost lider în anii 2014 și 2015.  

În majoritatea cazurilor, societăţile de asigurare au portofoliu de produse de asigurare mai 

puțin diversificat, concentrat pe anumite produse, așa ca produsele de asigurare auto, care deţin o 

cotă de 48% din totalul primelor subscrise, iar cele de asigurare de viaţă ocupă o cotă foarte mica. 

Comparativ cu ţările europene, în care asigurările de viaţă au o pondere de 66% din portofoliu, în 

țară puţin peste 6% sunt poliţe de asigurare de viaţă, iar 93,6% sunt asigurări generale. În prezent, în 

republică doar două companii oferă servicii de asigurări de viaţă. 

Astfel, pe parcursul anilor, acest sector a suferit modificări şi perfecţionări esențiale. Privind 

modificările legislative în domeniul asigurărilor se observă o corespunde parţială cu reglementările 

UE, ceea ce impune necesita ajustări esenţiale a legislaţiei autohtone, a fondurilor de garantare, 

reglementărilor prudenţiale de formare a rezervelor tehnice, marjele de solvabilitate, capitalul social 

minim, cotele minime de despăgubiri la asigurarea obligatorie de răspundere civilă, implementarea 

eficientă a instituţiei de actuar, lărgirea competenţelor intermediarilor în asigurări, consolidarea 

capacităţilor autorităţii naţionale de control. 

Privitor la procesul de dezvoltate a asigurărilor menţionăm necesitatea dezvoltării 

infrastructurii pieţei de asigurări și anume: guvernare corporativă, actuari şi auditori certificaţi, 

funcţionarea controlului intern şi auditului intern, managementul adecvat al riscurilor. Nu mai puțin 

importantă este problema conformării la standardele internaţionale de raportare, promovării 

facilităţilor fiscal, supravegherii bazate pe estimarea gradului de risc, sporirii exigenţelor faţă de 

participanţii profesionişti privind pregătirea profesională în domeniu și altele. Concomitent se cere 
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de lichidat aspectele negative aferente incertitudinii macro-economice, reglementării prudenţiale 

insuficiente, respectării bazei legale etc. 

Nu mai puțin importante sunt aspectele legate de diversificarea serviciilor de asigurare, 

pentru ale aduce în concordanță cu practica țărilor dezvoltate. Din acest punct de vedere, e necesar 

de a implementa diverse servicii noi, de exemplu asigurarea produselor proprietății intelectuale, 

inovațiilor, informației și altele.  

Ca directive de dezvoltare a societăților de asigurare, care va oferi oportunități noi de 

atingere a unui nivel înalt de performanțe financiare este digitalizarea activității, ceea ce va permite 

o analiză mai perfecta a datelor despre clienţi pentru o percepere mai bună a necesităţilor şi 

riscurilor pieţei, o evaluare mai exactă a riscurilor, o reducere a timpului de soluţionare a cererilor, 

o disponibilitate neîntreruptă pentru deservirea clienţilor, ceea ce la rândul său va atrage după sine 

creşterea numărului de client, reducerea cheltuielilor ca urmare a reducerii numărului de angajaţi; 

diversificarea portofoliilor de servicii etc. 

 

4. Concluzii 

La etapa actuală, în societatea modernă, asigurarea este un mecanism care permite 

efectuarea continuității reproducerii sociale, diminuează impactul pagubelor, în cazul producerii 

riscului asigurat, are impact asupra dezvoltării activității investiționale. Ea ține de simțul de 

prevenire şi de prevedere, fiind parte din tradiţie, educaţie, din modul de gândire în perspectivă şi 

chiar din instinct. 

Piața asigurărilor din Republica Moldova, reprezintă un sector profitabil al pieţei financiare 

nebancare, oferind o gamă variată de produse, care nu sunt inferioare celor străine, arată ritmuri 

dinamice de creştere, dar care are şi rezerve de dezvoltare, întrucât comparativ cu nivelul de 

dezvoltare în alte state, inclusiv cele vecine este subdezvoltată. Asupra dezvoltării pieţei 

influenţează negativ situația în țară, veniturile mici ale populaţiei, nivelul redus al culturii 

asigurărilor, diversificarea slabă a serviciilor de asigurare. 

Pentru a atinge un nivel înalt de dezvoltare a asigurărilor, care să protejeze interesele 

cetăţenilor şi agenţilor economici, care să devină o sursă importantă de investiţii e necesar de 

continuat reformele, de implementat tehnologii informaţionale, de aplicat stimulente fiscale 

suplimentare cu scopul promovării asigurărilor benevole, de promovat pachetele de asigurare de 

viaţă, de dezvoltat serviciile de vânzare prin internet. 
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THE ECONOMIC ENTITY IN THE PROCESS OF FINANCIAL 

REHABILITATION 
 

ENTITATEA ECONOMICĂ AFLATĂ ÎN PROCESUL DE ASANARE FINANCIARĂ 

 

Virgil GAFIȚA1 

 
Abstract 

This article reveals some aspects of the process of financial rehabilitation as an intervention which involves 

the realization of some actions relating to the available capital, as a result of which the production volume back to 

normal condition. As a result of a successful rehabilitation when is used the capital of the creditor, production can 

move from the stage of decline to a previous stage, winning again the position on the market of the selected goods and 

services. In the end, both sides will win: the economic entity will obtain again a new chance to win, and creditor - the 

possibility to require the basic duty with certain dividends, also will establish a charge for risk, and an additional 

benefit from debt restructuring. Thus, as a mechanism of respecting the interests of the two parties, the financial 

rehabilitation is the most effective because it allows for the development of relations of trust based on mutual benefit for 

the two parties which take part in the transaction. 

Key words: economic entity, transaction, financial rehabilitation, insolvency 

JEL: M100  

 

1. Introducere 

Criza economică mondială din anul 2009 a afectat simțitor majoritatea întreprinderilor 

active care, până la apariția crizei, erau în plină poziție de maturitate. În prezent, potrivit ciclului de 

viață, aceste întreprinderi sunt la etapa de declin. În primul rând, perioada respectivă se 

caracterizează prin imposibilitatea de a produce volume mari de producție, corespunzătoare etapei 

de maturitate. Faptul dat se întâmplă, în principal, din cauza uzurii capitalului fix și tehnologiilor de 

producție. Partenerii, colaborând cu întreprinderea respectivă, nu mai au încrederea de altă dată, 

deoarece volumul și calitatea producției scad. 

Conform literaturii de specialitate la această etapă, întreprinderea are mai multe opțiuni 

pentru a continua activitatea sa [4; pag. 82.]: 

▪ sistarea activității entității economice; 

▪ asanarea (recuperarea), care permite revenirea la producerea stabilă; 

▪ trecerea la producerea altor bunuri sau servicii (diversificarea). 

Sistarea activității, presupune, de fapt, că întreprinderea recunoaște falimentul, adică își 

întrerupe procesul de producere și încetează să mai existe ca subiect independent al pieței. 

La etapa actuală a economiei românești, procedura complexă de recunoaștere a falimentului 

de către persoana juridică este insuficient dezvoltată, în special componenta economică a acestui 

mecanism.  

Un rol important în sistemul măsurilor de consolidare, orientate spre depășirea crizei 

financiare de către întreprinderi, îl ocupă asanarea acesteia. Asanarea reprezintă un sistem de măsuri 

orientate spre remedierea situației financiare și economice a întreprinderii-debitoare pentru a evita 

starea de faliment și a lichidării. În condițiile economiei de piață, asanarea întreprinderilor are un 

potențial semnificativ, fiind un instrument important pentru reglementarea transformărilor 

structurale dar și o componentă a sistemului celor mai eficiente mecanisme de consolidare 

financiară a întreprinderilor. 

 

2. Reflecții teoretice cu privire la situația entității economice aflate în procedură de asanare 

financiară 

Desfășurarea asanării presupune realizarea unor astfel de acțiuni referitoare la capitalul 

disponibil, în rezultatul cărora volumul producției revine la starea normală. Ca urmare a efectuării 
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unei asanări reușite prin utilizarea capitalul creditorului, producția poate trece din etapa de declin la 

o etapă anterioară, câștigând din nou poziția de piața bunurilor și serviciilor. Astfel, în final ambele 

părți vor avea de câștigat: entitatea economică va obține din nou o șansă de a câștiga, iar creditorul 

– posibilitatea de a solicita datoria de bază cu anumite dividende, inclusiv va stabili o taxă pentru 

risc și un beneficiu suplimentar din restructurarea datoriei.  

În cazul în care entitatea-debitoare prezintă pierderi doar din cauza insolvabilității financiare 

și a lipsei de mijloace financiare, entitatea-creditoare poate trece la restructurarea datoriei în 

schimbul asanării financiare a entității-debitoare. Deci, esența acestei scheme constă în faptul că, 

investind într-un proiect care prezintă pierderi, entitatea-creditoare poate primi în continuare mari 

dividende în comparație cu situația, când va cere pur și simplu colectarea datoriilor. Să nu uităm că 

există și posibilitatea ca acest proiect nu se va răscumpăra, iar entitatea-debitoare va fi în continuare 

declarată în stare de faliment. În cazul dat, creditorul va pierde mai mult decât dacă ar fi colectat 

datoria. Ambele opțiuni reprezintă un joc, dar nu la bursă și nu pe titluri de valoare, ci pe starea 

entității-debitoare. Prin urmare, uneori este imposibil a se prezice cu ce se va termina acest joc. 

În acest context, starea de faliment în care a intrat entitatea economică, de regulă este 

influiențată de doi factori majori [2; pag. 51-95.]: 

▪ rapiditatea de acțiune a fiecărei părți. Din punctul de vedere al companiei-debitoare, 

important este cât de repede întreprinderea aflată în faliment își va gestiona activele în așa mod ca 

acestea trebuie să acopere datoriile la salarii și să se achite impozitele și taxele obligatorii. Este 

important să fie acoperite toate datoriile față de creditori și persoane terțe. Creditorii, la rândul lor, 

se grăbesc să informeze toate instanțele responsabile, cu privire la desfășurarea unui audit special, 

pentru a recupera de la debitor o parte din activele sale printr-o procedură judiciară sau de altă 

natură. Prin urmare, creditorii trebuie să monitorizeze permanent situația debitorilor, iar la primele 

semne de insolvabilitate financiară a debitorului să ia măsuri adecvate privind recuperarea 

datoriilor. 

▪ relațiile reciproce de încredere dintre debitor și creditor constituie un factor la fel de 

important. Dacă primul factor identifică, în mod unic, un câștigător, atunci al doilea – permite 

ambelor părți să iasă învingători din așa-numitul „joc de capital”. 

Cu toate acestea, asanarea, rezultatul căreia nu este revenirea procesului de producere la o 

stare normală, contribuie la încetarea existenței entității economice. În acest caz, entitatea se 

împotrivește etapei de declin și încearca să revină la nivelul anterior de producție, dar rezultatul nu 

este cel scontat. În cazul dat, pierde atât creditorul, cât și debitorul, căci ambii vor suporta costuri 

mai mari decât în cazul procedurii de faliment la  etapele anterioare. 

Multe întreprinderi nu încearcă să efectueze asanarea în situațiile critice, deoarece această 

procedură presupune cheltuieli care, probabil, nu se vor răscumpăra. În cazul alegerii între opțiunile 

alternative de dezvoltare a întreprinderii, unul dintre factorii determinanți pentru  luarea deciziilor 

cu privire la viitorul producției este gradul de înclinare spre risc al managerului întreprinderii, dar și 

al creditorului, în cazul în care ultimul decide restructurarea datoriei. 

Astfel, este evident că opțiunea câștigătoare a ambelor părți în litigiile cu privire la faliment 

este echilibrul intereselor. Entitatea-debitoare, indiferent de situație, tinde atât să salveze imaginea, 

cât și, după posibilitate, să evite procedurile judiciare. Entitatea creditoare are drept scop de a 

returna datoria. Interesele lor sunt radical diferite, dar în cazul desfășurării asanării ca o variantă a 

dezvoltării evenimentelor, este posibil de a satisface ambițiile ambelor părți. 

Evident, asanarea nu este cel mai eficient mecanism de satisfacere a necesităților ambelor 

părți. În cazul în care entitatea-debitoare posedă active fixe cu uzură sporită, tehnologii depășite, va 

fi mai rațional să se refuze procedura de asanare, fiind mai benefic pentru ambele părți anumite 

tranzacții neformale între creditor și debitor.  

Asanarea întreprinderii se desfășoară în trei cazuri principale [3; pag. 257-272]: 
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1) până la instituirea procedurii de faliment de către creditori, dacă întreprinderea încearcă din 

proprie inițiativă să depășească situația de criză cu ajutorul asanatorilor sau această asanare este 

inițiată de către creditori sau investitori; 

2) dacă însăși întreprinderea, care depune la instanța de arbitraj o cerere cu privire la falimentul 

său, înaintează, totodată, condiții de asanare a ei (astfel de cazuri de asanare sunt caracteristice, în 

special, întreprinderilor de stat); 

3) dacă decizia cu privire la desfășurarea asanării este luată de instanța de arbitraj conform 

propunerilor primite de la doritorii de a încălca obligațiile contractuale, alte condiții semnificative 

privind obligațiile față de datorii, care conduc la o reducere (rambursare) a creanțelor curente ale 

creditorilor. 

Asanarea întreprinderii poate fi realizată conform mai multor direcții, incluzând toate părțile 

și direcțiile activității sale economice. Dar, partea măsurilor de asanare, care are rolul de a asigura 

consolidarea financiară a întreprinderii în procesul situației de criză, este evidențiată într-un anumit 

bloc, caracterizat ca asanare financiară.  

Deci, putem defini asanarea financiară drept un sistem de măsuri menite să determine 

solvabilitatea și sustenabilitatea financiară a entității economice care se află în situație de criză 

financiară, în scopul prevenirii lichidării acesteia. 

Una dintre direcțiile asanării financiare a întreprinderii, desfășurată împreună cu partenerii 

economici (creditori și investitori), este restructurarea datoriilor sale. 

Restructurarea datoriilor întreprinderii presupune un ansamblu de măsuri privind 

transformarea obligațiilor sale cu privire la datorii, orientate spre rambursarea  creanțele curente ale 

creditorilor, pentru a restabili solvabilitatea ei. Creanțele se consideră rambursate  atunci când 

întreprinderea are un acord cu creditorii cu privire la suspendarea, înlocuirea sau rezilierea  

respectivei obligațiuni de datorie. 

Drept obiect al restructurării datoriilor întreprinderii poate fi considerate plățile privind 

rambursarea datoriilor de bază, dobânzilor pentru deservirea creditelor și împrumuturilor, 

penalităților și altor taxe de penalitate pentru concentrarea ulterioară a eforturilor de restructurare 

asupra acelor tipuri care generează cele mai mari riscuri de faliment și lichidare a întreprinderii. 

Astfel, putem specifica anumite faze ale asanării [4; pag. 123-125]: 

Ca o primă fază, putem accentua analiza componenței datoriilor întreprinderii. O astfel de 

analiză este efectuată în scopul identificării volumului datoriilor întreprinderii pe anumite tipuri.  

Cele mai diverse forme le posedă asanarea inițiată de însăși întreprinderea, înainte ca 

creditorii să inițieze procedura de faliment. În acest caz, asanarea are caracter proactiv, fiind în 

deplină conformitate cu obiectivele și interesele întreprinderii, este supusă sarcinilor de gestionare 

anticriză și este asociată cu măsurile în curs de dezvoltare privind consolidarea financiară internă. 

O altă fază o considerăm activitatea de evaluare a posibilităților de rambursare a datoriei 

de către întreprindere în perioada curentă. Pe parcursul acestei etape se determină volumul datoriei 

pe care întreprinderea îl poate rambursa în baza resurselor sale financiare existente și volumul 

datoriilor financiare curente neacoperite va determina mărimea insolvabilității sale, generând riscul 

de faliment și lichidare. Pentru a efectua o astfel de evaluare poate fi utilizat coeficientul analizat 

anterior  pentru solvabilitatea netă a întreprinderii. 

Unii specialiști din domeniu estimează evaluarea fezabilității și a posibilităților de 

rambursare a creanțelor creditorilor în procesul de asanare financiară a întreprinderii ca o fază 

nouă. O astfel de evaluare se realizează în baza mărimii obligațiunilor financiare curente 

neacoperite ale întreprinderii și  a componenței de identificare a datoriei sale în contextul anumiți 

parametri [1; pag. 543-567]: 

▪ fezabilitatea rambursării creanțelor creditorilor prin intermediul realizării restructurării 

datoriei este determinată, în primul rând, de mărimea neacoperită și lipsa posibilităților de a restabili 

solvabilitatea întreprinderii prin utilizarea mecanismelor interne de consolidare financiară. 
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▪ posibilitatea de rambursare a creanțelor creditorilor prin intermediul realizării restructurării 

datoriei este determinată de perspectivele de ieșire rapidă a întreprinderii din criza financiară și 

dezvoltarea financiară ulterioară cu succes datorită acordării susținerii de asanare corespunzătoare la 

etapa curentă. Dacă, conform rezultatelor unei evaluări obiective, există  astfel de perspectivă, atunci 

restructurarea  datoriilor, inițiată de către întreprindere, poate avea succes. 

Dacă în procesul evaluării a fost aprobată fezabilitatea și posibilitatea de rambursare a 

creanțelor creditorilor în procesul de asanare financiară a întreprinderii, este adoptată o decizie 

principială cu privire la desfășurarea restructurării datoriilor acesteia. 

Selectarea anumitor forme și tipuri de restructurare a datoriilor întreprinderii este 

considerată ca una dintre cele mai importante faze. În funcție de mărimea unor obligațiuni 

financiare curente ale întreprinderii și de componența  datoriei sale, identificate în procesul de 

analiză, sunt justificate formele și tipurile de restructurare. Astfel, deosebim anumite forme 

principale de restructurare a datoriilor întreprinderii în procesul de asanare financiară [5]: 

▪ prelungirea termenelor de plată a datoriei cu forma de amânare a acesteia. Datoria amânată 

presupune amânarea termenului de plată pentru o perioadă ulterioară. Cea mai răspândită formă de 

amânarea este transferul datoriilor pe termen scurt în datorii pe termen lung (amânarea plății pentru 

dividendele acumulate etc.). Această formă de restructurare a datoriilor se referă doar  la suma 

datoriei de bază (în cazul prelungirii deservirii curente prin achitarea dobânzii) sau la toate tipurile 

de plăți privind obligațiunile financiare ale întreprinderii (sumele datoriei de bază, dobânda 

aferentă, penalitățile incluse etc.). 

▪ prelungirea termenelor de plată a datoriei cu forma de rate. Datoria pe rate presupune  

divizarea ei în mai multe părți, care sunt plătite treptat în perioada următoare conform unui  

calendar aprobat de părți. Această formă de restructurare a datoriilor întreprinderii este una dintre 

cele mai răspândite în procesul de desfășurare  a asanării financiare a întreprinderii. 

▪ reînregistrarea datoriilor cu alte tipuri de datorii. Această formă de restructurare combină 

atât prelungirea termenelor de plată a datoriei, cât și modificarea unor condiții semnificative de 

credit (de exemplu, gaj de proprietate, cauțiune sau garanții ale persoanelor terțe etc.). Principalele 

tipuri ale acestei forme de restructurare a datoriilor este pregătirea unei facturi de datorii pentru 

creditul  comercial, substituția unui tip de obligațiuni cu altul, care includ modificări în condițiile de 

eliberare a acestora, transferul datoriilor către persoane terțe. 

▪ transformarea datoriei în proprietate. Această formă de restructurare a datoriilor este 

orientată spre înlocuirea plăților bănești pentru aceasta cu transmiterea  creditorului a anumitor 

tipuri de active (proprietate) ale întreprinderii. Cel mai frecvent se evidențiază activele ca:  acțiunile 

întreprinderii, obiectele din proprietatea acesteia, mașinile și echipamentele, materiile prime, 

materialele și produsele finite. 

▪ refuzul creanțelor de creditare (casarea datoriilor). Această formă de restructurare a datoriei 

poate include o parte din creanțele creditorului sau valoarea totală a lor. 

▪ aprobarea formelor și a condițiilor de restructurare a datoriilor întreprinderii cu creditorii 

(investitorii) și reînregistrarea contractelor de credit. Formele și condițiile concrete  de restructurare 

a datoriilor întreprinderii sunt coordonate în procesul de negociere cu fiecare dintre creditorii sau cu 

comitetul creditorilor (investitorilor), care reprezentă interesele comune. 

▪ monitorizarea îndeplinirii de către întreprindere a condițiilor de rambursare a datoriilor 

restructurate. Această monitorizare este efectuată de comitetul creditorilor sau de către managerul 

asanării în comun cu întreprinderea. 

În fine, constatăm că scopul restructurării datoriilor entității economice în procesul de 

asanare financiară este considerat ca realizat, dacă este rambursat volumul datoriilor către creditori, 

fapt care asigură restabilirea solvabilității entității, precum și desfășurarea normală a activității sale 

financiare. 
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3. Concluzii 

În concluzie, vom remarca faptul că asanarea financiară ca mecanism de respectare a 

intereselor celor două părți, este cea mai eficientă dintre toate, deoarece permite dezvoltarea  

relațiilor de încredere pe baza avantajului reciproc pentru părțile implicate în tranzacție. Soluția 

respectivă va permite evitarea procedurii de faliment, deoarece legislația actuală nu permite în 

totalitate să se ia în considerare interesele ambelor părți. Deci, considerăm că problema cu privire la 

faliment va fi soluționată din punct de vedere atât economic, cât și legal iar deciziile luate vor 

contribui la dezvoltarea relațiilor de parteneriat între debitor și creditor. 
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SWOT ANALYSIS USED TO ELABORATE THE STRATEGY FOR 

SUSTAINABLE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF 

TARACLIA VILLAGE 
 

UTILIZAREA ANALIZEI SWOT ÎN ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

ECONOMICO-SOCIALĂ DURABILĂ A SATULUI TARACLIA 

 

Alexandru GAMANJII1 

 
Abstract 

Sustainable socio-economic development strategy is the key-document that ensures the locality development 

based on the balance of interests between the population, business community and local authorities. On the other hand, 

it contributes for a greater transparency in the work of the City Hall and the local council because it allows monitoring 

their actions in terms of the time horizon and the financial means used. In this regard, the author considers that for the 

increase of the depth of the mentioned analysis, especially for the determination and understanding the competitive 

advantages of a locality, as well the identification of obstacles that leads to slowing down its development, we use the 

SWOT analysis. The data obtained in this analysis forms the information base for creation of the sustainable socio-

economic development strategy of the locality. 

Key words: developing countries, development, development planning, development policy, least developed 

countries, third world, underdevelopment 

JEL: 021 

 

1. Introducere 

În majoritatea localităților rurale din stânga Prutului există cauze specifice care catalizează 

necesitatea elaborării și implemetării strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă: reducerea 

numărului populației, uzura obiectelor infrastrucurii, baza fiscală proprie deficientă, lipsa sau 

insuficiența mijloacelor investiționale, lipsa unui dialog eficient cu agenții economici și cu 

partenerii de dezvoltare etc. Bunele practici manageriale confirmă că o asemenea strategie este 

documentul fundamental care determină pentru autoritatea publică locală, mediul de afaceri și 

populație obiectivele strategice. Atingerea cu succes a lor consolidează competitivitatea 

administrației publice locale în condițiile economiei de piață și, corespunzător, contribuie la crearea 

unor condiții decente de viață și la dezvoltarea afacerilor pe termen lung.  

Totodată existența strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă facilitează obținerea 

de către autoritățile publice locale a nijloacelor bănești din diferite surse de finanțare deoarece 

demonstrează necesitatea alocărilor pe articole de cheltuieli. Or, strategia constituie o oportunitate 

solidă pentru convingerea potențialilor investitori în direcționarea mijloacelor financiare spre 

proiecte economice și sociale concrete. [11] 

Pe de altă parte, specificul strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă ține și de 

posibilitatea participării active a cetățenilor în identificarea priorităților social-economice și 

formarea societății civile. Experiența europeană denotă că acest proces capătă forma unei expertize 

cetățenești, discuții publice care, într-un fel, reflectă pulsul societății și dorința autorităților locale de 

a ține cont de opiniile oamenilor față de problemele dezvoltării comunitare, respectiv mediatizarea 

căilor de soluționare a lor. Deaceea un rol major în materializarea doleanțelor cetățenilor localității, 

ce pot fi reflectate în cadrul strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă sunt propunerile 

inovaționale originale care necesită finanțare din surse extrabugetare.  
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2. Analiza SWOT a principalelor sectoare economice și sociale din localitate 

În opinia autorului, dezvoltarea economiei s. Taraclia (cu o populație de circa 2700-2800 

locuitori la 01.01.2017) depinde de disponibilitatea și combinarea următoarelor resurse: 

▪ capitalul fizic (resursele naturale și infrastructura de producție); 

▪ capitalul uman (evaluarea capacităților fizice și intelectuale ale omului de a aduce venit) 

care se referă la talentele locuitorlor, nivelul lor de instruire, starea sănătății; 

▪ capitalul social (nivelul de cooperare și de de încredere între localnici, normele sociale) care, 

are o importanță majoră în implementarea diferitelor proiecte din localitate; 

▪ capacitatea de absorbție a pieței locale (volumul cererii depinde de numărul de locuitori, 

puterea lor de cumpărare etc.); 

▪ resursele financiare (capacitatea autorităților locale sau a organizațiilor partenere de 

dezvoltare de atragere a banilor necesari pentru desfășurarea diferitelor proiecte); 

▪ personal cu abilități manageriale (prezența managerilor bine pregătiți permite de a combina 

eficient resursele umane, materiale, financiare și informaționale pentru atingerea scopurilor politicii 

economice a autorităților locale). 

Astfel, capitalul uman și prezența unor persoane cu pregătire necesară în localități este o 

problemă frecventă în satele din stânga Prutului. Or, plecarea peste hotare a unei părți importante 

din populația activă crează dificultăți serioase în dezvoltarea economico-socială durabilă. 

Analiza soluționării problemelor sociale de către autoritățile publice locale din sat denotă 

luarea în calcul a mai multor aspecte: 

▪ autoritățile locale au rolul determinant în conturarea vieții locuitorilor și cunoașterea 

necesităților acestora pentru a acționa la timp, contribuind astfel la formarea personalității; 

▪ atragerea locuitorilor în soluționarea problemelor locale constituie un factor motivator, 

orientat spre dinamizarea activismului social și utilizarea rațională a resurselor disponibile (naturale, 

financiare, materiale, manageriale etc.); 

▪ autoritățile locale trebuie să evalueze cât mai exact prioritățile diferitelor sarcini sociale și să 

asigure identificarea și utilizarea eficientă a mijloacelor bugetare și extrabugetare; 

▪ organele publice locale, în activitatea de identificare și soluționare a problemelor sociale 

sunt monitorizate, uneori foarte riguros, din partea locuitorilor. 

Situația din sectoarele economice și sociale ale satului Taraclia poate fi analizată cu ajutorul 

a diferite instrumente economico-manageriale. Însă cel mai potrivit, în conformitate cu bunele 

practici manageriale, este analiza SWOT.  

 

2.1. Analiza SWOT a agriculturii locale 

În continuare vom evalua situația din sectorul agrar (tab. nr. 1).  

În urma analizei situației din agricultura locală, pot fi identificate mai multe scopuri și 

sarcini strategice.  

Scopurile: 

▪ sporirea în continuare a eficienței celor mai competitivi producători agricoli, în special a 

SRL „BOGATMOS”; 

▪ stimularea dezvoltării micilor producători agricoli, în special a celor ocupați cu cultivarea, 

stocarea și prelucrarea produselor agricole. 
Tabelul 1. Analiza SWOT a dezvoltării agriculturii locale 

Puncte forte Puncte slabe 

61% din fondul funciar reprezintă terenurile arabile 

care se utilizează în circuitul agricol;  

prezența populației apte de muncă neocupate care 

poate fi antrenată în fabricarea produselor agricole;  

condiții climaterice relativ favorabile pentru diferite 

culturi anuale și multianuale; 

prezența politicilor publice naționale de susținere a 

agriculturii; 

lipsa unităților de producție a produselor lactate și a 

celor de carne: 

lipsa coperativelor agricole de producție și de 

consum, a asociației de gospodării țărănești care ar 

putea mai bine mediatiza problemele din sector;  

baza tehnico-materială precară a gospodăriilor 

agricole; 

costurile de producție înalte și prețurile scăzute de 
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prezența spațiilor de depozitare, inclusiv a celor 

frigorifice care oferă avantajul comercializării 

produselor pe parcursul anului 

achiziție la produsele agricole; 

distanța destul de mare până la piețele raionale și 

naționale de desfacere 

Oportunităţi Riscuri 

utilizarea tehnologiilor avansate în sporirea eficienței 

activității agricole; 

cooperarea producătorilor din sector prin crearea 

unor structuri care să le reprezinte interesele în 

dialogul cu guvernul, băncile, alți donatori; 

sporirea investițiilor pe termen lung în cultivarea 

produselor agricole strategice (nucile, migdalele etc)  

stagnarea sau reducerea mărimii subvențiilor 

destinate agriculturii; 

scăderea în continuare a prețurilor la produsele 

agricole poate conduce la reducerea volumului de 

producție agricolă și la falimentarea agricultorilor; 

cataclizme naturale (dependența înaltă a sectorului 

de factorii climaterici) 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor interne ale primăriei 

▪ creșterea nivelului de motivare a celor care activează în cadrul unităților economice agricole 

prin sporirea remunerării muncii și mediatizarea culturii agricultorilor din țările cu cele mai bune 

practici în domeniu. 

Sarcinile: 

▪ atragerea resurselor investiționale în devoltarea producției agricole; 

▪ sporirea eficienței utilizării mijloacelor financiare acordate pentru susținerea sectorului de 

către stat; 

▪ dezvoltarea utilizării asigurării riscurilor contra secetei, înghețurilor etc.; 

▪ susținerea celor mai eficiemți producători agricoli; 

▪ studierea și aplicarea experienței localităților din țară și de peste hotare în fortificarea 

agriculturii. 

 

2.2. Analiza SWOT a pieței de consum 

În continuare vom evalua situația dezvoltării pieței de consum din localitate (tab. nr. 2).  

În rezultatul evaluăriii dezvoltării pieței de consum, pot fi identificate diferite scopuri și 

sarcini strategice.  

Scopurile: 

▪ atingerea unor ritmuri stabile de sporire a comerțului en detail, alimentației publice și 

deservirii populației locale; 

▪ creșterea atractivității unităților comerciale, de alimentație publică și deservire prin sporirea 

calității deservirii cumpărătorilor. 
Tabel 2. Analiza SWOT a dezvoltării pieței de consum din Taraclia 
Puncte forte Puncte slabe 

prezența rețelei comerciale pentru vânzarea 

produselor de uz zilniz și îndelungat populației; 

comerțul cu amănuntul are o cifra de afaceri 

promițătoare; 

prezența farmaciei care comercializeză populației 

diferite medicamente;  

desfășurarea activității unității de alimentație 

publică 

capacitatea de cumpărare redusă a localnicilor; 

gama sortimentală îngustă a produselor comercializate; 

imposibilitatea accesului unei părți din populație la 

unitățile de vânzare, în condițiile meteo nefavorabile (în 

special acesul e limitat pentru cei care locuiesc la 

periferia satului sau se află pe străzi fără îmbrăcâminte 

dură); 

Oportunităţi Riscuri 

sporirea sortimentului produselor alimentare și 

nealimentare: 

sporirea veniturilor din vânzări prin perfecționarea 

metodelor de vânzare (publicitate stradală etc.) 

micșorarea populației tinere datorită emigrării; 

falimentarea unităților comerciale datorită reducerii 

vânzărilor; 

scăderea capacității de absorbție a pieței locale 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor interne ale primăriei 

Sarcinile: 

▪ crearea în localitate a unor unități economice, în special în domeniul deservirii populației 

locale, care ar acorda serviciile: reparația hainelor, a încălțămintei. A tehnicii de uz casnic; 

▪ crearea de către autoritățile publice locale a unui climat investițional favorabil dezvoltării 

comerțului, alimentației publice și serviciilor de consum. 
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2.3. Analiza SWOT a micilor afaceri 

Un rol important în dezvoltarea oricărei localități, inclusiv a satului Taraclia, revine 

businessului mic. Anume antreprenorii micilor afaceri pot să găsească și să utilizeze cea mai 

eficientă combinare a celorlalți factori de producție.  

Totodată aceștia sunt capabili să adopte decizii economico-manageriale raționale și 

consecvente și să-și asume riscul activității curente și viitoare a companiei, Or, conform studiilor 

Băncii Mondiale, în anul 2015 circa 1/10-1/15 din populația economic activă din lume o reprezenta 

antreprenorii care conduceau întreprinderi mici și mijlocii. 

În continuare vom evalua dezvoltarea micilor afaceri pe teritoriul localității (tab. nr. 3).  

În urma analizei dezvoltării micului business, pot fi determinate mai multe scopuri și sarcini 

strategice. 

Scopurile: 

▪ constituirea unor agenți economici noi și dezvoltarea celor existenți în conformitate cu 

cererea populației locale; 

▪ sporirea calității mărfurilor, lucrărilor, serviciilor, respectiv a competitivității locale și 

raionale a companiilor micului business; 

▪ atragerea unor investiții străine pentru dinamizarea impactului afacerilor mici și mijlocii 

asupra dezvoltării socioeconomice a localității. 

Sarcinile: 

▪ elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare socio-economică locală, axată și pe 

acțiuni de modernizare a infrastructurii necesare pentru funcționarea micului business; 
Tabel 3. Analiza SWOT a dezvoltării micului business 

Puncte forte Puncte slabe 

10 localnici desfășoară activitatea de antreprenoriat 

pe teritoriul localității, dintre care 8 în cadrul 

întreprinderilor individuale; 

susținerea activității micului business de către 

administrația publică locală (implicarea consilierilor, 

primarului în discutarea problemelor antreprenorilor 

și aprobarea proiectelor de decizie favorabile 

activității lor); 

angajarea populației locale în cadrul întreprinderilor 

micului business; 

ritmul redus de dezvoltare a afacerilor mici din 

cauza infrastructurii necorespunzătoare, în special 

lipsa apeductului și canalizării; 

insuficiența resurselor financiare pentru realizarea 

unor proiecte investiționale din partea 

antreprenorilor potențiali; 

pregătirea profesională nesatisfăcătoare a 

resurselor umane locale pentru a putea activa în 

cadrul întreprinderilor micului business din sat; 

 

Oportunităţi Riscuri 

atragerea agenților economici ai micului business în 

licitații publice pentru achiziționarea diverselor 

mărfuri, lucrări și servicii pentru satisfacerea 

necesităților autorităților publice locale în vederea 

desfășurării activității curente și a dezvoltării 

localității; 

crearea unor întreprinderi noi sau extinderea 

activității agenților micului business, a gamei de 

mărfuri comercializate sau servicii prestate atât în 

cadrul localității, cât și pe teritoriul localităților din 

apropere 

apariția concurenței neloiale; 

creșterea prețurilor la resursele energetice, 

respectiv a prețului mărfurilor, lucrărilor, 

serviciilor; 

scăderea puterii de cumpărare a populației din 

localitate; 

dificultăți în angajarea lucrătorilor datorită 

emigrării forței de muncă tinere 

 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor interne ale primăriei 

▪ includerea în cadrul strategiei respective a acțiunilor de atragere și susținere a investițiilor 

businessului mic și mijlociu pe teritoriul localității. 

Autorul consideră că o problemă specifică pentru businessul mic și mijlociu din localitate 

este pierderea capitalului uman: concedierea lucrătorului, starea de boală sau invaliditate, 

pensionarea. (de exemplu, existența bunei experiențe a unor lucrători la echipamentele tehnologice, 

precum și anumite cunoștințe și aptitudini, dobândirea cărora necesită o anumită perioadă de timp).  
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2.4. Analiza SWOT a sistemului ocrotirii sănătății 

Un rol major în dezvoltarea socială și economică a localității ține de sfera ocrotirii sănătății. 

Evaluarea dezvoltării acesteia este reflectată în tab. nr. 4.  

În urma analizei dezvoltării medicinei din localitate, putem identifica câteva scopuri și 

sarcini strategice. 

Scopurile: 

▪ sporirea calității serviciilor medicale; 

▪ creșterea atenției asupra activității de prevenire a îmbolnăvirilor, realizate de Centrul de 

Sănătate din sat; 

▪ reducerea morbidității populației în vârstă aptă de muncă. 

Sarcinile: 

▪ creșterea nivelului de calificare al lucrătorilor medicali; 

▪ sporirea eficienței utilizării mijloacelor financiare, alocate bugetului Centrului de Sănătate 

de la Compania Națională de Asigurări în Medicină. 
Tabel 4. Analiza SWOT a dezvoltării ocrotirii sănătății 

Puncte forte Puncte slabe 

prezența Centrului de Sănătate primară și a 

medicinei de urgență în sat cu o bază tehnico-

materială satisfăcătoare; 

calificarea înaltă și experiența bogată a medicilor de 

familie, a asistentelor medicale și a personalului 

tehnic; 

colectivul medical se bucură de încrederea 

populației; 

existența farmaciei și a medicamentelor necesare 

pacienților 

doi din cei trei medici de familie sunt la pensie și 

intenționează să înceteze activitatea profesională, iar 

medicii mai tineri nu sunt atrași de această meserie în 

localitate, preferând mun. Chișinău sau munca peste 

hotare; 

bugetul auster al Centrului de Sănătate și dependența 

totală de Compania Națională de Asigurări în 

Medicină care-l finanțează; 

cultura ocrotirii sănătății este la un nivel scăzut 

printre localnici; 

Oportunităţi Riscuri 

realizarea măsurilor pentru reducerea îmbolnăvirilor 

în rândul populației locale prin promovarea unui 

mod sănătos de viață; 

consolidarea bazei tehnico-materiale a Centrului de 

Sănătate prin intermediul diverselor programe și 

proiecte naționale  

perturbarea activității Centrului de Sănătate în urma 

concedierii din dorință proprie a doi medici de vârstă 

pensionară și imposibilitatea atragerii unor medici de 

vârstă aptă de muncă; 

reducerea finanțării medicinei din localitate datorită 

insuficienței mijloacelor financiare în bugetul 

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor interne ale primăriei 

▪ atragerea cadrelor medicale tinere în activitatea Centrului de Sănătate din localitate. 

 

2.5. Analiza SWOT a sistemului educațional 

Învățământul are o influență substanțială în sporirea competitivității unei economii, 

respectiv localități. Or, în condițiile actuale, fără specilițti bine pregătiți este imposibilă asigurarea 

creșterii și dezvoltării economice. Situația sectorului este reflectată în tab. nr. 5. 

Analiza dezvoltării sistemului educațional ne permite să identificăm câteva scopuri și sarcini 

strategice. 

Scopurile: 

▪ crearea condițiilor pentru asigurarea unui învățământ calitativ, accesibil și competitiv pentru 

toate categoriile de populație din localitate, indiferent de posibilitățile materiale ale părinților 

copiilor; 

▪ sporirea continuă a atractivității serviciilor educaționale de nivel preșcolar și școlar din 

localitate. 

Sarcinile:  

▪ sporirea competențelor profesionale ale personalului didactic; 

▪ satisfacerea diferitelor necesități educaționale ale copiilor de vârstă preșcolară și școlară 

(cercuri, cursuri etc.); 
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▪ consolidarea bazei tehnico-materiale a grădiniței și gimnaziului din sat. 

 

2.6. Analiza SWOT a ocrotirii mediului ambiant 

În opinia autorului, un element major al dezvoltării satului Taraclia revine ocrotirii mediului 

ambiant. Evaluarea sectorului dat este reflectată în tab. nr. 6. Analiza ocrotirii mediului ambiant 

conduce la determinarea câtorva scopuri și sarcini strategice. 
Tabel 5. Analiza SWOT a dezvoltării sistemului educațional 

Puncte forte Puncte slabe 

personalul didactic de nivel preșcolar și școlar dispune 

de o vârstă acceptabilă (40-50 ani) și de calificare 

înaltă; 

o dată în 3-5 ani profesorii gimnaziului local sunt 

implicați în cursuri de perfecționare profesională și de 

ridicare a gradului didactic; 

elevii sunt motivați să participe periodic la olimpiadele 

de specialitate raionale și republicane; 

gimnaziul dispune de sală sportivă și stadion, cu nivel 

satisfăcător de înzestrare tehnică, iar elevii participă în 

afara orelor la secția sportivă de baschet și volei 

baza tehnico-materială a grădiniței și gimnaziului 

este nesatisfăcătoare (mobilierul și inventarul este 

vechi); 

o parte din cadrele didactice sunt de vârstă 

prepensionară, iar tinerii pedagogi evită eventual să 

înceapă activitatea profesională din cauza 

condițiilor de lucru grele din mediul rural (lipsa 

locuinței, a drumurilor decente etc.); 

atractivitatea investițională redusă a sectorului 

educațional; 

lipsa controlului părintesc privind participarea 

copiilor în procesul educațional (din cauza 

interesului slab pentru bagajul de cunoștințe sau a 

plecării părinților la muncă peste hotare 

Oportunităţi Riscuri 

susținerea autorităților publice locale în consolidarea 

bazei tehnico-materiale a grădiniței (prin semnarea 

acordurilor de înfrățire cu localități din România) și a 

gimnaziului (atragerea proiectelor în domeniu); 

intensificarea colaborării autorităților locale cu diferiți 

parteneri externi pentru identificarea resurselor 

financiare prin intermediul proiectelor educaționale 

apariția deficitului de cadre didactice în urma 

pensionării unor profesori; 

reducerea continuă a numărului de elevi și 

închiderea gimnaziului; 

reducerea interesului generației tinere asupra 

participării la secțiile sportive 

 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor interne ale primăriei 

Scopurile: 

▪ utilzarea rațională a resurselor naturale din localitate; 

▪ dezvoltarea culturii ecologice în rândul populației. 

Sarcinile:  

▪ promovarea educației ecologice în toate instituțiile (primărie, grădiniță și gimnaziu, Centru 

de Sănătate); 

▪ utilizarea tehnologiilor inofensive sub aspect ecologic în cadrul întreprinderilor și 

instituțiilor din localitate; 

▪ preîntîmpinarea catastrofelor ecologice atât prin colaborarea eficientă a primăriei cu 

populația și inspectorii ecologici, cât și prin atragerea reurselor financiare cu ajutorul proiectelor. 

În baza diagnosticului principalelor aspecte ale dezvoltării socioeconomice a satului 

Taraclia, putem concluziona că administrația publică locală trebuie să depună eforturi susținute în 

direcția minimizării punctelor slabe și riscurilor, prin valorificarea la maximum a tuturor 

oportunităților actuale. Or, aceasta este posibil prin elaborarea unei strategii de dezvoltare 

economico-socială durabilă, axată pe luarea în calcul a rezultatelor analizei SWOT. 
Tabel 6. Analiza SWOT a ocrotirii mediului ambiant 

Puncte forte Puncte slabe 

existența gunoiștii autorizate cu suprafața de 1,5 ha; 

existența Î.M. “SERVCOM-TARACLIA” care 

evacuează săptămânal deșeurile de la 182 gospodării 

cu o singură persoană (plata 8 lei/lunar), 703 

gospodării cu 2 persoane (plata 15 lei/lunar) și 14 

agenți economici și instituții bugetare (plata 30 

lei/lunar); 

implicarea autorităților locale în sporirea suprafeței 

nivelul scăzut de cultură și educație ecologică în 

rândul populației; 

controlul ecologic este nesatisfăcător din cauza 

neaplicării consecvente a amenzilor pentru populația 

care nu colectează gunoiul pentru predearea acestuia 

către Î.M. “Servcom-Taraclia” și crează astfel 

gunoiști neautorizate; 

reducerea suprafețelor cu plantații multianuale; 
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plantațiilor forestiere (anual cu ajutorul elevilor sunt 

plantați 2000 de pomi); 

nivelul noxelor în atmosferă este redus datorită lipsei 

depozitelor de îngrășăminte chimice și a 

întreprinderilor mari. 

calitatea proastă a apei din fântânile arteziene, cele 

de mină și din iazuri. 

Oportunităţi Riscuri 

eficientizarea controlului de către inspectorii 

ecologici (disciplinarea contravenienților prin 

aplicarea amenzilor); 

disponibilitatea proiectelor de mediu în vederea 

accesării de către autoritățile și ONG-urile locale; 

disponibilitatea terenurilor pentru extinderea fondului 

silvic al localității.   

creșterea influenței asupra mediului ambiant în urma 

construirii unor noi întreprinderi în localitate; 

tăierea ilegală a fondului forestier; 

reducerea fertilității solurilor în urma încălcării 

regulilor agrotehnice și a arderii miriștii. 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor interne ale primăriei 

 

3. Elaborarea proiectului strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă 

Orice strategie de dezvoltare presupune identificarea viziunii, misiunii și a obiectivelor 

strategice. Determinarea lor este un pas important în reliefarea conținutului acțiunilor strategice. 

În opinia autorului, viziunea strategiei de dezvoltare socioeconomică a satului Taraclia este: 

o localitate dezvoltată economic și social, capabilă să ofere locuitorilor săi un nivel înalt de trai. În 

vederea materializării viziunii strategice, misiunea comunității și a administrației publice locale este 

asigurarea sporirii calității vieții populației locale prin dezvoltarea complexă a mediului de afaceri, 

infrastructurii și serviciilor.  

Creșterea calității vieții locuitorilor satului poate fi atinsă prin: 

▪ prezența unui job bine plătit, cu condiții de muncă decente; 

▪ posibilitatea beneficierii de servicii calitative de sănătate, instruire și protecție socială; 

▪ condiții locative decente; 

▪ calitatea înaltă a ocrotirii mediului ambiant. 

Autorul consideră că în vederea realizării viziunii strategice, toate activitățile autorităților 

publice și a comunității locale vor fi îndreptate spre următoarele obiective strategice: 

▪ creșterea eficienței manageriale a adminitrsției publice locale; 

▪ dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice; 

▪ promovarea și susținerea businessului mic și mijlociu; 

▪ asigurarea ocrotirii mediului ambiant. 

Pentru realizarea primului obiectiv strategic (Creșterea eficienței manageriale a adminitrsției 

publice locale), este necesară elaborarea programului „Eficientizarea capacităților instituționale 

pentru anii 2017-2021”. Instrumentariul programului dat poate include următoarele acțiuni sau 

proiecte concrete: 

▪ creșterea nivelului de pregătire profesională al funcționarilor publici prin intermediul 

cursurilor, traningurilor, seminarelor în domeniul managementului public și cel al proiectelor; 

▪ încheierea acordurilor de înfrățire cu localitățile din România și alte țări care vor favoriza 

vizite de documentare și participări la diferite evenimente comune; 

▪ lansarea radioului local și al paginii elctronice www.taracl.md pentru mediatizarea și 

transparentizarea activității primăriei; 

Implementarea celui de-al doilea obiectiv strategic (Dezvoltarea infrastructurii și a 

serviciilor publice) necesită elaborarea unui program de dezvoltare cu acțiunile aferente.  

Programul „Modernizarea infrastructurii publice și sociale” presupune: 

▪ elaborarea planului urbanistic și de amenajare al teritoriului; 

▪ îmbunătățirea bazei tehnico-materiale și inginerești a grădiniței și gimnaziului: renovare 

edificiu, dotare cu mobilier și fond de carte, instalarea sistemului de canalizare (proiect sumar sau 

proiecte separate); 

http://www.taracl.md/
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▪ reparația casei de cultură: instalarea sistemului de încălzire, a mobilierului nou și 

achiziționarea costumelor naționale (proiect pentru toate acțiunile sau proiecte separate); 

▪ consolidarea fondului de carte al tuturor bibliotecilor din sat (proiect); 

▪ amenajarea terenului sportiv al gimnaziului și al stadionului din sat (proiect sumar sau 

proiecte separate); 

▪ extinderea rețelei de apeduct în localitate (proiect); 

▪ iluminarea străzii centrale a satului în timpul nopții (bugetul local sau proiect); 

▪ amenajarea parcurilor și instalarea băncilor publice (bugetul local sau proiect); 

▪ amenajarea fântănilor de mină, monitorizarea și îmbunătățirea calității apei, inclusiv 

curățirea lor periodică (bugetul local sau proiect); 

▪ reabilitarea drumurilor fără îmbrăcăminte dură (proiect); 

▪ deschiderea unui punct verterinar (proiect); 

▪ instalarea indicatoarelor rutiere în toată localitatea (bugetul local sau proiect); 

▪ implicarea elevilor în asistența socială acordată persoanelor de vârsta a treia (proiect); 

implementarea celui de-al treilea obiectiv strategic (promovarea și susținerea businessului 

mic și mijlociu) impune elaborarea unui program de dezvoltare cu acțiunile aferente.  

Programul „Dezvoltarea antreprenoriatului local” presupune: 

▪ amenajarea teritoriului pieței din localitate; 

▪ promovarea deschiderii întreprinderilor de meșteșugărit local; 

▪ susținerea investitorilor străini în crearea unităților de producție pe teritoriul satului (suport 

instituțional și mediatic); 

▪ organizarea schimbului de experiență între antreprenorii locali și cei străini (proiect); 

▪ susținerea participării antreprenorilor locali la diferite târguri și expoziții naționale și 

internaționale (proiect) 

Implementarea celui de-al patrulea obiectiv strategic (Asigurarea ocrotirii mediului ambiant) 

este o condiție sine qua-non în dezvoltarea social-economică armonioasă a localității și impune 

elaborarea unui program de dezvoltare cu acțiunile aferente. 

Programul „Susținerea protecției mediului ambiant” presupune: 

▪ construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare (proiect sunar sau proiecte 

separate); 

▪ instalarea urmelor de gunoi în zona centrală a localității, unde este aflux mai mare de 

oameni (proiect); 

▪ promovarea culturii ecologice în cadrul grădiniței, gimnaziului, primăriei și Centrului de 

Sănătate din localitate (proiect); 

▪ curățirea râului Ceaga care traversează localitatea (proiect); 

▪ monitorizarea continuă a gunoiștilor neautorizate, lichidarea lor și sancționarea 

contravenienților în conlucrare cu populația și inspectorii ecologici; 

▪ extinderea regulată a spațiilor verzi din sat prin implicarea tuturor instituțiilor, agenților 

economici și populației (buget local sau proiect); 

▪ elaborarea studiului de fezabilitate pentru identificarea celor mai bune fântăni cu apă 

potabilă, respectiv a resurselor financiare pentru crearea și amenajarea corespunzătoare a lor 

(proiect). 

În opinia autorului, eficiența implemetării strategiei de dezvoltare socioeconomică a satului 

Taraclia va fi în funcție de nivelul și calitatea participării în procesul realizării și monitorizării 

acesteia a următorilor actori sociali: Primăria și Consiliul Local, locuitorii, agenții economici, 

precum și alte instituții de nivel raional și național (Consiliul Raional, Guvernul Republicii 

Moldova, donatorii internaționali). 

Totodată, implementarea strategiei necesită parcurgerea succesivă a trei etape: 

Aprobare – etapa în care Primăria organizează dezbateri publice. La această etapă 

participanții înaintează anumite propuneri și recomandări pe marginea conținutului strategiei. 
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Ulteror, varianta finală a sa este înaintată aprobării de către Consiliul Local. În continuare, Primăria 

coordonează elaborarea unor planuri de acțiuni, atât trimestrial, cât și anual.  

Implementare – are loc în cadrul realizării acțiunilor și proiectelor reflectate în planurile de 

acțiuni. Astfel pentru fiecare acțiune sau proiect se determină obiective, respectiv planul de 

activitate aferent, durata, persoanele responsabile, bugetul total, partenerii care nemijlocit vor 

realiza proiectul și sursele de finanțare. 

Monitorizare – etapa în care persoanele responsabile de implementarea acțiunilor, 

proiectelor raportează nivelul și calitatea îndeplinirii acestora în raport cu atingerea obiectivelor 

specifice. Aici un rol major revine indicatorilor de implementare. Dacă ei vor înregistra abateri, vor 

fi întreprinse acțiuni de ajustare.  

Autorul consideră că la monitorizarea implementării strategiei trebuie să participe o comisie 

specializată, constituită la inițiativa Primăriei și a Consiliului Local care va fi condusă de Primar. 

Aceasta se va întruni trimestrial în sediul primăriei. Componența Comisiei de monitorizare a 

implementării strategiei va fi: 

▪ Consiliul Local în componență deplină; 

▪ Primăria, în persoana primarului, contabilului-șef, specialistului în urbanism și a celui în 

domeniul funciar; 

▪ persoanele fizice și juridice care nemijlocit sunt implicate în realizarea strategiei (manageri 

de proiect, antreprenori și subantreprenori etc.) 

▪ directorii agenților economici, ai grădiniței, gimnaziului și Centrului de Sănătate din 

localitate; 

▪ societatea civilă (organizațiile nonguvernamentale din diferite domenii sociale); 

În scopul eficientizării activității Comisiei de Monitorizare, Primăria și Consiliul Local va 

organiza o dată pe an Adunarea generală a satului, în cadrul căreia vor fi puse în discuție nivelul, 

calitatea și problemele implementării strategiei. Suplimentar, consilierii în timpul anului, vor 

contacta cu localnicii și vor afla doleanțele și recomandările lor cu privire la implementarea 

strategiei.  

În continuare autorul va încerca să identifice indicatorii de performanță pentru fiecare 

obiectiv strategic. Pentru obiectivul 1 Creșterea eficienței manageriale a adminitrsției publice 

locale indicatorii de performanță sunt: 

▪ numărul funcționarilor publici instruiți în domaniul managementului public și cel al 

proiectelor; 

▪ unul sau câteva acorduri de înfrățire încheiate cu localitățile din România sau alte țări; 

▪ numărul de proiecte implementate în baza acordurilor de înfrățire sau suportului 

organizațiilor nonguvernamentale locale; 

▪ radioul local și pagina elctronică www.taracl.md funcționale; 

▪ numărul de ascultători al radioului (inclusiv în cadrul emisiunilor indirect) și numărul 

vizitatorilor paginii electronice a primariei. 

În cele ce urmează autorul își focalizează efortul spre identificarea indicatorilor de 

performanță pentru obiectivul al doilea Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice: 

▪ aprobarea planului urbanistic și a celui de amenajare al teritoriului 

▪ grădinița și gimnaziul dotate cu fond de carte 

▪ sisteme de canalizare instalate în grădiniță și gimnaziu, funcționale 

▪ Casa de cultură dotată cu sistem de încălzire, mobilier și costume naționale 

▪ numărul de cărți în limba română în toate bibliotecile din localitate 

▪ teren de sport în cadrul gimnaziului amenajat 

▪ stadion amenajat în conformitate cu bunele practici din alte localități cu aceelași număr de 

populație din țară sau de peste hotare 

▪ lungimea rețelei noi de apeduct și a celei de canalizare, date în exploatare, km 

▪ numărul pilonilor carre oferă iluminat stradal în timpul nopții 

http://www.taracl.md/
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▪ numărul de bănci montate pe teritoriul parcurilor din localitate 

▪ numărul de fântâni de mină amenajate și curățite 

▪ numărul de km de drumuri locale renovate cu asphalt sau îmbrăcăminte dură 

▪ baza digitală al numărului de abonați ai bibliotecilor și a cercurilor de sepecialitate din 

cadrul gimnaziului 

▪ punct veterinar deschis și dotat conform rigorilor în domeniu 

▪ numărul semnelor de circulație (inclusiv trecerile pentru pietoni pe drumul național 

Vulcănești-Bender care trece prin centrul satului) instalate la intersecțiile din localitate 

▪ numărul vârstnicilor cărora tinerii le acordă asistență socială 

▪ cuantumul resurselor financiare acumulate în bugetul local în urma plății taxelor pentru 

amenajarea teritoriului  

În continuare vor fi identificați indicatorii de performanță pentru obiectivul al 3-lea 

Promovarea și susținerea businessului mic și mijlociu. Aceștia sunt: 

▪ numărul de investitori locali, naționali și străini atrași în localitate; 

▪ volumul investițiilor realizate în sat; 

▪ teritoriul pieței locale amenajat; 

▪ numărul de antreprenori locali care au efectuat deplasări la antreprenorii de peste hotare; 

▪ numărul de meșteri/antreprenori locali care au participat la diferite târguri și expoziții 

naționale și internaționale; 

▪ lungimea drumurilor de acces renovate, km; 

▪ lungimea rețelei de apeduct și canalizare date în exloatare, km; 

▪ nivelul de competitivitate al producției locale pe piața internă și externă (volumul de 

producție realizat în șară și peste hotare). 

În final, autorul va identifica indicatorii de performanță pentru obiectivul al 4-lea 

Asigurarea ocrotirii mediului ambiant. Aceștia sunt: 

▪ sistem de canalizare și stație de epurare funcționale; 

▪ numărul consumatorilor rețelei de apeduct și a celei de canalizare; 

▪ numărul beneficiarilor Î.M. “Servcom-Taraclia”; 

▪ cuantumul mijloacelor bănești aferente plății taxelor pentru evacuarea gunoiului acumulate 

de Î.M. “Servcom-Taraclia”; 

▪ numărul gunoiștilor neautorizate lichidate; 

▪ numărul și valoarea amenzilor, aplicate utilizatorilor de gunoiști neautorizate; 

▪ numărul urnelor de gunoi instalate în zona centrală a localității; 

▪ suprafața spațiilor verzi extinse; 

▪ stdiul de fezavilitate pentru identificarea celor mai bune fântăni cu apă potabilă elaborat; 

▪ resurse financiare identificate pentru construcția și amenajarea celor mai bune fântăni cu apă 

potabilă.  

Astfel, putem afirma că strategia de dezvoltare socioeconomică locală este o necesitate 

stringentă pentru localitate tocmai datorită intensificării proceselor de descentralizare care plasează 

în fața autorităților publice locale o responsabilitate tot mai mare, respectiv obiective strategice tot 

mai ambițioase și mai complexe.  

 

4. Concluzii 

În urma efectuării prezentei cercetări, putem conchide: 

1) Strategia dezvoltării economico-sociale durabile este concepția evoluției localității pe o 

perioadă lungă de timp (10 ani și mai mult) și reflectă alegerea direcției de dezvoltare, în special: 

formarea obiectivelor pe termen lung de dezvoltare a localității; determinarea "polilor de creștere", 

capabili să asigure atingerea acestor obiective; identificarea celor mai avantajoase programe și 

proiecte (fezabile sub aspectul raportului cost-beneficiu) pentru asigurarea succesului strategiei. 
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2) Cauzele principale ale creșterii interesului față de planificarea dezvoltării economico-eociale 

durabile a localităților sunt: diversitatea problemelor de ordin economic și social; sofisticarea 

managementului administrației publice locale; amplificarea dificultăților specifice comunităților 

locale; globalizarea și intensificarea concurenței între diferite localități, regiuni. 

3) Atingerea cu succes a tuturor indicatorilor de performanță din strategia dezvoltării 

economico-sociale durabile a satului Taraclia, axați pe fiecare din cele patru obiective strategice va 

depinde, în mare măsură, de o serie de factori. Aceștia sunt: capacitățile manageriale a 

administrației publice locale de atragere a resurselor financiare prin diferite activități și proiecte, 

cooperarea acesteia cu ceilalți actori sociali (populația, comunitatea de afaceri, societatea civilă 

locală etc.) și calitatea monitorizării realizării obiectivelor strategice prin intermediul indicatorilor 

de monitorizare reflectați. 
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REGIONAL COOPERATION BETWEEN REPUBLIC OF MOLDOVA AND 

ROMANIA FROM THE PERSPECTIVE OF INNOVATIVE PRODUCT 

TRADE 
 

COOPERAREA REGIONALĂ DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA ÎN 

DOMENIUL COMERȚULUI CU PRODUSE INOVATIVE 

 

Sergiu GARȘTEA1  

 
Abstract 

Exports as a result of achieving the competitiveness of goods on the external market simultaneously 

demonstrate the efficient operation of the enterprise. The development of the export potential elements has a direct 

impact on the efficiency of the enterprise. It is carried out in two directions: the development of the export potential 

actually achieved and the involvement in foreign trade of the unrealized export positions for various reasons. Research 

has shown that the implementation of an innovative mechanism in the economic development of the enterprise in 

general and export activity in particular is a source of additional competitive advantage. 

In this respect, the issue of developing and implementing efficient innovation strategies for the development of 

the export business of the Moldovan enterprises should become a priority. 

Key words: export effectiveness, innovative process, innovative strategy, competitive advantages, efficiency 

 

Creșterea exporturilor de mărfuri și servicii este atât un factor cât și un rezultat al nivelului 

de competitivitate atins pe piața externă precum și al funcționării întreprinderii. Dezvoltarea 

potențialului de export are un impact direct asupra creșterii eficienței întreprinderii. Ea se 

desfășoară în două direcții: dezvoltarea potențialului de export efectiv realizat și implicarea în 

comerțul exterior a pozițiilor de export nerealizate din diverse motive. 

Odată cu dezvoltarea potențialului de export realizat efectiv, volumul exporturilor și profitul 

net al întreprinderii sunt în creștere. Nivelul acestei creșteri este determinat de ponderea exporturilor 

în producția totală a întreprinderii. Este important de a se determina impactul dezvoltării 

potențialului de export asupra creșterii eficienței întreprinderii exportatoare. 

Pentru a face acest lucru, efectuăm o evaluare a potențialului real de export pentru fiecare 

poziție din nomenclator, precum și o estimare a potențialului de export nerealizat. Reducerea 

potențialului de export poate fi cauza  unor lacune ale procesului de afaceri și anume în ceea ce 

privește: producere, management, marketing, etc. 

Evaluarea potențialului de export nerealizat se realizează pentru fiecare element de export și 

pentru fiecare piață de vânzări. Această analiză este necesară deoarece aceeași poziție de export pe 

unele segmente ale pieței poate reprezentaun element de succes, iar pe altele - elemente ale 

potențialului nerealizat. 

Dezvoltarea elementelor potențialului de export are un impact direct asupra rezultatelor 

finale și asupra eficienței economice a întreprinderii exportatoare. 

Propunem evaluarea performanțelor unei întreprinderi exportatoare utilizând un sistem de 

indicatori direcți și indirecți. Evaluarea indicatorilor ar trebui efectuată ținând cont de ponderea 

exporturilor în volumul total al indicilor finali ai întreprinderii exporrtatoare. 

Din sistemul indicatorilor direcți se pot enumera următorii indicatori: creșterea volumului 

producției pe piețele de vânzări; creșterea veniturilor, profitului net și a eficienței întreprinderii. 

Considerăm importanți și un șir de indicatori indirecți: creșterea cotei de produse 

competitive; creșterea ponderii produselor inovatoare; creșterea valorii mărcii; creșterea valorii 

activității întreprinderii; îmbunătățirea imaginii întreprinderii. 

Cu ajutorul acestor indicatori este posibil să se determine doar rezultatul cumulat al 

activității economice externe a întreprinderii. Pentru a afla cum dezvoltarea activității de export 

                                                            
1 Lect. univ., Departamentul de Economie, Marketing și Turism, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 

Republica Moldova 
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afectează eficiența în general, este necesar să se analizeze separat valorile coeficienților de eficiență 

după tipul de activitate, luând în considerare condițiile de comparabilitate a indicatorilor în timp, 

volume, unități de măsură etc. 

Reieșind din cele expuse este deosebit de necesară preocuparea managementului 

întreprinderii exportatoare pentru identificarea diferitor surse de creștere a eficienței activității de 

export. 

Considerăm că o sursă foarte importantă în acest context o reprezintă sporirea capacității de 

inovare a întreprinderii în general și în activitatea de export în particular. 

Cercetările au demonstrat că implementarea unui mecanism inovator în dezvoltarea 

economică a întreprinderii în general și a activității de export în special  este o sursă de obținere a 

unor avantaje competitive suplimentare. 

Inovarea și activitatea inovațională permit întreprinderilor să se mute la un nou nivel 

tehnologic, totuși, pentru a obține succes în competiție, nu este suficient să existe doar excelență 

tehnologică, nu mai puțin importante sunt inovațiile în managementul întreprinderii. 

Inovarea, în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene COM (1995) „Cartea verde a 

inovării”, constă în: [3] 

▪ înnoirea şi lărgirea gamei de produse, servicii şi piețe asociate; 

▪ stabilirea de noi metode de producție, aprovizionare şi distribuție; 

▪ introducerea de schimbări în management, organizarea muncii, condițiile de muncă şi 

instruire a personalului. 

O definiție, recunoscută pe plan internațional, se regăseşte în Manualul Oslo care defineşte 

inovarea ca implementarea: [5] 

▪ unui produs (bun sau serviciu); 

▪ a unui proces; 

▪ a unei metode de marketing; 

▪ a unei metode organiza&ionale (de management)noi sau semnifcativ îmbunătățite în 

practicile antreprenoriale ale întreprinderii, în organizarea locurilor de muncă sau în relațiile frmei 

cu mediul extern. 

Din cele expuse se pot identifica  patru tipuri de inovații:  

▪ inovații de produs: reprezintă un produs sau serviciu nou sau îmbunătăţit în privinţa 

specificaţiilor tehnice, a componentelor, materialelor, a caracteristicilor funcţionale. 

▪ inovații de proces: se referă la o metodă de producţie sau de livrare nouă sau îmbunătăţită în 

privinţa tehnicilor, a echipamentului sau a softului. 

▪ inovații de marketing: implică o metodă nouă de marketing, relevantă pentru schimbările în 

designul sau ambalajul produsului, plasarea produselor, promovarea produselor sau a preţurilor. 

▪ inovații organizaţionale: relevante pentru noi metode organizaţionale în practicile de 

business. 

Ar trebui remarcat că această clasificare nu este categorică, deoarece diferite tipuri s-ar 

putea interconecta şi suprapune, conducând la o eficienţă şi eficacitate crescută a procesului de 

inovare.  

Astfel specialistul Gary Hamel abordează în speță un așa tip de inovații precum inovațiile de 

management: relevante  pentru principiile şi procesele de management care schimbă până la urmă 

practica managerială a întreprinderilor. 

O trăsătură comună a inovației pe care o prevede Manualul Oslo este că aceasta trebuie să 

fie implementat. Un produs nou sau îmbunătățit se consideră implementat atunci când este plasat pe 

piață. Procesele de producție noi, metodele noi de marketing sau de organizare se consideră 

implementate atunci când au devenit real utilizate de către firmă. 

Definirea noțiunilor „inovare” şi „inovație” în Republica Moldova se regăseşte în câteva 

documente de politici, care diferă prin abordare: 



 

 193 

Astfel, art. 20 din Codul cu privire la ştiință şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 

15.07.2004 propune următoarea definiție: 

“Inovare - aplicare a rezultatului final, nou sau perfecționat, al activității din domeniul 

cercetăriiştiinfice şi transferului tehnologic realizat în formă de cunoaştere, produs, serviciu, proces 

competitive, noi sau perfecfționate, utilizate în activitatea practică şi/sau comercializate pe piață.” 

Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovații pentru 

competitivitate” are la bază o viziune modernă, potrivitcăreia „inovațiile sunt tehnologii şi practici 

noi pentru societatea dată. Acestea pot să nu fie inediteîn termeni absoluți, dar pot fi noi la nivel de 

companie sau de piață”:[7] 

În continuare considerăm foarte important de menționat abordarea strategică a inovării.  

Astfel inovarea constituie nucleul Strategiei Europa 2020 convenite de statele membre în 

cadrul Consiliului European din iunie 2010 şi care susține creşterea inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziuniivizate de respectiva strategie.:[6] 

Inițiativa „O Uniune a inovării”, una dintre cele şapte inițiative emblematice anunțate în 

Strategia Europa 2020, abordează conceptul de inovare într-un sens mai larg: atât inovarea bazată 

pe cercetare,cât şi cercetarea care vizează modelele comerciale, proiectarea, strategiile de marcă şi 

serviciile care aduc utilizatorilor o valoare adăugată.  

Pentru  Republica Moldova se pot menționa următoarele strategii [3]: 

▪ Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 ”Inovații pentru 

competitivitate”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.952 din 27 noiembrie 2013. 

▪ Strategia Națională în domeniul Proprietății Intelectuale până în anul 2020, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr.880 din 22 noiembrie 2012. 

▪ Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 920 din 07.11.2014. 

▪ Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012- 2020, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.685 din 13 septembrie 2012. 

În această ordine de idei, considerăm că pentru întreprinderile exportatoare din Republica 

Moldova problema formării și implementării unei strategii inovaționale eficiente pentru dezvoltarea 

activității de export  trebuie să reprezinte o  semnificație deosebită.  

Strategia inovațională a întreprinderii este una dintre strategiile funcționale și reprezintă un 

set de obiective, modalități de realizare a acestora  într-un termen determinat în vederea 

eficientizării  activităților de inovare. 

Strategiile inovaționale  ale unei întreprinderi exportatoarepot avea  un spectru larg de 

activități din care ne putem referi la: 

▪ activități de inovare, destinate creării de noi produse și servicii destinate exportului; 

▪ aplicarea de metode noi în cercetare-dezvoltare, producție, marketing și management 

(crearea, introducerea de noi sisteme de management al calității, reengineering, crearea de noi 

procese eficiente de management noi sisteme de marketing etc.); 

▪ creareade noi structuri organizaționale pentru export; 

▪ utilizarea de noi tipuri de resurse și noi abordări în utilizarea rațională a resurselor; 

▪ perfecționarea sistemului logistic pentru export; 

Sistemul de management bazat pe strategia inovațională permite recunoașterea și 

reacționarea la schimbările în timp util, asigurând creșterea competitivității întreprinderii 

exportatoare pe termen lung.  

Astfel, una dintre sarcinile prioritare a managementului  întreprinderii trebuie să devină 

formarea și implementarea unei strategii de dezvoltare inovatoare, care va crește competitivitatea 

exporturilor de produse și servicii pe piața înternațională. 

Creșterea rolului economic al inovării și inovațiilor, schimbarea ritmului, a direcției și a 

mecanismului de dezvoltare a proceselor inovatoare reprezintă factori-cheie care determină direcția 

de dezvoltare a a întreprinderilor moderne.  
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Organizație activă inovatoare, în conformitate cu metodologia OCDE, „poate fi considerată 

o organizație, indiferent de forma juridică de organizare și tipul de activități desfășurate în mod 

regulat dezvoltarea și introducerea unor produse noi sau îmbunătățite, tehnologii, procese de 

management, sau alte tipuri de inovare."[2]. 

Astfel, caracteristicile unei întreprinderi inovative includ: 1) stabilirea obiectivelor bazate pe 

inovare; 2) formarea și implementarea strategiei de inovare; 3) schimbarea sistemului de 

management în conformitate cu strategia de inovare aleasă; 4) dinamica pozitivă a dezvoltării 

inovatoare a societății. 

Rezultatele activității inovaționale sunt apreciate în temeiul criteriilor utilizate în Indicele 

Global al Inovării 2016, care include și Republica Moldova şi care permite compararea 

internațională a rezultatelor inovaționale.[4]. 

În urma analizei efectuate s-a constatat existența următoarelor probleme principale care 

frânează elaborarea şi implementarea inovațiilor: 

▪ structura instituțională necorespunzătoare practicii europene şi cerințelor dictate de situația 

actuală, aceasta find cauza principală a guvernării ineficiente a sectorului cercetare-dezvoltare în 

ansamblu; 

▪ repartizarea neadecvată a surselor financiare, în detrimentul programelor şi proiectelor de 

inovare, fără utilizarea factorilor ce asigură concurența loială; 

▪ utilizarea ineficientă a surselor fnanciare alocate; 

▪ infrastructura subdezvoltată destinată elaborării şi implementării inovațiilor; 

▪ tendința slabă a mediului de afaceri către absorbția inovațiilor; 

▪ lipsa sistemului de monitorizare şi raportare a rezultatelor utilizării alocațiilor financiare, în 

baza unor indicatori de rezultat prestabiliți. 

Dacă e să ne referim  în speță la activitatea de export  menționăm  cu certitudine că 

capacitatea de inovare a întreprinderilor  exportatoare este o funcţie a abilităţii acestora de a elabora 

strategii inovaționale  coerente, și compatibile cu strategia de ansamblu a firmei în general și cu 

strategia de export  în particular. În Tabelul 1 propunem  un șir de principii  pe care considerăm că 

trebuie să se fundamenteze o strategie inovaționala a unei întreprinderi exportatoare din Republica 

Moldova.  
Tabelul 1. Principii de elaborare a strategiei inovaționale pentru întreprinderea exportatoare 

Principii Scurtă descriere 

Oportunitatea  economică Strategia inovațională trebuie să corespundă mediului intern și extern a 

întreprinderii exportatoare. 

Competitivitate Strategia inovațională trebuie să genereze  avantaje competitive  care să  

fortifice poziția întreprinderii exportatoare pe piața externă 

Eficiență și eficacitate Strategia inovațională trebuie  să genereze profit și să asigure  obținerea 

de efecte benefice  din  activitatea de export. 

Legitimitatea activității de 

inovare 

Activitatea inovațională a întreprinderii  trebuie să îndeplinească 

cerințele și normele legislative. 

Adaptivitate 

 

Îmbunătățirea capacității întreprinderii exportatoare de a reacționa rapid 

la schimbările din mediul extern și intern. 

Principiulsistemic Procesul inovațional trebuie să se integreze în sistemul de ansamblu al 

îmtreprinderii exportatoare. 

Sursa: Elaborat de autor în baza [7] 

O strategie inovațională  trebuie să reprezinte o gândire sistemică, globală şi coerentă care, 

ţinând cont de particularităţile fiecărui obiectiv stabilit, precum şi de experienţa acumulată în 

realizarea strategiilor anterioare, să asigure o armonizare a realizării obiectivelor şi sincronizarea 

termenelor stabilite.  

Elaborarea, implementarea și evaluarea strategiei inovaționale  este un proces foarte 

complex şi include un şir de alte activități de tip ştiințific,tehnic, tehnologic, organizatoric, fnanciar, 

comercial etc. 
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În Tabelul 2 se propune un suport metodologic pe îl considerăm util pentru managementul 

întreprinderii exportatoare. 
Tabelul 2. Suportul  metodologic al procesului de elaborare și realizare a strategiei inovaționale 

Etape Metode 

Definirea obiectivelor strategiei 

inovaționale 

Metodă «Arborele decizional»; metoda Delphi;"Brainstorming" 

Analiza strategică a mediului extern și 

intern al întreprinderii. 

Analiză SWOT, analiză PEST; benchmarking;modelul "Cinci 

forțe de concurență" de M. Porter; 

Evaluarea capacității inovatoare a 

întreprinderii. 

Metode de evaluare expert; analiza comparativă 

Alegerea strategiei inovaționale Metoda ciclului de viață al inovației; 

matrice a Grupului consultativ de la Boston (BCG); Modelul lui I. 

Ansoff; 

Matrice de alegere a strategiei inovatoare bazată pe potențial 

inovativ (sugerată de autor) 

Realizarea strategiei Metode de evaluare expert; metoda de corectare a ratei de 

actualizare; 

Analiza sensibilității indicatorilor de performanță (venitul net 

actualizat, rata internă de rentabilitate, indicele rentabilității etc.) 

Prognoza indicatorilor financiari (coeficienți de dependență 

financiară, rate de lichiditate, coeficienți de rentabilitate); 

Metoda de scriere 

Evaluarea strategiei inovaționale Sistem de gestionare a bugetului; Sistem de management bazat pe 

valoarea adăugată economică (EVA); Balanced Scorecard (BSC), 

indicatori cheie de performanță . 

Sursa: Elaborat de autorînbaza [1] 

Un alt aspect important de care trebuie să țină cont manageri unei întreprinderi exportatoare 

consă în faptul  că inovarea este un proces complex şi interactiv destul de costisitor. Spre exemplu, 

cercetarea şi dezvoltarea de la zero a unei inovații implică costuri şi riscuri mult mai mari, 

comparativ cu inovarea ce rezultă din transferul tehnologic al unuiprodus ce şi-a demonstrat deja 

succesul pe piață.  

În consecință, managementul activității de inovare vizează întregul proces, toate etapele 

menționate, iar succesul acestuia depinde de capacitățile de coordonare, sincronizare şi echilibrare a  

componentelor  sistemului inovațional. 

În concluzie, inovarea este crucială pentru dezvoltarea economică sustenabilă. Intensitatea 

inovării este un factor explicativ al diferenţelor de performanţă economică între întreprinderi, 

regiuni şi state. Organizaţiile ce inovează şi înregistrează succese în activitatea inovaţională sunt 

prospere, în detrimentul  competitorilor implicaţi mai modest în inovare. 

Considerăm că în condițiile actuale una din sarcinile prioritare  a întreprinderilor din 

Republica Moldova  este trecerea la o cale inovatoare de dezvoltare. 

Abordarea strategică a activității inovatoare a întreprinderilor exportatoare din Republica 

Moldovatrebuie să determine  capacitatea acestora de a-și îmbunătăți   competitivitatea  și implicit 

de a se extinde  pe piețele externe  fapt ce va  genera multe efecte benefice. 
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APPLYING VON NEUMANN’S THEOREM WITH HEXAGONAL FUZZY 

NUMBERS 
 

APLICAREA TEOREMEI LUI VON NEUMANN CU NUMERE FUZZY HEXAGONALE 

 

Ovidiu GHERASIM1 

 
Abstract 

Matrix components that define a finite zero–sum (matrix game)  are usually hard to determine. 

The uncertain values of the components can be modeled with hexagonal fuzzy numbers. 

Applying of von Neumann theorem is also possible in this case. 

The related linear programs are resolved by the Simplex algorithm even if their parameters are hexagonal 

fuzzy numbers. 

Key words: hexagonal fuzzy numbers, fuzzy games 

 

1. Jocuri matriceale 

Literatura de profil conţine multe lucrări care tratează teoria jocurilor atât teoretic cât şi 

practic. 

Vom aminti aici, restrictiv, doar următoarele volume din literatura românească: [Ciucu G., 

1965], [Maliţa M., 1975],  [Vrănceanu Gh., 1978] şi [Manafi I., 2016]. 

Un joc finit cu sumă nulă (numit şi joc matriceal) presupune concurenţa dintre doi jucători. 

Primul jucător (J1) poate să aplice m strategii {s1, s2, …, sm} iar al doilea jucător (J2) poate să 

aplice n strategii {t1, t2, …, tn}. 

La un moment dat cei doi jucători pot aplica fiecare doar câte o singură strategie. 

Atunci când jucătorul J1 aplică strategia si iar J2 aplică strategia tj,  jucătorul J1 câştigă 

respectiv jucătorul J2 pierde  cij  unităţi (monetare sau de altă natură). 

Câştigurile/pierderile tuturor combinaţiilor dintre strategiile lui J1 şi cele ale lui J2 formează 

matricea câştigurilor:   
nmij )c(C  . 

Un vector  P=(p1, p2,…,pi,…,pm)  care conţine probabilităţile cu care J1 aplică  strategiile pure 

reprezintă o strategie mixtă a jucătorului J1. 

J2 are strategii mixte de forma  Q=(q1, q2,…,qj,…,qn) şi conţine probabilităţile cu care J2  

aplică strategiile pure.. 

Probabilităţile din strategiile mixte îndeplinesc condiţiile:   

1yx
n

1j

j

m

1i

i 


. 

Câştigul/pierderea medie când sunt utilizate strategiile mixte P şi Q se obţine astfel:   


 


m

1i

n

1j

jiij qpcQ)F(P,  

Soluţia jocului este dată de acea pereche de strategii mixte (optime) )Q,(P **  care îndeplinesc 

condiţia: 

Q, P,           Q),F(P)Q,F(P)QF(P, ****  . 

                                                            
1 Cercet. șt. pr. III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iaşi, 

ogacadr@yahoo.com 
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2. Torema lui von Neumann 

Demonstrarea teoremei lui von Neumann poate fi consultată şi în volumele deja menţionate. 

Teorema dovedeşte că orice joc matriceal are soluţie şi aceasta se determină astfel: 

» se rezolvă programele liniare duale: 





m

1i

i1 xz [min]    



n

1j

j2 yz [max]  

 (1) 

0         x

n1,j,      1xc

1...m

m

1i

iij






   

0y         

m1,i,      1yc

1...n

n

1j

jij






 

» valoarea jocului  v  se obţine prin inversarea valorilor optime ale celor două programe:   

 
 


m

1i

n

1j

*

j

*

i yx
v

1       (2) 

» strategiile mixte optime se obţin prin multiplicarea cu v a soluţiilor programelor liniare:   

)xv,...,xv(P *

m

*

1

*   respectiv )yv,...,yv(Q *

n

*

1

*             (3) 

 

3. Numere fuzzy hexagonale 

De obicei componentele ijc~  ale matricii câştigurilor nu pot fi determinate exact. 

Astfel, în loc de un câştig clar (de exemplu 30c ij  ), specialiştii răspund astfel: ‘Câştigul va fi 

între 27 şi 35, dar în anumite condiţii poate atinge 20 şi 38 iar în cazuri excepţionale chiar valorile 

extreme 18 şi 40’. 

Câştigul menţionat a fost modelat matematic cu numărul fuzzy hexagonal: 

)40,38,35,27,20,18(c~ij   

Un număr fuzzy hexagonal  ),aa,,a,a,a(aa~ 654321  este compus din 6 numere reale ordonate 

crescător  
654321 aaaaaa  . 

Centrul de greutate (sau numărul real asociat) unui număr fuzzy hexagonal a~  este un 

indicator real obţinut ca medie ponderată a celor 6 componente, cu ponderi 1 şi 2:  

8

aa2aaa2a
 a~ a 654321

G


         (4) 

Fie date două numere fuzzy hexagonale  .b
~

,a~  

În continuare sunt definite câteva operaţii elementare cu numere fuzzy. 

Înmulţire 

cu un scalar Rt : 
 

0)    ,t, ta, ta, ta, ta, ta(ta

0)    ,t, ta, ta, ta, ta, ta(ta
 a~t

123456

654321








  

 

Adunare: )b,aba,b,ab,ab,ab(ab
~

a~ 665544332211    

Scădere: )b,aba,b,ab,ab,ab(ab
~

a~ 162534435261   (5) 

Înmulţire şi împărţire: 
2

a~b
~

b
~

a~
 b

~
a~


 ,    )b

~
a~(b

~

b
~

b
~

a~
 

b
~
a~ 2

2





   

 

Relaţia de ordine: b
~

a~         ba GG     

Teoria fuzzy este prezentată detaliat în literatura de specialitate.   

Dintre numeroasele lucrări ce pot fi consultate amintim aici doar următoarele: Zadeh, L.A., 

1965; Kaufmann, A.,1973; Bojadziev, G., 1995; Gherasim O., 2014, pp. 189–196. 
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4. Rezolvarea unui joc matriceal fuzzy (exemplu ipotetic) 

Doi agenţi economici cu produse similare, unul din Iaşi (J1) şi al doilea din Chişinău (J2), au 

teritoriul în care îşi desfac mărfurile, în Euroregiunea Siret–Prut–Nistru. 

Fiecare dintre ei are la dispoziţie aplicarea următoarelor trei strategii: reclamă TV, reclamă 

Radio şi inundarea pieţii cu preţuri scăzute. 

Matricea câştigurilor (numere fuzzy hexagonale) este prezentată în următorul tabel: 

Tabelul 1. Matricea fuzzy C
~

 a câştigurilor 

 t1 t2 t3 

s1 (20,25,36,44,53,64)40 (60,66,74,84,95,100)80 (10,13,17,23,27,30)20 

s2 (50,58,65,75,82,90)70 (35,40,45,55,60,65)50 (50,65,75,85,95,110)80 

s3 (56,62,66,72,78,86)70 (40,48,54,66,72,80)60 (40,43,48,50,55,66)50 

Centrele de greutate ale numerelor fuzzy trecute ca indici au fost calculate cu relaţia (4): 

40
8

64532443625220
64,53,44,36,25,20 


 , ... 

Primul program liniar din relaţiile (1) este de forma: 

3211 x~x~x~ z~ [min]   

 (6) 

   0
~

x~                                                          

1
~

x~50,55,66)(40,43,48,x~85,95,110)(50,65,75,x~23,27,30)(10,13,17,

1
~

x~66,72,80)(40,48,54,x~55,60,65)(35,40,45,x~84,95,100)(60,66,74,

1
~

x~72,78,86)(56,62,66,x~75,82,90)(50,58,65,x~44,53,64)(20,25,36,

1,2,3

350280120

360250180

370270140
























 

unde numărul fuzzy nul şi cel unitar sunt: ,0)(0,0,0,0,00
~
   şi respectiv ,1)(1,1,1,1,11

~
 . 

Rezolvarea programelor liniare cu numere fuzzy hexagonale a fost prezentată detaliat de autor 

în articolul [Gherasim O., 2017]. 

Prin înlocuirea în programul (11) a numerelor fuzzy cu centrele lor de greutate se obţine un 

program liniar clasic care se rezolvă cu algoritmului Simplex.  Simultan, se fac aceleaşi operaţii de 

pivotare şi în tabelul Simplex fuzzy ce corespunde programului iniţial (11). 

După ce am adăugat variabile de ecart şi variabile artificiale, programul clasic, devine: 
)xxx(10xxxz  [min] 9873211   

   0       x                    

1x             x            x50x80x20

1       x            x       x60x50x80

1             x            xx70x70x04

91,2,3,...,

96321

85321

74321

















 

Acestui program îi corespunde următorul tabel Simplex: 
Tabelul 2. Tabelul Simplex iniţial (0)

S  

 x1 ↓x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 DB C
B 

Fob 1 1 1 0 0 0 10 10 10 30 0 

x7 40 70 70 –1 0 0 1 0 0 1 10 

x8 80 50 60 0 –1 0 0 1 0 1 10 

x9 20 80 50 0 0 –1 0 0 1 1 10 

zj
B 1400 2000 1800 –10 –10 –10 10 10 10 30  

∆j –1399 –1999 –1799 10 10 10 0 0 0   
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Pentru alegera pivotului  80s
(0)

32    am calculat linia 



3

1i

B

iij

B

j csz .   

De exemplu:  1400102010801040z B

1   , ... 

Linia următoare se calculează prin diferenţa dintre coeficienţii de pe linia obiectiv (Fob) şi 

componentele liniei B

jz .  De exemplu:  139914001 1  , ... 

Coloana pivotului se obţine prin alegerea celei mai mici diferenţe ∆j. 

Linia pivotului este cea care realizează cel mai mic raport dintre elementele din ultima 

coloană şi cele pozitive din coloana pivotului:  
80

10

70

10

50

10
      linia  a 3-a. 

După realizarea pivotării variabila  x2  intră în bază în locul variabilei  x9. 

Pivotarea se realizează astfel: linia pivotului se împarte cu pivotul, coloana pivotului se 

completează cu 0 iar celelalte elemente se calculează după regula dreptunghiului:  

)r(
pq

)r(
pj

)r(
iq

)r(
pq

)r(
ij)1r(

ij
s

ssss
s




 , pi    or  qj          (7) 

De exemplu:   
2

45

8

180

80

20708040

s

ssss
s

)0(

32

)0(

31

)0(

12

)0(

32

)0(

11)1(

11 





 , ... 

Tabelul 3. Algoritmul Simplex 
 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 DB C

B 

Fo

b 

1 1 1 0 0 0 10 10 10 401/80 0 

x7 45/2 0 105/4 –1 0 7/8 1 0 –7/8 1/8 10 

x8 135/2 0 115/4 0 –1 5/8 0 1 –5/8 3/8 10 

x2 1/4 1 5/8 0 0 –1/80 0 0 1/80 1/80 1 

zj
B 3601/4 1 550.625 –10 –10 1199/80 10 10 –

1199/80 

401/80  

∆j –899 0 –549.6 10 10 –14.9 0 0 24.99   

Fo

b 

1 1 1 0 0 0 10 10 10 1/60 0 

x1 1 0 7/6 –2/45 0 7/180 2/45 0 –7/180 1/180 1 

x8 0 0 –50 3 –1 –2 –3 1 2 0 10 

x2 0 1 1/3 1/90 0 –1/45 –1/90 0 1/45 1/90 1 

zj
B 1 1 –498.5 29.97 –10 –19.98 –29.96 10 1199/60 1/60  

∆j 0 0 499.5 –29.97 10 19.98 39.96 0 –9.98   

Fo

b 

1 1 1 0 0 0 10 10 10 1/60 0 

x1 1 0 23/54 0 –2/135 1/108 0 2/135 –1/108 1/180 1 

x4 0 0 –50/3 1 –1/3 –2/3 –1 1/3 2/3 0 0 

x2 0 1 14/27 0 1/270 –2/135 0 –1/270 2/135 1/90 1 

zj
B 1 1 51/54 0 –1/90 –1/180 0 1/90 1/180 1/60  

∆j 0 0 0.05... 0 0.01... 0.00... 10 9.989..

. 

9.994...   

Căutarea noului pivot şi operaţia de pivotare pentru obţinerea unui nou tabel Simplex se repetă 

până când pe linia lui ∆j  nu mai sunt diferenţe negative. 

Soluţia şi valoarea optimă a programului liniar clasic se obţine din coloana DB a ultimului 

tabel Simplex: 

180

1
 x1  ,  

90

1
 x 2  ,  0 x 3...      

60

1
z min

1  . 
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În continuare vom face aceleaşi pivotări în tabelul Simplex al programului liniar fuzzy. 

În tabel se trec numai coloanele care au avut un rol activ:  x1,  x2 ,  x4  şi  DB.  

Nici liniile coeficienţilor funcţiei obiectiv,  zj
B  şi  ∆j  nu mai sunt necesare. 

Coloanele pivoţilor deja folosiţi nu se mai calculează. 

Tabelul 4. Tabelul Simplex iniţial (0)S
~

 (cu numere fuzzy)  –  pivot:  
)0(

32s~  

 x1 x2 x4 DB 

 20 50 –1 1 

 25 58 –1 1 

 36 65 –1 1 

x7 44 75 –1 1 

 53 82 –1 1 

 64 90 –1 1 

 40 70 –1 1 

 60 35 0 1 

 66 40 0 1 

 74 45 0 1 

x8 84 55 0 1 

 95 60 0 1 

 100 65 0 1 

 80 50 0 1 

 10 50 0 1 

 13 65 0 1 

 17 75 0 1 

x9 23 85 0 1 

 27 95 0 1 

 30 110 0 1 

 20 80 0 1 

Fiecare celulă conţine cele 6 componente ale numărului fuzzy şi, sub linia punctată, centrul 

de greutate. 

Primul pivot este numărul fuzzy 
80

)0(

32 )110,95,85,75,65,50(s~  . 

Vom calcula prima componentă cu aceeaşi regulă a dreptunghiului din relaţia (7): 





)0(

32

)0(

31

)0(

12

)0(

32

)0(

11)1(

11
s~

s~s~s~s~
s~  

80

20708040

)110,95,85,75,65,50(

)30,27,23,17,13,10()90,82,75,65,58,50()110,95,85,75,65,50()64,53,44,36,25,20( 
  

Realizarea operaţiilor cu numere fuzzy respectă definiţiile din relaţiile (5). 

Primul produs de la numitor se calculează cu ajutorul formulei corespunzătoare din relaţiile 

(5), astfel: 

 8040 )110,95,85,75,65,50()64,53,44,36,25,20(  





2

)110,95,85,75,65,50(40)64,53,44,36,25,20(80 8040  

 ])110,95,85,75,65,50()64,53,44,36,25,20(2[20 8040  

 ])110,95,85,75,65,50()128,106,88,72,50,40[(20 8080  

 160)238,201,173,147,115,90(20 3200)5120,4240,3520,2880,2000,1600(  

Al doilea produs se calculează similar: 

14002070 )1950,1765,1555,1245,1035,850()30,27,23,17,13,10()90,82,75,65,58,50(   

Diferenţa se calculează astfel: 

3200)4760,4020,3460,2940,2300,1800(  1400)1950,1765,1555,1245,1035,850(  
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 1800)8504760,10354020,12453460,15552940,17652300,19501800(  

1800)3910,2985,2215,1385,535,150(  

Împărţirea se realizează ca şi înmulţirea apoi, în final, se împart toate cele 6 componente la 

pătratul centrului de greutate al numărătorului: 




80

1800

)110,95,85,75,65,50(

)3910,2985,2215,1385,535,150(
 





2

801800

80

)110,95,85,75,65,50()3910,2985,2215,1385,535,150(
 


6400

)255400,204900,165100,122900,79900,39000( 144000  

)1(

115.22 s~)90625.39  ,01563.32  ,79688.25  ,20313.19  ,48438.12  ,09375.6(   

Acest ultim rezultat se regăseşte în prima celulă din Simplexul de mai jos. 

Toate celelalte operaţii ale pivotărilor se realizează similar. 

Tabelul 5. Simplexul fuzzy )(S 1~
  –  pivot:  

)1(

11s~  

 x1 x2 x4 DB 

 6.09375 0 –1.28125 –0.05469 

 12.48438 0 –1.14063 0.02891 

 19.20313 0 –1.04688 0.08984 

x7 25.79688 0 –0.95313 0.16016 

 32.01563 0 –0.85938 0.22109 

 39.90625 0 –0.71875 0.30469 

 22.5 0 –1 0.125 

 39.84375 0 0 0.16406 

 52.20313 0 0 0.26172 

 61.85938 0 0 0.33203 

x8 72.64063 0 0 0.41797 

 83.04688 0 0 0.48828 

 95.15625 0 0 0.58594 

 67.5 0 0 0.375 

 0.14063 1 0 0.01016 

 0.18281 1 0 0.01133 

 0.22344 1 0 0.01211 

x2 0.27656 1 0 0.01289 

 0.31719 1 0 0.01367 

 0.35938 1 0 0.01484 

 0.25 1 0 0.0125 
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Tabelul 6. Simplexul fuzzy )(
S

2~
  –  pivot:  

)2(

23s~  

 x1 x4 DB 

 1 –0.06789 –0.00046 

 1 –0.05697 0.00218 

 1 –0.04874 0.00437 

x1 1 –0.04015 0.00674 

 1 –0.03143 0.00887 

 1 –0.02199 0.0117 

 1 –0.04444 0.00556 

 0 1.38802 –0.29427 

 0 2.05687 –0.16371 

 0 2.68239 –0.05799 

x8 0 3.31208 0.05868 

 0 3.9126 0.16128 

 0 4.67866 0.29844 

 0 3 0 

 0 0.00506 0.00355 

 0 0.0075 0.00659 

 0 0.00987 0.00961 

x2 0 0.01235 0.01262 

 0 0.0146 0.01543 

 0 0.01741 0.01906 

 0 0.01111 0.01111 

La ultima pivotare se calculează numai coloana  DB. 

Tabelul 7. Simplexul fuzzy final )(S 3~
 

 DB 

x1 (0.00072, 0.0028, 0.0046, 0.0065, 0.00825, 0.01053)1/180 

x4 (–0.049,  –0.027,  –0.009, 0.009,  0.027,  0.049)0 

x2 (0.00447,  0.00721,  0.0098,  0.01241,  0.01488,  0.01803)1/90 

60

1

90

1

180

1
 x~  x~  z~ *

2

*

1

min

1   

Valoarea jocului şi strategia mixtă optimă a firmei J1 sunt date de relaţiile: 

min

1z~ 

1
~

v~  ,    x~v~p~ *

1

*

1  ,    x~v~p~ *

2

*

2  . 

Centrul de greutate se conservă la toate operaţiile prezentate, şi, prin urmare: 

60
z~ 

1
v

min

1




 ,  
3

1

180

1
60   x~v  p *

1

*

1  ,  
3

2

90

1
60  x~v  p *

2

*

2   









 0,

3

2
,

3

1
 P

~*  

Program liniar dual, al doilea din relaţiile (1), este de forma: 

32132 y~y~y~z~ [min]z~[max]   

 (8) 

   0
~

y~                                                          

1
~

y~50,55,66)(40,43,48,y~85,95,110)(50,65,75,y~23,27,30)(10,13,17,

1
~

y~66,72,80)(40,48,54,y~55,60,65)(35,40,45,y~84,95,100)(60,66,74,

1
~

y~72,78,86)(56,62,66,y~75,82,90)(50,58,65,y~44,53,64)(20,25,36,

1,2,3

350280120

360250180

370270140
























 

După adăugarea variabilelor de ecart şi artificiale, programul clasic asociat este dat de 

următoarele relaţii: 
)yyy(10yyy[min]z[max]z 98732132   
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   0
~

y                                       

1y            y              y05y08y02

1        y           y         y60y05y08

1              y           yy70y70y04

1,2,3

96321

85321

74321

















 

Algoritmul Simplex  aplicat programului clasic este următorul: 
Tabelul 8. Tabelul Simplex iniţial (0)

S  

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 DB C
B 

Fob –1 –1 –1 0 0 0 10 10 10 30 0 

y7 40 80 20 1 0 0 1 0 0 1 10 

y8 70 50 80 0 1 0 0 1 0 1 10 

y9 70 60 50 0 0 1 0 0 1 1 10 

zj
B 1800 1900 1500 10 10 10 10 10 10 30  

∆j –1801 –1901 –1501 –10 –10 –10 0 0 0   

Pivotările se realizează cu următorii pivoţi: 80s )0(

12  , 5.67s )1(

23    şi  )6.(16s )2(

31  . 

Cele trei poziţii ale pivoţilor au fost marcate cu bold. 

Soluţia programului clasic asociat este:   *

3

*

1 y
300

1
0.00(3)   y  ,   

100

1
0.01   y*

2   

Tabelul 9. Algoritmul Simplex 
 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 DB CB 

Fob –1 –1 –1 0 0 0 10 10 10 6.2375 0 

y2 0.5 1 0.25 0.0125 0 0 0.0125 0 0 0.0125 –1 

y8 45 0 67.5 –0.625 1 0 –0.625 1 0 0.375 10 

y9 40 0 35 –0.75 0 1 –0.75 0 1 0.25 10 

zjB 849.5 –1 1024.75 –13.7625 10 10 –13.7625 10 10 6.2375 201 

∆j –850.5 0 –1025.75 13.7625 –10 –10 23.7625 0 0 23.7625 –201 

Fob –1 –1 –1 0 0 0 10 10 10 0.53893 0 

y2 0.33333 1 0 0.01481 –0.0037 0 0.01481 –0.0037 0 0.01111 –1 

y3 0.66667 0 1 –0.00926 0.01481 0 –0.00926 0.01481 0 0.00556 –1 

y9 16.66667 0 0 –0.42593 –0.51852 1 –0.42593 –0.51852 1 0.05556 10 

zjB 165.6667 –1 –1 –4.26485 –5.19631 10 –4.26485 –5.19631 10 0.53893 102 

∆j –166.6667 0 0 4.26485 5.19631 –10 14.26485 15.19631 0 29.46107 –102 

Fob –1 –1 –1 0 0 0 10 10 10 –0.01667 0 

y2 0 1 0 0.02333 0.00667 –0.02 0.02333 0.00667 –0.02 0.01 –1 

y3 0 0 1 0.00778 0.03555 –0.04 0.00778 0.03555 –0.04 0.00(3) –1 

y1 1 0 0 –0.02556 –0.03111 0.06 –0.02556 –0.03111 0.06 0.00(3) –1 

zjB –1 –1 –1 –0.00555 –0.01111 0 –0.00555 –0.01111 0 –0.01667 3 

∆j 0 0 0 0.00555 0.01111 0 10.00555 10.01111 10 30.01667 –3 

Pentru realizarea celor 3 pivotări în tebelele Simplex ce corespund programului fuzzy din 

relaţiile (8) se vor păstra primele 3 coloane şi coloana  DB. 
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Tabelul 10. Tabelul Simplex iniţial (0)S
~

 

 y1 y2 y3 DB 

 20 60 10 1 

 25 66 13 1 

 36 74 17 1 

y7 44 84 23 1 

 53 95 27 1 

 64 100 30 1 

 40 80 20 1 

 50 35 50 1 

 58 40 65 1 

 65 45 75 1 

y8 75 55 85 1 

 82 60 95 1 

 90 65 110 1 

 70 50 80 1 

 56 40 40 1 

 62 48 43 1 

 66 54 48 1 

y9 72 66 50 1 

 78 72 55 1 

 86 80 66 1 

 70 60 50 1 

Tabelul 11. Simplexul fuzzy )(S 1~
 

 y1 y2 y3 DB 

 0.3125 1 0.15625 0.01094 

 0.3625 1 0.18438 0.01141 

 0.45625 1 0.22188 0.01203 

x7 0.5375 1 0.275 0.01281 

 0.62813 1 0.31719 0.01367 

 0.7125 1 0.34375 0.01406 

 0.5 1 0.25 0.0125 

 24.375 0 44.0625 0.21875 

 31.71875 0 52.625 0.26719 

 39.5 0 61.4375 0.32656 

x8 49.5 0 72.21875 0.4125 

 59.09375 0 83.04688 0.48828 

 65 0 90.9375 0.53125 

 45 0 67.5 0.375 

 20.125 0 21.875 0.09375 

 27.5 0 25.9375 0.14688 

 34.6875 0 31.3125 0.20313 

x2 43.875 0 37.4375 0.2875 

 53.34375 0 43.9375 0.35781 

 59.625 0 49.625 0.40625 

 40 0 35 0.25 
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Tabelul 12. Simplexul fuzzy )(
S

2~
 

 y1 y2 y3 DB 

 0.15104 0.73958 0 0.00743 

 0.21044 0.83472 0 0.00873 

 0.28787 0.93264 0 0.01014 

x1 0.37288 1.05243 0 0.01188 

 0.45578 1.17274 0 0.01359 

 0.52245 1.26042 0 0.01479 

 0.33333 1 0 0.01111 

 0.39815 0 1 0.00343 

 0.49483 0 1 0.00414 

 0.59599 0 1 0.00495 

x8 0.7233 0 1 0.00603 

 0.84784 0 1 0.00703 

 0.93056 0 1 0.00768 

 0.66667 0 1 0.00556 

 0.30208 0 0 –0.05542 

 6.18499 0 0 –0.01722 

 12.70235 0 0 0.02748 

x2 20.2446 0 0 0.08264 

 27.45727 0 0 0.12986 

 32.79977 0 0 0.16445 

 16.66667 0 0 0.05556 

Tabelul 13. Simplexul fuzzy final )(S 3~
 

 DB 

y2 (0.00074, 0.00404, 0.00774, 0.01204, 0.01612, 0.01915)0.01 

y3 (–0.00151, 0.00016, 0.00214, 0.00445, 0.00655, 0.00815)0.00(3) 

y1 (–0.00163, 0.0001, 0.00209, 0.0045, 0.00664, 0.00821)0.00(3) 

Valoarea jocului şi strategia mixtă optimă a firmei J2 sunt calculate astfel: 

60

1

300

1

100

1

300

1
)3(00.001.0)3(00.0 y~  y~  y~  z~ *

3

*

2

*

1

min

2   

60
z~ 

1
v

min

2




 ,   *

3

*

1

*

1 q20.0
5

1

300

1
60   y~v  q ,  

60.0
5

3

100

1
60   y~v  q *

2

*

2   

)20.0 ,60.0 ,20.0(
5

1
 ,

5

3
 ,

5

1
  Q

~ * 







 . 

Să reamintim şi strategia mixtă optimă a firmei J1:     )0, 67.0, 33.0(0 ,
3

2
 ,

3

1
  x * 








  

În concluzie, agentul economic J1, din Iaşi, aplică în euroregiune doar două strategii (din cele 

3): face reclamă la Radio în proporţie de 67%  şi  la  TV în proporţie de 33%. 

Agentul economic J2, din Chişinău, aplică în euroregiune reclama la Radio în proporţie de 

60%, reclama la TV în proporţie de 20% dar inundă şi piaţa cu preţuri scăzute tot în proporţie de 20%. 

Chiar dacă valorile câştigurilor iniţiale ale jocului nu au fost cunoscute cert, în final, utilizând 

centrele de greutate asociate numerelor fuzzy hexagonale, am determinat soluţia clară a jocului 

(probabilităţile strategiilor mixte aplicate de cei doi agenţi economici aflaţi pe cele două maluri ale 

Prutului). 
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ENSURING THE PERFORMANCE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

MANAGEMENT IN MOLDOVA’S SERVICES FROM THE GOALS AND 

RESULTS PERSPECTIVE 
 

ASIGURAREA PERFORMANȚEI ÎN MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII DE 

ANTREPRENORIAT ÎN SFERA SERVICIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA DIN 

PERSPECTIVA SCOPURILOR ȘI REZULTATELOR 

 

Vladimir GOLOVCO1 

 
Abstract 

Successful entrepreneurial activity is possible when a clear formulation of the main objectives is steeled down, 

which (concerning the domain of services) represents the basis of the planning and activity organization. Good 

formulation of main objectives serves well to the comparative bases formation, the examination of the contracts and 

current obligations values, motivation and stimulation of the staff work. However, end result will be the enterprises 

(from service domain) operation result, which can be reached under favorable conditions. 

Key words: services, purpose and result, entrepreneur, economic growth, financial resources 

JEL: M10, M19, M21 

 

Teoria și metodologia din domeniul managementului permite evidențierea dispozițiilor și 

recomandărilor generale care trebuie să fie respectate pentru determinarea scopurilor activității de 

antreprenoriat: scopurile trebuie să fie clare și concrete; scopurile trebuie să fie fundamentate și 

reale, pentru a fi atinse de către o întreprindere concretă; scopurile trebuie să aibă un sistem concret 

de evaluare; scopurile trebuie să fie suficient de flexibile și să fie examinate în dependență de 

schimbarea factorilor externi și interni; scopurile trebuie să fie independente și concurente. 

Economia modernă este o combinație organică a unei varietăți de piețe, cum ar fi piața de 

mărfuri, piața de capital, piața forței de muncă și a serviciilor, și altele. Ele sunt strâns corelate și 

sunt cauzate reciproc. Astfel, dezvoltarea pieței serviciilor a provocat producerea noilor tipuri de 

bunuri culturale, de uz casnic, de deservire, precum și creșterea cererii pentru echipamente și 

tehnologii moderne. Și viceversa, creșterea producției nu este posibilă fără dinamica 

corespunzătoare a serviciilor. Orice încălcare a bilanțului acestor evenimente conduce în mod 

necesar la pierderi economice, perturbări în economie în ansamblu [1, p.p. 431-436]. Prin urmare, în 

multe cazuri, sarcina statului este de a crea condiții și premise pentru dezvoltarea normală și 

naturală în ansamblu și separată a acestor fenomene economice.   

O activitate antreprenorială de succes este posibilă doar cu condiția unei formulări clare a 

scopurilor puse, ceea ce reprezintă baza planificării și organizării activității în domeniul serviciilor. 

Scopul permite formarea bazelor comparative, examinarea valorii contractelor și obligațiilor 

curente, crearea motivației și stimularea activității personalului. Cu toate acestea, ca scop final va fi 

perceput rezultatul funcționării întreprinderilor din sfera serviciilor, care va putea fi atins în 

condițiile favorabile pentru aceasta. În același timp, scopul principal este subdivizat într-un sistem 

de scopuri generale, care au un caracter fie extern fie intern, conform sferei de management.  

Scopul principal al multor întreprinderi particulare reprezintă maximizarea profitului, în 

timp ce o semnificație mai mare o are, la moment, creșterea valorii acestui tip de activitate. În cazul 

orientării antreprenorului asupra maximizării profitului, trebuie de considerat, că înafara profitului 

se ia în calcul și creșterea potențială a firmei, precum, riscul investițional și factorii de pe piață. De 

aceea, antreprenorul care urmărește acest scop, trebuie să țină cont de următoarele: este necesară 

organizarea gestionării riscurilor; trebuie de mărit în continuu vânzările, cota de piață, nomenclatura 

serviciilor, activând astfel tendința de creștere; societatea trebuie să susțină acest tip de afaceri; este 

necesar managementul financiar și cel comercial, etc. [2, p.p.75-92]. În prezent, în teoria și practica 
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mondială a afacerilor s-a răspândit conceptul creării unui sistem de valori pentru trei grupuri sociale 

[3, p.p.102-115]: 

▪ proprietarii de întreprinderi (costul pe piață a acțiunilor, dividende, resurse financiare); 

▪ personalul și furnizorii (atmosferă de lucru favorabilă, stabilitate, relații durabile); 

▪ consumatorii (calitatea serviciilor, prețul). 

Procesul de creare a valorilor reprezintă satisfacerea necesităților grupului și ale individului, 

iar în rezultat structura antreprenorială obține recunoașterea activității sale. Baza realizării funcției-

scop o reprezintă strategia de piață, în cadrul căreia se realizează avantajele concurențiale ale 

întreprinderii, asigurându-i astfel o poziție stabilă pe piața serviciilor. 

În condițiile economice de piață, dintre toate scopurile, cele mai prioritare sunt scopurile 

economice, care include: creșterea profitului din activitatea comercială; accelerarea procesului de 

recuperare a investițiilor de capital, creșterea bunăstării angajaților; rezolvarea problemelor sociale 

ale întreprinderii; obligațiile economice față de regiune. 

Primele două scopuri din cele expuse mai sus au un caracter pur economic, ultimele însă- 

mai mult social-economic. Asigurarea stabilității și siguranței activității de antreprenoriat deseori se 

opune unui alt scop important - atingerea unei eficiențe înalte, care este determinată de compararea 

rezultatelor și cheltuielilor, ceea ce înseamnă, că fără cheltuielile care ar influența nivelul 

eficacității, ar fi imposibil de asigurat o siguranță înaltă a activității antreprenorului în sfera 

serviciilor. 

Din acest motiv, mulți antreprenori au deseori de rezolvat problema scopului dezvoltării, 

deși fiecare dintre aceste scopuri au o importanță majoră. Pentru întreprinderile mai mari, mai 

oportun și mai semnificativ este de a asigura funcționarea stabilă, care scade riscul de pierdere a 

capitalului.  

Însă, aceasta nu înseamnă că marile structuri antreprenoriale din sfera serviciilor nu sunt 

motivate de profit. De obicei, acestea au o eficiență a economiei destul de înaltă, ceea ce le permite 

să acorde o atenție mai sporită aspectelor ce țin de siguranța întreprinderii, stabilitatea poziției pe 

piața serviciilor.  

În Figura 1 este arătată schema formării avantajului concurențial al întreprinderilor, care se 

bazează pe prețurile mici, calitatea înaltă și specializarea profundă. 
Figura 1. Formarea avantajului concurențial al întreprinderii din sfera serviciilor 

 Valoarea pentru consumatori  

   

Nișa de piață, comună cu cea 

a concurenților 

Calitate standard 

Prețuri mai mici 

 Nișa de piață, comună cu cea a 

concurenților 

O calitate mai înaltă 

Prețuri înalte 

 O nișă de piață deosebită 

Indici de calitate diferiți 

Prețuri standard 
  

  

  

  

 

Prețuri competitive 

 

  

Diferențierea serviciilor 

  

Specializarea profundă   

  

 Avantaj concurențial  

Sursa: elaborat de autor 

Astfel, pot fi evidențiate trei etape de determinare a structurilor antreprenoriale consecvente: 

orientarea către un profit maximal; atingerea unui anumit nivel sau norme de venit; păstrarea unei 

anumite cote pe piața serviciilor; asigurarea siguranței activității economice. 

În Tabelul 1 sunt arătate principalele scopuri ale organizării producerii de servicii și 

direcțiile de acțiune pentru realizarea lor. Majoritatea întreprinderilor din sfera serviciilor nu au 

careva scopuri de bază bine definite sau scopuri ce definesc activitatea antreprenorială. Însă 

scopurile întreprinderii sunt nemijlocit legate de funcțiile sale de bază. În conformitate cu scopurile 

indicate, funcțiile principale ale întreprinderii pot fi divizate în două grupuri: - funcțiile care asigură 
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creșterea eficacității economice a activității de antreprenoriat; - funcțiile care asigură creșterea 

siguranței activității economice. 
Tabelul 1. Scopurile fundamentale ale organizării procesului de producere de servicii și direcțiile acțiunilor 

pentru realizarea acestora 
 

Domeniul de activitate 

Scopurile fundamentale ale 

organizării procesului de 

producere a serviciilor 

Direcțiile de realizare a 

scopurilor 

Producerea serviciilor și vânzarea 

consumatorilor 

Satisfacerea cererii 

consumatorilor de a îndeplini 

comenzile în contracte. Efectuarea 

planurilor și contractelor calitativ și 

în termenii stabiliți. 

Organizare de cercetări de 

marketing a proceselor tehnologice, 

fluxurilor de materiale, întreținerea 

producerii, vânzării. 

Creșterea calității și asigurarea 

competitivității serviciilor 

Elaborarea unor noi tipuri de 

servicii și perfecționarea celor 

produse, conform cererii de pe 

piață. Asigurarea stabilității calității 

serviciilor. 

Organizarea marketingului, 

pregătirea produceri noilor servicii, 

asigurarea calității serviciilor, 

suportul metrologic. 

Utilizarea rațională a resurselor Creșterea productivității muncii. 

Îmbunătățirea utilizării mijloacelor 

fixe și a capacității de producție. 

Reducerea duratei ciclului de 

producție. Raționalizarea fluxurilor 

de informații. 

Organizarea muncii, mișcarea 

obiectelor de muncă, fluxurile de 

informații privind funcționarea 

uneltelor de muncă. 

Dezvoltarea producției de servicii 

pe baza NTP 

Îmbunătățirea bazei tehnologice. 

Creșterea nivelului de organizare a 

producției, a forței de muncă și a 

managementului. 

Formarea și implementarea 

planurilor de dezvoltare a 

întreprinderii. 

Perfecționarea relațiilor economice 

intre formale 

Crearea condițiilor organizatorice 

pentru gestionarea interesului 

economic al angajaților  ai 

întreprinderii, precum și unor 

angajați separat. 

Perfecționarea structurii de 

producție a întreprinderii. 

Organizarea relațiilor între firme. 

Organizarea socială Crearea condițiilor pentru 

îmbunătățirea calității muncii, care 

ar răspunde nevoilor sociale ale 

lucrătorilor. 

Organizarea muncii, formarea 

culturii organizaționale, umanizarea 

muncii. 

Sursa: elaborat de autor 

În ultimii ani, dezvoltarea științifică a aspectelor teoretice și aplicate ale abordării sistemice 

a managementului în diferite domenii de gestiune s-a dezvoltat considerabil, acestea vizează 

dezvăluirea tuturor interrelaționărilor în sistemele de management, utilizând metodele de modelare 

logică, matematică și organizațională. Aceste studii se bazează pe identificarea clară și 

cuprinzătoare a problemelor, stabilirea și descrierea limitelor lor, definirea obiectivelor soluționării 

lor și crearea mecanismelor pentru atingerea acestor obiective [4, p.]. 

Formarea unui sistem eficient de management al antreprenoriatului în sectorul serviciilor 

presupune localizarea tendințelor de inerție în gestionarea nivelurilor micro și macro, utilizarea unor 

metode multiple de sprijin al statului pentru dezvoltarea antreprenoriatului în țară, în diverse 

industrii. În condițiile actuale, obiectivele sistemului de management al antreprenoriatului orientat 

spre dezvoltarea socială a sferei serviciilor sunt determinate de un set de probleme, principala 

problemă fiind utilizarea formelor eficiente de organizare a muncii, metodele de luare a deciziilor, 

celor mai inovative mijloace de procesare și transmitere a informației. 

Din punctul de vedere practic, cea mai potrivită clasificare a obiectivelor și funcțiilor 

managementului este următoarea: obiectivele generale și funcțiile principale ale managementului, 

care sunt determinate de sfera serviciilor în general; obiective și funcții concrete ale 

managementului, determinate de anumite întreprinderi și organizații ce prestează servicii. 

Obiectivele generale ale managementului sunt determinate din scopurile managementului, 
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resurselor și condițiilor necesare pentru o dezvoltare eficientă a antreprenoriatului în sectorul 

serviciilor. 

Fiecare grup include în general câte 4 funcții. În Figura 2 sunt demonstrate principalele 

scopuri și funcții ale întreprinderii din sfera serviciilor. 
Figura 2. Principalele scopuri și funcții ale întreprinderii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: elaborat de autor 

Așadar, elaborarea strategiilor de dezvoltare a structurii antreprenoriale în sectorul 

serviciilor, independent de forma sa organizațional – juridică și forma de proprietate, presupune 

determinarea scopurilor și idealurilor de dezvoltare. O astfel de înțelegere și viziune a scopului de 

către antreprenor creează sentimentul de perspectivă, asigură continuitatea scopurilor de dezvoltare 

a întreprinderii sale. Conceptul de management conform rezultatelor este un supliment obligatoriu 

al managementului conform scopurilor și este imposibil fără o dezvoltare multilaterală a 

conducătorului, precum și a dorinței personalului întreprinderii de a atinge rezultate economice. 

De aceea, scopurile și obiectivele sistemului de management (după scopuri și rezultate) 

trebuie să fie determinate în fiecare caz separat, cu luarea în considerare a caracteristicilor fiecărei 

industrii precum și a condițiilor regionale de dezvoltare. Gestionarea dezvoltării activității de 

antreprenoriat în sectorul serviciilor, este legată de îndeplinirea noilor obiective în ceea ce privește 

atingerea scopurilor care, în esența lor sunt obiective de gestionare a strategiilor de dezvoltare, în 

dependență de modul intensiv sau extensiv de dezvoltare [5, p.p.4-7].  

Prezența strategiilor contribuie la scăderea riscului la luarea deciziilor manageriale. În  cazul 

unei astfel de abordări, sistemul de gestionare trebuie format din specialiști înalt calificați și 

experimentați, care ar fi în stare să realizeze o strategie inovativă care, la rândul său, reprezintă un 

produs al analizei raționale și a deciziilor manageriale . 

Pentru a crește nivelul eficienței sistemului managerial conform scopurilor și rezultatelor se 

recomandă încheierea unor acorduri-țintă cu fiecare dintre managerii diferitor tipuri de servicii din 

cadrul întreprinderii. În același timp, o astfel de abordare a managementului necesită perfecționarea 

evidenței rentabilității, stimularea venitului marginal care include un set de măsuri pentru 

stimularea vânzărilor și scăderea costului de producție. Întrebările ce țin de activitatea de ordin 

contabil-analitic, include un șir de prevederi legale, decizii manageriale care trebuie văzute ca 

direcții obligatorii a activității manageriale. 
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METHODOLOGY AND STEPS TO IMPLEMENT THE CRM SYSTEMS AS 

FACTOR OF STRENGTHENING LONG-TERM COMPETITIVENESS OF 

COMPANIES 
 

METODOLOGIA ȘI ETAPELE DE IMPLEMENTARE A SISTEMELOR CRM CA 

FACTOR DE CONSOLIDARE A COMPETITIVITĂȚII COMPANIILOR PE 

TERMEN LUNG 

 

Olga GOREMICHINA1 

 
Abstract 

The paper deals with the aspects of building long-term stable business and raising competitiveness of 

companies under marketing relationships based on the customer relationship management (CRM) approach. The 

facilities and advantages of CRM systems are described that apply advanced managerial and information technologies. 

The principal CRM subsystems and blocks are illustrated and described. On the base of the analysis of successful 

implementations a methodology and steps of the introduction of CRM systems are offered, with indicating necessary 

rules and procedures for each step. It is shown that for the implementation of a CRM system to be efficient it is required 

for the company to be thoroughly prepared, restructuring many business processes, which, in the end, is a prerequisite 

of its long-term competitive advantage. 

Key words: customer relationship management, CRM system, relationship marketing 

JEL: M15, M14, M31  

 

1. Introduction 

Today, the most developed countries are at the stage of transition to the so-called "new 

economy", which is characterized by unprecedented fierce competition, intensification of 

globalization processes, rapid change, increased capital flows, rapid obsolescence of technology, 

ideas and professions. These trends immediately respond to the philosophy of modern business - the 

relationship marketing, in which the Customer Relationship Management (CRM) approach or 

concept that plays a key role [1, p. 11]. 

CRM is a concept and business strategy aimed at building a sustainable business, the core of 

which is a customer-oriented approach. CRM puts the customer's request into the center of business 

processes, that is, it is aimed primarily at meeting the needs and requirements of the customer. In 

accordance with the philosophy, the company should be guided not by the desire to close a single 

transaction, which will bring a short-term result, but to strive to establish a relationship with the 

consumer, profitable in the long run. Priority should be given to retaining the existing customers 

and to achieving maximum results from joint activities for the entire period of interaction [1, p. 22; 

2, p. 25]. The need to build long-term relationships is stressed, for example, by F. Kotler [3, p. 46]. 

The essence of the CRM approach is the following: the retention of existing customers, knowledge 

of your client and his needs, the priority of relationships over the product. 

Despite a high demand for CRM systems (the volume of the world market of CRM systems 

in 2017 is estimated to be $ 36.5 billion, with an average annual growth rate of 15.1% [4]), the level 

of success of such projects is not large enough. The disappointing results of many projects for the 

implementation of CRM systems are most often associated with the lack of a well-conceived 

methodology for the introduction of these systems in companies. 

 

2. Description and facilities of CRM systems 

The need for the emergence of CRM systems as such arose directly from the requirements 

of the market. Constantly increasing competition, hard struggle for each potential customer, 
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growing customer demands (to a large extent, to the quality of services by the provider) - these and 

many other factors led to the creation of a customer-oriented business strategy. 

In the conditions of an avalanche-like growth of information, which became possible to be 

stored and processed, naturally came to making competent choice of customers in a certain market 

sector for their servicing at the right time and in the right place. A company that does not have a 

monopoly on the market inevitably faces the question of customer’s retention. In today's market 

conditions, this task is becoming more and more difficult to implement, which means that planning 

real volumes and turnovers is becoming a very serious problem. Without a clearly structured, well 

thought-out system that includes a database with the most complete and detailed information about 

the customer and the range of services provided, as well as the analysis and planning tools for 

relations with this client, the task of retention (other things being equal with competitors) becomes 

practically unrealizable. CRM strategy is based on the use of advanced management and 

information technologies, through which a company gathers information about its customers at all 

stages of its life cycle (attraction, retention, loyalty), processes and then uses it in the interests of its 

own business by building mutually beneficial relationships [1, pp. 228-230]. 

In the framework of CRM strategy, such concepts as "CRM system", “CRM technologies”, 

“CRM software” are often used. CRM system is an information system for marketing monitoring of 

customer relationships, which allows you to gather and systematize existing knowledge about 

customers and transactions with them, make analyses and forecasts based on them, upload these 

data, and facilitate simplification of contacts with customers. CRM technology is an interrelated 

collection of means and methods of information processing on customer relationships. CRM 

applications mean both software and hardware, directly serving the processes of relations with 

customers in a particular company. 

Figure 1 shows the main features and benefits that the CRM system provides. 
Figure 1. CRM system facilities 

 
In accordance with the performed basic functions, three types of CRM systems can be 

distinguished: Operational, Analytical and Collaborative [1, pp. 23-24; 5]. 

The primary goal of CRM systems is to integrate and automate sales, marketing, and 

customer support. Therefore, these systems typically have a dashboard that gives an overall view of 

the three functions on a single page for each customer that a company may have. The dashboard 

may provide client information, past sales, previous marketing efforts, and more, summarizing all 

of the relationships between the customer and the firm. 

Operational CRM is made up of 3 main components: sales force automation, marketing 

automation, and service automation. 
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Sales force automation works with all stages in the sales cycle, from initially entering 

contact information to converting a prospective client into an actual client. Sales force automation 

implements Sales promotion analysis, automates the tracking of a client's account history for 

repeated sales or future sales and coordinates sales, marketing, call centers, and retail outlets. It 

prevents duplicate efforts between a salesperson and a customer and also automatically tracks all 

contacts and follow-ups between both parties [6]. 

Marketing automation focuses on easing the overall marketing process to make it more 

effective and efficient. CRM tools with marketing automation capabilities can automate repeated 

tasks, for example, sending out automated marketing emails at certain times to customers, or 

posting marketing information on social media. The goal with marketing automation is to turn a 

sales lead into a full customer. CRM systems today also work on customer engagement through 

social media [7]. 

Service automation is the part of the CRM system that focuses on direct customer service 

technology. Through service automation, customers are supported through multiple channels such 

as phone, email, knowledge bases, ticketing portals, FAQs, and more. Software tracks call times, 

call resolution and more in order to improve the efficiency of customer service within a business 

[7]. 

The role of analytical CRM systems is to analyze customer data collected through multiple 

sources, and present it so that business managers can make more informed decisions. Analytical 

CRM systems use techniques such as data mining, correlation, and pattern recognition to analyze 

the customer data. These analytics help improve customer service by finding small problems which 

can be solved, perhaps, by marketing to different parts of a consumer audience differently. Through 

the analysis of a customer base's buying behavior, a company might see that this customer base has 

not been buying a lot of products recently. After scanning through this data, the company might 

think to market to this subset of consumers differently, in order to best communicate how this 

company's products might benefit this group specifically [8]. 

Collaborative CRM system. The third primary aim of CRM systems is to incorporate 

external stakeholders such as suppliers, vendors, and distributors, and share customer information 

across organizations. For example, feedback can be collected from technical support call, which 

could help provide direction for marketing products and services to that particular customer in the 

future [9, p. 65]. 

 

3. Methodology and steps of implementing a CRM system in the company 

The introduction of an integrated CRM system is a complex, lengthy and multi-staged 

process, requiring significant financial and labor costs. To achieve the set goals, the project 

implementation requires constant monitoring by the top management and significant efforts on the 

part of the personnel of the company. 

Materials on the implementation of CRM systems in various companies with an analysis of 

the advantages and disadvantages were studied and systematized. On their base, recommendations 

and a sequence of actions on introduction of CRM system in a company have been developed. 

Figure 2 shows the optimal sequence of 7 steps of the implementation of the CRM system. 
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Figure 2. CRM system implementation steps 

 
Step 1. Strategic planning 

At this stage, it is necessary to determine the goals and objectives of the CRM system 

implementing. To do this, the company is tasked to identify the main problems associated with the 

interaction with customers and establish their causes and effects related to the organization of the 

management system. At the earliest stage, it is necessary to determine who will manage the project: 

coordinate the work of all involved parties, monitor project risks, timely and accurately report the 

project's status to the customer, suggest solutions to problematic issues and "smooth out" the sharp 

angles in the relations between project team members that inevitably arise during the project 

activities. If the company does not have a specialist with experience in carrying out projects for the 

implementation of CRM systems and sufficient time to constantly analyze the state of affairs in the 

project and coordinate work, it is better to delegate this task to an external service provider. 

Step 2. Implementing CRM approach 

The next step should be to inform the top management about the pace of implementation of 

the CRM system, as well as to provide an analysis of the conformity of the organizational and the 

functional structure of the company management to the CRM approach. The general list of 

functions performed in the course of interaction with clients is determined; their distribution by 

departments, divisions and individual employees is specified as well as the procedure for 

monitoring their implementation. As a result of such an analysis, often a duplication of the 

functions performed, shortcomings in monitoring their implementation and other inconsistencies are 

revealed, for the elimination of which recommendations for optimizing the organizational structure 

and proposals for improving business processes should be submitted. A system of procedures, 

regulations and algorithms for the interaction of the employees of the company with customers on 

the base of a common strategy is developed, as well as business logic of interaction of the front-

office and back-office in the control of processes, including transactional ones. It is recommended 

to involve the top management of the company in the project on a number of reasons: 

▪ Firstly, the introduction of any change in the usual methods of work, as a rule, causes a 

defensive reaction on a part of those people who can be affected by the changes. Obviously, the 

project manager will not be able to quickly deal with conflict situations independently and without 

the support of senior management and influence the line managers who do not obey the project 

manager. 

▪ Secondly, objectively, there are situations when it is necessary to make changes in the 

significant parameters of the project; such serious changes must be coordinated with those who bear 

personal responsibility for the return on investment. 
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▪ Thirdly, the interest and involvement of the top managers of the company in the project 

development best demonstrates the importance of the project for all employees of the company and 

has a beneficial effect on the motivation of the project team. 

Step 3. Business processes reengineering  

At this stage, the company pulls efforts on creating a communication system that ensures the 

interaction of all units (marketing, sales, and service) within the framework of the CRM concept, 

organizes the means of access to common databases via the Internet, Extranet. An effective strategy 

for implementing CRM implies that all users of the system and all services work with a common 

database. And this base has: 

▪ good data throughput for the transmission of large amounts of information; 

▪ powerful workstations for processing large amounts of information and a large number of 

customer requests; 

▪ a web infrastructure that provides a user-friendly interface for clients at any geographical 

point at any time; 

▪ computer telephony to reduce the cost of the remote customer service by phone and 

integration with other channels; 

▪ developed self-service facilities for the convenience of customers. 

Step 4. Creating common database  

In CRM systems, the core of the information system is an expanded client base that contains 

different characteristics of counterparties, properties and features, by which they are classified into 

groups, names, positions of contact persons, up to their birthdays and names of children. 

Thus, before starting implementation of the system, the marketing services of the company 

must integrate information about current and prospective customers into a common database, 

excluding situations of duplication of information. It is necessary to determine the composition and 

formats of the initial data on clients, procedures and means of entering information into the 

database. 

Step 5. Software selecting 

The optimal choice of the software, which forms the basis of the CRM system, is a very 

difficult task. Any system is just as good as it corresponds to the tasks to be solved. A universal 

CRM system, suitable for any sector of economy, does not exist. Each industry is specific, therefore 

a standard set of functions included in a typical configuration may not be in full demand. For each 

type of company, and in the process of implementation for every particular company, an individual, 

suitable for specific working conditions, solution should be searched for. Figure 3 shows the types 

of CRM software solutions and advantages and disadvantages related to their implementations. 
Figure 3. Types of CRM software solutions 
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solutions of a significant part of the tasks or it will be necessary to attract huge additional funds in 

the development of additional programs that will perform the missing functions. Inefficient can also 

be the choice of a complex software package, most of the functions of which will not be in demand 

in a particular company. 

For an optimal choice of a CRM system, along with a correct understanding of the basic 

tasks of implementation, it is equally important to correctly calculate its budget. It should be borne 

in mind that the costs of implementing the business management solutions include not only the 

costs of purchasing the software product itself. The cost of licenses / workplaces / 

connections, as a rule, is only 30% of investments in the IT solution, the remaining 70% 

tend to go for the implementation of the system: configuration, deployment, integration, 

maintenance, training, modernization. Those 70% are costs of equipment, of the system and 

application software, outsourced consultancy services, and also salaries for employees involved in 

the implementation and support of the CRM system, as well as total manufacturing costs associated 

with the implementation of the system. 

Step 6. Implementing CRM system 

The implementation of a CRM-system is usually carried out by its supplier - by the 

company-developer or its partners. But in order for the employees of the company to have an 

opportunity to gain experience in deploying and debugging the system, we advise to include 

relevant specialists in the working group. In general, the following sequence of actions is 

recommended: 

▪ formation of a working group on the integrated implementation of the system; 

▪ configuration of the computer network, installation and adjustment of equipment; 

▪ installation of software; 

▪ training of the "pilot" user group; 

▪ initial testing of the system; 

▪ final adjustment; 

▪ training of end users; 

▪ commissioning. 

One of the most significant and valuable results for the company in the implementation of a 

CRM system is the formalization and systematization of a huge amount of knowledge about 

effective organization of work with customers. A special value attached to this knowledge is the 

aspect of adaptation to the conditions of a particular company (management style and corporate 

culture). 

Step7. Evaluating CRM-system effectiveness  

To determine the effectiveness of the application of CRM, the organization should specify 

the goals and targets along which the achievement of these goals is monitored. If the values of the 

indicators after the introduction of the system show a positive trend in a shorter period of time than 

before implementation, then we can talk about the successful implementation of the system. In other 

words, the company itself should consider the implementation of the CRM system primarily as a 

way to achieve the desired level of key indicators that characterize its position in the market. 

There are two basic approaches to calculating the effectiveness of the implementation of 

CRM systems: marketing and economic. Criteria for marketing effectiveness of the implementation 

of the CRM system are customer loyalty and the effectiveness of relationships with them. The most 

common method for assessing the economic effect is to calculate the difference between the 

revenues received as a result of the introduction of the system and the costs of ensuring its 

operation. This is why, the most frequently used variant of valuation is the calculation of ROI 

(Return On Investment). This ratio allows you to assess the profitability of investments in the 

acquisition and implementation of a CRM system. 
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5. Conclusions 

The concept of relationship marketing based on building long-term relationships with key 

partners of the company: with consumers, suppliers, and distributors, is today the most popular and 

promising business management strategy. In the relationship marketing a key role is played by the 

CRM approach. The essence of this approach is the following: the preservation of existing 

customers, knowledge of their needs, the priority of relationships over goods. 

It is generally recognized that CRM is a business concept and strategy aimed at building a 

sustainable business, which makes it possible to increase the competitiveness of the company. The 

world market of CRM systems is dynamically developing with an average annual growth rate of 

15.1%. However, the introduction of a CRM system in the company is expensive, requiring a 

thorough preparation and restructuring of all business processes and ideology actions. To get a good 

return on the project, it is necessary to follow the best practices of implementation in this area. 
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Abstract 

Republic of Moldova is in a difficult situation at the moment, both from socio-economic point of view and 

political. According to the data of the Public Opinion Barometer (POB) from April 2017, the society is divided in two 

sides Pro EU and Pro Russia: 39% of respondents support the accession Republic of Moldova to the European Union 

(EU) and 40% support the accession to the Euro-Asian Economic Union (EEU). This dispersion of the population’s 

opinion is due to the region where the respondents have their family members, relatives, friends, acquaintances that 

work there.  

Lately, the support of the accession of Republic of Moldova to the Euro-Asian Economic Union according to 

POB data is decreasing compared to the same period of time from 2016, when this idea was supported by 46,8% of the 

respondents.  The decreased level of trust in EEU is directly interdependent to the number of migrants that worked in 

Russia in 2014-2016. According to the data of the opinion polls the number of the Moldovans that were working in 

Russia decreased from 59,3% in 2008 to 42,1% in 2016.  

According to the data of the National Bureau of Statistics of Moldova, for about 319 thousand people were 

working abroad, which constituted for about 10,6% from the total number of the population. From the total number of 

Moldovans that left abroad to work 70,5% are from rural. Due to the good job offers and low salaries, the returned 

migrants refuse to get employed in Republic of Moldova especially in the rural area. Certain returned migrants after 

some time are returning to the migration process, and others are waiting remittances from other family members that 

are still working abroad. This phenomenon  creates a dis-balance between the offer and the demand of jobs in the rural 

environment. 

To sum up, the level of development of the local market especially in the rural area is weakly, that motivates 

people to go abroad and to attract after them other members of the family, relatives, friends etc.  

Key words: migration, return migrants, labor market, jobs, remittances, the rural areas 

 

1. Introducere 

Republica Moldova actualmente se află într-o perioadă dificilă, atât din punct de vedere 

social-economic cât și politic. Conform datelor Barometrului de Opinie Publică (BOP) din aprilie 

2017, societatea moldovenească este împărțită în două tabere – pro-EU și pro-Federația Rusă:  39% 

din respondenți susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE), iar 40% din 

respondenți susțin aderarea la Uniunea Economică Eurasiatică (UEE). Această dispersare a opiniei 

publice se datorează per ansamblu regiunii de localizare a respondenților.  

Îmbucurător e faptul că, în ultima perioadă susținerea aderării Republicii Moldova la 

Uniunea Economică Eurasiatică (UEE), conform datelor BOP, este în scădere față de aceiași 

perioadă a anului 2016, care era susținută de către 46,8% dintre respondenți. Nivelul scăzut al 

încrederii în UEE este direct proporțional cu scăderea numărului de migranți care munceau în Rusia 

în perioada 2014-2016: numărul moldovenilor care munceau în Rusia a scăzut de la 59,3% în anul 

2008 până la 42,1% în anul 2016.   

Conform datelor Biroului Național de Statistică din R. Moldova, în anul 2016 peste hotare 

lucrau circa 319 mii persoane, ceea ce constituiau circa 10,6% din totalul populației tării, iar 

ponderea moldovenilor plecați din mediul rural la muncă peste hotare era de 70,5%. Din cauza 

ofertelor reduse de muncă, dar  și a salariilor mici din mediul rural, migranții reîntorși în mediul 
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rural în Republica Moldova refuză să se reangajeze. Situația este următoarea: unii migranți reîntorși 

peste o perioadă se reîncadrează în procesul de migrație, iar alții - așteaptă remitențe de la membrii 

familiei rămași peste hotare. Acest fenomen creează un dezechilibru dintre cererea și oferta 

locurilor de muncă în mediul rural. 

Din circumstanțele create se poate de menționat că nivelul de dezvoltare a pieții muncii în 

mediul rural al Republicii Moldova este slab, ceea ce motivează persoanele să migreze definitiv 

peste hotare, atrăgând după ei și membrii familiei sale, rudele, prietenii, etc., ceea ce poate provoca 

probleme grave demografice.  

Articolul a fost elaborat în baza unei analize documentare aprofundate a diferitor surse 

informaționale: cercetării aspectelor metodologico-practice ale problemei migraționiste; cercetării 

sociologice realizate în Republica Moldova în direcția ocupării forței de muncă în  sectorul rural; 

utilizării datelor statistice oferite de Biroul Național de Statistică în domeniul migrației forței de 

muncă din Republica Moldova. 

 

2. Tendinţele privind piaţa muncii din Republica Moldova 

După un deceniu de tranziţie dureroasă, în anul 2000, economia Republicii Moldova a păşit 

pe calea recuperării. Dar, în pofida creşterii economice constante (cu excepţia anului 2009), situaţia 

pe piaţa forţei de muncă s-a înrăutăţit. Pe parcursul ultimului deceniu, Republica Moldova a 

înregistrat cel mai semnificativ declin în ocuparea forţei de muncă din Europa şi din regiune. Rata 

ocupării forței de muncă a scăzut de la 54,8% în anul 2000 la 40,8% în 2016. În această perioadă, 

ţara a pierdut 341,1 de mii de locuri de muncă.  

Dacă, la începutul deceniului, rata ocupării forţei de muncă era mai mare în zonele rurale cu 

o diferență de circa 10% față de mediul urban, începând cu anul 2001 se observă o ușoară 

descreștere a ratei angajaților din mediul rural, care a durat pe o perioadă de 12 ani. In anul 2012 a 

fost atinsă cea mai mica rată de angajare în mediul rural 34,6%; din 2012 până în 2016 rata de 

ocupare în mediul rural a crescut cu aproape 5%. În mediul urban rata de angajare nu oscilează atât 

de mult, dar a suferit o scădere de circa 6% față de anul 2000. În 2016 rata ocupării devine mai 

înaltă în aria urbană cu o diferență de aproximativ 3% față de cea rurală, ca urmare a creşterii 

concentrate a populației în oraşe (figura 1). 
Figura 1. Rata de ocupare a forței de muncă în R. Moldova în funcție de zona de reședință, 2000-2017, % 

Sursa: Realizată în baza datelor http://statbank.statistica.md, vizitat la 26.06.17 

Schimbările în structura economiei au fost parţial reflectate în tendinţele ocupării forţei de 

muncă. Regresul sectorului agricol şi incapacitatea acestuia de a se moderniza şi, prin urmare, de a 

genera venituri decente, a constituit cauza principală a declinului forţei de muncă în acest sector. 

Conform datelor BNS a R. Moldova în anul 2000 în sectorul agrar munceau circa jumătate din cei 

angajați în țară, începând cu anul 2003 numărul celor angajați în acest sector a început să scadă 

ajungând în anul 2012 la 26,4%, iar către anul 2016 numărul angajaților în agricultură a avut o mica 

ascensiune de până la o treime din cei angajați (33,7%). În mediul rural ponderea celor angajați în 

agricultură a scăzut cu circa 28% în perioada 2000-2010 atingând cifra de 48,9%, iar în perioada 

2010-2016 numărul celor angajați în agricultură a crescut cu aproximativ 10% până la 58,2% din 
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cei angajați. Astfel, observăm că mai mult de jumătate din populația mediului rural este antrenată în 

agricultură, 16,1% din cei care activează sunt angajați în APL, instituții educaționale, medicină, 

puțin mai mult de 7% activează în industrie și tot atâția în comerț, 4% activează în construcții, iar 

3% în transport și comunicații.  

Fenomenul de emigrare a influenţat semnificativ rata ocupării într-un mod atât direct 

(reducerea numărului de persoane prezente fizic şi angajate în ţară), cât şi indirect (prin creşterea 

salariului de rezervare al persoanelor care au rămas în ţară). Astfel, nu doar migranţii refuză să 

revină în Republica Moldova pe motiv că salariile sunt mici (în cazul în care aceştia sunt capabili 

să-şi găsească un loc de muncă). Datele BNS arată că din toate domeniile economiei RM salariul în 

agricultură este unul cel mai mic, astfel, în 2015 acesta constituia 2994 lei sau circa 159 dolari 

SUA.  Mulţi dintre cetățenii RM depind de remitenţele migranţilor și nu sunt dispuşi să accepte 

locuri de muncă prost plătite în Republica Moldova, atâta timp cât beneficiază de transferuri 

constante, deşi nu neapărat foarte mari, de la membrii familiei care lucrează peste hotare [Popa A., 

Kolyshko R., Popova N. şi Panzica F. 2013, p. 32].  

Analizând salariile din Republica Moldova la momentul actual, se poate constata că ele sunt 

extrem de mici comparativ cu nivelul salariilor din ţările vecine sau ţările europene. Menţinerea 

nivelului scăzut al salariilor este o moştenire a economiei socialiste continuată, practic, de 

majoritatea guvernelor ţărilor aflate în tranziţie economică. În economia socialistă, salariul mic era 

compensat printr-o politică drastică a preţurilor, iar fiecare lucrător, pe lângă acest modest venit, 

beneficia, în mod gratuit, de o gamă largă de servicii sociale: asistenţă medicală, grădiniţe de copii, 

foi de odihnă, spaţiu locativ etc. Nivelul jos al salariilor, precum şi o egalizare relativă prin diferite 

măsuri de plafonare a lor din acea perioadă, a provocat o nemotivare a muncii lucrătorilor 

manifestându-se prin slăbirea disciplinei muncii, lipsa dorinţei lucrătorilor de a-şi ridica calificarea, 

care la rândul său, a condus la o scădere a productivităţii muncii în toate ramurile economiei 

naţionale [Vaculovschi D. 2015, p. 21]. 

 

3. Situația migranților reîntorși 

Atât șomerii cât și migranții reîntorși caută locuri de muncă în funcție de calificarea pe care 

o dețin, cu scopul ca salariul să fie decent, dar în Republica Moldova încă mai sunt solicitaţi 

muncitori de calificare joasă, iar o mare parte a populaţiei - în special în zonele rurale - au doar 

studii generale, de învăţământ secundar și, cu certitudine, nu putem vorbi de lipsa lucrătorilor. Mulţi 

dintre ei refuză să lucreze pentru salariile oferite. Este o problemă extrem de complexă, generată de 

o serie de factori socio-economici ce nu pot fi eliminaţi pe termen scurt şi nici chiar mediu. Doar o 

dezvoltare reală a economiei moldoveneşti, cu o activitate de business mult mai intensă, cu mai 

multe locuri de muncă şi salarii mai mari, poate asigura o schimbare în acest sens. 

Conform datelor studiului realizat de către OIM - CBS-AXA ”Reîntoarcerea lucrătorilor 

migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova” în anul 2013, (figura 2) migranții 

reîntorși  în mediul rural care au reușit să se angajeze oficial sau să deschidă o afacere sunt într-o 

pondere mai mică cu aproximativ 20% față de migranții reîntorși în mediul urban. În sectorul rural 

muncitorii sezonieri sau ocazionali dețin aproximativ aceiași pondere ca în mediul urban, iar 

fermierii sunt cu o pondere absolut majoritară față de cei din sectorul urban. Cu aproximativ 3% 

sunt mai mulți migranți reîntorși în mediul rural, care s-au declarat șomeri, iar cei economic inactivi 

sunt cu 6% mai mulți (figura3). Datele denotă că ponderea migranţilor din mediul rural care nu 

muncesc reprezintă aproape jumătate dintre persoanele chestionate (46% sunt şomeri sau persoane 

economic inactive), faţă de 37% din mediul urban. 
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Figura 2. Repartizarea migranţilor reîntorşi în Republica Moldova, ocupaţi în câmpul muncii pe sectoare 

Sursa: Datele sondajului public ”Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii 

Moldova”, OIM - CBS-AXA, 2013 

Din totalul migranților reîntorși angajați în câmpul muncii 30% din mediul rural și-au găsit 

un loc de muncă imediat ce au revenit de peste hotare, 15% au avut nevoie de până la 2 luni și tot 

atâția migranți reîntorși au avut nevoie de 3-5 luni ca să găsească un loc de muncă. Ceilalți migranți 

reîntorși în mediul rural au avut nevoie de mai mult de un an de la întoarcere pentru a găsi un loc de 

muncă.  

În mediul urban situație este puțin mai bună: puțin mai mult de jumătate din migranții 

reîntorși au găsit un loc de muncă imediat sau timp de 2 luni de la reîntoarcerea în țară. 

Atât migranții reîntorși în mediul rural cât și cei din mediul urban au folosit mai multe 

metode de a găsi un loc de muncă (figura 3). Principala metodă utilizată de către majoritatea 

respondenților din mediul rural (46,4%) și urban (43,8) este contactarea prietenilor, rudelor, 

colegilor, o altă metodă importantă și mai des utilizată în mediul rural (37%) este contactarea 

directă a patronilor, pe când o cincime dintre migranții reveniți în mediul rural și ¼ dintre cei 

reveniți în mediul urban au menționat că au contactat fostul angajator. De asemenea, în 7,9% dintre 

migranții reveniți au utilizat anunțurile plasate în locurile publice, mai puțin practicată în mediul 

rural este înregistrarea la ANOFM (Agenția Națională de ocupare a Forței de Muncă) 7,6%, precum 

și aplicarea diferitor metode de căutare utilizate de către 2,9% din migranții reveniți în mediul rural 

în baza anunțurilor publicate și înscrierea la agenții privați de ocupare a forței de muncă. 

Din datele analizate am putea spune că lipsa unei infrastructuri economice se face mult 

simțită în mediul rural, deoarece conform figurii 3, doar ¼ dintre migranții reveniți au putut găsi un 

loc de muncă, pe când în mediul urban numărul celor angajați este de aproximativ 2 ori mai mare, 

ceea ce ne demonstrează că în mediul urban disponibilitatea locurilor de muncă este mai mare decât 

în sate. Conform figurii 3 din migranții reveniți în mediul urban în 2013, 11,8% din ei au făcut 

demersuri pentru inițierea unei afaceri, pe când în mediul rural numărul acestora este doar de 2,9%. 
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Figura 3. Metode de căutare a unui loc de muncă la reîntoarcerea în ţară, 2013 

Sursa: Datele sondajului public ”Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii 

Moldova”, OIM - CBS-AXA, 2013 

Conform datelor cercetării ”Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-

economică a Republicii Moldova”, OIM - CBS-AXA [Vremiș M., Cantarji V., Vlădicescu N., 

Toartă V., Popova N., Panzica F., Lipcanu O. 2013, p. 47], la reîntoarcere, circa 28,3% dintre 

respondenţii mediului rural au fost angajaţi în muncă de acelaşi angajator. În cadrul studiului s-a 

constatat că o parte dintre migranți a revenit în funcţiile deţinute anterior, deoarece înainte de 

plecare şi-au păstrat locurile de muncă prin diverse metode (şi-au luat concedii de maternitate, 

concedii din cont propriu pe o perioadă etc.).  Puțin mai mult de jumătate dintre respondenți din 

mediul rural (52,3%) au fost angajați de către alt angajat, iar 20% din ei erau șomeri înainte de a 

pleca peste hotare.   

Studiul ”Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii 

Moldova”, OIM - CBS-AXA, a confirmat faptul că migranții reîntorși se confruntă cu multe 

dificultăți privind accesul pe piața muncii, printre aceste pot fi enumerate principalele: 

▪ salariile mici; 

▪ vârsta; 

▪ lipsa locurilor de muncă în zonele rurale; 

▪ lipsa experienței de muncă; 

▪ „cumătrismul„ sau „nepotismul”; 

▪ procedurile de recalificare pentru specialiștii cu calificări înalte necesită timp și resurse etc. 

Unii migranți reîntorși nici nu au încercat să-şi caute un loc de muncă, pentru că nu vor să 

muncească cu o asemenea remunerare joasă. Unii dintre ei s-au angajat temporar, însă salariile pe 

care le primesc nu le ajung nici pentru necesităţile minime. Ei sunt în așteptarea actelor sau a 

ofertelor de muncă, care le-ar permite să plece din nou peste hotare. În mare parte, aceștia își 

asigură consumul zilnic din economiile acumulate în străinătate sau din remitenţele primite de la 

rudele aflate peste hotare. 

Migranții reîntorși, participanți la discuțiile de grup [Vremiș M., Cantarji V., Vlădicescu N., 

Toartă V., Popova N., Panzica F., Lipcanu O. 2013, p.63], au remarcat faptul că pe lângă aspecte 

privind angajarea în câmpul muncii, ei se confruntă și cu un şir de probleme psiho-sociale și 

economice de reintegrare în societate. Această situație este caracteristică,  în special, pentru cei care 

s-au aflat o perioadă mai îndelungată peste hotare. Migranții reîntorşi sunt descurajați și de costurile 

înalte ale vieții raportate la venituri. De asemenea, migranții au remarcat insatisfacția de calitatea 

proastă a infrastructurii, utilităților și serviciilor din Moldova inclusiv din mediul rural.  
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Chiar dacă migranții au revenit acasă (în mediul rural) și se confruntă cu mai multe 

probleme, majoritatea dintre ei - 67,1% susțin că reîntorși la baștină ei ar putea contribui la 

dezvoltarea Moldovei și doar o treime dintre respondenții au menționat că nu vor putea contribui la 

dezvoltarea Moldovei (figura 4).  
Figura 4. Ponderea opiniilor ale migranţilor reîntorşi în mediul rural privind suportul acestora în dezvoltarea 

Republicii Moldova,% 

Sursa: Datele sondajului public ”Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii 

Moldova”, OIM - CBS-AXA, 2013 

Migranții pot contribui la dezvoltarea Moldovei prin remitențele trimise acasă familiei. 

Evidențele empirice sugerează faptul că remitențele au un impact mixt asupra economiei. 

Principalul efect pozitiv al acestora ține de majorarea venitului disponibil al populației și, respectiv, 

diminuarea ratei de sărăcie. În acest context, se poate afirma că remitențele deja au avut un enorm 

impact economic, reducând substanțial rata sărăciei în Republica Moldova. Astfel, și în 2010, și în 

2011, remitențele au redus incidența sărăciei de 1,65 ori în medie [Prohnițchi V., Lupușor A. 2013, 

p.18].  

Pe parcursul întregii perioade de tranziție importanța remitențelor pentru creșterea 

economică a Moldovei a crescut rapid, ajungând până la o treime din PIB (în 2006). În ultimii ani 

Republica Moldova figurează în topul țărilor cu cea mai mare contribuție a remitențelor la creșterea 

economică. La moment, acestea asigură circa o pătrime din PIB, însă continuă să rămână cea mai 

importantă sursă de finanțare a contului curent, devansând vizibil investițiile străine directe, 

transferurile guvernamentale și împrumuturile. 

De asemenea, migranții pot contribui prin investirea banilor câștigați peste hotare în lansarea 

afacerilor în Republica Moldova. 

 

4. Suportul statului sau organizațiilor internaționale pentru migranții care doresc să inițieze o 

afacere 

Este îmbucurător faptul că, deși mediul de afaceri din Republica Moldova este considerat 

neloial, sunt înregistrate tot mai multe practici pozitive de investire a mijloacelor financiare obţinute 

peste hotare. Există practici când unul sau câțiva membri ai familiei revin în țară pentru a dezvolta o 

afacere, ceilalţi continuând să muncească în țara-gazdă, iar banii câștigați de către aceştia constituie 

sursa principală de investiții în afacerea din Republica Moldova [Gorobievschi S., 2010, p.39]. 

Necesitatea dezvoltării Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Republica Moldova pentru 

propulsarea economiei ţării reprezintă un bine arhicunoscut. Valorificarea economiilor migranţilor 

prin orientarea acestora către investiții a determinat Guvernul să inițieze un program de atragere a 

remitențelor în inițierea și dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova întitulat „PARE 1+1” 

(http://odimm.md). Lansat în 2010 ca un program pilot, a fost continuat până în 2018. Programul 

este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

(ODIMM). Componenta II a documentului stabilea instruirea beneficiarilor, prin organizarea de 

cursuri de pregătire antreprenorială. Scopul programului-pilot era de a mobiliza resursele umane și 
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financiare ale lucrătorilor migranți, în dezvoltarea economică a Republicii Moldova [Sințov R., 

Cojocaru N. 2013, p. 80]. Programul “PARE 1+1” prezintă un interes sporit în rândul migranţilor şi 

familiilor acestora, în special, datorită componentei III “Finanţarea afacerilor/Regula 1+1”, care 

presupune acordarea unui grant în sumă de până la 200 mii lei. Această finanţare nerambursabilă 

reprezintă o investiţie care suplineşte resursele proprii ale participanţilor, respectând Regula 1+1.  

În cadrul proiectului, au fost instruite peste 1500 de persoane – migranți şi rude de gradul I 

ai acestora. 1000 dintre cei instruiţi au beneficiat de finanţare nerambursabilă şi au investit banii în 

propria afacere. Din cei care  au beneficiat de finanţare nerambursabilă, 50% sunt migranții care au 

revenit în ţară şi au lansat afaceri sau și le-au extins, iar 50% sunt rudele de gradele I – fiul, fiica, 

soţia sau soţul – persoane apropiate. Jumătate dintre beneficiarii sunt din Italia, Federaţia Rusă după 

care urmează Spania, Portugalia, Irlanda şi alte 124 de ţări.  

În cadrul programului, din 2011 beneficiarii au deschis peste două mii de locuri de muncă. 

În total, au fost alocate deja 177 de milioane de lei în formă de grant, care au adus în economie 578 

de milioane. Asta ar însemna că un leu dat în formă de grant al beneficiarului de program a adus în 

economie trei lei [https://www.europalibera.org].  

Aproape jumătate din întreprinderile care au semnat contracte de finanţare nerambursabilă 

desfăşoară activitate în domeniul agriculturii, fiind urmate de cele implicate în producere/procesare 

şi prestare de servicii. Investiţiile efectuate de întreprinderile din domeniul agriculturii sunt 

direcţionate preponderent în modernizarea infrastructurii agricole: construcţia frigiderelor, serelor, 

morilor; crearea fermelor de animale; înfiinţarea plantaţiilor intensive, a pepinierelor pomicole; 

cultivarea plantelor, culturilor bacifere, etc., activităţi care generează valoare adăugată înaltă, 

respectiv, sporeşte veniturile şi profiturile întreprinderilor. Întreprinderile ce desfăşoară activitate în 

domeniul industriei sunt implicate în prelucrarea lemnului/fabricarea mobilierului; producerea 

brichetelor/peleţilor; producerea a 16 tipuri a materialelor de construcţii; fabricarea produselor de 

patiserie (covrigi); producerea îngheţatei; uscarea fructelor etc.. În sfera prestării serviciilor, 

majoritatea întreprinderilor au construit centre de reparare şi întreţinere auto; au dotat centre 

tipografice; au creat pensiuni agro-turistice, centre de agrement, alimentaţie publică etc. Analiza 

evidenţiază faptul că 51% din totalul resurselor investite în cadrul Programului au fost direcţionate 

în domeniul agriculturii, cca 24% - în domeniul industriei, 21% - în prestarea serviciilor, 3% - în 

alimentaţie publică. Aceeaşi proporţie a fost menţinută atât la capitolul granturi transferate, cât şi la 

număr de beneficiari. 

Merită menționat că, 86% din beneficiari activează în zona rurală a ţării şi, respectiv, ei au 

primit 86% din total granturi “PARE 1+1”. 

Un proiect similar – Suport în utilizarea remitențelor pentru crearea noilor afaceri și a 

locurilor de muncă – este transpus în practică de Asociația “ProRuralInvest”, preconizat în perioada 

2011-2014 [Sințov R., Cojocaru N. 2013, p. 80]. ONG-ul ProRuralInvest are ca obiectiv principal 

de a contribui la dezvoltarea multi-dimensională  şi continuă a sectorului rural, prin  promovarea  

conceptului de dezvoltare a afa-cerilor  în regiunile rurale, prin  asigurarea con-tinuă de asistenţă 

pentru toate categoriile de antre-prenori rurali; contribuirea la creşterea nivelului de trai în mediul 

rural, îmbunătăţirea standardelor de viaţă, şi, ca urmare diminuarea sărăciei şi îmbunătăţirea calităţii 

vieţii.  

Proiectul prevede consolidarea capacităţilor migranţilor din mediul rural, astfel, încât aceştia 

să devină capabili să iniţieze şi să dezvolte propriile ”întreprinderi economice” pe viitor. În acest 

sens, Proiectul contribuie la instruirea și motivarea migranţilor moldoveni, care s-au întors acasă, să 

investească resursele financiare pe care le-au acumulat în străinătate în sectorul antreprenoriatului 

local. Persoanelor interesate li se oferă toată consultanţa necesară pentru lansarea şi gestionarea 

unor afaceri, care să le transforme remitenţele în noi venituri. Din considerente că Proiectul nu 

prevede element de grant, beneficiarii au fost asistaţi de către consultanţii Proiectului de a aplica şi 

la alte proiecte, programe pentru a ac-cesa granturi, surse financiare cu elemente de grant, dintre 

care: WinRock (www.winrock.org.md), ODIMM cu proiectele PARE 1+1 şi PNAET 
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(www.odimm.md), IFAD-V (www.ifad.md), Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură 

(www.aipa.md), [Echipa A.O. ”ProRuralInvest, p 5].  

În jur de 1185 beneficiari ai Proiectului au avut posibilitatea de a participa la seminariile 

dedicate dezvoltării capacităţilor antreprenoriale şi manageriale, iar ca rezultat au fost inițiate 155 

afaceri. Ponderea cea mai mare a ideilor de afaceri se referă la sectorul agricol: cultivarea 

legumelor, cerealelor, creșterea animalelor și a peștelui. Dar sunt și afaceri din sectorul industriei şi 

serviciilor: producerea brichetelor din deșeuri agricole, a ușilor și ferestrelor din PVC, atelier de 

croitorie, comunicaţii, frizerie. Beneficiarii au fost monitorizați, consultați în privința diferitor 

probleme și informați despre alte programe existente întru dezvoltarea afacerilor. 

De asemenea, unele instituții internaționale au oferit/oferă programe de suport migranților 

care doreau să-și inițieze sau dezvolte afaceri  în Republica Moldova. Unul din aceste programe era 

Remitențele dezvoltă comunitățile din Republica Moldova implementat de Hilswerk, Austria în 

perioada 2011-2013 în câteva raioane din fostul județ Orhei, care au avut drept scop conexiunea 

procesului de migraţie cu dezvoltarea economică a Republicii Moldova şi utilizarea eficientă a 

efectelor pozitive ale migraţiei în vederea dezvoltării comunităţilor rurale autohtone. 

 

5. Concluzii 

Cu s-a menționat în conținutul lucrării, în ultimii 10 ani în Republica Moldova rata de 

angajare în mediul rural a forței de muncă a fost relativ constantă și se menține la nivel de 40-41%, 

iar în mediul urban - între 42-43%. În 2016 comparativ cu 2000 rata de angajare în mediul rural a 

scăzut cu circa 20%,  motivul acestei descreșteri fiind rata înaltă a migrației la începutul anilor 

2000, care avansează până în prezent.                  

Domeniul agriculturii este principala sferă de activitate pentru persoanele din mediul rural, 

în ultimii 16 ani această sferă a suferit o descreștere a celor care activează în acest domeniu cu 

aproximativ 28% din 2000 până în 2010, iar începând cu anul 2010 rata de ocupare a forței de 

muncă în agricultură a început să crească ajungând în 2016 la 58,2%. 

Reieșind din faptul că puțin mai mult de jumătate din cei care activează în mediul rural sunt 

angajați în agricultură salariul mediu în anul 2015 pentru un angajat constituia 2994 lei, sau 159 

dolari SUA, fiind cel mai mic salariu din toate domeniile economiei naționale.  

Din cauza salariilor mici și lipsei locurilor de muncă în mediul rural, persoanele nu au unde 

munci, chiar dacă există locuri de muncă ei nu vor să muncească pentru un salariu atât de mic. Ei 

preferă să plece peste hotare, unde vor câștiga mult mai mulți bani sau devin dependenți de 

remitențele membrilor familiei sale de peste hotare. 

Conform datelor Studiului realizat de către OIM - CBS-AXA ”Reîntoarcerea lucrătorilor 

migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova” în 2013, doar 1/4 din migranții 

rurali reveniți în țară s-au angajat oficial la muncă,  iar în mediul urban cifra celor angajați a fost 

mai mare cu aproximativ 20%. 

Principalele metode de căutare a unui loc de muncă sunt contactarea prietinilor, contactarea 

directă a patronilor, contactarea fostului angajator. Doar 3% dintre migranții reîntorși în mediul 

rural au făcut careva demersuri pentru a începe o afacere, cifră cărora este de 4 ori mai mare pentru 

migranții reveniți în mediul urban. 

În ultimii ani atât statul cât și organizațiile internaționale încurajează migranții să revină 

acasă prin familiarizarea cu aspectele manageriale și susținerea financiară în inițierea afacerilor noi 

prin suportul proiectelor, precum sunt: WinRock, ODIMM cu proiectele PARE 1+1 şi PNAET, 

IFAD-V, Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură și Hilswerk Austria.  

 

Bibliografie 

1) Gorobievschi S. Managementul calităţii vieţii şi migrarea populaţiei din Republica Moldova. 

În: Republica Moldova: Provocările migrației./ Acad. de Științe a Moldovei; coord.: V. 

Moraru. Ch.: ÎEP Știința, 2010, pp. 39-48. 



 

 228 

2) Echipa A.O.”ProRuralInvest” Istorii de succes, Proiectul ”Suport în Utilizarea Remitenţelor 

pentru Crearea Noilor Afaceri şi a Locurilor de Muncă”. Chișinău , 2014, pp.5. 

3) Moşneaga V., Bătrînescu V. Raport de cercetare sociologică: Cercetare privind influenţa 

migraţiei asupra dezvoltării comunităţii. În viziunea gospodăriilor casnice din fostul judeţ 

Orhei. Chişinău : Policolor, 2013, pp.24-32. 

4) Popa A., Kolyshko R., Popova N. şi Panzica F. -  Cercetarea şi analiza locurilor de muncă 

vacante şi necesarului de calificări în Uniunea Europeană, Republica Moldova şi Ucraina. 

Proiect UE-OIM ”Gestionarea eficientă a migrației de muncă și a calificărilor”, 2013. pp. 

32. 

5) Prohnițchi V., Lupușor A. Opțiuni privind valorificarea remitențelor și economiilor 

emigranților pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Chișinău,  2013, pp.18. 

6) Sințov R., Cojocaru N. Evaluarea legăturilor dintre educație, formare și migrația forței de 

muncă în Republica Moldova. Proiect UE – IOM ”Gestionarea eficientă a migrației de 

muncă și a calificărilor”, 2013, pp. 80. 

7) Vaculovschi D. - Impactul politicilor de ocupare a forţei de muncă asupra situaţiei pieţei 

muncii din Republica Moldova. Laborator Sociometric, IDIS Viitorul, 2015, pp. 21. 

8) Vremiș M., Cantarji V., Vlădicescu N., Toartă V., Popova N., Panzica F., Lipcanu O. - 

Reîntoarcerea lucrătorilor migranți și dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova, 

OIM - CBS-AXA, 2013, pp.47-63. 

9) http://statbank.statistica.md 

10) http://odimm.md/files/rapoarte/RAPORT_PARE_2014_final.pdf 

11) https://www.europalibera.org/a/programul-pare-1-plus-1-iulia-iabanji-

interviu/28573734.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://statbank.statistica.md/
http://odimm.md/files/rapoarte/RAPORT_PARE_2014_final.pdf


 

 229 
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Abstract 

The article is an analyzes, of the activity of the business incubators in the Republic of Moldova, the role and 

the objectives, as well and of the state institutions that provide conditions for the establishment of business incubators, 

which constitute the infrastructure for supporting in the activity of SMEs. 

The authors outline and characterize the main problems faced by the network of business incubators in the 

Republic of Moldova, mentioning the need for its more intensive development. 

Key words: entrepreneurship, business incubator, support of the entrepreneurship, infrastructure of the SME, 

small and medium enterprises (SMEs), entrepreneurial environment, statistical region 

 

Acordarea ajutorului sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în obţinerea resurselor 

necesare şi a serviciilor business se asigură prin crearea, cu aportul statului, a unei diverse reţele de 

întreprinderi specializate, organizaţii şi instituţii, care constituie infrastructura de susţinere a IMM-

lor. Prezenţa unei astfel de reţele şi accesul antreprenorilor la serviciile prestate caracterizează 

nivelul de dezvoltare a infrastructurii şi, în mare măsură, calitatea mediului antreprenorial în țară. 

Ca element al infrastructurii de susţinere a antreprenoriatului, incubatorul de afaceri este un 

instrument de dezvoltare economică locală, menit să faciliteze demararea afacerilor, dezvoltarea şi 

succesul acestora. Practic, el este organizat astfel, încât permite micilor afaceri admise spre asistare 

- denumite “firme incubate” - dezvoltarea în spaţii „controlate”. Deci, incubatorul de afaceri 

contribuie la consolidarea afacerilor, prin oferirea unei game largi de servicii firmelor la preţuri 

rezonabile sau cu titlu gratuit, pentru o perioadă determinată. 

Menţionăm că, infrastructura de suport a întreprinderilor sectorului IMM-lor din Republica 

Moldova  rămâne a fi încă insuficient dezvoltată, îndeosebi în localităţile rurale, necesită o atenţie 

deosebită din partea statului, întrucât capacităţile instituţionale şi organizatorice ale micilor 

întreprinzători din republică sunt reduse, iar acest lucru este o piedică esenţială în dezvoltarea 

businessului în localităţile rurale.  

Istoria dezvoltării incubatoarelor de afaceri în Republica Moldova este destul de scurtă şi a 

început după anii 2000. Incubatoarele de afaceri foarte dezvoltate au devenit în ultimii ani o 

realitate a economiei actuale a Statelor Unite, Japoniei și UE. 

În ultimii 5 ani această formă de suport antreprenorial se dezvoltă și în Republica Moldova.  

Obiectivele incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova sunt următoarele: 

▪ crearea unui mediu corespunzător dezvoltării antreprenoriale în regiuni; 

▪ contribuţia la dezvoltarea economică regională prin simplificarea creării întreprinderilor 

mici şi mijlocii; 

▪ reducerea ratei şomajului prin angajarea persoanelor în activitatea antreprenorială şi crearea 

locurilor noi de muncă; 

▪ oferirea condiţiilor favorabile studenţilor care doresc sa iniţieze afacerea personală. 

Incubatorul de afaceri a Academiei de Studii Economice din Moldova este primul şi unicul 

incubator academic de acest gen; 
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▪ implementarea cercetărilor ştiinţifice şi tehnice care ar spori dezvoltarea social-economică a 

ţării. 

Incubatorul de afaceri are rolul de susţinere a întreprinderii mici sau mijlocii în dezvoltarea 

afacerii, pînă cînd întreprinderea ajunge la un nivel de stabilitate, autonomie şi părăseşte 

incubatorul, astfel aceasta are şanse mai mari de a face faţă mediului concurenţial. În cadrul 

incubatorului, întreprinderile beneficiază de birouri dotate şi echipate, servicii de consultanţă, 

precum şi susţinere financiară pentru plata utilităţilor, internetului, chiriei, etc. De asemenea, în 

cadrul incubatoarelor de afaceri sunt organizate instruiri, cursuri de pregătire şi este acordată 

asistenţă în planificarea afacerii şi scrierea proiectelor pentru a atrage finanţare externă. La 

stabilirea modelului relevant pentru dezvoltarea unui incubator de afaceri în Republica Moldova a 

fost luată în considerare experienţa pozitivă de constituire și dezvoltare a incubatorului de afaceri 

din Soroca, creat cu suportul guvernului Norvegiei şi lansat în decembrie 2009. Acest incubator a 

demonstrat durabilitate şi eficienţă în activitate, contribuind la apariţia de noi entităţi economice şi 

dezvoltarea celor existente cît şi, nu în ultimul rând, aducerea beneficiilor la bugetul local. 

La 16 decembrie 2013 a fost creată Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) 

– platformă de cooperare și schimb de experiență între incubatoare care are actualmente 11 membri 

ai incubatoarelor de afaceri.  

Reieșind din cele expuse mai sus, vom prezenta lista incubatoarelor de afaceri create cu 

suportul partenerilor de dezvoltare (tabelul 1).  
Tabelul 1. Rețeaua incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova la 01.09.2017 

Denumirea incubatorului 

de afaceri 

Data și anul 

fondării 

Suportul acordat 

1. IA Soroca 16.12.2009 Programul ENTRANSE 2 Your Business, finanțat de Guvernul 

Norvegiei 

2. IA Ştefan Vodă 12.04.2012 Programul de suport bugetar „Stimularea Economică în zonele 

Rurale” (ESRA), finanțat de UE 

3. IA Leova 04.10.2012 Programul de suport bugetar „Stimularea Economică în zonele 

Rurale” (ESRA), finanțat de UE 

4. IA Rezina 23.11.2012 Programul de suport bugetar „Stimularea Economică în zonele 

Rurale” (ESRA), finanțat de UE 

5. IA Sângerei  08.08.2013 Programul de suport bugetar „Stimularea Economică în zonele 

Rurale” (ESRA), finanțat de UE 

6. IA Dubăsari 16.09.2013 Programul de suport bugetar „Stimularea Economică în zonele 

Rurale” (ESRA), finanțat de UE 

7. IA Ceadîr Lunga 10.07.2014 Programul de suport bugetar „Stimularea Economică în zonele 

Rurale” (ESRA), finanțat de UE 

8. IA Nisporeni  19.11.2014 Programul de suport bugetar „Stimularea Economică în zonele 

Rurale” (ESRA), finanțat de UE 

9. IA Cimișlia 23.04.2015 Programul de suport bugetar „Stimularea Economică în zonele 

Rurale” (ESRA), finanțat de UE 

10. IA Călărași 19.06.2017 Programul de suport bugetar „Stimularea Economică în zonele 

Rurale” (ESRA), finanțat de UE 

11. IA Cahul 17.08.2017 Programul de suport bugetar „Stimularea Economică în zonele 

Rurale” (ESRA), finanțat de UE 

Sursa: elaborat în baza datelor ODIMM, 2017 

Pe teritoriul ţării, la momentul actual funcţionează o rețea ce constă din 11 incubatoare de 

afaceri, dintre care în ultimii IA Calaraș și IA Cahul  au fost lansate în anul 2017. 

În total, în cadrul rețelei incubatoarelor de afaceri activează 289 de rezidenți, care au creat 

circa 950 de locuri de muncă. Rețeaua incubează 166 de companii, care generează cumulativ 626 

locuri de muncă. Este de menționat ca dezvoltarea antreprenoriatului feminin este o prioritate, 74 

din companii sunt create și administrate de femei. Din numărul total de companii, 75 sunt startup-

uri, 101 - sunt gestionate de tineri. Cifra de afaceri totală a rezidenților din cadrul Incubatoarelor de 

Afaceri din R.Moldova este de circa 94 milioane lei. 



 

 231 

RIAM are drept obiectiv asigurarea succesului durabil şi recunoaşterii naţionale şi 

internaţionale a incubatoarelor de afaceri şi a rezidenţilor lor. Prin activitatea sa RIAM contribuie la 

promovarea principiilor de incubare a afacerilor în rândul populaţiei şi, în special, a antreprenorilor 

începători, extinderea capacităţilor de dezvoltare a rezidenţilor şi consolidarea capacităţii de 

absorbţie şi utilizare eficientă a fondurilor publice/donatoare.  

Incubatoarele de afaceri din cadrul RIAM sunt amplasate în clădiri cu 2-4 etaje, cu o 

suprafaţă medie de închiriere de peste 1000 m2 (tabelul 2). Locaţiile au fost oferite de către 

autorităţile publice locale şi renovate cu suportul financiar al Uniunii Europene. Ca regulă, la parter 

sunt amplasate birourile administrative şi spaţiile destinate producerii, care dispun de intrări şi 

contoare pentru energie electrică separate, iar spaţiile pentru oficii, sălile de conferinţe etc. sunt 

amplasate la etajele superioare. 

În ceea ce privește gradul de utilizare a spațiului în incubatoarele de afaceri din RIAM, 

acesta este satisfăcător. Incubatoarele de afaceri care au o perioadă de activitate mai mare de 2 ani și 

rata de ocupare de 75% și tind spre valorile ocupării a incubatoarelor de afaceri europene - 80-85%.  

Incubatorul de afaceri din Soroca are o suprafață totală de 1773,0 m2, gradul de ocupare a 

suprafeței de producere este 90% și servicii 90%, activează 17 întreprinderi, 7 dintre care sunt 

fondate/administrate de femei, start-up 7 și tineri 6. Întreprinderile incubate au creat 200 locuri de 

muncă, dintre care 127  sunt destinate femeilor și 73 sunt ocupate de tineri. Domeniul de activitate 

referitor la rezidenții IAS: Producere- confecții, producerea mobilei din lemn natural,  tipografie, 

producerea sucului natural din legume şi fructe, producerea suvenirelor. Servicii - exportul de fructe 

şi legume, amenajarea terenurilor aferente, publicitate, printare, foto-video, salon de fitnes, servicii 

juridice, editarea ziarului, lucrări de reparaţii interne şi externe, servicii în domeniul alimentaţiei 

publice (Raport de progres a activității IAS din 01.01.2016). 

Incubatorul de afaceri din Ştefan-Vodâ are o suprafață totală de 1872,2 m2, gradul de 

ocupare a suprafeței de producere este 28% și servicii 62%,  sunt incubate 12 IMM-uri dintre care 6 

sunt fondate / administrate de femei. Au fost create 70 locuri de munca, inclusiv 25 pentru femei. 

Domeniul de activitate referitor la rezidenții IAS: Producere - confecții, producerea ferestrelor din 

termopan. Servicii: de consiliere și consultanță în frumusețe și sănătate, reparații de calculatoare și 

încărcarea cartușelor, servicii pentru agricultură, servicii în piscicultură și promovarea energiei 

regenerabile,   publicitate, printare, foto-video, salon de fitnes, servicii juridice, servicii consultative 

- contabilitate 1 C, servicii clining, servicii tipografice, servicii stomatologice, servicii taxi (Raport 

de progres a activității IASV, 01.01.2016). 

Incubatorul de afaceri din Leova are o suprafață totală de 1180,0 m2, gradul de ocupare a 

suprafeței de producere este 100% și servicii 43%,   activează 14 IMM-uri dintre care 8 sunt fondate 

/ administrate de femei. Au fost create 57 locuri de muncă, inclusiv 24  pentru femei și 33 pentru 

tineri. Producere: asamblare și producerea de mobilei, croitorie, alimentăție publică, produse 

croșetate și textile. Servicii: instalări energetice, agenție de imobil, publicitate,  proiectare în 

construcții, selectarea vopselor la automobile, proiectări în energetică, școala auto, proiectări și 

disain Landsaft, servicii de Mini-Taxi, IT, Copy-Centru, salon de frumusețe (Raport de progres a 

activității IAR, 01.01.2016). 

Incubatorul de afaceri din Rezina are o suprafață totală de 1147,21 m2, gradul de ocupare a 

suprafeței de producere este 79% și servicii 100%,   sunt incubate 14 companii, dintre care 7 sunt 

fondate / administrate de femei. Ca rezultat au fost create 32 locuri de munca, dintre care 19 sunt 

pentru femei și 8 pentru tineri. Producere: confecționarea mobilei,  confecționarea articolelor de 

vestimentație, confecționarea termopanelor,producerea de ceaiuri naturale, elaborarea proiectelor în 

construcții. Servicii: de evidenţă contabilă, ceremonii și  festivități,  publlicitate, reparația 

calculatorelor, prestarea serviciilor Wi-Fi, frizerie, studii de limbă engleză și franceză, salon de 

masaj, servicii în costrucții (Raport de progres a activității IAR, 01.01.2016). 

Incubatorul de afaceri Sîngerei are o suprafață totală de 1285,41 m2, gradul de ocupare a 

suprafeței de producere este 100% și servicii 100%,   activează 19 întreprinderi, dintre care 8 sunt 
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fondate/ administrate de femei. Au fost create 83 locuri de munca, inclusiv 56 - pentru femei și 42 

pentru tineri. Producere: creşterea iepurilor; fabricarea ferestrelor termopan;fabricarea îngheţatei,  

editarea ziarului Servicii: alimentaţie publică; transport, taxi;de frumuseţe; școala auto; deservirea 

tehnicii de calcul; Web design; construcţii, instalaţii tehnico-edilitare. confectii metalice; de 

poligrafie; scrierea proiectelor pentru dezvoltarea afacerilor; consultanţă antreprenorială (sursa 

ODIMM 2016). 

Incubatorul de afaceri Dubăsari are o suprafață totală de 1026,18 m2, gradul de ocupare a 

suprafeței de producere este 100% și servicii 74%, activează 9 întreprinderi dintre care 3 sunt 

fondate/ administrate de femei. Au fost create 28 locuri de munca, dintre care 3 sunt pentru femei. 

Producere: ferestre termopan. Servicii: reparație a îmbrăcămintei; de traduceri, proiectări în 

topografie, arhitectură, IT, prelucrarea și asamblarea mobilei, de frumusețe, de contabilitate, 

prelucrarea metalului, de taxi (Raportul ODIMM, 2016). 

Incubatorul de afaceri Ceadîr-Lunga are o suprafață totală de 1966,41 m2, gradul de 

ocupare a suprafeței de producere este 100% și servicii 31%, activează 15 întreprinderi, dintre care 

3 sunt fondate/ administrate de femei. Au fost create 64 locuri de munca, inclusiv 25 - pentru femei 

și 39 - pentru tineri. Producere:  confecții, producerea mobilei din lemn natural, tipografie. Servicii: 

contabilitate, consultanţă juridică, proiectări, servicii de cusut şi reparaţie a încălţămintei, 

mobilierului, tehnicii de birou (Raportul ODIMM, 2016). 

Incubatorul de afaceri Nisporeni are o suprafață totală de 2100,0 m2, gradul de ocupare a 

suprafeței de producere este 95% și servicii 88%, activează 32 întreprinderi, dintre care 12 sunt 

fondate/ administrate de femei. Au fost create 90 locuri de munca, inclusiv 29 - pentru femei și 41 - 

pentru tineri. Producere: confectionare termopane și jaluzele, taiere și decorare sticlă măști, 

lumînarilor handmade și personalizate, ambalarea produselor alimentare. Servicii: proiectare și 

design interior, turism, de frumusețe, de reparație și instalarea echipamentului fiscal, supraveghere 

video și audio, consultanță în afaceri, de masaj, centru de limbi străine și birou de traduceri, 

reparația articolelor din metale prețioase,  servicii in agricultura, publicitate, contabile, juridice, 

electromecanice,  vînzări on line, masaj Kinetoterapeutic,servicii medicale,servicii de  proiectare și 

efieciență energetică, servicii IT  (Raportul ODIMM, 2016). 

Incubatorul de afaceri Cimișlia: are o suprafață totală de 1336,4 m2, gradul de ocupare a 

suprafeței de producere este  53% și servicii 55%, activează 13 întreprinderi, dintre care 2 sunt 

fondate/ administrate de femei. Au fost create 21 locuri de munca, inclusiv 8 - pentru femei și 5 - 

pentru tineri. Producere: confectionare termopane, confecții, producerea mobilei. Servicii: de 

frumusețe, de reparație și supraveghere video și audio, consultanță în afaceri, de masaj, servicii in 

agricultura, publicitate, contabile, juridice, servicii IT (Raportul ODIMM, 2016). 

Incubatorul de afaceri din Călărași: are o suprafață totală de aproximativ 2000 m2. Aici 

vor fi găzduite circa 20-26 companii, care ar putea crea cel puţin 60 locuri de muncă. La moment 

deja 15 companii au statut de rezident al incubatorului, dintre care 5 vor activa în domeniul 

producerii (ferestre și uși termopan, confecții din metal forjat, textile cu ornamente brodate, haine 

pentru copii), iar 10 companii prestează servicii (contabilitate și consultanță în afaceri, imobiliare, 

Call – centru, design și tipar, curierat, cosmetologice, deservire socială). Incubatorul va acorda 

sprijin logistic, consultativ, de instruire și financiar companiilor și start-up-urilor incubate. Instituția 

va susţine dezvoltarea afacerilor, astfel încât acestea să poată ajunge la un nivel de stabilitate şi 

autonomie, care să le permită funcţionare eficientă (Raportul ODIMM, 2016). 

Incubatorul de afaceri din Cahul: are capacitatea de a găzdui 25 de companii, care vor 

genera peste 60 locuri de muncă. De asemenea, vor beneficia de serviciile incubatorului 7 rezidenți 

virtuali (Raportul ODIMM, 2016). 

Incubatorul de afaceri ASEM este primul business-incubator academic din Moldova fondat 

în anul 2005, în colaborare cu Academia de Studii Economice (ASEM), care are drept scop: 

▪ crearea condițiilor favorabile, stimularea inițiativelor antreprenoriale și deschiderii afacerilor 

pentru studenții cu inițiativă din cadrul ASEM; 
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▪ dezvoltarea firmelor start-up; 

▪ crearea de noi locuri de muncă și crearea rețelei de comunicare și colaborare între studenți-

antreprenori și corpul profesoral; 

▪ valorificarea potențialului profesoral prin aplicarea în economia reală; 

▪ crearea mecanismului de colaborare economic avantajos și implementare a inovațiilor 

profesorilor în cadrul companiilor create de către studenți; 

▪ dezvoltarea cercetării aplicative în domeniul antreprenorial cu plus valoare ridicată.  

Pentru a fi selectați în incubator studenții și masteranzii trebuie sa întrunească criteriile 

stabilite în Regulamentul incubatorului, precum și să participe la competiția de selectare a celor mai 

viabile idei de afaceri.  

Activitatea rezidenților în acest incubator de afaceri, este ghidată de către comitetul de 

mentori, format din reprezentanţii a unor companii-partenere şi experţi independenţi: BC „Societe 

Generale Mobiasbanca” SA, „Orange” SA, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Camera 

de Comerţ şi Industrie,  etc. 

În mediu pe an sunt planificate 6 afaceri, perioada maximă de incubare fiind de 2 ani. În 

total, începând cu anul 2005, prin incubatorul ASEM au trecut peste 70 de companii. 

Suprafaţa totală a business-incubatorului este de 295,6 m2. Dintre aceştia, până la 97,1 m2 

sunt destinaţi pentru 6 oficii, în care sunt plasate companiile-rezidente. Alţi 45,4-73,5 m2 sunt 

rezervaţi pentru încăperile de uz comun. Acestea reprezintă o Sală de conferinţe, un Centru 

informaţional şi o recepţie. Dar beneficiul principal este cel financiar – oferirea de oficii a căror 

plată pentru arendă este de doar 500 lei pe lună.  

Practica mondială arată că atunci cînd incubatoarele sunt plasate pe lîngă o universitate, 

există o cooperare strînsă şi, ca urmare, şi un impact puternic rezultat din utilizarea facilităţilor 

universităţii, prezenţei studenţilor, precum şi însuşi faptului că se poate beneficia de relaţia 

universitate-industrie. 

Pe lângă incubatoarele tradiționale de afaceri, pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul  

Parcului Științifico–Tehnologic „Academica” pe linga Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 

îşi desfăşoară activitatea incubatorul „Inovatorul", cu specializare universală, care are la moment 1 

rezident cu denumirea „Metoda de optimizare a diagnosticului de Laborator al tuberculozei”.  

Un alt aspect al analizei incubatoarelor de afaceri reprezintă analiza cantitativă a 

indicatorilor economici. Pentru a evalua activitatea economică a incubatoarelor de afaceri, se 

propune analiza evoluției cifrei de afaceri, numărului angajaților și productivitatea muncii a unui 

angajat. Calculele estimative sunt prezentate în tabelul 2. 

În conformitate cu datele din tabelul 2 se poate menționa faptul că, în perioada 2014-2016 

ritmurile medii de creștere al principalilor indicatori economici ai IA în cadrul ODIMM în 

comparație cu ritmurile de creștere a activităților antreprenoriale a sectorului ÎMM din Republicii 

Moldova formează speranțe optimiste. 
Tabelul 2. Dinamica cifrei de afaceri, numărului angajaților și a productivității muncii a sectorului IMM și 

Incubatoarelor de Afaceri din R.Moldova, 2014-2016 
Indicatorii 2014 2015 2016 Modificarea 

absolută (+, -) 

2016/2014 

Ritmul mediu de 

creștere, % 

Cifra de afacei a IA, mii lei 39530,8 85145,3 94035,2 + 54504,4 54,23 

Cifra de afacei al IMM, 

mln lei 

83521,1 86825,0 124954,0 + 41433,3 22,31 

Numărul de locuri de 

muncă al IA, pers 

522 611 610 + 88 8,10 

Numărul de locuri de 

muncă al IMM,  

 mii persoane 

283,9 281,4 313,5 + 29,6 5,08 
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Productivitatea muncii a 

IA, lei 

75729,5 139354,0 154156,0 + 78426,5 42,67 

 Productivitatea muncii a 

IMM, lei 

294191,9 308547,0 398579,0 + 104386,7 16.40 

Sursa: Raportul anual ODIMM, 2014-2016 (www.odimm.md), BNS (www.statistica.md) 

Astfel, ritmul mediu al dinamicii cifrei de afaceri depășește de 2 ori ritmul de creștere a 

cifrei de afaceri a IMM-urilor pe teritoriul Republicii Moldova. Aceeași tendință se înregistrează și 

pentru ritmul de creștere a locurilor de muncă și a productivității muncii. Prin urmare activitatea 

antreprenorială în cadrul incubatoarelor de afaceri este mult mai intensă. 

În pofida faptului că ritmurile de creștere în incubatoarele de afaceri sunt mai mari decât 

cele ale IMM-urilor, productivitatea muncii rămâne sub media pe țară, ceea ce denotă o potențială 

rezervă de dezvoltare a afacerilor în incubatoare. 

Analiza activității incubatoarelor de afaceri pe plan teritorial. În aspect teritorial analiza 

activității incubatoarelor de afaceri a fost executată pe regiuni statistice ale republicii: Nord, Centru 

și Sud.  

Prin aceasta s-au urmărit mai multe scopuri: de a determina gradul de intensitate a 

dezvoltării incubatoarelor; a caracteriza tipurile afacerilor pe domenii de activitate și a determina 

performanțele economice a regiunilor statistice ale republicii la acest capitol. Colectând și 

sintetizând datele statistice curente din teritoriu s-au obținut rezultatele acestui proces, expuse în 

tab. 3 - Domeniile de activitate al incubatoarelor de afaceri din cadrul RIAM al Republicii Moldova 

în anul 2017. 

În urma analizei datelor din tabelul 3, s-a dovedit că ponderea activităților antreprenoriale în 

republică diferă de la o regiune statistică la alta. Astfel, în regiunea statistică Nord ponderea 

activităților antreprenoriale al incubatoarelor de afaceri este de 35% și este  mai mare decât în 

regiunile statistice Centru și Nord. În regiunea statistică Centru a republicii ponderea activităților IA 

constituie doar 26%, ceea ce este sub nivelul legislativ preconizat în IA. În regiunea statistică Sud, 

ponderea activităților antreprenoriale a IA este și mai mică și constituie doar 22% din totalul pe 

țară. 
Tabelul 3. Domeniile de activitate ale Incubatoarelor de Afaceri  din cadrul RIAM al Republicii Moldova, 

2017 
Genurile de 

activitate al 

rezidenților 

IA 

Soroca 

IA 

Sîngerei 

IA 

regiunea 

Nord 

IA 

Rezina 

IA 

Nisporeni 

IA 

Dubăsari 

IA 

regiunea 

Centru 

IA 

Leova 

IA 

Ceadîr-

Lunga 

IA 

Cimișlia 

IA 

Ștefan 

Vodă 

IA 

regiunea 

SUD 

Sfera de 

producere 

                        

Confecții 

(produse 

croșetate și  

textile) 

1  1 1 1 1 3 1 1 1  3 

Confecționarea 

construcțiilor 

metalice 

1 1 2 1 1  2      

Producerea 

mobilei din 

lemn natural 

1  1          

Producerea și 

asamblarea 

mobilei din 

DSP 

1  1   1 1 1 1   2 

Tipografie 

(editarea 

ziarului) 

1 1 2       1 1 2 

Producerea 

sucului natural 

din legume şi 

fructe 

            

Producerea 

suvenirelor și 

obiectelor de 

    1  1      
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artizanat 

Producerea 

ferestrelor din 

termopan 

1 1 2 1 1 1 3  1 1  2 

Alimentăție 

publică  

 1 1 1 1  2   1  1 

Elaborarea 

proectelor în 

constructii 

    1  1 1  1  2 

Creşterea 

animalelor și 

păsărilor 

pentru carne și 

ouă 

 1 1       1  1 

Total 

activități 

producere 

6 5 11 4 6 3 13 3 3 6 1 13 

Sfera de 

servicii 

            

Servicii de 

reparații textile 

și încălțăminte 

     1 1 1 1 1 1 4 

Exportul de 

fructe şi 

legume 

1  1          

Amenajarea 

terenurilor 

aferente 

1  1     1    1 

Publicitate 1 1 2 1 1  2 1  1  2 

Deservirea 

tehnicii de 

calcul; Web 

design 

1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4 

Foto-video 1 1 2   1 1   1 1 2 

Fitnes 1  1 1   1   1 1 2 

Servicii 

juridice, 

consultative - 

contqkjhtate în 

dezvoltarea 

afacerilor 

1 1 2 1 1 1 3  1 1 1 3 

Servicii de 

reparaţii 

interne şi 

externe al 

construcțiilor 

1  1 1 1 1 3 1 1 1  3 

Servicii în 

domeniul 

alimentaţiei 

publice 

    1  1 1  1  2 

Servicii 

clining,  

1  1 1   1    1 1 

Servicii pentru 

agricultură,  

piscicultură și 

promovarea 

energiei 

regenerabile 

    1  1 1  1 1 3 

Servicii 

transport 

 1 1   1 1 1  1 1 3 

Organizare 

cermonii și  

festivități 

   1   1   1 1 2 

prestarea 

serviciilor Wi-

Fi (internet) 

    1  1   1  1 

Cursuri de 

instruire limbi 

moderne 

   1 1  2   1  1 

Scrierea 

proiectelor 

 1 1 1 1  2   1  1 
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pentru 

dezvoltarea 

afacerilor; 

Servicii de 

traduceri 

    1  1   1  1 

Proiectări în 

topografie, 

arhitectură, în 

IT 

 1 1  1  1 1 1 1  3 

Servicii de 

curierat 

            

Instruiri școala 

auto 

 1 1   1 1 1    1 

Servicii 

imobiliare 

 1 1  1  1 1  1  2 

Servicii turism     1  1      

Servici 

imedicale 

(kinetoterapie, 

servicii 

stomatologice) 

    1  1    1 1 

Salon de 

frumusețe și 

cosmetologice 

 1 1 1 1 1 3 1  1 1 3 

Total 

activități, 

unități 

15 15 30 14 21 11 73 15 8 24 12 59 

Raportul 

activităților de 

producere la 

numărul 

activităților de 

servicii, % 

40.00 33.33 36.7 29 29 27 26 20 38 25 8 22 

Sursa: elaborată de autori în baza datelor incubatoarelor de afaceri din R.Moldova, 2017 

În viziunea autorilor, din punctul de vedere al distribuției teritoriale a IA, putem argumenta 

acest lucru prin faptul că, acesta este mult dependent de dinamica teritorială a sectorului ÎMM. 

Actualmente, conform datelor statistice ODIMM, repartizarea teritorială a întreprinderilor 

sectorului IMM este destul de uniformă pe regiuni statistice, fapt ce confirmă și informația 

respectivă prezentată în tabelul 4.  
Tabelul 4. Dezvoltarea ÎMM în R.Moldova pe plan regional 

Sursa: Retrospectiva întreprinderilor mici și mijlocii din R.Moldova. Ch.: ODIMM, 2017 p.16 

În același moment, considerăm că gradul de valorificare a resurselor naturale, umane și 

financiare de diferite teritoriul ale republicii pe parcursul dezvoltării activităților antreprenoriale au 

avut loc proporțional posibilităților de susținere și protecție ale acestora, deoarece bugetele locale au 

avut diferite capacități financiare de susținere.  

Prin urmare, în pofida existenţei rețelei business-incubatoarelor în Republica Moldova, 

acestea rămân insuficient dezvoltate, necesitând suport în redirecţionarea activităţii şi 

corespunderea principiilor de funcţionare ale incubatoarelor de afaceri, excluzând şablonul eronat 

prin care se consideră că sarcina unui incubator de afaceri se rezumă doar la arenda spaţiilor. 

Un alt factor, care a contribuit la dezvoltarea IA, în special, în domeniul agroalimentar a fost 

factorul fizic. Astfel, grație pământurilor zlotoase ale regiunii statistice Nord, cele mai multe IA în 

domeniul industrial s-au deschis anume în această zonă. Aici raportul activităților de producere la 

 

Regiune 

 

Mii IMM 

Ponderea IMM în totalul 

întreprinderilor 

pe regiune, % 

% din totalul IMM 

Republica Moldova 49,8 97,2 100,00 

Municipiul Chișinău 32,3 97,0 64,8 

Regiunea Nord 6,1 97,3 12,2 

Regiunea Centru 7,4 97,7 14,8 

Regiunea Sud 2,6 97,8 5,2 

UTA Găgăuzia 1,3 96,3 2,6 
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numărul activităților de servicii a IA formate în anul 2017 a constituit valoarea de 36,7%, pe când în 

regiunile statistice Centru și Sud acestea au înregistrat valorile raportului de 26 și 22%, respectiv.  

În general, datele tabelului 3 ne confirmă faptul că cele mai multe afaceri sunt susținute și 

dezvoltate de IA în domeniul serviciilor, construcțiilor capitale și comerțului și nu în sectorul real, 

ceea ce pentru economia Republicii Moldova nu este avantajos. De aceea, în pofida existenţei 

rețelei business-incubatoarelor în Republica Moldova, acestea rămân insuficient dezvoltate, 

necesitând suport în redirecţionarea activităţii şi corespunderea principiilor de funcţionare ale 

incubatoarelor de afaceri, excluzând şablonul eronat prin care se consideră că sarcina unui incubator 

de afaceri se rezumă doar la arenda spaţiilor și susținerea oricărei afaceri.. 

Din cele expuse mai sus, ne permitem să conchidem că procesul de dezvoltare a IA ca factor 

al extinderii activității antreprenoriale în Republica Moldova este în evoluție, acesta nu a atins încă 

performanțele lui așteptate și necesită susținere prin diferite forme. 
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PRICE REGULATION OF SOCIALLY IMPORTANT PRODUCTS IN THE 

CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

REGLEMENTAREA PREȚURILOR LA PRODUSELE SOCIAL IMPORTANTE ÎN 

CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE 

 

Svetlana GOROBIEVSCHI1  

Liubovi PRODAN-ŞESTACOVA2  

 
Abstract 

A current direction for the development of the world economy is the sustainable economy. Sustainable 

development implies the rational use of natural resources for all types of production that would ensure compliance with 

the principle of balance between economic, social and environmental aspects. Thus, governments concerned with 

sustainable country development adapt the decision-making process to the principles of sustainability. 

In this context, making decision about regulating prices of social important products implies responsibility for 

both the final beneficiaries of products (social aspects) and their producers and traders (economic aspects). In 

particular, decision-makers need to be cautious when the subject of the decision is some of the first necessity products 

that cover the physiological needs of food and living of low income social layers. 

 Adopting balanced regulations will allow to reduce the economic differences between social layers, 

contributing to the formation of both favourable business environment and the social security for the population, which 

will increase the quality of life in a state. 

Key words: sustainable development, physiological needs, social important product, regulation, public 

decision, price of commercialization, cost, benefit, food security, social layer, business environment 

JEL: D02, D78 

 

1. Introducere 

Actualmente Guvernele statelor sunt preocupate de dezvoltarea durabilă a țărilor, adaptând 

procesul decizional la principiile economiei durabile. În acest context, luarea deciziilor de 

reglementare a unor prețuri sau a piețelor de desfacere a unor produse social importante presupune 

responsabilitate atât față de beneficiarii finali ai produselor (populația țării), cât și față de 

producătorii și comercianții acestora.  

În Republica Moldova problema produselor social importante se află în vizorul factorilor de 

guvernare încă de la începutul perioadei de tranziție spre economia de piață. Doar că reglementările 

adoptate în acea perioadă (a.a.1993-1995) necesită o revizuire în conformitate a cerințelor actuale 

ale pieței și a societății. Astfel, autoritățile publice responsabile de sectorul în cauză sunt obligați să-

și asume unele decizii în vederea reglementării acestor produse. Adoptarea unor reglementări 

echilibrate va permite micșorarea diferențelor economice dintre păturile sociale, contribuind la 

formarea  atât a unui mediu de afaceri favorabil, cât și a securității sociale a populației, ceea ce va 

duce la creșterea calității vieții într-un stat. 

Totodată, luarea deciziei trebuie să aibă la bază un algoritm aprobat, o metodologie care 

fundamentează raționamentul deciziilor luate. Astfel, la moment, autoritățile publice din Republica 

Moldova se conduc de Metodologia de Analiză a Impactului de Reglementare (AIR), aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr.1230 din 24.10.2006. 

Din acest motiv, și autorii articolului vor expune problema abordată sub forma unui exemplu 

de AIR. 
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2. Propunerea de reglementare a prețurilor la produsele social importante 

2.1. Context 

La data de 20.06.2016 a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr.774 cu privire la preţurile de 

comercializare a produselor social importante. Această iniţiativă legislativă nu este una nouă, fiind 

înaintată de Ministerul Economiei a R.Moldova către examinare încă în 2011. Cert este faptul că, de 

atunci unele dispoziţii ale proiectului Hotărârii de Guvern au suferit schimbări, îndeosebi, ceea ce 

priveşte lista produselor social importante (PSI). În anul 2012, Ministerul Economiei, în 

conformitate cu prevederile art.13 al Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a 

activităţii de întreprinzător nr.235-XVI din 20.07.2006, a elaborat analiza impactului de 

reglementare (AIR) la Proiectul Hotărârii Guvernului R.Moldova cu privire la aprobarea 

mecanismului de formare a preţurilor la produsele social importante. 

Autorii consideră că atât Proiectul dat al Hotărârii Guvernului, cât şi documentul AIR 

elaborat asupra acesteia au o serie de lacune, care ar putea fi eliminate prin aplicarea metodologiei 

îmbunătăţite, care ar creşte atât calitatea documentului AIR respectiv, cât şi a Hotărârii de Guvern. 

În urma analizei documentul AIR elaborat de Ministerul Economiei, autorii consideră că 

documentul AIR realizat asupra proiectului Hotărârii Guvernului a R.Moldova cu privire la 

preţurile de comercializare a PSI necesită o îmbunătăţire esenţială şi calitativă, care ar permite să 

argumenteze temeinic opţiunea recomandată sau se vor propune alte soluţii pentru rezolvarea 

problemei publice existente, în urma elucidării impacturilor posibile.  

Autorii propun o altă abordare a problemei respective, ținând cont de prevederile 

Metodologiei AIR aprobate de către Guvern. 

 

2.2. Definirea problemei 

În Republica Moldova, piaţa PSI este o piaţă reglementată de către stat. Astfel, art. 4 al Legii 

nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior prevede formele de intervenţie ale statului în 

activităţile din comerţ, inclusiv prin stabilirea mecanismului de formare a preţurilor/tarifelor la 

produsele/serviciile de importanţă socială. 

Concomitent, menţionăm că prin operarea amendamentelor la Legea nominalizată, conform 

Legii nr. 101 din 08.07.2012, se împuterniceşte Guvernul de a aproba lista PSI, precum şi se 

identifică instrumentele de reglementare a preţurilor de consum pentru produsele respective – 

limitarea rentabilităţii la fabricarea şi a adaosului comercial la realizarea PSI.  

Până la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.774 a R.Moldova, sectorul a fost 

reglementat de două Hotărâri ale Guvernului, şi anume, nr. 335 din 24.05.1994 şi nr. 547 din 

04.08.1995, care limitau rentabilitatea la fabricarea produselor de panificaţie şi a produselor lactate, 

precum şi plafonau mărimea adaosului comercial la vânzarea produselor social importante (29 de 

denumiri a mărfurilor şi produselor, conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor). Întru 

revizuirea hotărârilor menţionate şi a examinării procesului de aplicare a acestora în practică, 

precum şi înaintarea propunerilor de actualizare a mecanismului de formare a preţurilor la PSI, prin 

ordinul Ministerului Economiei a Guvernului R.Moldova nr. 164 din 06.11.2015 a fost creat un 

grup de lucru interdepartamental. Ca rezultat al generalizării propunerilor înaintate din partea 

membrilor grupului vizat, s-a constatat existenţa opiniilor diferite cu referinţă la menţinerea şi/sau 

anularea instrumentelor de reglementare a preţurilor la PSI. Astfel, unele instituţii optau pentru 

plafonarea adaosului comercial la vânzarea produselor social importante, fiind cea mai eficientă 

pârghie de moment pentru stabilitatea preţurilor, alţii propuneau anularea instrumentelor de 

reglementare a preţurilor cu acordarea ajutorului social păturilor defavorizate ale populaţiei. 

 

2.3. Elementul analitic 

Situaţia pe piaţa a PSI în Republica Moldova în ultimii ani poate fi caracterizată prin prisma 

a mai multor indicatori care caracterizează, pe de o parte consumul lor (tabelul 1), iar pe de altă 

parte – oferta acestora pe piaţa internă. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296144
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296465
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296465
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Tabelul 1. Consumul produselor social importante, 2008-2015 (unităţi naturale) 
Denumirea produsului 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pâine şi produse de 

panificaţie, kg  

113,6 112,1 110,4 109,9 110,1 110,0 110,9 112,6 

Lapte şi produse din lapte, 

litri 

180,4 200,9 199,7 213,5 231,7 219,9 212,0 213,0 

Ulei  vegetal, litri 13 12,5 12,4 12,9 12,7 12,4 12,6 12,1 

Zahăr şi produse de 

cofetărie, kg 

16,3 16,2 16,4 17,0 16,3 16,6 17,2 17,2 

Carne şi preparate din carne, 

kg 

30,7 32,9 33,7 36,7 38,7 41,6 43,3 45,8 

Sursa: http://statbank.statistica.md 

În tabelul 1 (şi ulterior) autorii utilizează datele statistice disponibile ale BNS. Astfel, 

analiza situaţiei pe piaţa a PSI se face selectiv pentru unele categorii de produse, pentru care există 

date statistice înregistrate, chiar dacă uneori aceste grupe de produse includ nu doar cele expres 

stipulate ca fiind social importante. Totodată, autorii păstrează în rândul PSI analizate carnea şi 

preparatele din carne, deoarece consideră nejustificată excluderea acestora din lista PSI, în noua 

redacţie a proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la preţurile de comercializare a PSI.  

Dinamica și structura consumului este argumentată prin creşterea acestuia şi oscilarea 

nesemnificativă de la consumul mediu. Pentru o analiză obiectivă e nevoie să comparăm aceste date 

cu normele de consum care, pe de o parte, sunt stabilite de către Ministerul Sănătăţii ca fiind 

necesare sănătăţii şi activităţii normale umane, iar, pe de altă parte, reflectă componenţa coşului 

minim de consum (tabelul 2). 
Tabelul 2. Normele medii anuale ale consumului de produse alimentare, incluse în structura coşului minim 

de consum (unităţi naturale) 
 

Denumirea produsului 

 

Norme de consum 

conform HG 

nr. 460 

din 22.07.1993 

Normele minime de produse  

alimentare incluse în coşul 

alimentar al minimului de 

existenţă 

1. Făină de grâu, kg 107,1 23,76 

2. Pâine de grâu, kg - 75,48 

3. Crupe, kg - 8,64 

4. Orez, kg 3,0 6,48 

5. Lapte integral, litri 109,5 85,32 

6. Unt, kg 3,7 2,04 

7. Ulei  vegetal, litri 14,6 9,12 

8. Zahăr tos, kg - 9,48 

9. Carne şi preparate din carne, kg 77,8 31,08 

Sursa: elaborat de autori în baza surselor [4], [6] 

Astfel, pentru a face concluzii asupra consumului PSI de către populaţie, comparăm norma 

de consum cu consumul mediu real al PSI per cetăţean (tabelul 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=NIV0601&ti=Consumul+principalelor+produse+alimentare+pe+medii%2C+2006%2D2014&path=../Database/RO/04%20NIV/NIV06/&lang=1
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Tabelul 3. Corelarea normei de consum cu consumul real mediu al  PSI 
Denumirea produsului Norma de 

consum 

(NC) 

Consumul real 

mediu (CM) 

Raport Notă 

1. Pâine şi produse de panificaţie, 

kg 

75,48 111,20 1,47 CM depăşeşte NC 

2. Lapte şi produse din lapte, litri 87,36 208,89 2,39 CM depăşeşte NC 

3. Ulei  vegetal, litri  9,12  12,58 1,38 CM depăşeşte NC 

4. Zahăr şi produse de patiserie, 

kg 

 9,48  16,65 1,76 CM depăşeşte NC 

5. Carne şi preparate din carne, 

kg 

31,08  37,93 1,22 CM depăşeşte NC 

Sursa: calculele autorilor 

Compararea normei de consum cu consumul real mediu per consumator al PSI dovedește că, 

luată per total, populaţia Republicii Moldova nu are probleme de consum insuficient al PSI. Dar, 

ţinând cont de veniturile ale diferitor categorii ale populaţiei (tabelul 4), în cadrul prezentei analize, 

e raţional de analizat posibilităţile de consum ale populaţiei, reieşind din cele 5 grupe de quintile ale 

veniturilor populaţiei şi structura cheltuielilor de consum destinate produselor alimentare, în general 

(tabelul 5), şi a PSI, în particular. 
Tabelul 4. Venituri disponibile medii lunare pe o persoană, 2008-2015, lei 

Anul Veniturile pe quintile 

I II III IV V 

2008 608,0 814,5 1 055,90 1 366,90 2 097,80 

2009 544,9 832,4 1 055,50 1 375,20 2 021,20 

2010 624,4 942,9 1174,7 1453,1 2173,3 

2011 754,3 1047,5 1292,8 1638,4 2490,7 

2012 812,6 1071,1 1371,5 1669,9 2623,7 

2013 917,9 1218,2 1479,1 1872,3 2919,6 

2014 974,0 1332,2 1605,7 1964,1 2961,1 

2015 1078,8 1 415,1 1 740,7 2 268,9 3 279,0 

Sursa: http://statbank.statistica.md/ 

Analiza datelor tabelului 5 demonstrează că, cheltuielile destinate consumului produselor 

alimentare diferă considerabil la reprezentanţii diferitor grupuri după nivelul de bunăstare, 

constituind în mediu 55,8% din totalul cheltuielilor pentru quintila I; 50,4% pentru quintila II; 

46,8% pentru quintila III; 42,8% pentru quintila IV şi 32,8% pentru quintila V. Pentru quintilele I şi 

V cheltuielile destinate produselor alimentare au avut tendinţă de creştere în perioada 2008-2015, 

iar pentru quintilele II, III şi IV – cheltuielile destinate produselor alimentare au oscilat 

nesemnificativ în jurul mediei.  

Totodată, pentru măsurarea anvergurii problemei publice este relevantă analiza cheltuielilor 

aferente PSI în totalul cheltuielilor aferente produselor alimentare pentru fiecare grup de bunăstare. 
Tabelul 5. Cheltuielile de consum medii lunare pe o persoană aferente produselor alimentare, după nivelul de 

bunăstare 
Anul UM Cheltuielile pe quintile 

I II III IV V 

2008 lei 261,4 382,6 468,5 579,4 776,7 

% 52,8 49,7 46,6 43,1 30,8 

2009 lei 282,2 393,5 476,2 582,6 749,1 

% 56,4 50,8 46,2 41,9 31,3 



 

 242 

2010 lei 329,2 449,7 543,9 648,4 824,2 

% 56 50,7 46,9 42,3 30,7 

2011 lei 400 508,9 613,9 741,7 992,1 

% 58 50,6 47,1 43,2 33,6 

2012 lei 424,6 555,5 654,9 782,9 1034 

% 57,2 51,7 47,6 44 34,2 

2013 lei 473,5 609 719,5 862 1140,7 

% 56,6 50,4 46,6 43,1 34,7 

2014 lei 506,3 641 747,8 898,6 1186,5 

% 55,6 50,4 46,8 43,8 36,5 

2015 lei 547,9 698,7 837,1 970,4 1254,6 

% 53,9 48,7 46,3 42,3 34,0 

Sursa: http://statbank.statistica.md/ 

Având disponibile datele referitor la preţurile medii anuale ale unor categorii de PSI doar 

până la anul 2010, autorul estimează cheltuielile anuale necesare procurării PSI, reieşind din 

normele de consum a acestora. Apoi, se sumează cheltuielile aferente procurării produselor din lista 

PSI şi se compară cu totalul cheltuielilor aferente procurării produselor alimentare pentru fiecare 

categorie de bunăstare a populaţiei (5 quintile), tabelul 6.  
Tabelul 6. Cheltuielile aferente PSI în totalul cheltuielilor aferente produselor alimentare,  2008-2010, 

inclusiv pe grupe de quintile 
Produs Indicatori 2008 2009 2010 

Pâine norma de consum, kg 75,48 75,48 75,48 

preţ mediu anual, lei 7,75 7,92 7,92 

cheltuieli anuale necesare, lei 584,97 597,80 597,80 

Făina de grâu norma de consum, kg 23,76 23,76 23,76 

preţ mediu anual, lei 9,62 8,27 8,38 

cheltuieli anuale necesare, lei 228,57 196,50 199,11 

Lapte integral norma de consum, kg 85,32 85,32 85,32 

preţ mediu anual, lei 7,75 7,85 8,09 

cheltuieli anuale necesare, lei 661,23 669,76 690,24 

Unt norma de consum, kg 2,04 2,04 2,04 

preţ mediu anual, lei 61,29 63,41 65,24 

cheltuieli anuale necesare, lei 125,03 129,36 133,09 

Ulei vegetal norma de consum, kg 9,12 9,12 9,12 

preţ mediu anual, lei 24,4 15,01 18,5 

cheltuieli anuale necesare, lei 222,53 136,89 168,72 

Zahăr  norma de consum, kg 9,48 9,48 9,48 

preţ mediu anual, lei 11,45 10,4 15,01 

cheltuieli anuale necesare, lei 108,55 98,59 142,29 

Orez norma de consum, kg 6,48 6,48 6,48 

preţ mediu anual, lei 21,02 18,4 17,07 

cheltuieli anuale necesare, lei 136,21 119,23 110,61 

Hrişcă norma de consum, kg 1,7 1,7 1,7 

preţ mediu anual, lei 13,85 9,51 16,52 

cheltuieli anuale necesare, lei 23,55 16,17 28,08 
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Crupe de griş norma de consum, kg 6,94 6,94 6,94 

preţ mediu anual, lei 11,08 9,37 8,56 

cheltuieli anuale necesare, lei 76,90 65,03 59,41 

Carne de vită cat.1 norma de consum, kg 5,88 5,88 5,88 

preţ mediu anual, lei 60,24 59,92 54,76 

cheltuieli anuale necesare, lei 354,21 352,33 321,99 

Carne de porc cat.1 norma de consum, kg 5,4 5,4 5,4 

preţ mediu anual, lei 71,57 70,51 61,43 

cheltuieli anuale necesare, lei 386,48 380,75 331,72 

Carne de pasăre norma de consum, kg 15,24 15,24 15,24 

preţ mediu anual, lei 43,31 43,73 40,75 

cheltuieli anuale necesare, lei 660,04 666,45 621,03 

Subproduse norma de consum, kg 1,08 1,08 1,08 

preţ mediu anual, lei 41,35 42,59 39,67 

cheltuieli anuale necesare, lei 44,66 46,00 42,84 

Salam fiert norma de consum, kg 3,48 3,48 3,48 

preţ mediu anual, lei 75,89 85,89 86,90 

cheltuieli anuale necesare, lei 264,10 298,90 302,41 

SUMA cheltuielilor anuale  necesare procurării PSI 3877,02 3773,75 3749,35 

Quintila I total cheltuieli anuale aferente produselor 

alimentare, lei 

3136,8 3386,4 3950,4 

raport dintre cheltuieli totale şi cheltuieli 

necesare procurării PSI, % 

81 90 105 

Quintila II total cheltuieli anuale aferente produselor 

alimentare, lei 

4591,2 4722 5396,4 

raport dintre cheltuieli totale şi cheltuieli 

necesare procurării PSI, % 

118 125 144 

 

Quintila III 

o 

total cheltuieli anuale aferente produselor 

alimentare, lei 

 

5622 

 

5714,4 

 

6526,8 

raport dintre cheltuieli totale şi cheltuieli 

necesare procurării PSI, % 

145 151 174 

Quintila IV total cheltuieli anuale aferente produselor 

alimentare, lei 

6952,8 6991,2 7780,8 

raport dintre cheltuieli totale şi cheltuieli 

necesare procurării PSI, % 

179 185 208 

Quintila V total cheltuieli anuale aferente produselor 

alimentare, lei 

9320,4 8989,2 9890,4 

raport dintre cheltuieli totale şi cheltuieli 

necesare procurării PSI, % 

240 238 264 

Sursa: calculat în baza datelor Biroului Național de Statistică 

În urma calculelor şi analizei efectuate, constatăm că populaţia cu veniturile din quintila I 

nu dispune de surse suficiente pentru ca să acopere minimul necesar de PSI sau cheltuielile aferente 

produselor alimentare acoperă doar necesarul în PSI, fără ca să rămână resurse disponibile pentru 

procurarea altor produse alimentare. În asemenea situaţii se afla circa 20% din populaţia ţării. 

Pentru populaţia din categoria veniturilor quintilei II (alte 20%) situaţia este puţin mai bună, dar, 

după părerea autorilor, cele 18-44% din cheltuielile aferente produselor alimentare care rămân 

disponibile pentru alte categorii de produse decât cele social importante (fructe, legume, peşte, ouă, 

pomuşoare ş.a.) nu sunt suficiente pentru alimentarea echilibrată. 
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Astfel, autorii consideră că rata populaţiei aflate în dificultate, exprimată în dezechilibrul 

între veniturile populaţiei şi preţurile la PSI, este de circa 40% din totalul populaţiei ţării. Cele 

mai vulnerabile în acest sens sunt persoanele de vârsta pensionară, familiile cu 3 sau mai mulţi 

copii, persoane cu dezabilităţi, fără studii, populaţia rurală [9, pp. 35-43]. 

Ţinem să menţionăm, că o analiză a pieţei unor produse ar fi incompletă doar prin elucidarea 

nivelului preţurilor şi consumului acestora, fără a face careva analize ale ofertei pe această piaţă 

(tabelul 7).  
Tabelul 7. Fabricarea produselor social importante, 2008-2015, mii tone 

Tipul producţiei 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.Făină de grâu 122,6 115,6 108,0 118,2 101,9 117,9 118,4 113,2 

2.Pâine şi produse de 

panificaţie 

137,5 130,6 129,0 130,0 129,3 132,5 128,4 131.5 

3.Crupe 6,4 7,2 5,6 4,8 3,6 4,4 4,7 5,7 

4.Lapte şi frişcă cu conţinut 

de grăsimi 6% 

66,6 61,4 65,1 62,9 62,4 65,3 78,7 80,0 

5.Unt 4,3 3,8 4,2 3,9 3,8 4,2 4,67 4,79 

6.Uleiuri brute nemodificate 

chimic 

79,2 83,7 80,7 89,7 93,5 53,9 109,6 109,5 

7.Zahăr tos 134,0 38,4 103,2 88,4 83,4 140,3 177,7 84,5 

8.Carne 12,1 15,3 23,7 27,8 31,0 34,5 43,1 44,6 

Sursa: http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=127& 

Datele tabelului 7 indică o scădere a volumului producţiei industriale în anul 2015 în 

comparaţie cu anul 2008 la făină de grâu, pâine şi produse de panificaţie, crupe și zahăr-tos; în 

schimb, are loc creşterea producţiei industriale la aşa categorii de produse cum sunt lapte şi produse 

lactate, unt, uleiuri vegetale şi carnea. 

Dacă realizăm corelarea dintre unii indicatori ai volumului de producţie din tabelul 7 şi 

indicatorii consumului acestor produse din tabelul 3, atunci obţinem funcţie de tip regresie liniară 

f(y)= a + bx, care ne permite să calculăm următorii coeficienţi ai corelaţiei, tabelul 8. 
Tabelul 8. Corelaţia dintre consumul mediu şi volumul de producere a PSI, în unități naturale, 2008-2015 

Denumirea produsului Coeficientul de corelaţie 

1. Pâine şi produse de panificaţie 0.135 

2. Lapte şi produse din lapte 0.623 

3. Ulei  vegetal 0.499 

4. Zahăr şi produse de patiserie 0.651 

5. Carne  0.922 

Sursa: calculele autorilor 

Coeficienţii de corelaţie obţinuţi ne sugerează existenţa legăturii puternice dintre consumul 

şi volumul de producere a cărnii (0.922), a zahărului (0.651), a produselor lactate (0.623), o legătura 

mai puțin intensă consumul și producerea uleiului (0.499) şi legătura foarte slabă dintre producerea 

pâinii şi consumului acesteia (0.135). Nivelul mediu a coeficienților de corelare dintre consumul 

lactatelor, zahărului și uleiului vegetal față de producerea acestora poate fi explicat nu prin lipsa 

dependenței puternice dintre cererea pe piaţa internă la aceste produse și oferta internă, ci prin 

importul masiv a produselor lactate și a uleiului vegetal.  

Dacă pe piaţă nu există legătură directă între cerere şi ofertă, atunci nu putem aştepta 

formarea unui preţ de echilibru, care ar satisface atât interesele consumatorului, cât şi cele ale 

producătorului. Astfel, menţinerea artificială a unor nivele ale preţurilor prin limitarea adaosului 

comercial se dovedeşte a fi eficientă doar în cazul cărnii (0.922). Pentru argumentarea acestor 

raţionamente se propune analiza preţurilor de consum, a indicelui preţurilor de consum la PSI, 

precum şi corelarea acestuia cu consumul mediu al produselor respective. Reieşind din 

disponibilitatea datelor referitor la preţurile PSI, autorii utilizează preţurile din perioada 2001-2010, 

http://www.mec.gov.md/sites/default/files/raport_privind_saracia_in_republica_moldova_2013_1.pdf
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=127&
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indicii preţurilor de consum din perioada ulterioară (2011-2015) și identifică preţurile medii anuale 

la PSI pentru perioada 2008-2015 (figura 1). 
Figura 1. Dinamica preţurilor la unele produse social importante, 2001-2015, lei 

 
Sursa: elaborată de autori în baza datelor www.statistica.md 

Figura 1 demonstrează trendul lent de creştere a preţurilor la pâine şi lapte, urmat de 

creşterea mai sporită a preţurilor la zahăr (îndeosebi după a.2009), iar preţurile la carne şi ulei 

dovedesc o creştere bruscă către a.2008, urmată apoi de o revenire la situaţia precedentă, păstrând 

următorul trend de creştere lentă în cazul uleiului și o creștere sporită în cazul cărnii. Pentru a 

confirma ipotezele înaintate, autorii cercetează corelaţia dintre consumul mediu şi indicii preţurilor 

de consum la PSI, tabelul 9. 
Tabelul 9. Corelaţia dintre consumul mediu şi indicii preţurilor la PSI, 2008-2015 

Denumirea produsului Coeficientul de corelaţie 

1. Pâine şi produse de panificaţie  0,140 

2. Lapte şi produse din lapte - 0,610 

3. Ulei  vegetal  0,786 

4. Zahăr şi produse de patiserie  0,248 

5. Carne  - 0,860 

Sursa: calculele autorilor 

Coeficienţii de corelaţie obţinuţi demonstrează legătura puternică negativă dintre consumul 

de carne şi a produselor din carne cu preţurile la aceste produse, la fel ca şi între preţurile şi 

consumul produselor lactate. Acest lucru dovedeşte că creşterea preţurilor la aceste categorii de 

produse influenţează negativ consumul.  

În schimb, consumul pâinii şi a zahărului nu este afectat puternic de schimbările de preţuri. 

Mai degrabă, în situaţia creşterii preţurilor la unele categorii de produse are loc substituirea lor cu 

produse mai ieftine (de exemplu, se minimizează consumul cărnii, în schimb creşte consumul 

pâinii, a crupelor şi a produselor mai ieftine).  

Aceeaşi concluzie ne sugerează şi coeficienţii de elasticitate calculaţi pentru dependenţele 

presupuse dintre indicatorii analizaţi. Dependenţa dintre consum şi preţ (inclusiv şi alţi factori, 

precum sunt: volumul producerii, veniturile populaţiei) poate fi prezentată prin următoarea funcţie 

neliniară: 

,  unde:               (1) 

У – variabila dependentă studiată (de ex., consumul, sau producerea, sau veniturile);  

Х – variabila explicativă (de ex., preţul produsului);  

β0 – multiplicatorul ce indică valoarea iniţială a variabilei independente;  

β1 – coeficientul de elasticitate. 

http://www.statistica.md/
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Pentru calculul coeficienţilor de elasticitate a fost utilizată metoda celor mai mici pătrate, iar 

funcţia neliniară a fost redusă la funcţia liniară, utilizând logaritmul natural, obţinându-se 

următoarea ecuaţie de regresie, care este comună pentru toate dependenţele enumerate:  

,    unde:         (2) 

ln – logaritmul natural;  

У – producerea;  

Х – consumul; 

t – anul; 

i – produsul. 

Efectuând analiza corelaţiilor şi a coeficienţilor de elasticitate obţinuţi constatăm, că 

cuantumul unic al adaosului comercial nu produce aceleaşi efecte asupra tuturor categoriilor de 

produse incluse în PSI. Astfel, nu este metodologic argumentată de către factorul decizional nici 

stabilirea cuantumului unic (în afară de pâine) a adaosului comercial pentru toate PSI, nici însuşi 

cuantumul în valoare de 10, 20 şi 40%. 

Constatând că stabilirea cuantumului limitat a adaosului comercial nu are acelaşi efect nici 

asupra consumului, nici asupra preţurilor PSI, autorii consideră că, dinamica acestora este 

influenţată puternic şi de alţi factori, cum ar fi: nivelul veniturilor populaţiei, preţurile de achiziţie, 

taxele la importul PSI, condiţiile de concurenţă pe piaţa internă ş.a. 

 

3. Stabilirea obiectivelor și identificarea opţiunilor 

3.1. Stabilirea obiectivelor 

Principalul obiectiv invocat în propunerea de reglementare este protecţia socială a 

consumatorilor şi satisfacerea intereselor economice ale acestora. După părerea autorilor, acest 

obiectiv nu corespunde criteriilor SMART, iar realizarea acestuia nu poate fi atinsă doar prin 

intermediu limitării adaosului comercial la produsele social importante. 

Un alt obiectiv ţine de subiecţi ai distribuţiei PSI și constă în promovarea unei politici unice 

faţă de toţi operatorii lanţului valoric de distribuţie a PSI şi  stabilitatea preţurilor de consum pe 

piaţa produselor respective. Pentru atingerea acestui obiectiv este insuficient de a limita adaosul 

comercial la PSI. Este nevoie de o serie de reforme economice structurale, care ar crea premise 

pentru asigurarea populaţiei cu cantitatea necesară de PSI la un preţ accesibil. 

 

3.2. Identificarea opțiunilor 

Opţiunea 1: „A nu face nimic" este considerată de autori păstrarea situaţiei curente, adică: 

▪ existenţa cadrului regulatoriu actual în domeniul preţurilor la PSI; 

▪ păstrarea listei PSI din 29 de poziţii, inclusiv 2 – produse nealimentare; 

▪ concurenţa neloială pe piaţa PSI (îndeosebi a zahărului şi uleiului de floarea soarelui); 

▪ obţinerea unor supraprofituri în rezultatul deţinerii monopolului la producerea sau 

comercializarea PSI; 

▪ discriminarea producătorului autohton de PSI versus importatorii-angrosişti; 

▪ neglijarea intereselor IMM în lanţul valoric de distribuţie ai PSI; 

▪ incapacitatea unui procent avansat al populaţiei de a-şi asigura consumul necesar ai PSI. 

Opţiunea 2: Adoptarea Hotărârii de Guvern  

Principalele modificări propuse la cadrul de reglementare includ: 

▪ precizarea noţiunilor de adaos comercial, preţ de achiziţie, preţ de livrare, procesare, rabat 

comercial, unitate comercială. 

▪ păstrarea cuantumului adaosului comercial în mărime de 10% la pâine şi colaci şi 20% la 

restul PSI, cu excepţia comercializării produselor supuse procesului de prelucrare (sortare, calibrare, 

ambalare, etc.), pentru care adaosul comercial, atât pentru produsele din import, cât şi pentru cele 

autohtone nu depăşeşte 40 % cumulativ pe tot lanţul valoric de distribuţie a produselor. 

▪ excluderea reglementării rentabilităţii comerciale şi economice. 



 

 247 

▪ reducerea listei PSI. 

Impacturile negative sau costurile intervenţiei statului  

Ca urmare a aprobării proiectului dat nu se presupun careva cheltuieli financiare din partea 

statului. Însă, nivelul prezent al preţurilor de pe piaţa PSI va lăsa neschimbat situaţia pentru circa 

40% din populaţie, deoarece cuantumul adaosului comercial rămâne acelaşi. Mai mult ca atât, există 

o serie de riscuri care pot apărea, chiar în cazul implementării şi conformării sută la sută cu 

reglementarea aprobată. Aceste riscuri sunt asociate cu deficienţe sub forma unor penurii artificiale 

în oferta acestor produse pe piaţă cu imposibilitatea stabilizării nivelului preţurilor în cazul creşterii 

preţurilor de achiziţie (mai ales la mărfuri de import), a preţurilor la resurse energetice (care vor 

majora costurile producătorilor PSI). Totodată, se va menţine situaţia concurenţei neloiale pe piaţa 

unor PSI. 

Impacturile pozitive sau beneficiile statului: 

▪ posibilitatea realizării controlului asupra corectitudinii aplicării adaosului comercial de către 

agenţii economici; 

▪ eliminarea barierelor tehnice şi economice în modul de formare a preţurilor în comerţul cu 

ridicata, în special unităţile comerciale care procesează PSI; 

▪ protecţia intereselor economice ale consumatorilor PSI, în deosebi păturilor social 

vulnerabile, în situaţia când nu intervin riscurile sus menţionate. 

Opţiunea 3: Liberalizarea preţurilor prin acordarea compensaţiilor nominative păturilor 

social vulnerabile 

Impacturile negative sau costurile opţiunii: 

▪ eliminarea plafonării adaosului comercial contribuie la majorarea preţurilor la PSI; 

▪ majorarea preţurilor la PSI poate provoca creşteri inflaţioniste în lanţ a preţurilor; 

▪ pentru alocarea compensaţiilor nominative e nevoie de majorarea cheltuielilor bugetare. 

Impacturile pozitive sau beneficiile opţiunii: 

▪ neamestecul în activitatea de întreprinzător; 

▪ beneficiile aduse consumatorilor PSI pot fi estimate la 2 puncte procentuale, luând în 

consideraţie practica existentă a plăţilor sociale destinate quintilelor I şi II [9, p. 13]. 

Opţiunea 4: Elaborarea unei propuneri complexe şi coerente de politici publice în vederea 

stabilizării pieţei produselor agroalimentare în Republica Moldova, cu obiectivele de bază: 

▪ protecţia concurenţei pe piaţa PSI. 

▪ garantarea siguranţei alimentare şi calităţii alimentelor pentru consumatori. 

▪ păstrarea listei lărgite a PSI sau chiar includerea suplimentară în ea a unor produse (de ex., 

pește, legume, fructe, în baza demonstrării importanţei sociale a acestora). 

▪ crearea fondului de subvenţionare a producătorilor mici şi mijlocii ai PSI. 

▪ utilizarea optimă a factorilor de producţie (în principal a forţei de muncă, deoarece cu 

creşterea ratei de ocupare a populaţiei creşte şi capacitatea de cumpărare). 

▪ stabilirea restricţiilor la importul PSI pentru protejarea producătorilor autohtoni. 

▪ divizarea cuantumului adaosului comercial la PSI între participanţii la lanţul valoric de 

distribuţie a acestora (după exemplul stabilirii adaosului comercial la medicamente), în aşa fel ca să 

fie favorizaţi producătorii faţă de comercianţii PSI şi, ÎMM faţă de entitățile mari. Cotele de 

distribuţie urmează a fi stabilite în dependenţă de numărul şi caracteristicile participanţilor la lanţul 

valoric de distribuţie a PSI. 

▪ elaborarea măsurilor complexe de dezvoltare rurală şi regională în vederea asigurării unui 

standard de viaţă echitabil pentru populaţia rurală ocupată în domeniul agriculturii. 

▪ stimularea investiţiilor în dezvoltarea sectorului agroalimentar, mai ales producerii PSI. 

Stimularea investițiilor constituie o direcție specifică în cadrul politicilor publice 

agroalimentare. Astfel, investițiile trebuie să conceptualizeze şi să realizeze procesul de stabilizare a 

pieței agroalimentare prin susţinerea proiectelor investiţionale orientate spre dezvoltarea teritorială a 

spaţiului rural, contribuind la soluţionarea problemelor economice, sociale, ecologice, tehnologice, 
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la eficientizarea funcţionării economiei ţării, la creşterea PIB, a exportului, la reducerea importului, 

reducerea şomajului, a dependenţei de monopolişti ş.a.  

Proiectele investiționale pot contribui la soluţionarea problemelor enumerate mai sus, dacă 

acestea vor fi inovative şi se vor baza pe crearea de noi tehnologii de obţinere a produselor finale, 

vor contribui la crearea unor produse, servicii fără de precedent în ţară şi în exterior, vor fi orientate 

la utilizarea resurselor materiale şi de muncă autohtone și la creşterea calităţii muncii. 

În acest context expertizarea proiectelor și a intenţiilor investitorilor potenţiali ar include, pe 

lângă evaluarea acestora cu ajutorul indicatorilor tradiționali de eficiență economică, răspunsul la 

următoarele întrebări:  

▪ sunt sau nu tehnologiile acestor investitori inovative, principial noi și pot contribui la 

soluţionarea unor probleme economice, sociale, ecologice pentru Republica Moldova? 

▪ care este impactul investiţiei respective asupra pieţii muncii, calităţii acesteia? 

▪ care va fi venitul aşteptat al personalului angajat? 

▪ care va fi creşterea cererii pe piaţa internă în urma creşterii venitului angajaților? 

▪ asigură sau nu proiectul respectiv o dezvoltare sustenabilă a economiei R. Moldova? 

▪ produsele finale ale investitorului sunt solicitate pe piaţa internă/externă? [8, pp. 38-53] 

 

4. Consultarea 

Procedurile de consultare, realizate de autorii Hotărârii de Guvern nr.774 cu privire la 

aprobarea mecanismului de formare a preţurilor la PSI sunt relevante problemei publice, însă se 

cere, pe lângă consultarea opiniilor angrosiştilor-importatori ai PSI, consultarea opiniei 

reprezentanţilor IMM care activează în domeniu dat. În urma analizei impactului de reglementare 

realizată, autorii propun: 

▪ de revizuit lista produselor social importante, reieşind din utilitatea acestora în consumul 

uman (de exemplu, de exclus zahărul şi de păstrat în mod obligatoriu carnea; de inclus peștele, 

unele fructe și legume). 

▪ de elaborat o Strategie de securitate alimentară a Republicii Moldova, iar reglementarea 

comercializării PSI să fie o parte componentă a acestei strategii. 

 

5. Concluzii 

Autorii optează pentru opţiunea 4 - Elaborarea unei propuneri complexe şi coerente de 

politici publice în vederea stabilizării pieţei produselor agroalimentare în Republica Moldova, care 

va asigura protejarea intereselor statului, consumatorilor PSI şi a entităților economice.  

Luând în considerație caracterul complex a politicii vizate, e necesar de desfășurat un proces 

amplu de consultare cu toate părțile implicate în proces. Totodată, fiecare componentă de bază a 

politicii trebuie trecută prin „filtru” analizei impactului, asigurându-se în același timp coerența 

acestor componente.  

Trebuie de luat în considerație și factorul timp, care presupune că realizarea concomitentă a 

unor componente de politici publice trebuie să ducă la sinergia efectelor produse. Este important de 

estimat termenul de acțiune a politicii sau a reglementării, având în vedere necesitatea reglementării 

permanente a activității economice sau doar o intervenție ce vine să corecteze situația în domeniul 

de afaceri. În rezultat, se va obține o creștere considerabilă a calității politicilor publice și sporirea 

predictibilității acestora. 
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Abstract 

The 21st century consumer is very different from previous generations. We are tech savvy and not only do we 

expect service quality, we want an experience to go with it. Given our unlimited access to information, we know what 

the gold standard is, and more importantly, we are open to sharing our experiences on social media and review 

platforms. Particular attention should be paid to: the creation of tourist clusters on transboundary territories; Reducing 

the impact of tourist flows on the environment, in particular by using equipped hiking trails; activation of work on the 

normalization of recreational loads. The purpose of the investigation is to reveal and find the algorithm of development, 

innovation and their application for the efficiency of the activity in the field of tourism and customer satisfaction. 

Key words: travel, tourism, services, products, provision, leisure, innovation, implementation 

JEL: F12, O24, O31, L60, Q56 

 

1. Introducere 

Deși industria plăcerii și călătoriilor este în plină expansiune, cu peste 1,1 miliarde de 

călători internaționali în anul 2016, nu găsim o persoană care să se plâns de o experiență negativă   

pe care a avut-o în timpul călătoriei. Aproape este imposibil ca așa o industrie experimentală să facă 

necazuri și multă durere. În mod evident, există factori care nu țin de controlul industriei, cum ar fi, 

intemperiile etc., dar, în marea majoritate de cazuri, aduce plăcere grație inovațiilor din domeniu. 

În timp ce mulți oameni sunt conștienți de unele dintre inovațiile interesante care schimbă 

modul în care călătorim, mulți sunt încă sub nivelul așteptărilor. 

Scopul investigației constă în dezvăluirea și găsirea algoritmului de dezvoltare, inovare și 

aplicarea acestora pentru eficientizarea activității în domeniul turismului și satisfacerii clienților. 

Metodele utilizate în cercetare țin de analiză, comparație, previziune, inducție și deducția. 

De cele mai multe ori, însă, metoda științifică funcționează și funcționează bine. Când o ipoteză sau 

un grup de ipoteze conexe au fost confirmate prin teste experimentale repetate, ea poate deveni o 

teorie, care poate fi considerată ca o cupă de aur la sfârșitul evantaiului curcubeului de metode 

științifice. Teoriile sunt mult mai largi decât ipotezele și au o putere predictivă enormă. Teoria, de 

exemplu,  prezice existența unor fenomene și procese cu mult înainte de a exista dovezi care să 

susțină ideea. Trebuie remarcat, totuși, că unul dintre scopurile științei turismului nu este de a 

dovedi teorii, ci de a dovedi greșelile. Când se întâmplă acest lucru, o teorie trebuie modificată sau 

abandonată cu totul. 

 

2. Analize și rezultate 

În stadiul actual de dezvoltare a avantajelor competitive pe piața mondială a fiecărei 

organizații, tot mai actuală devine capacitatea de a iniția și de a implementa inovațiile (A.L. 

Zhuravlev, O.V. Kovaleva, N.M. Lebedeva, O.S. Sovetova etc.). Autorii insistă asupra importanței 
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sociale a personalului de gestiune a inovării, necesitatea de a începe pregătirea unui nou tip de 

personal de conducere, care posedă cunoștințe integrate, abilități, aptitudini și competențe, care 

dispun de cultură generală și profesională, inovativitate, ce permite să se adapteze rapid la noile 

condiții [2]. 

Inovațiile în sfera turismului includ toate inovațiile care se reflectă în întreprinderea turistică 

și care îi conferă un anumit beneficiu economic și / sau social. Cercetătorii către inovări în turism 

atribuie: inovarea business-modelului, inovarea procesului, managementul inovației, inovarea 

produselor, inovarea resurselor și inovația conceptuală. De asemenea, autorii consideră ca inovațiile 

în industria turismului contribuie la îmbunătățirea calității produsului turistic și introducerea  

formelor noi de servicii turistice. 

În scopul atragerii consumatorii, în condițiile moderne, companiile de turism nu  trebuie să 

creeze doar un nou produs atractiv, dar să fie în măsură să reacționeze la schimbările de pe piața 

turismului, instabilitatea fiind influențată de evenimentele curente. Pentru a atrage atenția 

consumatorilor către un produs nou, este necesar să se ofere pe piață ceva inedit, diferit de 

produsele concurente. Pentru a avea succes pe piață este important ca lansarea 

produsului/serviciului să fie la timp util și potrivit, pentru a atrage noi clienți și a crește veniturile 

companiei.  

Potrivit investigației autorilor, produsele inovatoare includ: dezvoltarea de itinerare noi, 

necunoscute de piață (turism rural, ecologic, congrese, aventura (aventura), subacvatice, croazieră, 

ornitologice, expediții, case de vacanță etc.); crearea de resurse cu proprietăți predeterminate și noi 

funcții-țintă într-o atracție turistică sau a procesa noi tipuri de resurse (de exemplu, căsătorii, 

marcarea evenimentelor pe gheață, pe lac, râu etc.; vizitarea obiectelor militare active și pasive etc 

..); dezvoltarea de noi segmente ale pieței turistice, inclusiv implicarea în traficul turistic noi medii 

naturale (spațiu), zone de tip extreme (păduri, stânci, munți, poteci etc.); crearea de noi zone 

turistice și de agrement. 

Unul dintre factorii care influențează atitudinea consumatorilor față de inovații este vârsta 

consumatorilor. Analiza comparativă a reacției respondenților vizând aspectele psihologice 

științifice și aplicate asupra problemei atitudinii oamenilor de diferite vârste către inovații arată că 

există o relație între atitudini, pregătirea pentru inovare și vârsta unei persoane. Dacă tinerii sunt 

predispuși (pe ambele maluri) la „teste de încercare”, la manifestări creative, primesc receptiv toate 

noutățile, dar, cu vârstă, inovațiile devin mai puțin importante pentru diversitatea vieții, dar 

stabilitatea este mai importantă [1]. 

În ceea ce privește comportamentul consumatorilor și relația acestora cu inovațiile din sfera 

turismului se remarcă influența diverșilor factori, inclusiv vârsta. Consumatorii diferă în funcție de 

gust, preferințe, vârstă, nivel de educație și venituri [3]. 
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Fig. 1. Avantajele utilizării inovațiilor în turismul transfrontalier 

  
Sursa: investigațiile autorilor 

Inovarea se face pentru a se diferenția, pentru a se detașe competitiv de ceva similar din 

domeniu. Detașarea de concurenți se realizează depășind cei 7P. Depășirea celor 7P deja include 

inovații ! Aici putem aminti despre calitatea și performanța produselor turistice, metodele de 

distribuție (inclusiv IT), managementul resurselor umane, procedutile tehnologice, experiența 

prestării serviciilor etc. Se poate manipula cu preț – promovare. 

Cine sunt generatorii de inovații în turism. Acestea sunt persoane cu mintea lucidă, pasionați 

în domeniu, care-și construiesc politica afacerilor de succes pe elemente inovative. Societățile, 

corporațiile mari alocă bugete considerabile pentru cercetare-dezvoltare (C-D), gestionate de un 

manager inovator pentru incubarea ideilor. Deseori copierea noutăților de la concurenți epuizează 

bugetul, iar inovațiile nu mai apar. Start-up-urile reprezintă madalități de a face un pas inaintea 

concurenților. Insă eforturile financiare sporite pentru penetrare în spațiul de inovatie tehnologica 

frânează navigarea firmelor noi în domeniul dat, în acest caz mult mai accesibile ar fi alte domenii: 

produse/servicii, resurse umane, proceduri. Sunt cunoscute cazuri când, start-up-urile inovează 

semnificativ, apoi se procură de companiile mai mari.  

Sisteme de rezervare 

Cea mai evidentă schimbare din ultimii ani în domeniul ospitalității este economia partajată. 

Fața acestei mișcări este Airbnb, care este acum evaluată la 25 de miliarde USD, dar există multe 

alte companii care practică jocul, cum ar fi: Couchsurfing, Feastly, Knok, Vayable sau chiar 

Wimdu. În timp ce există unele aspecte de reglementare în jurul acestui nou model de consum, 

acesta oferă locuitorilor care nu ar putea să-și permită altfel. Este o metodă de a eficientiza 

costurile, reducând din careva servicii, ca în cazul LOW COST.  

Țineți-vă bine bagajele 

Cea mai mare preocupare a turiștilor când călătoresc este de a nu pierde valiza, rămânând 

blocați pentru o business-întâlnire. Dar noile inovații schimbă acest lucru. De ce, dacă avem 

telefoane inteligente, nu s-ar putem să avem valiză inteligentă? Acum putem. Diferite agenții de 

prestare a serviciilor turiștilor caută diverse soluții. În timp ce aeroporturile, precum McCarran 

Terminal 3 din Las Vegas, încep să atașeze un cip de identificare a frecvențelor radio în valize, 

pentru a se asigura că nu se vor pierde, Bluesmart a creat o valiză care poate fi controlată și urmărită 

utilizând o aplicație pe telefon. 
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Să rămânem conectați 

Trăim într-o lume hiperconectată, unde Wi-Fi în zbor era obligat să se întâmple – și așa a 

făcut. Deși o serie de companii aeriene oferă călătorilor internet, aceasta nu este o știință perfectă și, 

cu siguranță, nu este gratuită. Dar avem o alegere pe care nu am avut-o acum câțiva ani. Companiile 

aeriene adaugă și puncte de alimentare, astfel încât pasagerii să-și perceapă dispozitivele pe durata 

zborurilor și să nu ajungă la destinație cu un telefon „mort”. 

Fă-o singur 

Astăzi puțini dintre cei care nu comunică, chiar și când merg prin aeroport. Cu tehnologia 

disponibilă, pot să-și rezerve un zbor on-line, să-și pună tichetul de îmbarcare în telefon, să-și 

înregistreze mașina, să treacă prin porți automate de închidere și chiar să valideze tichetul de 

îmbarcare la bordul avionului. Aceste inovații au făcut ca navigarea pe aeroporturi să fie mult mai 

eficientă – dacă sunteți cu tehnologie savvy (avansată). Cu toate acestea, având în vedere că 

securitatea este partea din față a minții noastre, agenții de poștă și de securitate sunt prezenți pentru 

a se asigura că călătorii pot avea o experiență fără probleme. 

Ghidul dvs. de experiență 

Ghiduri, ca Lonely Planet, au fost biblioteca călătorului – dar au devenit irelevante într-o 

lume a site-urilor web și a site-urilor de aglomerare, care ne oferă sfaturi și recenzii despre hoteluri, 

excursii și restaurante. Lonely Planet este un ghid, un directory de servicii turistice impregnat cu 

ceva informații istorice, geografice și culturale plus recomandări de obiective și activități. Atât și 

nimic mai mult. Ghidurile LP nu pretind a fi nici exhaustive, nici obiective, autorii lor având un 

timp foarte limitat pentru documentare și libertatea de a face recomandările după criterii personale. 

Agențiile tradiționale de turism online, cum ar fi Expedia și Priceline, au oferit alternative. Dar sunt 

și noi jucători pe piață: Peek pune un ghid turistic în telefon, în timp ce HotelTonight este un 

instrument de rezervare de ultim moment pentru hoteluri. Alți jucători se gândesc, de asemenea, 

diferit la această problemă, cum ar fi AnyRoad, care ne ajută să ne conectăm la ghiduri incredibile 

și să evităm agențiile de turism. Hărțile sunt accesibile on-line, la un nivel de detaliu net superior 

schițelor anterioare. În plus, există opțiunea de navigare, imagini și informații Wikipedia integrate. 

Se poate intra pe zona interesată și se poate afla cele necesare.  

În timp ce aceste inovații sunt acum noua normă, cu zece ani în urmă nu s-ar fi auzit. Pe 

măsură ce așteptăm cu nerăbdare următorul deceniu, ce inovații ar putea continua să transforme 

modul în care călătorim? 

 

3. Concluzii 

Astfel, prin introducerea unui nou produs sau serviciu turistic este necesar să se țină seama 

de atitudinea consumatorilor față de inovațiile din sfera turismului. Prin împărțirea consumatorilor 

în categorii în momentul în care acceptă un produs de noutate, se pot identifica următoarele: 

inovatori, adoptivi rapizi, majoritate receptivă, majoritate tardivă, rămase în urma (pe scară largă). 

Inovatorii tind să-și asume riscuri, să testeze inovațiile, să testeze noutățile, să-și asume un risc mic; 

astfel de consumatori dispun de resurse financiare suficiente. Adepții receptivi percep ideile noi 

destul de repede, deși se atârnă cu prudență față de ele. Majoritatea receptivă percep inovațiile 

înaintea cetățeanului mediu, dar printre liderii domeniului sunt regăsiți rareori. Majoritatea tardivă 

este sceptică, astfel de consumatori percep noutatea după ce a fost deja testată de majoritatea 

populației. Tardivii (codașii) sunt o categorie de oameni legați de tradiții, ei sunt suspicioși la 

schimbări, comunică cu alți adepți ai tradițiilor și fie nu percep inovarea în general, fie că nu percep 

noutatea, fiind pentru ei, într-o anumită măsură, o tradiție. 

În relațiile transfrontaliere s-ar putea dezvolta ciclismul și turismul rural pe ambele maluri 

ale Prutului, amenajând teritoriile și punctele de acces. 

Utilizarea tehnologiilor inovatoare IT ar putea facilita rezervările și dezvoltarea turismului. 
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De asemenea, se dezvoltă cu succes relațiile transfrontaliere în deplasarea turiștilor din 

R.Moldova pe rute de zbor internaționale din Iași, dar și  relațiile transfrontaliere în domeniul 

turismului fluvial cu ambarcațiuni mici pe r.Prut. 

O atenție deosebită trebuie acordată: creării de clustere turistice pe teritoriile 

transfrontaliere; reducerii impactului fluxurilor turistice asupra mediului, în special cu ajutorul 

traseelor turistice echipate; și activării muncii privind normalizarea încărcăturilor de agrement 

asupra teritoriilor. 
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Abstract 

The article is devoted to the issues of migratory processes in the Eastern Europe. Some vulnerable points are 

revealed in cross-border cooperation on the dynamics and prospect of differences settlement processes. The dynamics 

of process development also requires some international security measures to counteract the negative effects and 

instability in the eastern neighborhood, and to reduce the socio-economic threats. Asymmetric threats, such as 

organized crime and proliferation of conventional weapons or weapons of mass destruction, are transnational. Along 

with their national and international partners, neighboring countries such as Romania, Moldova, Ukraine, etc., are 

aware of the responsibility for measures to exclude persistent threats, to improve the social climate and welfare of its 

citizens. The aim of the research is to investigate the cross-border migration factors and their influence on international 

relations and ways of mitigating the risks. 

Key words: cross-border relations, international economic relations, immigration, emigration, travel 

facilitation 
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1. Introducere 

Procesele moderne de formare a unui spațiu global unic consolidează interconectarea și 

interdependența țărilor din întreaga lume. În acest context, dezvoltarea relațiilor transfrontaliere este 

legată de intensificarea relațiilor politice, economice și socio-culturale între regiunile de graniță ale 

țărilor. Poziția geografică a Republicii Moldova și România, Belarus și Ucraina, la intersecția 

macroeconomică și unei frontiere comune cu granițele Uniunii Europene, predetermină natura cu 

multiple fațete ale interacțiunilor între țări, importanța și urgența dezvoltării cooperării 

transfrontaliere. 

 

2. Scopul cercetării 

Scopul cercetării constă în investigarea factorilor transfrontalieri de migrație și influența lor 

asupra relațiilor internaționale și identificarea modalităților de diminuare a riscurilor. 

 

3. Cercetare și analiză 

În literatura științifică autohtonă și străină se acordă o atenție deosebită, cu precădere, aspectelor 

legate de interacțiunea economică dintre Uniunea Europeană și țările CSI, inclusiv aspectele ce 

vizează migrația și relațiile transfrontaliere. Cu toate acestea, în ciuda atenției deosebite acestor 

probleme din partea experților, savanților, politicienilor și reprezentanților societății civile, până în 

prezent, sunt probleme nerezolvate cu privire la imigrație în legătură cu reglementarea fluxurilor de 

populație între țări, fluxurile de migrație neraportate de statistică, ca urmare ajungând la acutizarea 

dezechilibrelor socio-economice existente ale migrației. 

Cel mai important element stimulator al relațiilor transfrontaliere dintre Uniunea Europeană 

și țările riverane este fluxul teritorial al populației (Figura 1), care, în condițiile reformelor politice 

și economice din zonă, au căpătat o amploare majoră. Formarea pe această bază a rețelelor de 

migrație socială, extinderea contactelor reprezentanților diasporelor naționale în străinătate cu 
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compatrioții din patria lor întăresc semnificația și extind posibilitățile de implementare a 

programelor de cooperare transfrontalieră. 
Fig. 1. Рotențialul migrației în dezvoltarea relațiilor de vecinătate 

 
Sursa: cercetările autorilor 

Cercetând tendința relațiilor de migrație dintre Uniunea Europeană, Republica Moldova, 

Belarus și Ucraina, trebuie remarcat faptul că numărul deplasărilor populației către un loc 

permanent de reședință este relativ mic (în conformitate cu procedura și metodologia cercetării 

statistice, numărul lor include circulația persoanelor pentru studii sau activitate profesională mai 

mult de un an). De exemplu, între Republica Moldova, Belarus și Ucraina predomină fluxurile de 

migrație reciproce cu Federația Rusă și alte țări CSI (fig. 2; tabelul 1). 
Fig. 2. Numărul de sosiri și plecări din Rusia, mii persoane 

 
Sursa: cercetările autorilor 

Tabelul 1. Dimensiunea fluxului de migranți în Rusia din alte țări învecinate, mii persoane [1] 
Țara, regiunea 2012 2013 2014 2015 2016 

Migrația internațională, total 294,9 295,9 280,3 245,4 261,9 

Inclusiv cu țările CSI 268,4 274,9 270,2 237,3 255,3 

Azerbaidjan 18,1 17,2 12,4 10,7 10,4 

Armenia 32 32,2 24 20,5 12 

Belarus 10,2 3,7 6,8 4,9 2,1 

Kazahstan 36,7 40,2 40,8 34,8 37,1 

Kîrgîzstan 24,1 19,8 15,3 9,9 11 

Moldova  18,6 20,6 17,6 17,4 14,4 

Tadjikistan 31,4 33,6 19,4 11,4 27,3 

Turkmenistan 3,9 3,8 2,6 2,3 2,4 

Uzbekistan 56,3 67,3 37,1 -20,7 19,7 

Ucraina  37 36,4 94,4 146,1 118,8 

Cu alte țări 26,5 21 10,1 8,1 6,6 

În ţările Uniunii Europene, conform cercetărilor autorilor, muncesc circa 200-350  mii de 

cetățeni din Republica Moldova. Moldovenii preferă ţările din sudul Europei, precum România, 

Italia, Spania, Franţa și Portugalia[3]. Comparativ cu emigranţii din alte state ale CSI, care acti-
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vează în sfera serviciilor din ţările respective, conaţionalii noştri lucrează, preponderent, în 

agricultură sau în construcţii. Crește numărul celor care ar pleca pentru a face studii, pentru a avea 

un trai mai liniştit şi pentru a-şi găsi un loc de muncă bine plătit.  Autorii estimează că  aproape de 

anul 2050 numărul emigranţilor moldoveni în ţările UE va atinge 400 mii de persoane. Datele 

Băncii Mondiale arată că circa 800 mii de moldoveni ar fi plecaţi să muncească în străinătate. 

Decizia de a migra și alegerea țării de destinație este deseori influențată de prezența 

prietenilor, cunoscuților și/sau rudelor în țările respective. Motivele migrației sunt:  predomină 

migrația cu scop de muncă (72%), fiind succesată de migrația continuă (18%) și migrația în scopuri 

educaționale în afara țării (8%). Alte motive, precum ar fi migrația cu scop  tratament medical sau 

obiective business se regăsește mai puțin frecvent. Apar diferențe dintre profilul migranților din 

Moldova spre statele dezirate, fiind determinate de cererea de pe piața forței de muncă și modul în 

care aceasta poate fi accesată. 

Investigațiile autorilor au evidențiat că migranții localizați în spațiul UE au un nivel mai 

înalt de studii, precum studii superioare sau chiar titluri științifice, ei sunt originari preponderent din 

mediu urban, sunt mai tineri, femeile ocupând o bună parte din ei. Societatea este îngrijorată că, tot 

mai frecvent, populația de vârstă tânără și instruită selectează calea migrației. Doar 10-12% din 

totalul de migranți izbutesc să-și găsească un loc de muncă în sfera ariei de specialitate, pe care au 

obținut-o în Moldova. Frecvent, migranții lucrează în domeniul construcției, sănătății și serviciilor 

sociale, transportării și comunicării și în domeniul serviciilor comunale, sociale și persoanle, ceea 

ce înseamnă un înalt nivel de de-calificare, cunoscut sub denumirea de exod intelectual. 

Cercetările autorilor denotă faptul că numărul de moldoveni, care s-au promovat în business 

peste hotare, este destul de redus – 5-6%. Cea mai mare pondere de moldoveni, care și-au deschis 

afaceri peste hotare, se găsesc în Franța (9%), iar cea mai mică pondere îi revine Italiei (2%). 

Aceleași tendințe corespund și Federației Ruse. Printre multitudinea de dificultăți cu care se 

confruntă moldovenii peste hotare sunt (în ordine descrescătoare): limba străină, probleme cu 

angajarea, legalizarea șederii în țara de destinație și exploatarea prin muncă. Cazurile de exploatare 

prin muncă sunt mai frecvente în Federația Rusă și Turcia, care împreună cu regiunea Orientului 

Mijlociu prezintă țările cu cea mai mare rată de trafic de ființe umane, în special exploatarea 

sexuală, dar și cea prin muncă [9]. 

În același timp, în cel mai sărac stat din Europa, după cum este catalogată R. Moldova, 

crește de la an la an numărul cetățenilor străini care își perfectează permisele de muncă. Conform  

datelor Biroului de Migrație și Azil, în 2014,  numărul străinilor care activează ilegal în diferite 

domenii practic s-a dublat, În condițiile în care mii de moldoveni mai cred că visurile lor se vor 

realiza în Occident, Italia a ajuns pe locul trei în topul statelor din care provin cei veniți la muncă în 

R. Moldova. 

La 1 ianuarie 2015, au fost înregistraţi 1 866 de străini stabiliți în Republica Moldova în 

scopul desfășurării activității de muncă. Printre ei se numără directori sau administratori de 

întreprinderi cu capital mixt sau străin, ingineri, constructori, bucătari sau angajați în domeniul 

comerțului cu ridicata. Zeci de migranți pot fi observați în piețele din Chișinău sau la spălătoriile 

auto din capitală. 
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Fig. 3. Vectorii fluxului de migrație umană din Ucraina, 2017 

 
Sursa: cercetările autorilor 

Numeroși ucraineni caută să emigreze în SUA și în țările similare în ceea ce privește 

standardele de viață – Canada, Australia, Germania și Franța. Cu toate acestea, atunci când alegeți o 

reședință permanentă, mulți se opresc și în Cehia, Polonia, Turcia, care sunt loiali străinilor. În 

legătură cu evenimentele notorii din estul Ucrainei, în 2017, migrația din Ucraina în Rusia s-a 

intensificat[5]. 

Pentru Belarus și Ucraina, precum și pentru majoritatea țărilor din Parteneriatul estic, 

caracteristic este reducerea treptată a migrației asociate cu reinstalarea la reședință permanentă și o 

creștere semnificativă a formelor temporare de migrație (forță de muncă, educație), care sunt, de 

asemenea, multidirecționale datorită locației țării la intersecția celor două mari sisteme de migrație 

– europene și eurasiatice. 
Fig. 4. Imigranți în Belarus, 2017 

 
Sursa: cercetările autorilor 



 

 259 

În cazurile deplasării la locul permanent de reședință, liderul în primirea migranților de 

muncă din Belarus și Ucraina este Federația Rusă. Trebuie remarcat faptul că, printre cetățenii din 

Belarus, care călătoresc să muncească în străinătate, predomină Rusia – ca cea mai importantă 

comparativ cu cea a cetățenilor Ucrainei. În primul rând, aceasta este o consecință a existenței unei 

piețe comune a muncii în Rusia și Belarus și a lipsei procedurilor de înregistrare și de obținere a 

permiselor de muncă, obligatorii în Rusia pentru lucrătorii ucraineni. Cu toate acestea, 48% din 

migranții de muncă ucraineni se orientează spre Federația Rusă. 
Tabelul 2. Numărul muncitorilor-migranți în Belarus, 2014-2015, persoane [2] 

 2014 2015 

Total  32 288 28 407 

-Inclusiv din CSI 21 183 17 033 

R.Moldova  459 297 

Ucraina 17 778 14 045 

In afară de CSI 11 105 11 374 

Geografia fluxurilor migratorii este foarte extinsă. În anul 2016, cetățenii a 80 de țări au 

emigrat spre capitala Belarus - Minsk, pe când geografia plecărilor belorușilor a fost orientată 

aproape spre 50 de state. Creșterea populației capitalei a fost în detrimentul migrației cu țările CSI, 

constituind 500 de persoane în peroada respectivă. Cea mai mare pondere a migranților a fost în 

Rusia și Ucraina (89,7%, respectiv, 95,2% din numărul de sosiri și plecări în țările CSI). În cazul 

țărilor care nu fac parte din CSI, de asemenea, a existat  o creștere a migrației de 500 de persoane. 

În același timp, autorii constată că, față de 2015, numărul de sosiri din alte țări a crescut de 2,7 ori 

pe fondul unei ușoare scăderi a pensionarilor, iar fiecare al șaptelea imigrant din străinătatea 

îndepărtată era un rezident al SUA, fiecare al douăsprezecilea fiind din Germania. 
Tabelul 3. Lungimea frontierelor României cu țările învecinate, 2017 (km) [6] 

 Lungimea frontierelor 

 Totală Terestră Fluvială Maritimă 

Total granițe  3149,9 1085,6 1816,9 247,4 

Bulgaria  631,3 139,1 470,0 22,2 

Serbia  546,4 256,8 289,6 - 

R. Moldova  681,3 - 681,3 - 

Ucraina  649,4 273,8 343,9 31,7 

Ungaria  448,0 415,9 32,1 - 

Marea Neagră 193,5 - - 193,5 

Rusia dispune de o capacitate mare și în creștere vis-à-vis de piața forței de muncă, este 

atractivă pentru migranții din țările vecine din cauza lipsei de restricții de viză, accesul simplificat la 

piața forței de muncă, recunoașterea reciprocă a diplomelor, tradiții comune de gestionare 

economică și de mentalitate, nu este nevoie de a studia limbi străine, apropierea de tradiții culturale, 

prezența relațiilor de familie și a relațiilor de afaceri. 

Aceste circumstanțe formează fluxurile de migrație din Belarus și Ucraina, în acest sens 

particular, mai degrabă decât în țările europene mai dezvoltate, unde diferențierea salariilor și a 

condițiilor de lucru este mai evidentă  (Tabelul 4). 
Tabelul 4. Dimensiunea salariul mediu în unele țări europene, euro [4] 

 Salariul minim  Salariul minim  Salariul minim 

Estul UE 500 Sudul UE 500-1000 Vestul și Nordul 

UE 

Peste 1000 

-Bulgaria 235 -Portugalia  650 Marea Britanie 1397 

-România  322 -Grecia  684 Franța  1480 

-Letonia 380 -Malta  736 Germania  1498 

-Lituania  380 -Slovenia  805 Belgia  1532 

-Rep. Cehă 407 -Spania 826 Olanda  1552 

-Ungaria  412   Irlanda  1563 

-Croația  433   Luxembourg  1999 

-Slovacia  435     

-Polonia  453     
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-Estonia  470     

R.Moldova 263 USD 

(218 euro) 

  SUA 1192 

Ucraina 115     

Belarusi 138     

Salariu mediu pe economie în România, în 2017, a constituit 3131 Lei. Salariu Net  -  2196 RON  = 477.96 EUR 

Potrivit raportului Eurostat, salariul minim, de exemplu, în Germania, Belarus, a depășit de 

16 ori, în Ucraina – de 15 ori. Decalajul salarial între țări favorizează procesele migratorii ale 

resurselor de muncă către Uniunea Europeană. Cu toate acestea, actualmente, în opinia noastră, 

diferențierea semnificativă a nivelului de salarizare, face posibilă scurgerea forței de muncă din 

R.Moldova, Belarus și Ucraina (mai ales în perioada de depășire a crizei economice și financiare 

din Europa), fiind suprimată de politica relativ simplă a statelor europene în ceea ce privește 

lucrătorii străini. În plus, infrastructura pentru promovarea ocupării forței de muncă în aceste țări a 

cetățenilor din R.Moldova, Belarus și Ucraina nu este suficient dezvoltată. În special, în Belarus, 

doar jumătate din organizațiile licențiate naționale, angajează lucrători din Belarus pentru muncă în 

Europa și SUA. 
Tabelul 5. Emigranți și imigranți, prin schimbarea domiciliului obișnuit în România, per. [4] 

 2013 2014 2015 

 Imigranți Emigranți Imigranți Emigranți Imigranți Emigranți 

Total  153646 161755 136035 172871 132795 194718 

După țara de destinație 

Austria  1500 7883 1977 8000 1850 8000 

Belgia 1264 9740 2500 7759 2715 11000 

Canada  163 954 207 688 340 1184 

Danemarca  1000 3254 1500 3500 1800 4200 

Elveția  451 1198 900 1805 1100 1800 

Franța 2154 2765 2200 2800 1850 2500 

Germania  14390 22184 14000 23715 12700 25000 

Grecia  2500 598 2800 600 2750 600 

Italia 25462 59347 14000 48918 12840 44209 

Marea Britanie 3100 17250 3700 34000 5641 54412 

R.Moldova  20764 165 20193 479 20365 632 

Spania  67164 22434 53242 29531 46080 28382 

SUA 346 819 403 536 790 802 

Ungaria   660 680 700 700 600 750 

Alte țări 12728 12484 17713 9840 21374 11247 

De asemenea, ar trebui să se țină seama de faptul că pentru migrația spre vest sunt necesare 

costuri mai mari pentru perfectarea documentelor, relocarea, plata locuințelor etc. Pe baza 

rezultatelor cercetării, costul organizării plecării lucrătorilor din țările CSI către țările din Europa de 

Vest este estimat la 1.300-2.000 de euro, iar spre Federația Rusă – 100-200 de euro. Actualmente, 

cetățenii din R.Moldova și Ucraina, dispunând de pașapoarte biometrice, pot călători în spațiul 

Schengen doar în scopuri turistice. Acest fapt favorizează călătoriile, contactele de afaceri și social-

culturale, dar nu permite angajarea în câmpul muncii. Doar în prima lună, după declararea 

călătoriilor fără vize, peste 800 mii de ucraineni au traversat hotarul în țările spațiul Schengen.  
Tabelul 6. Turiștii cazați și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, pe 

țări de reședință a turiștilor, în anul 2015 (număr) [4] 
 Turiști cazați Înnoptãri 

TOTAL  9930496 23519340 

Români  7690518 19047701 

Strãini  2239978 4471639 

EUROPA  1670053 3248478 

Republica Moldova  51639 142593 

Turcia  51102 100172 

Ucraina  26101 65436 
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Statele membre ale Uniunii Europene au stabilit suspendarea vizelor pentru cetăţenii 

ucraineni în cazul călătoriilor pe durată scurtă în spaţiul comunitar. Pentru persoanele, care nu dețin 

pașapoarte biometrice, sunt necesare vize în spațiul UE. Pentru cetățenii din zonele transfrontaliere 

(30 km) există un regim simplificat de vize și traversare a hotarelor. România a semnat acord de 

mic trafic la frontieră cu Ucraina. Nu se poate spune că obținerea vizei Belarus pentru români este 

simplă [8]. 

 

4. Concluzii și recomandări 

Rezumând cele analizate mai sus, menționăm că, în prezent, Republica Moldova, Belarus și 

Ucraina au o poziție geografică unică, prin care se pot implica activ în schimbul regional de 

migrație, ceea ce presupune creșterea eficienței reglementării internaționale a migrației teritoriale a 

populației, având în vedere: 

▪ nevoile dezvoltării socio-economice a țărilor; 

▪ îmbunătățirea legislației privind migrația, simplificarea, facilitarea și adaptarea acesteia la 

normele internaționale; 

▪ acoperire geografică largă a acordurilor interguvernamentale privind fluxurile de migrație a 

forței de muncă între UE și țările Est-Europene; 

▪ formarea spațiilor sociale transfrontaliere de către angajatori, intermediari, reprezentanți ai 

diferitelor instituții pentru dezvoltarea relațiilor economice internaționale, echilibrarea nivelului de 

trai și facilitarea comerțului. 

 

Bibliografie 

1) Anale Academia Rusă de Economie Națională și Administrație Publică sub președintele 

Federației Ruse (РАНХиГС), 2017, p.23 

2) Gribincea A. Ethics, social responsibility and corruption as risk factors. Anale Sp.Haret, 

București. 2017, Nr. 1, pp.21-33 

3) Gribincea A., Cojocaru V. О privire asupra situației demografice și economia în 2035. ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції. “Сучасні тенденції регіональної 

співпраці: україно-румуно-молдовський вимір”. Чернівці, 25- 26 травня 2017 р. 

4) Gribincea A., Maximilian S., Cazacu V. Depășirea crizei social-economice din R.Moldova. 

Dezvoltarea economico-socială durabilă a Euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere. Vol. 

XXVII, Iași: Academia Română, Inst. Gh. Zane, 2016, pp.41-51 

5) Lungimea frontierelor României cu țările învecinate, 2017. http ://www .insse. ro/ cms/ 

sites/ default/ files/ field/ publicatii/turismul_romaniei_2016.pdf 

6) Numărul muncitorilor-migranți în Belarus, 2014-2015. Anuarul demografic al Republicii 

Belarus, 2017 

7) Viza pentru Republica Belarus. http ://dusi. ro/ 2016/10/ viza-pentru- republica-belarus/ 

8) Коzak Y., și al. Aspecte migraționale în zonele transfrontaliere UE, Belarus, Ucraina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 262 

THE DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN REPUBLIC OF MOLDOVA AS A 

TOOL FOR SELF-ORGANIZATION AND ACCELERATION OF 

SMEs SECTOR 
 

DEZVOLTAREA CLUSTERELOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA CA INSTRUMENT DE 

AUTOORGANIZARE ŞI ACCELERARE A SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI 

ŞI MIJLOCII 

 

Corina GRIBINCEA1 

 
Abstract 

Nowadays, a cluster is considered one of the modern concepts of increasing the competitiveness of the regions. 

The essence of the cluster is revealed in the paper and is justified its role in increasing the competitiveness of the 

regional economy. It turns out that the implementation of the cluster policy has a multiplier effect on the development of 

the region; it will bring it to a new model of economic growth. The role of clusters is to develop partnerships between 

the states, business and science. The cluster is considered as a tool for developing the potential of the economy, 

including innovation. Possible cluster development perspectives are identified, as well as tasks that need to be resolved 

for a subsequent distribution of clusters. The cluster approach creates the basis for creating new forms of knowledge 

exchange, contributing to effective cooperation between science, state and business. The purpose of the research is to 

investigate the cluster development process and the impact of its implementation on national economies, as well as 

providing an insight into how specific circumstances can influence the choice of cluster strategies and decision-makers 

in cluster policies. 

Key words: cluster, organization, SMEs, competitiveness, innovation 

JEL: L22, C38, O32 

 

1. Introducere 

În prezent, șansele unui succes economic pentru o țară se bazează pe dezvoltarea 

domeniilor-cheie care au potențial competitiv. Experiența internațională demonstrează că 

economiile regionale se orientează spre dezvoltarea clusterelor sub formă de concentrări geografice 

de instituții dintr-un domeniu, care au ca baza și suport niște poli tehnologici regionali. Aceasta 

experiență este reflectată și în politicile UE care au dezvoltat astfel de aglomerări economice 

competitive bazate pe inițiative PPP, si care sunt considerate de succes (statistica Observatorului 

European al Clusterelor indica aproximativ 2000 de clustere formate). Astfel politica europeană de 

clustere reprezintă un element de inovare în domeniul clusterelor, bazându-se pe abordarea 

clusterelor inovatoare regionale.  

 

2. Cluster: definiri și sensuri 

Luând drept referință accepțiunea Porteriană a unui „cluster”, acesta este definit ca un grup 

de companii și instituții asociate care pot fi universități, institute de cercetare, laboratoare de 

încercări, organizații de standardizare, furnizori de formare profesională continuă, asociații 

profesionale, autorități locale, dintr-un domeniu specific, învecinate din punct de vedere geografic 

și interconectate prin preocupări comune și complementare.  

În accepțiunea definită de Comisia Europeană [2], clusterul reprezintă un grup de companii, 

de entități și instituții interconectate din punct de vedere economic, care sunt amplasate în același 

areal geografic și care au ajuns la un nivel care sa le permită dezvoltarea de expertize de 

specialitate, servicii, resurse, lanțuri de furnizori și abilitați. 

În literatura de specialitate, conceptul de cluster poate fi regăsit sub mai multe denumiri ca: 

„aglomerare industrială”, fie „pol de competitivitate”, sau „district industrial”. De exemplu, în 

Franța și Belgia cel mai des sunt utilizați termenii de „cluster” și „pol de competitivitate”. Luând în 

                                                            
1 Cercet. șt. dr., Secţia de Politici Financiare şi Monetare, Institutul Național de Cercetări Economice, Academia de 

Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova, corina.gribincea@gmail.com  
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considerare că nu există nici o diferență între acești termeni, totuși ei sunt folosiți în mod diferit. Se 

poate de menționat că în teoria "Diamantul lui Porter”, polul de competitivitate are următoarele 

caracteristici:  

▪ impact național și internațional; 

▪ structură „triple helix” sau „four clover”; 

▪ accent pe activitatea de producție; 

▪ orientare spre export; 

▪ accent pe proiecte inovative. 

Teoria lui Marshall indică drept caracteristici ale unui cluster următoarele:  

▪ accent pe relația dintre întreprinderi; 

▪ aglomerare industrială; 

▪ structură aflată în diverse faze de maturitate. 

Astfel, un pol de competitivitate poate avea o structură de tip „triple helix” bazat pe 

autorități-cercetare-dezvoltare -industrie sau „four clover”, inclusiv o instituție catalizator. 

 

3. Factorii de dezvoltare a clusterelor în Republica Moldova 

În prezent, piețele emergente sunt reprezentate de țările aflate într-un proces rapid de 

creștere economică și de industrializare. Însă adesea termenul de “emergent” este folosit  pentru 

țările sărace sau pentru cele în curs de dezvoltare. O țară emergentă este acel stat a cărui economie 

reprezintă cel puţin 1% din PIB-ul mondial. Conform statisticii internaționale, în 2006 se înregistrau 

28 de piețe emergente, pe când în 2010 – 40; Cele mai mari economii sunt considerate cele ale 

Chinei și ale Indiei. În Tabelul 1 sunt prezentate cele mai atractive piețe emergente pentru 

investitorii străini  în comparație cu R.Moldova, pe indicatorii: creșterea PIB-ului, rata inflației și 

datoria de stat. 
Tabelul 1. Topul atractivității piețelor emergente pentru investitorii străini 
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Creștere PIB, % 

(2013-2017) 

45,9 22,9 25,9 27,4 21,1 21,8 21,2 24,2 26,6 4% 

Rata inflației 

 

3,0% 2,9% 2,7% 2,1% 2,0% 2,5% 5,4% 3,0% 6,5 2,4 

Datoria de stat 

în PIB,%  

14,9 27,3 49,4 17,2 45,5 54,6 36,3 12,9 11,6 37,8 

Nota: Pentru R. Moldova datele sunt prezentate pentru 2016 

Sursa: Statisticile naționale 

Importanța susținerii clusterelor pentru dezvoltarea economiei R. Moldova este recunoscută 

de numeroase documente de politici naționale (vezi Figura 1). 
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Figura 1. Documente de politici privind susţinerea clusterelor în Republica Moldova 

 
Sursa: elaborarea autorului 

Pentru dezvoltarea clusterelor pot fi utile mai multe modele, însă trebuie sa se ia in calcul 

următoarele: specificul economiilor mari și mici; guvern centralizat versus descentralizat; economii 

bazate pe întreprinderi mari versus întreprinderi mici; specificul sectorial al economiei; problemele 

specifice in zonele rurale; și probleme ale țărilor în curs de dezvoltare și economiile în tranziție.  

În continuare vom exemplifica influența fiecărui factor la dezvoltarea și activitatea 

clusterelor în condițiile R. Moldova. 

Primul factor este dimensiunea țării, care influențează în primul rând condițiile de grupare a 

clusterelor datorită influenței sale asupra masei critice și a diversității pe piețele interne și, astfel, 

asupra comerțului internațional și a fluxurilor de resurse. Experiența  economiilor mari, Franța, 

Germania și Italia fiind considerate niște țări cu o experiență vastă în domeniul clusterelor și lideri 

pe arena internațională privind competitivitatea,  demonstrează puterea acestora mai mare pentru 

experimentări datorită gradului scăzut de dependență de piețele de export, de investițiile străine 

directe și de nevoia de atragere a resurselor complementare (vezi Tabelul 2). În același timp, țările 

mari pot fi mai puțin expuse presiunii concurenței. În aceste condiții schimbările tehnologice în TIC 

și factorul globalizării reprezintă un avantaj pe o scară largă pentru țările mari, însă în același timp 

dezavantaj în ceea ce privește creșterea costurilor.  
Tabelul 2. Rezultatele competitivității regionale în evaluarea clusterelor 

 Evaluarea ratingului clusterelor Media 

0‐4 5‐9 10‐14 15‐19 20+ 

PIB, milioane EUR 26 342 37 673 68 883 111 967 181 896 41 815 

PIB pe cap de locuitor, PPP 23 450 25 300 30 400 37 200 44 550 27 200 

Ocuparea forței de muncă 453 315 535 265 730 730 989 725 2 144 157 570 227 

Salariul mediu, PPP / 

angajat 

30 930 29126 36251 42191 41641 32 949 

Valoarea adăugată brută, 21 249 27 214 45 520 77 725 182 879 31 386 
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PPP 

Brevete per un milion de 

oameni 

9 066 10 705 14 402 19 118 41 234 11 405 

Număr de regiuni 100 111 77 29 10  

Notă: 0-4: Spania, Portugalia, Sudul Italiei, Polonia; 5‐9: Romania, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Albania; 10‐14: 

Turcia, Lituania, Letonia, Franta; 15‐19: Nordul Italiei, Irlanda, Norvegia, Suedia; 20+ : anumite zone din Franta, 

Austria, Germania, Norvegia, Marea Britanie. 

Sursa: European Cluster Observatory, REPORT, European Cluster Panorama 2016 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20381 

Tabelul 2 prezintă rezultate cu diferențe puternice în ceea ce privește dimensiunea și 

performanța economică în cadrul grupurilor de regiuni, în funcție de numărul total de stele pentru 

industriile emergente. Regiunile cu mai multe stele nu numai că sunt semnificativ mai mari, dar 

înregistrează și salarii mult mai mari, valoare adăugată și un numar impunator de brevete. Multe 

dintre aceste clustere sunt concentrate în zone urbane mari și regiuni tradiționale de producție. 

Acest lucru se datorează naturii industriilor emergente care combină industrii puternice orientate 

spre servicii, cum ar fi cele creative și TIC și industriile care se bazează pe cunoștințele acumulate 

în materie de producție.  

În contextul analizei factorului dimensiunea pieţei se poate de menţionat că economiile 

țărilor mici depind puternic de accesul pe piețele globale și de obicei au mai puține clustere, resurse 

și un spectru mai restrâns de lucrători calificaţi/specializaţi (vezi Figura 2). Aceste ţări înregistrează 

costuri mari în menținerea financiară a instituțiilor cu competenţe concentrate de la elaborarea de 

politici până la cele care ar putea fi atribuite, în viziunea noastră, sectorului de afaceri. Activitatea 

clusterelor poate deveni un avantaj pentru țările care au resurse limitate și care sunt deschise spre 

export, care este considerat un mijloc de realizare eficientă a economiei.  

Totodată, sistemele de inovare ale țărilor mici se concentrează adesea pe captarea 

beneficiilor de intrări de tehnologie. Astfel, Finlanda, Irlanda și Coreea fiind considerate ţări mici, 

au înregistrat succes bazându-se pe beneficiile tehnologiilor noi prin reorientarea priorităţilor şi 

domeniilor de creştere economică.  
Figura 2. Specificul procesului de clusterizare în dependenţă de mărimea ţării 

 
Sursa: investigaţiile autorului 

Drept o limitare a procesului de clusterizare pentru ţările mici, care poate fi valabil şi pentru 

Republica Moldova, este considerată gama îngustă de domenii, care poate fi dezvoltată. De obicei, 

ţările mai mici sunt obișnuite să apeleze la parteneri din exterior şi să colaboreze pe plan 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20381
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internaţional pe domeniul procesului de clusterizare, adesea autoritățile confruntându-se cu 

constrângeri severe în ceea ce privește valorificarea clusterelor şi coordonarea lor la nivel național. 

În paralel, factorii culturali influențează puternic reputația ţării în ceea ce privește asumarea 

riscurilor, ceea ce joacă un rol esenţial asupra diferitor actori financiari. 

Un avantaj pentru economia Republicii Moldova ar fi faptul, că etapa de „creare/iniţiere a 

încrederii” ar fi în timp mai scurtă şi cu mai puţine eforturi, iar flexibilitatea şi interacţiunea cu 

diferite tipuri de capitaluri, precum și posibilitatea creării clusterelor transnaţionale ar facilita 

stabilirea unor legături privind investițiile străine directe. 

Alt factor care influenţează dinamica procesului de clusterizare ar putea fi raportul dintre 

centralizarea şi descentralizarea politică. Într-o țară cu un grad ridicat de centralizare a instituțiilor 

publice și a puterii decizionale, rolul autorităţii centrale este hotărâtoare, luând în considerare că 

autoritatea centrală exercită controlul nu numai asupra normelor generale, ci și asupra puterilor 

executive. Este puțin probabil dezvoltarea iniţiativelor locale, caracteristică pentru inițierea de jos a 

proceselor de clusterizare, precum şi dinamizarea proceselor de clusterizare, deoarece clusterul se 

bazează pe capacităţile de decizie descentralizate. În comparaţie cu ţările mari, în țările cu o politică 

descentralizată, acestea beneficiază dinamizarea politicilor de cluster, fiind percepute ca o 

modalitate de îmbunătățire a economiei locale. 

Republica Moldova din anul 2012 a adoptat Strategia naţională de descentralizare şi a 

Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012–

2018 [9], astfel asigurându-se gestionarea eficientă a patrimoniului. Iniţial se considera patrimoniul 

a fi gestionat ineficient din cauza incertitudinii dreptului de proprietate asupra infrastructurii şi a 

întreprinderilor municipale.  

Totuşi, pe lângă direcţia corectă adoptată de stat există şi unele constrângeri în dezvoltarea 

clusterelor în R.Moldova, acestea referindu-se la faptul ca universitățile şi instituţiile de cercetare 

deţin resurse limitate atât umane, cât și financiare, întâmpinând dificultăți în dezvoltarea pe plan 

internațional a unor cercetări competitive, care ar asigura o poziţionare favorabilă în cadrul 

proceselor de clusterizare.  

Un al treilea factor în procesul de clusterizare îl reprezintă  poziţionarea economiilor bazate 

pe întreprinderi mari versus întreprinderi mici. Este considerat, că întreprinderile mari adesea dețin 

mai multe avantaje față de IMM-uri, acestea ar include putere pe piață, independenţă şi acces la 

finanțare, resurse umane înalt calificate şi expertiză cu capabilităţi strategice. Întreprinderile mari de 

regulă alocă buget considerabil cercetării şi dezvoltării, cu o tentă de internaţionalizare, accesul pe 

piaţă şi absorbția resurselor. În același timp, experienţa internaţională denotă că ţările în care 

majoritatea firmelor sunt legate direct de o singură companie nu pot fi potrivite pentru 

implementarea strategiilor de tip cluster. De obicei, şansele unei reușite sunt înregistrate de 

organizațiile din sectorul privat care își asumă rolul de a consolida încredere, menținând în același 

timp integritatea IMM-urilor. 

Marea majoritate (peste 97,2%) [1] a întreprinderilor din R.Moldova sunt mici şi mijlocii, 

mediul IMM-urilor este foarte eterogen, iar sfera lor de acțiune ţine de inovații  interconectate cu 

asumarea riscurilor, flexibilitate și spirit antreprenorial. Avantajul competitiv al IMM-urilor îl 

considerăm că ar fi capacitatea de grupare și cooperare asociată cu alte firme, ce poate furniza 

mijloacele esențiale de care sectorul nu dispune în prezent. Condiţiile optime pentru o reuşită ar fi şi 

climatul favorabil în sectorul afacerilor şi a capitalului de risc. 

Al patrulea factor identificat în cadrul studiului nostru îl reprezintă specificul sectorial al 

economiei. În timp ce clusterele cooperează în diferite segmente ale lanțului valoric, competențele 

diverse sunt necesare în diferite segmente. Clusterele orientate pe marketing și vânzări comune, de 

regulă, se bazează pe competențele de comunicare. Clusterele bazate pe cercetare și dezvoltare tind 

să valorifice cunoștințele tehnice, iar cele orientate spre afaceri trebuie axate pe diverse competențe 

generatoare de idei. De exemplu, în industrie se necesită: aptitudini organizaţionale şi de 

comunicare, creativitate şi capacitatea de a influența sau convinge; în sectorul tehnologiilor înalte: 
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aptitudini interpersonale, capacitatea de a influența, cunoştinţe tehnice, flexibilitate, abilitatea de a 

gestiona; în asistenţă medicală: aptitudini analitice, cunoştinţe economice, dorința de a învăța şi 

capacitatea de a administra; în domeniul energetic: aptitudini organizaţionale şi tehnice, 

flexibilitate, dorința de a învăța şi capacitatea de a influența; în finanţe: abilitatea de a conduce sau 

gestiona, creativitate şi cunoștințe tehnice ; în sfera serviciilor: capacitatea de a influența, aptitudini 

interpersonale, cunoștințe tehnice, abilitatea de a face faţă ambiguităţii [11]. 
Tabelul 2. Profilul industriilor emergente în UE, 2014 

Industria Întreprinderi Ocuparea forţei de 

muncă (1000) 

Salariul mediu 

(PPP) 

Ambalarea avansată 38 913 4 854 023 35 839 

Biofarmaceutica 20 961 2 315 157 47 533 

Domeniul marin și maritim (“economia 

albastră”) 

75 235 12 953 282 32 320 

Industrii creative 107 276 14 166 879 44 765 

Industrii digitale 80 535 9 994 767 44 949 

Industrii din domeniul mediului 71 882 8 725 709 38 466 

Servicii logistice 28 316 7 614 898 26 390 

Dispozitive medicale 43 863 4 826 157 43 527 

Tehnologii de mobilitate 78 787 10 818 547 38 251 

Sursa: European Cluster Observatory, REPORT, European Cluster Panorama 2016 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20381 

Sectoarele cu potenţial cel mai mare de clusterizare în Republica Moldova pot fi considerate 

cele din industria prelucrătoare: fabricarea băuturilor, industria uşoară şi industria produselor 

nemetalifere. Se consideră [10, p.11] că industria de maşini şi echipamente, industria chimică şi cea 

electronică trebuie incluse la etapa a II-a a procesului de dezvoltare a clusterelor, prin sporirea 

competitivităţii lor pe baza dezvoltării inovative a acestor sub-sectoare.  

În acest sens, cele mai multe iniţiative de clusterizare în Moldova sunt bazate pe arhitectura 

„de jos în sus”: clusterul tehnico-ştiinţific şi de instruire „Elchim-Moldova”, în baza SA „TOPAZ” 

(10 membri); clusterul inovativ-educaţional „InnoCenter”, Comrat;  asocierea vinificatorilor  

Găgăuziei; iniţiativa de asociere a  întreprinderilor sectorului textil din RD Nord; incubatorul de 

inovare moldo-lituanian de tip cluster ”Media Garaj” (5 companii din R. Moldova, Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova şi Parcul Ştiinţifico– Tehnologic ”Visorial Information Technology” 

din Vilnius, Lituania). [10] 

Al cincilea factor de impact asupra proceselor de clusterizare a economiei R.Moldova este 

dezvoltarea clusterelor în zonele rurale. Regiunile rurale adesea prezintă o dependență ridicată faţă 

de serviciile din sectorul public și de subvenții. De regulă, distanța fizică față de resurse 

îngreunează dobândirea informațiilor și a cunoștințelor. Regiunile rurale sunt influențate puternic și 

de migraţia specialiştilor spre zonele urbane. De aceea la crearea clusterelor în zonele rurale se ţine 

cont de specificul localităţii pentru a asigura  atractivitate, inovare și modernizare a afacerilor locale 

ca principalul mijloc de revitalizare a economiilor lor.  

Studiile [5, 6] demonstrează că zonele rurale care sunt slab populate nu sunt supuse 

stagnării, politicile în domeniul clusterelor incluzând disponibilitatea facilităților, oportunități 

educaționale, activități sociale, etc., un rol esenţial revenind relațiilor umane.  

Următorul factor – economiile în curs de dezvoltare și economiile în tranziție. Procesele de 

clusterizare în țările în curs de dezvoltare și în economiile în tranziție sunt marcate de un nivel 

ridicat de eterogenitate. În contextul țărilor în curs de dezvoltare, în mod obișnuit se disting trei 

tipuri de clustere:  

▪ care includ multe firme mici; 

▪ clustere ale marelor industrii (scară largă de producție); 

▪ clustere bazate pe corporații transnaționale.  

Primul tip este caracterizat de puține oportunități de modernizare tehnologică și concurență 

aprigă. Acestea sunt preocupate de ocuparea forței de muncă și distribuirea veniturilor, iar 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20381
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îmbunătățirile pot fi atinse doar în condițiile unei creșteri economice puternice și cererii interne 

înalte. Cea de-a doua și a treia categorie au perspective mai bune de a moderniza tehnologiile și de a 

accesa piețele, şi includ ţările în curs de dezvoltare.  

Situația economiilor în tranziție este adesea diferită de cea a ţărilor dezvoltate, economiile 

de tranziție fiind marcate de dominația alocării resurselor, forma de proprietate, planificarea 

economiei şi a consumului, etc. - cazul Republicii Moldova. Constrângerile cu care se confruntă 

IMM-urile tind să fie deosebit de pronunțate, aceasta se referă la fiabilitatea tranzacțiilor și la 

furnizarea subdezvoltată de servicii profesionale relevante în domeniul pieței, logisticii, absorbției 

tehnologice, pe lângă potențialul mare de influență externă asupra tranzacțiilor, alocarea resurselor, 

creșterea economică și competitivitatea. O oportunitate pentru R.Moldova, în opinia noastră, ar fi 

diversificarea pieţelor de desfacere, combinarea legăturilor transfrontaliere cu măsurile de 

consolidare a mediului de afaceri intern. 

Problematica dezvoltării clusterelor a obţinut o importanţă din ce în ce mai mare în ultimii 

ani în cadrul discuţiilor referitoare la căile de dezvoltare şi impulsionare a creşterii economice în 

Republica Moldova. La nivel internaţional, clusterele sunt privite ca motoare potenţiale ale 

dezvoltării întreprinderilor şi ale inovării, dar și instrumente eficiente de politici de dezvoltare 

antreprenorială şi regională, deoarece permit concentrarea resurselor şi finanţărilor domeniilor-ţintă 

cu un potenţial de creştere, precum şi răspândirea şi multiplicarea lor, generând prosperitate şi 

dezvoltare economică.  

Totuși, aglomerarea geografică a întreprinderilor, ca și existența conceptului dezvoltării 

clusteriale şi a modelului de clusterizare în actele legislative naţionale, nu reprezintă o garanţie a 

performanţei clusterelor. Pentru Republica Moldova este necesar un accent mai puternic pe 

măsurile sistemice de stimulare a dezvoltării industriale şi economice, politicile consecvente de 

suport şi asistenţă complexă și adecvată pentru crearea şi dezvoltarea clusterelor.  

 

4. Concluzii 

1) Studiul demonstrează necesitatea schimbării rolului statului din observator în catalizator al 

procesului de formare și dezvoltare a clusterelor în R. Moldova. 

2) Este necesar de dezvoltat un cadru normativ și legal pentru susținerea și dinamizarea 

proceselor de clusterizare în dependență de specificul domeniilor și sectoarelor economice. 

3) Clusterele existente trebuie să servească drept baza pentru procesul de implementare a 

politicilor de susținere a clusterelor, identificând prioritățile și stabilirea obiectivelor procesului de 

clusterizare. 

4) Orice tip de clustere trebuie susținute, prioritizând cele care aduc o plus valoare creând 

locuri de munca noi, exporturi, investiții și inovații. 

5) Clusterele trebuie să servească pilon în competitivitatea companiilor și sustenabilitatea 

acestora care va contribui la creșterea economică a țării. 

6) Dezvoltarea clusterelor în zonele rurale reprezintă noi platforme de creștere economică și 

dezvoltare a întreprinderilor. 

7) Pentru asigurarea progresului și succesului în procesul de dezvoltare a clusterelor este 

nevoie de participarea activă a factorilor de decizie, implicând sectorul privat, universități, instituții 

de cercetare și autoritățile publice locale. 

8) Pentru succesul oricărui cluster este necesar evaluarea acestuia cu regularitate privind 

procesul de implementare a strategiei de dezvoltare a clusterelor și revizuirea acestuia. 
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INTEGRATION THROUGH REGIONALIZATION IN 

THE COMMUNITY SPACE 
 

INTEGRARE PRIN REGIONALIZARE ÎN SPAŢIUL COMUNITAR 

 

Alina-Petronela HALLER1 

 
Abstract 

The EU's economic integration has been designed to be on levels ranging from the EU to relatively small 

administrative divisions. Classification has been made on the basis of certain criteria out of which population numbers 

prevail. The NUTS classification divides the national territories of EU members into three levels, 1, 2 and 3 so that 

within each member state are found three types of administrative divisions. There are differences in development 

between European regions, in some cases extremely high. In the paper we use official data provided by Eurostat to 

highlight regional development gaps in terms of their competitiveness and the impact of cohesion funds on development. 

Key words: integration, development, regions, NUTS classification, economic policies 

 

1. Introducere 

Integrarea economică și regionalizarea par, la o primă vedere, două procese divergente. În 

realitate, regionalizarea susţine procesul de integrare europeană prin mai buna administrare 

economică și socială în spații teritoriale mai restrânse. 

Anul 2010 a fost pentru UE cel în care s-au simțit cel mai puternic efectele crizei, iar în 

perioada 2010-2012 numărul de locuri de muncă și ratele sărăciei au rămas aproape neschimbate 

ulterior unei perioade de deteriorare, 2008-2010 (Dijkstra L., Athanasoglou S., 2015). Progrese 

vizibile au făcut Țările Baltice. Suedia și Danemarca au raportat rezultate peste obiectivele stabilite 

de UE28 pentru anul 2020, Finlanda s-a apropiat foarte mult de performanțele primelor două în 

timp ce România și Bulgaria sunt departe de acestea. 

Agenda Europa 2020 orientează creșterea pe termen lung pe trei axe, inovare prin 

cunoaștere, decuplarea creșterii economice de utilizarea intensivă a resurselor și creare de locuri de 

muncă pe o piață inclusivă (Macriș G., 2015). Creșterea economică a UE se va caracteriza, în viitor, 

prin inteligență - bazată pe cunoaștere și inovare, inclusivitate – fiecare membru își va aduce 

contribuția la creșterea economică și la dezvoltare și sustenabilitate – orice decizie și acțiune va 

viza direct sau indirect, mediul. 

A gestiona creşterea economică concomitent pentru 28 de ţări este o provocare pentru UE, 

iar soluţia a constat şi va continua să se regăsească în regionalizare dat fiind că un areal cu cât este 

mai redus cu atât este mai uşor de administrat. Diviziunile administrative comunitare sunt naţionale, 

macroregionale, regionale şi subregionale, principalul criteriu de delimitare fiind numărul 

populaţiei. Împărţirea pe diviziuni administrative pare mai degrabă dezintegrare decât integrare. În 

realitate, orice măsură de politică economică este mult mai comod de aplicat la nivel substatal şi, 

mai ales, de urmărit efectele acesteia şi de corijat posibilele disfuncţionalătăţi. Regionalizarea este o 

formă superioară de integrare economică comparativ cu administrarea spaţiului comunitar în 

ansamblul său. 

 

2. Situaţia economică generală a UE şi pe regiuni de dezvoltare NUTS2 

2.1. Piaţa muncii 

Economia UE se confruntă cu o serie de provocări legate de piaţa muncii, de sărăcie şi 

excluziune socială, de educaţie, de susţinere a cercetării şi dezvoltării. Pentru a face faţă acestor 

provocări UE a stabilit obiective de atins până în anul 2020 deoarece planificarea obiectivelor de 

dezvoltare este primul pas spre realizarea lor faptică. 

                                                            
1 Cercet. șt. pr. III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iaşi 
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Piaţa muncii este centrul de greutate a economiei comunitare. În anul 2008, conform 

Eurostat, rata de ocupare pe teritoriul UE a fost de 70,3%. Pe fondul crizei economice, situaţia de pe 

piaţa muncii s-a degradat astfel încât rata de ocupare a fost de 68,4% şi s-a menţinut la acest nivel 

înclusiv în anul 2013. Începând cu anul 2014, piaţa europeană a muncii s-a revigorat, rata ocupării 

fiind de 69,4%, iar în anul 2015 de 70,0% însă, obiectivul pentru anul 2020 este ca 75% din 

populaţia aptă cu vârsta între 20-64 ani să aibă loc de muncă. Acest lucru nu presupune ca fiecare 

din cei 28 de membri să înregistreze o rată a ocupării de 75%. Obiectivele naţionale diferă de cele 

comunitare. De exemplu, Croaţia şi-a propus o rată a ocupării de 62,9%, iar Danemarca, Olanda şi 

Suedia de 80%. În anul 2015, rata ocupării în Olanda, Estonia, Danemarca, UK şi Germania a fost 

egală cu obiectivul european pentru 2020, adică de 75%, în Suedia era de 80,5%, în Spania, Croaţia 

şi Italia de 65%, iar în Grecia de 54,9%.  

Crearea de locuri de muncă duce la combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, permite 

dobândirea independenţei şi siguranţei economice. Cea mai ridicată rată a ocupării s-a înregistrat în 

una dintre regiunile Finlandeze din NUTS2, unde 86,7% din populația aptă de muncă cu vârsta între 

20 și 64 de ani avea loc de muncă, urmată de regiuni din Suedia. În Stockholm și zonele din sfera de 

influență rata ocupării a fost, în anul 2015, de 82,5%, iar în regiunea suedeză Smaland med Őarna a 

fost de 82,4%. În anul 2015, încă 22 de regiuni europene au declarat că asigură loc de muncă pentru 

patru cincimi din populație (două din Suedia, zece din Germania, zece din UK) (Eurostat, 2016). 

Regiuni din Republica Cehă, Danemarca, Germania, Olanda, Austria, Suedia, UK și o regiune din 

Suedia au raportat rate de ocupare mai mari decât cea propusă ca obiectiv pentru anul 2020 (75%). 

Regiunile Helsinki Uusimaa (Finlanda), Provincia Autonoma di Bolzano (Italia), Regiunea Nord-

Est (România), Regiunea Bratislava Kraj (Slovacia) au raportat rate ale ocupării de 75%. Rate de 

ocupare de sub 60% au fost raportate de 34 de regiuni europene NUTS2 marea majoritate din 

Grecia, Spania și Italia la care se adaugă teritoriile franceze Guyane, La Réunion, Guadaloupe și 

Martinique, două regiuni belgiene, Province Hainaut și Région de Bruxelles capitale și regiunea de 

coastă a Croației, Jadranska Hrvatska. Cele mai reduse rate au fost raportate, potrivit Eurostat, de 

către țările afectate de criza datoriilor suverane, în special Grecia (Dytiki Makedonia), Spania 

(Ciudad Autónoma de Melilla) și Italia (Calabria – 42,1%, Campania – 43,1%, Sicilia – 43,4%, 

Puglia – 47,0%).  

Rata șomajului a fost, în anul 2008, în UE28, de 7%, adică 16,8 milioane de persoane nu au 

deţinut, oficial, loc de muncă (Eurostat). În doar cinci ani, până în anul 2013, numărul șomerilor a 

crescut cu 9,5 milioane. În UE28, 26,3 milioane de persoane cu vârsta între 20 și 64 de ani nu 

aveau, în anul 2013, loc de muncă. În următorii doi ani, 2014 și 2015, rata șomajului a fost de 9,4% 

ceea ce, în termeni absoluți, înseamă 22,9 milioane șomeri. Cele mai afectate au fost regiunile 

grecești, două regiuni spaniole, cinci regiuni din sudul Italiei, patru din Franța, două din Croația, 

regiunea capitalei belgiene Bruxelles, Ciprul și regiuni slovace. Nouă din cele unsprezece regiuni 

care au raportat rate ale șomajului de 3% sunt din Germania (Oberpfalz, Oberbayern, Schwalen, 

Mittelfranken și Unterfranfen – regiuni bavareze, Tűbingen și Trier) și Regiunea austriacă Tirol. 

Cele mai reduse rate ale șomajului, de 2,5% au fost raportate de Bavaria și Fraiburg din Germania.  
Tabelul 1. Rata şomajului pe regiuni europene 

Rata șomajului 2015 Regiunile europene 

Rș peste 8% Regiunile grecești, două regiuni spaniole, cinci regiuni din 

sudul Italiei, patru din Franța, două din Croația, regiunea 

capitalei belgiene, Ciprul și regiuni slovace. 

Rș  = 3% Germania (Oberpfalz, Oberbayern, Schwalen, 

Mittelfranken și Unterfranfen – regiuni bavareze, 

Tűbingen și Trier) și Regiunea austriacă Tirol. 

Rș  = 2,5% Bavaria și Fraiburg (Germania) 

Sursa: Eurostat 

În anul 2015, cea mai ridicată rată a șomajului în EU28, de 10%, a fost înregistrată în mediul 

urban, la mică diferență de cel rural unde rata șomajului a fost de 9,1% și suburbii unde rata 

șomajului a fost de 9,0%. Cele mai mari decalaje urban-rural în ceea ce privește rata șomajului s-au 



 

 272 

înregistrat în Grecia (6%), Austria (5%) şi Franța (4%). Paisprezece state europene au raportat rate 

ale șomajului mai mari în rural decât în urban, cel mai mare decalaj fiind caracteristic Bulgariei 

(8,5%). 

În anul 2015, 60% din persoanele fără loc de muncă au șomat pe termen lung, în general 

originare din regiuni din sudul și periferia UE (11 regiuni din Grecia, 7 regiuni din Italia, 4 din 

Franța, câte 3 din Bulgaria, Portugalia și Slovacia, două din Spania, două din Croația, și regiunea 

Bruxelles din Belgia).  
Tabelul 2. Indexul Europa 2020 pe subregiuni NUTS2 - Rata ocupării (grupa de vârstă 20-64 ani/2012), rata 

abandonului școlar (grupa de vârstă 18-24 ani/2011-13), procentul absolvenților ciclului terțiar (grupa de 

vârstă 30-34 ani/2011-13), ponderea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare (% din PIB) 
 Regiuni mai 

dezvoltate 

Regiuni în 

tranziție 

Regiuni mai 

puțin 

dezvoltate 

Obiectiv UE 

2020 

Rata ocupării (%) 72 65 61 75 

Rata abandonului școlar (%) 12 17 12 ≤10 

Rata absolvenților ciclului terțiar (%) 41 32 27 ≥40 

Procentrul cheltuielort pentru C&D 23 1,3 0,8 3 

Indexul Europa 2020 76 55 37 100 

Sursa: Dijkstra Lewis, Athanasoglou Stergios, 2015, The Europe 2020 Index: The Progress of EU Countries, Regions 

and Cities to the 2020 Targets, May, European Commision; 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2015_01_europe2020_index.pdf 

Cu cât o regiune este mai dezvoltată cu atât economia regională dovedeşte o capacitate 

superioară de a creea locuri de muncă. Rata ocupării este cu 7% mai mare în regiunile europene mai 

dezvoltate comparativ cu cele în tranziţie şi cu 11% mai mare comparativ cu cele mai puţin 

dezvoltate. De asemeni, decalajul între regiunile în tranziţie şi cele mai puţin dezvoltate este de 4%. 

În ceea ce priveşte abandonul şcolar, regiunile mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate au 

înregistrat rate egale de 12%, inferioare celei caracteristice regiunilor în tranziţie. Abandonul şcolar 

în proporţie mai redusă în regiunile mai puţin dezvoltate se datorează şi eforturilor financiare 

comunitare realizate în această direcţie. Absolvenţii ciclului terţiar de învăţământ sunt în proporţie 

mai mare în reginile europene mai dezvoltate, cu 14% mai mulţi decât în cele mai puţin dezvoltate 

însă, se remarcă decalajul foarte mare în privinţa cheltuielilor destinate cercetării şi dezvoltării. 

Dacă, în medie, regiunile europene mai dezvoltate alocă 23% din PIB cercetării şi dezvoltării, cele 

în tranziţie alocă 1,3%, iar cele mai puţin dezvoltate doar 0,8% din PIB. Obiectivul UE este ca, în 

anul 2020, statele membre să aloce, în medie, 3% din PIB activităţii inovaţionale, de natură să 

producă mutaţii evolutive substanţiale. 

 

2.2. Creşterea economică şi sărăcia 

Multe dintre regiunile est europene, în special centrele lor administrative, au traversat un 

proces relativ rapid de convergență în termenii PIB/loc către media UE28. În anul 2014, conform 

Eurostat, cinci regiuni au înregistrat un PIB/loc mai mult decât dublu față de media UE28 (Inner 

London-West, Luxemburg, Bruxelles, Hamburg, Inner London East). O caracteristică a acestor 

regiuni este mobilitatea la distanțe mari spre locul de muncă, oamenii locuind în regiuni limitrofe. 

În 2014, 15% regiunile de dezvoltare europene au raportat un PIB/loc cu cel puțin 25% mai mare 

decât media UE28, marea majoritate regiuni pe teritoriul sau în proximitatea cărora se situează 

capitalele (Eurostat). 21 de regiuni, majoritatea din estul Europei, au raportat un PIB/loc sub media 

UE28. Acestora li s-au alocat procente ridicate din fondurile de coeziune. Este vorba despre 19 

regiuni de dezvoltare din estul Europei, în special localizate în Bulgaria, Polonia, România și 

Ungaria, la care se adaugă câte o regiune din Franța și Grecia. În cazul Cehiei, Irlandei, Ungariei, 

Poloniei, Portugaliei, României și Slovaciei regiunile pe teritoriul cărora există capitala au fost 

singurele cu PIB/loc apropiat de media UE28. 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2015_01_europe2020_index.pdf
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Tabelul 3. Cele mai performante și cele mai puțin performante zece regiuni europene (2012) 
Nr. crt. Primele 10 Nr. crt. Ultimele 10 

1. Hovedstaden (Danemarca) 1. Ciudad Autónoma de Centa (Spania) 

2. Helsinki Uusimaa (Finlanda) 2. Sicilia (Italia) 

3. Stockholm (Suedia) 3. Sud-Est (România) 

4. Őstra Mellansverige (Suedia) 4. Calabria (Italia) 

5. Västsverige (Suedia) 5. Severozapaden (Belgia) 

6. Sydsverige (Suedia) 6. Puglia (Italia) 

7. Oberbayern (Germania) 7. Sterea Ellada (Grecia) 

8. Vlaams Antwerpen (Belgia) 8. Ėszak-Magyarország (Ungaria) 

9. Tűbingen (Germania) 9. Sud-Muntenia (România) 

10. Stuttgart (Germania) 10. Campania (Italia) 

Sursa: Dijkstra Lewis, Athanasoglou Stergios, 2015, The Europe 2020 Index: The Progress of EU Countries, Regions 

and Cities to the 2020 Targets, May, European Commision; 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2015_01_europe2020_index.pdf 

În Raportul competitivității regionale europene, 263 de diviziuni administrative NUTS2 

sunt ierarhizate în funcție de gradul de competitivitate, scorurile variind între 100 și 0,1. 
Tabelul 4. Cele mai competitive regiuni de dezvoltare europene și cele mai puțin competitive 

Loc Primele 10 Caracteristici Loc Ultimele 10 Caracteristici 

1/263 Londra și zonele sub 

sfera de influență 

(UK) 

Scor 100, PIB/loc = 

160, StD - 5 

254/263 Yugoiztochen 

(Bulgaria) 

Scor 6,0, PIB/loc = 

39, StD - 1 

2/263 Berkshire, 

Buckinghamshire și 

Oxfordshire (UK) 

Scor 97,7, PIB/loc 

= 150, StD-5 

255/263 Sud-Muntenia 

(România) 

Scor 5,7, PIB/loc = 

42, StD - 1 

3/263 Utrecht (Olanda) Scor 97,6, PIB/loc 

= 156, StD-5 

256/263 Sud-Vest Oltenia 

(România) 

Scor 5,6, PIB/loc = 

40, StD - 1 

4/263 Stockholm (Suedia) Scor 97,2, PIB/loc 

= 177, StD-5 

257/263 Ionia Nisia (Grecia) Scor 4,9, PIB/loc = 

66, StD - 2 

5/263 Surrey East and 

West Sussex (UK) 

Scor 94,0, PIB/loc 

= 116, StD-5 

258/263 Dytiki Ellada (Grecia) Scor 3,2, PIB/loc = 

55, StD - 2 

6/263 Havedstaden 

(Danemarca) 

Scor 92,9, PIB/loc 

= 158, StD-5 

259/263 Severozapaden 

(Bulgaria) 

Scor 1,9, PIB/loc = 

29, StD - 1 

7/263 Luxemburg 

(Luxemburg) 

Scor 91,1, PIB/loc 

= 269, StD-5 

260/263 Sterea Ellada (Grecia) Scor 1,2, PIB/loc = 

65, StD - 2 

8/263 Ile De France 

(Franța) 

Scor 90,3, PIB/loc 

= 80, StD-5 

261/263 Anatoliki/Makedonia, 

Thraki (Grecia) 

Scor 0,2, PIB/loc = 

51, StD - 2 

9/263 Oberbayern 

(Germania) 

Scor 89,7, PIB/loc 

= 180, StD-5 

262/263 Sud Est (România) Scor 0,1, PIB/loc = 

48, StD - 1 

10/263 Hampshire and Isle 

of Wight (UK) 

Scor 88,6, PIB/loc 

= 112, StD-5 

263/263 Nord-Est (România) Scor 0,1, PIB/loc = 

34, StD - 1 

Sursa: Comisia Europeană, 2016, Raportul Competitivității Regionale; 

ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#2 

Notă: PIB/loc (%) se raportează la media UE28, PIB/locUE28 = 100%; StD reprezintă stadiul de dezvoltare evaluat pe o 

scară de la 1 la 5, unde 1 reprezintă minimul, iar 5 maximul. 

Din punct de vedere al competitivității, observăm că, între primele zece regiuni europene, se 

numără patru din UK și câte una din Germania, Olanda, Danemarca, Suedia, Luxemburg și Franța. 

Cele mai multe regiuni cu nivel de dezvoltare 5, printre cele mai competitive ale UE, sunt din 

Germania, Suedia și UK. Cu excepția Regiunii Ile De France, toate celelalte din vârful ierarhiei au 

PIB/loc peste media UE28, în cazul Luxemburgului indicatorul are valoarea de 269%, fiind 

regiunea și țara cu cel mai ridicat PIB/loc din Europa. În rândul celor mai puțin competitive regiuni 

ale UE28 se numără patru din Grecia și România și două din Bulgaria. Diferența între regiunile 

grecești și cele românești și bulgare este dată de gradul de dezvoltare, inferior în cazul celor din 

urmă. Cea mai puțin competitivă este Regiunea Nord-Est situată geografic la granița României și la 

periferia UE, cu un scor al competitivităţii aproape nul și un PIB/loc ce reprezintă doar 34% din 

media europeană. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2015_01_europe2020_index.pdf
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PIB/loc reflectă nivelul de trai al populaţiei. O valoare ridicată presupune o bunăstare a 

populaţiei pe tendinţă similară. Fiecare a patra persoană din UE este afectată de sărăcie (Eurostat). 

Aproximativ 17,3% din populaţie suferă de deprivare materială. Sărăcia, la rândul ei, atrage 

excluziunea socială. Oamenii săraci se confruntă cu deprivare materială severă sau trăiesc în 

comunităţi unde intensitatea muncii este foarte scăzută (Eurostat, 2016). UE şi-a propus ca, până în 

anul 2020, peste 20 milioane de oameni să depăşească pragul sărăciei şi excluziunii sociale 

comparativ cu anul 2008. În 2014, aproximativ 122,2 milioane de persoane (24,5%) trăiau în 

sărăcie, suferind de excluziune socială. Numărul a crescut cu 6 milioane faţă de anul 2008 

(Eurostat, 2016). Efectele negative ale crizei economice au afectat, în primul rând, persoanele slab 

remunerate cum sunt muncitorii mai puţin calificaţi, salariaţii ce lucrează cu normă redusă (part-

time) sau pe perioadă determinată, persoanele asistate social. Sărăcia şi excluziunea socială sunt 

fenomene a căror amplitudine pune sub semnul întrebării atingerea obiectivului propus pentru anul 

2020.  

De exemplu, în anul 2014, 40% din populaţia României şi Bulgariei, 30% din cea a Greciei, 

Letoniei şi Lituaniei trăia în sărăcie. Altfel spus, ţările cu cel mai mare risc de sărăcie erau, în 2014, 

cele deja menţionate, iar cu cel mai redus, sub 15% conform Eurostat, Slovenia, Austria, 

Luxemburg, Franţa, Slovacia, Danemarca, Finlanda, Suedia, Olanda şi Republica Cehă. Pe 

parcursul a şase ani, 2008-2014, acest risc a fost redus în România cu 4%, în Bulgaria cu 4,7%, iar 

în Polonia cu 5,8%. Aceeaşi perioadă a fost reacţionară pentru Cipru, Estonia, Spania şi Grecia 

unde riscul a crescut cu peste 4%. Cea mai expusă este populaţia europeană din mediul rural. În 

cazul Bulgariei şi României, în anul 2014, 51,4% din populaţia rurală, respectiv 55% trăia în 

sărăcie.  

Multe din problemele cu care se confruntă economia şi societatea europeană sunt legate de 

mediul educaţional. Încă nu s-a ajuns la un acord comun cu privire la conceptul de educaţie 

obligatorie însă, există părerea unanim acceptată că educaţia de bază oferă oportunitatea participării 

active la viaţa economică şi socială, de a găsi un loc de muncă şi de a reduce riscul de a trăi la limita 

subzistenţei (Eurostat, 2016).  

În anul 2012, conform Eurostat, 17% din tinerii europeni cu vârsta între 18 şi 24 de ani au 

abandonat şcoala. Procentul s-a redus la 11% în anul 2015, dorindu-se ca, până în anul 2020, să se 

ajungă la 10%. Fenomenul este mai accentuat în rândul bărbaţilor şi mai puţin în cel al femeilor. În 

anul 2015, în Spania 20% din tineri au abandonat şcoala, 19,8% în Malta, 14,7% în Italia, 13,7% în 

Portugalia, 19,1% în România, 13,4% în Bulgaria, 11,6% în Ungaria şi 11,2% în Estonia.  

UE şi-a propus ca, până în anul 2020, numărul absolvenţilor ciclului terţiar de învăţământ să 

crească la 40% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani. În anul 2002 doar 23,6% din 

populaţia din grupa de vârstă menţionată era absolventă de facultate, iar în anul 2015 procentul a 

crescut la 38,7%. Cel mai mare progres a fost realizat în rândul femeilor. În anul 2015, 43,4% dintre 

femeile cu vârsta între 30 şi 34 de ani au absolvit o facultate spre deosebire de doar 34,0% dintre 

bărbaţii din aceeaşi grupă de vârstă. În aceiaşi ani, rata de absolvire a fost de 50% în Lituania, 

Cipru, Luxemburg, Irlanda şi Suedia, 26,6% în România, 25,3% în Italia. În cazul Germaniei, 

Slovaciei, Croaţiei şi Ungariei procentul mai redus este atribuit caracteristicilor sistemului 

educaţional datorită exigenţelor mai mari comparativ cu alte state. 

Multe dintre neajunsurile economice şi sociale derivă din lipsa de susţinere a activităţii de 

cercetare-dezvoltare, generatoare de inovaţii şi progres. Acesta este motivul pentru care UE îşi 

propune o creştere a investiţiilor în domeniu cu 3% din PIB până în anul 2020. În anul 2013, 

conform Eurostat, cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea au fost de 2,3% din PIB. În anul 2008, 

acestea au fost de 1,85% din PIB, în anul 2000 de 1,79%, o creştere modestă care face din 

obiectivul propus un scop destul de dificil de atins. Finlanda şi Suedia şi-au propus să majoreze 

procentul alocat cercetării-dezvoltării la 4% din PIB, Austria la 3,76% din PIB, Portugalia la 3,3% 

din PIB. 
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3. Fondurile de coeziune pe diviziuni administrative NUTS 

Revigorarea pieţei europene a muncii, reducerea şomajului, susţinerea creşterii economice, 

reducerea sărăciei, eradicarea sărăciei extreme, şcolarizarea unei părţi importante a populaţiei şi 

investiţiile în domenii de tipul cercetare-dezvoltare sunt priorităţi susţinute de către UE prin fonduri 

destinate dezvoltării şi coeziunii sociale. 

Conform clasificării NUTS, pe teritoriul UE28 există 98 de unităţi administrative conform 

NUTS 1, 276 conform NUTS 2 şi 1342 conform NUTS 3. 
Tabelul 5. Numărul de regiuni NUTS şi ţări 

Ţara NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 

UE28 98 276 1342 

Belgia 3 11 44 

Bulgaria 2 6 28 

Republica Cehă 1 8 14 

Danemarca 1 5 11 

Germania 16 38 402 

Estonia 1 1 5 

Irlanda 1 2 8 

Grecia 4 13 52 

Spania 7 19 59 

Franţa 9 27 101 

Croaţia 1 2 21 

Italia 5 21 110 

Cipru 1 1 1 

Letonia 1 1 6 

Lituania 1 1 10 

Luxemburg 1 1 1 

Ungaria 3 7 20 

Malta 1 1 2 

Olanda 4 12 40 

Austria 3 9 35 

Polonia 6 16 72 

Portugalia 3 7 25 

România 4 8 42 

Slovenia 1 2 12 

Slovacia 1 4 8 

Finlanda 2 5 19 

Suedia 3 8 21 

UK 12 40 173 

Sursa: Eurostat, 2016, Eurostat Regional Yearbook, Luxemburg; 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf 

Potrivit clasificării NUTS1, Germania, UK, Franţa, Polonia şi Italia sunt ţările cu cele mai 

numeroase formaţiuni regionale, între 16 în situaţia Germaniei şi 5 în cel al Italiei. Doisprezece 

state membre au o singură formaţiune regională, conform NUTS1. România are patru regiuni 

NUTS1: Macroregiunea 1, Macroregiunea 2, Macroregiunea 3 şi Macroregiunea 4. 

NUTS2 împarte teritoriul european în 276 de regiuni, cele mai numeroase în Germania, 

Franţa, Italia, Spania, Grecia, Belgia. Şase state au câte o singură regiune clasificată NUTS2. 

România are 8 regiuni de dezvoltare Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru (Macroregiunea 1), 

Regiunea Nord-Est, Regiunea Sus-Est (Macroregiunea 2), Regiunea Sud Muntenia, Regiunea 

Bucureşti Ilfov (Macroregiunea 3), Regiunea Sud-Vest, Regiunea Vest (Macroregiunea 4). 

Spaţiul european este împărţit prin NUTS3 în 1342 de diviziuni administrative, cele mai 

numeroase în Germania, Italia, Franţa, Spania şi Polonia. Doar două state, Cipru şi Luxemburg, au 

câte o diviziune administrativă. România are 42 de diviziuni administrative NUTS3 denumite 

judeţe. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf
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Clasificarea teritorială conform NUTS se face, în primul rând, în funcţie de populaţia 

minimă şi maximă a diviziunii teritoriale şi ajută la definirea graniţelor teritoriale regionale pentru 

determinarea eligibilităţii geografice pentru acordarea fondurilor de coeziune (Eurostat, 2016). 
Tabelul 6. Limitele impuse pentru determinarea diviziunilor administrativ teritoriale NUTS 

Nivelul NUTS Populaţia minimă Populaţia maximă 

1 3000000 7000000 

2 800000 3000000 

3 150000 800000 

Sursa: Eurostat, 2016, Eurostat Regional Yearbook, Luxemburg; 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf 

Regiunile din NUTS2 au fost împărţite în trei mari grupe în funcţie de nivelul PIB/loc 

raportat la media UE28. Cea mai mare parte a fondurilor este destinată regiunilor cele mai puţin 

dezvoltate, poziţionate geografic în estul şi sudul UE, înclusiv în ţările baltice (Estonia, Lituania, 

Letonia, Lituania). Eligibilitatea fondurilor de coeziune s-a calculat în funcţie de valoarea GNI/loc 

şi media acestui indice în perioada 2008-10. Ţările a căror GNI/loc a fost sub 90% din media UE27 

(Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Croaţia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, 

Portugalia, România, Slovenia şi Slovacia) au fost declarate eligibile pentru a primi fonduri pentru 

coeziune. Prin politica de coeziune, UE urmăreşte să stimuleze creşterea economică şi să creeze noi 

locuri de muncă pe întreg teritoriul ei.  
Tabelul 7. Clasificarea diviziunilor administrative NUTS2 

NUTS2 

Regiuni Criteriul 

mai puţin dezvoltate (Rmpd) PIB/loc < 75% din media UE28 

în tranziţie (Rt) PIB/loc între 75% şi 90% din media UE28 

mai dezvoltate (Rmd) PIB/loc > 90% din media UE28 

Sursa: Eurostat, 2016, Eurostat Regional Yearbook, Luxemburg; 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf 

Pentru perioada 2014-20, UE a alocat prin fondul european de dezvoltare, 182171,8 

milioane euro regiunilor mai puţin dezvoltate, 35381,1 milioane euro celor în tranziţie şi 54350,5 

milioane euro regiunilor mai dezvoltate. Aceste sume defalcate pe fondul de coeziune şi politica de 

coeziune înseamă 63399,7 milioane euro, respectiv 351854,2 milioane euro. Nu toate regiunile 

europene şi toate diviziunile administrative au fost declarate eligibile pentru a primi bani prin aceste 

fonduri.  

Cel mai mare procent al sumelor alocate coeziunii este destinat Poloniei – 22%. Toate 

diviziunile administrative sunt eligibile pentru a primi fonduri mai puţin cele în tranziţie. Italiei îi 

sunt destinate 9,3% din total, iar Spaniei 8,1% însă, doar prin politica de coeziune. România va 

primi 6,5% din sumele alocate coeziunii europene, Ungaria şi Republica Cehă câte 6,2% cu 

excepţia regiunilor în tranziţie. Luxemburgul, Malta, Cipru, Irlanda primesc între 0% şi 0,3% din 

sumele alocate coeziunii europene, fiind ţări cu eligibilitate redusă. 
Tabelul 8. Alocarea fondurilor prin politica de coeziune în perioada 2014-20 (milioane euro) 

Ţara 

Fondul european de dezvoltare 

regională şi Fondul social 

european 

Fondul 

de 

coeziune 

Politica 

de 

coeziune 

Procentul 

din 

fondul 

UE 

destinat 

politicii 

de 

coeziune 

(%) 

(Rmpd) (Rt) (Rmd) 

UE28 182171,8 35381,1 54350,5 63399,7 351854,2 100,0 

Belgia - 1039,7 938,6 - 2283,9 0,6 

Bulgaria 5089,3 - - 2278,3 7588,4 2,2 

Republica Cehă 15282,5 - 88,2 6258,9 21982,9 6,2 

Danemarca - 71,4 255,1 - 553,4 0,2 

Germania - 9771,5 8498,0 - 19234,9 5,5 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf
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Estonia 2461,2 - - 1073,3 3590,0 1,0 

Irlanda - - 951,6 - 1188,6 0,3 

Grecia 7034,2 2306,1 2528,2 3250,2 15521,9 4,4 

Spania 2040,4 13399,5 11074,4 - 28559,5 8,1 

Franţa 3407,8 4253,3 6348,5 - 15852,5 4,5 

Croaţia 5837,5 - - 2559,5 8609,4 2,4 

Italia 22324,6 1102,0 76922,0 - 32823,0 9,3 

Cipru - - 421,8 269,5 735,6 0,2 

Letonia 3039,8 - - 1349,4 4511,8 1,3 

Lituania 4628,7 - - 2038,9 6823,1 1,9 

Luxemburg - - 39,6 - 59,7 0,0 

Ungaria 15005,2 - 463,7 6025,4 21905,9 6,2 

Malta - 490,2 - 217,7 725,0 0,2 

Olanda - - 1014,6 - 1404,3 0,4 

Austria - 72,3 906,0 - 1235,6 0,4 

Polonia 51163,6 - 2242,4 23208,0 77567,0 22,0 

Portugalia 16671,6 257,6 1275,5 2861,7 21465,0 6,1 

România 15058,8 - 441,3 6935,0 22993,8 6,5 

Slovenia 1260,0 - 847,3 895,4 3074,8 0,9 

Slovacia 9483,7 - 44,2 4168,3 13991,7 4,0 

Finlanda - - 999,1 - 1465,8 0,4 

Suedia - - 1512,4 - 2105,8 0,6 

UK 2383,2 2617,4 5767,6 - 11839,9 3,4 

Sursa: Eurostat, 2016, Eurostat Regional Yearbook, Luxemburg; 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf 

 

4. Politica industrială şi infrastructura - principalele destinaţii ale fondurilor europene 

Fondurile europene sunt destinate în primul rând susţinerii industriei şi infrastructurii. În 

timp, politica de dezvoltare a evoluat. În anii 1950, statul intervenea pentru a susține zonele cu 

probleme. Prioritățile autorităților au fost domeniul redistribuirii și investițional. Începând din anii 

1970, liberalizarea economică a jucat un rol important în conceperea politicilor de dezvoltare, 

scopul principal fiind stimularea competitivității interregionale, eficienței economice naționale și 

echității sociale în cazul fiecărui membru în parte. În prezent, politica regională a UE este orientată 

în principal spre competitivitate și inovație prin cunoaștere (Marchis G., 2015).  

Politica regională a UE urmăreşte dezvoltarea industrială și infrastructurii de transport. O 

lungă perioadă de timp aceaste domenii au reprezentat centrul de greutate a acestei politici. În 

perioada 2007-2013, aproximativ 28% din fondurile destinate dezvoltării regionale au fost 

direcționate către infrastructură, chiar dacă măsura în care dezvoltarea infrastructurii de transport 

accelerează creșterea economică și promovează coeziunea socială rămâne un aspect controversat 

(Crescenzi R., Rodriguez-Pose A., 2012). Politica de coeziune a UE funcționează pe baza unui set 

de instrumente prin intermediul cărora sunt alocate fonduri regiunilor sărace, coeziunea însemnănd 

redistribuirea avuției dinspre regiunile mai bogate spre cele mai sărace cu scopul reducerii 

decalajelor de dezvoltare (Pelkmans J., 2006). Politica de coeziune este componentă a celei de 

dezvoltare și interferează cu toate celelalte politici economice influențând industria pe mai multe căi 

dar în special prin stimularea investițiilor. 

În general, fondurile gestionate prin politica de dezvoltare regională sunt folosite pentru a 

stimula industria europeană. Politica industrială, ca orice intervenţie sau politică economică, 

încearcă să modifice structura de producţie în favoarea unor sectoare ce se consideră că vor oferi 

perspective mai bune de creştere economică comparativ cu situaţia în care nu ar exista o asemenea 

intervenţie (Pack H., Saggi K., 2006). După Ken Warwick (2013) există trei domenii principale, 

fiecare cu setul său de instrumente: semnale şi stimulente economice (drepturi de proprietate 

intelectuală, reglementarea pieţelor, politica cursului de schimb (subevaluarea monedei), 

instrumente de politică fiscală anticiclică, scutiri de taxe), inovaţia ştiinţifică şi tehnologică 

(instrumente specifice politicii în domeniul ştiinţific, fonduri destinate cercetării şi infrastructurii de 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf
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cercetare, subvenţii pentru cercetare) și îmbunătăţirea capacităţilor tehnologice (instrumente 

specifice politicilor în domeniul educaţiei şi perfecţionării). 

Wim Naudé (2010) vorbește despre politicile industriale funcţionale a căror rol este de a 

dezvolta avantajul comparativ latent al unei economii, aplicabile pe scară largă, prin stimularea 

întregului sector industrial, aspect realizabil prin susținere financiară inclusiv în regiunile europene 

mai puțin dezvoltate. Măsurile specifice sunt, în general, protecţioniste (de exemplu, protejarea 

ramurilor industriale tinere). Politicile funcţionale, descrise ca având efecte uşoare, nu se limitează 

strict la sectorul productiv ci se răsfrâng şi asupra sectorului terţiar (Naudé W., 2010). Principalele 

instrumente de politică industrială sunt subvenţiile, investiţii în oameni, investiţii în tehnologie, 

promovarea exportului şi atragerea de investiţii străine directe (Naudé W., 2010), iar prin politica de 

coeziune sunt alocate fonduri în această direcție. 

În ceea ce privește domeniul transporturilor obiectivul strategic al politicii europene constă 

în impulsionarea restructurării și dezvoltării economice prin asigurarea condițiilor adecvate 

desfășurării transportului de mărfuri și persoane. 

Conceptul de transport sustenabil a devenit prioritar și urmărerește două obiective 

contradictorii creșterea eficienței și competitivității serviciilor de transport pe teritoriul european și 

controlul prețurilor, reducerea costurilor, controlul traficului, reducerea accidentelor, a afecțiunilor 

cauzate de poluare și contracararea efectelor modificării climei, două obiective posibil de atins prin 

alocarea de fonduri în special regiunilor mai puțin dezvoltate care, fără susținere financiară, nu le-ar 

putea veni în întâmpinare. Prin politica europeană de transport se mai urmărește îmbunătățirea 

competitivității mijloacelor de transport, consolidarea formelor de transport intermodal, concurența 

echitabilă între diferite forme de transport, funcționarea pieței transporturilor în interdependență cu 

piețele conexe, restructurarea și retehnologizarea firmelor de transport, modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii specifice, integrarea sistemelor naționale în cel regional și internațional. 

UE își propune creșterea siguranței serviciilor de transport, estimând reducerea, în orizontul 

anilor 2030, cu 50% a numărului de decese cauzate de accidente comparativ cu anul 1998. În 

domeniul infrastructurii de transport se va aplica politica de risc zero. Emisiile generate de 

activitatea de transport vor fi reduse progresiv, până în anul 2015, în orașe, de la 5% până la 15%, 

în funcție de gradul de poluare. 
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Figura 1. Politica industrială națională și europeană – Instrumente 

 
Sursa: Pelkmans Jacques, 2006, European Industrial Policy, College of Europe, bruges Europeane Economic Policy 

Briefings, No. 15, July; https://www.coleurope.eu/sites/default/files/research-paper/beep15.pdf 

Potrivit lui Ghe. Bășanu et all (2011) eficiența în transporturi presupune utilizarea întregii 

capacități disponibile și diminuarea distanțelor parcurse de mijloacele de transport. În anul 2011, a 

fost adoptată Cartea Albă privind viitorul transporturilor până în anul 2050, Foaia de parcurs 

pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un transport competitiv și eficient din 

punct de vedere al resurselor. Principalul obiectiv propus a fost reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră cu 20% până în anul 2030 față de anul 2008 și cu minim 60% până în anul 2050 comparativ 

cu anul 1990, fără însă să afecteze cu ceva dezvoltarea transporturilor sau circulația mijloacelor de 

transport. Obiectivele sunt mai mult decât ambițioase dacă luăm în calcul dependența de petrol, pe 

de o parte, iar pe altă parte necesitatea utilizării energiei nepoluante. Comisia Europeană a propus o 

https://www.coleurope.eu/sites/default/files/research-paper/beep15.pdf
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serie de obiective specifice orientarea a 30% din mărfurile transportate pe căile rutiere spre 

transportul feroviar și maritim până în anul 2030 și a 50% până în anul 2050, triplarea infrastructurii 

feroviare de mare viteză până în anul 2030, orientarea unui procent cât mai mare de pasageri 

dinspre transportul rutier spre cel feroviar până în anul 2050, implementarea rețelei multimodale 

(TEN-T) până în anul 2030, implementarea unei rețele de mare capacitate până în anul 2050 (Meyer 

H., 2011). 

Politica de transport trebuie corelată cu politica de mediu (este necesară introducerea şi 

utilizarea mijloacelor de transport mai puţin poluante şi utilizarea de energie obţinută prin metode 

neconvenţionale), cu politica investiţională (este necesară direcţionarea investiţiilor spre domeniul 

transportului pentru modernizarea infrastructurii şi mijloacelor de transport), cu politica de 

dezvoltare (transportul potenţează toate celelalte activităţi economice cu efect asupra ratei de 

creştere economică). Compexitatea obiectivelor pe care UE și le-a propus justifică necesitatea 

fondurilor destinate în special regiunilor în tranziție și a celor mai puțin dezvoltate ale UE. Fără 

suport financiar, decalajele de dezvoltare între regiuni se vor adânci în timp astfel încât o pondere 

tot mai mare a populației din zonele europene periferice va fi condamnată la sărăcie. 

 

5. Concluzii 

UE este un sistem complex structurat pe paliere diferite de convergență și divergență 

economică, socială și spațială. Teritoriul comunitar este eterogen în ceea ce privește dezvoltarea. 

Am analizat comperitivitatea regională intracomunitară și am constatat că UE este un teritoriu 

polarizat, cu regiuni rămase în urmă și cu regiuni extrem de dezvoltate. Cu toate că conceptul de 

Europă cu o singură viteză a fost abandonat, acest lucru nu presupune ca fiecare țară în parte să 

susțină doar prin efort propriu reducerea decalajelor de dezvoltare. În continuare, UE și-a propus să 

aloce fonduri, în perioada 2014-2020, regiunilor eligibile. Criteriul principal de eligibilitate constă 

în valoarea GNI/loc. Principalele obiective urmărite sunt eficientizarea pieței muncii, reducerea 

sărăciei, susținerea sectoarelor industrial și transporturi. Politica de coeziune nu se aplică decât 

împreună cu măsuri ale altor politici economice cu care interferează. Reducerea decalajelor între 

regiunile europene presupune măsuri pe termen mediu și lung în toate domeniile și sectoarele. Cele 

mai puțin dezvoltate se lovesc de o mare provocare cât timp regiunile mai dezvoltate continuă să 

progreseze pe principiul unei evoluții dinamice. Revigorarea industriei și a transporturilor cere 

mutații nu neaparat conforme cu obiectivele europene de mediu, de exemplu, de unde și dificultatea 

de a îngusta diferențele regionale. Fondurile aproape nesemnificative destinate cercetării și inovării 

în regiunile europene periferice sunt o altă barieră în calea dezvoltării lor. Mai putem adăuga 

calitatea procesului educațional chiar dacă UE pune problema în termeni cantitativi sub forma 

procentului populației care finalizează anumite cicluri de învățământ.  

Am remarcat, pe parcursul lucrării în urma analizei gradului de competitivitate regională, 

cum între cele mai competitive regiuni ale UE sunt de pe teritoriul Marii Britanii, Germaniei, 

Suediei sau Finlandei. Cele mai puțin competitive sunt în Grecia, Bulgaria și în special România. 

Cu căt ne mutăm atenția spre periferia sud-estică a UE descrește nivelul de competitivitate și 

dezvoltate. Patru regiuni din România au o competitivitate aproape de zero, sunt în pragul 

subdezvoltării cu un scor de 1 pe o scală de la 1 la 5 și cu un PIB/loc mult sub media europeană. 

Singurul punct de relativă atractivitate a României este Regiunea București-Ilfov, a capitalei, 

inclusă conform NUTS2 în grupul celor în tranziție, cu un PIB/loc peste media europeană și scor de 

dezvoltare 5. Între aceasta și restul țării decalajele sunt foarte mari, iar dacă comparația se face cu 

regiunile mai dezvoltate, atunci remarcăm o problemă de proporții colosale. Prin politica de 

coeziune România a beneficiat și este eligibilă să beneficieze până în anul 2020 de fonduri europene 

(6,5% din total), în proporție superioară altor state membre. Întrebarea care se pune este cum și cât 

de eficient sunt folosiți acești bani? Până în prezent multe investiții realizate cu bani europeni s-au 

dovedit neproductive sau greșit realizate. Pentru reducerea decalajelor regionale de dezvoltare nu 
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este suficientă ca o țară membră să primească fonduri ci este necesară o gestionare corectă a 

acestora prin politica națională. 
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ROMANIA REGIONAL DEVELOPMENT IN EUROPEAN CONTEXT 
 

DEZVOLTAREA REGIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 

Alina-Petronela HALLER1 

 
Abstract 

Regional development is one of the EU`s priority objectives. The emerging member states have to recover their 

development gaps from industrialized countries. Reducing gaps and inequalities between European countries or 

regions requires coordinated efforts through regional development policy. For the effective implementation of regional 

policy measures, the European territory was divided by regions according to certain territorial division criteria, NUTS, 

on three levels depending on the demografic volume. In this paper, we will analyze the situation of Romanian 

macroregions and regions of development using the statistical table provided by the National Institute of Statistics 

(INSSE) in terms of national inequalities manifested in the form of competitiveness and active companies in regional 

markets. 

Key words: development regions, inequality, competitiveness, small, medium and large companies 

 

1. Introducere 

O analiză despre dezvoltare regională înceape, firesc, cu definirea conceptului de regiune. 

Conform lui Sorin Chiriță, o regiune reprezintă o parte dintr-un teritoriu cu anumite însușiri 

particulare și o colectivitate umană ce trăiește în perimetrul ei, făcând parte din interiorul statelor, 

dintr-o anumită zonă geografică pe teritoriul mai multor state sau dintr-o zonă transfrontalieră 

(Chiriță S.).  

Între regiunile unei țări sau macroregiuni există diferențe economice, sociale, culturale, de 

dotare cu resurse fiind necesare eforturi de reducere a acestora prin politici de dezvoltare regională. 

Dezvoltarea regională este un concept ce urmărește impulsionarea și diversificarea activităților 

economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, contribuția la reducerea șomajului și 

ameliorarea calității vieții (Cîrnu Doru, 2010) şi presupune aplicarea unor măsuri specifice unui 

spectru larg de politici economice. 

Durabilitatea este caracteristica principală a dezvoltarii regionale. Acest lucru presupune ca 

nevoile actuale să fie satisfăcute fără a compromite capacitatea generațiilor următoare de a le 

satisface pe ale lor însemnând, în fapt, menținerea securității economice și crearea unei societăți 

echitabile (Fistung D., Miroiu R., Popescu T., Antonescu D., 2004). O condiție importantă pentru 

dezvoltarea regională o reprezintă coeziunea teritorială, reducerea disparităților și valorificarea 

potențialului teritorial (ADR, 2012). 

Dezvoltarea regională necesită urmărirea acelorași obiective stipulate de dezvoltarea 

sustenabilă: eradicarea sărăciei în toate formele sale, asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea 

bunăstării pentru toată lumea, acces la educație de calitate, inclusivă și echitabilă, asigurarea 

egalității de gen și afirmarea femeilor, acces la servicii medicale și sănătate reproductivă, asigurarea 

bunei gestionări a rezervelor de apă, acces la energie sustenabilă, inclusiv în forma sa alternativă, 

promovarea creșterii economice sustenabile și inclusive, promovarea unei piețe dinamice a muncii 

pentru a asigura locuri de muncă pentru toată lumea, consolidarea infrastructurii, promovarea 

industrializării sustenabile și inclusive, protejarea inovării, reducerea inegalităților în și între țări, 

așezări umane, modele de producție și consum sustenabile, acțiuni urgente de combatere a 

schimbărilor climei și efectelor lor, protejarea ecosistemelor, promovarea păcii, reducerea corupției, 

susținerea parteneriatelor globale pentru dezvoltare sustenabilă (United Nations, 2015).  

Dezvoltarea, proces spre care converg toate eforturile economice şi sociale, se face după o 

planificare prealabilă, pe ani de zile, plecând de la realitatea actuală. Chiar dacă obiectivul ţinteşte 

ansamblul, adică spectrul naţional, acţiunile sunt disecate şi orientate spre principalele domenii 

                                                            
1 Cercet. șt. pr. III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iaşi 
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prioritare, cele cu deficienţe, iar acest lucru este posibil prin aplicarea unor măsuri de politică 

regională.  

În România, politica de dezvoltare regională a fost iniţiată odată cu programul Phare şi 

reprezintă un set de măsuri concepute şi promovate de administraţia publică locală şi centrală în 

parteneriat cu actori privaţi, publici şi voluntari cu scopul de a susţine creşterea economică, 

eficienţa şi potenţialul regional (Văsioiu Chindriş O.). 

Politica de dezvoltare regională își propune, printre altele, reducerea dezechilibrelor zonale, 

preîntâmpinarea producerii unor noi dezechilibre, stimularea cooperării interne și internaționale la 

nivel regional, îmbunătățirea competitivității, susținerea capacității de autodezvoltare, susținerea 

activității regionale de cercetare, dezvoltare, tehnologice, educaționale, reducerea decalajelor de 

dezvoltare intra și interregionale, coordonarea inițiativelor locale cu cele naționale și internaționale 

(Constantin L.D., 2004). 

Politicile de dezvoltare regională se dezvoltă în două sensuri, preventiv, în scopul înlăturării 

cauzelor care stau la baza dezvoltării lente sau a lipsei progresului, și combativ, în scopul înlăturării 

efectelor rămânerii în urmă (Chiriță S.). Arealul de acţiune a acestei politici este extins deoarece 

include, printre altele, sectorul antreprenorial, investiţional, inovaţional şi tehnologic, infrastructura, 

sănătatea, cultura, educaţia, mediul înconjurător în ideea de a reduce şi preveni dezechilibrele 

economico-sociale şi de a susţine zonele mai puţin defavorizate. Regiunile de dezvoltare ale 

României se confruntă cu probleme economice care nu își reduc din intensitate ci dimpotrivă, chiar 

dacă au fost alocate fonduri substanțiale în vederea ameliorării lor. Cauzalitatea ține de 

reminiscențele sistemului anterior dar, mai ales, de greșelile decizionale, tactice și strategice ale 

ultimelor aproape trei decenii înclusiv în contextul politicii de dezvoltare regională.  

 

2. Politica de dezvoltare regională în România 

Aplicarea eficientă a politicii de dezvoltare regională presupune administrarea teritorială sub 

nivel naţional astfel încât, pe baza clasificării unităţilor teritoriale la nivel comunitar, NUTS, 

teritoriul României a fost împărţit în patru macroregiuni (Macroregiunile 1-4) şi opt regiuni de 

dezvoltare (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, 

Bucureşti-Ilfov). În anul 2011, majoritatea regiunilor de dezvoltare ale României figurau în lista 

celor mai sărace din Uniunea Europeană, cu excepţia Regiunii Bucureşti-Ilfov inclusă în grupul 

celor în tranziţie (Văsioiu Chindriş O.). Între regiunile de dezvoltare regională ale României nu 

existau decalaje substanţiale. Cel mai mare decalaj s-a înregistrat între Regiunea Bucureşti-Ilfov şi 

restul ţării. De exemplu, Regiunea de Nord-Est şi Regiunea Sud sunt preponderent agricole, 

caracterizate prin şomaj mai ridicat comparativ cu restul regiunilor. Regiunea Vest, Regiunea Nord-

Vest şi Centru au un grad ridicat de atractivitate pentru investitorii străini, dată fiind poziţionarea 

geografică spre graniţa de vest, adică spre spaţiul comunitar, în timp de Regiunea Bucureşti-Ilfov 

include capitala, centrul decizional şi cosmopolit al ţării. 
Tabelul 1. Regiunile de dezvoltare ale României conform clasificării NUTS 

România 

NUTS1 NUTS2 NUTS3 

Macroregiunea 1 

Regiunea Nord-Vest 
Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, 

Maramureş, Satu-Mare, Sălaj 

Regiunea Centru 
Alba, Braşov, Covasna, Harghita, 

Mureş, Sibiu 

Macroregiunea 2 

Regiunea Nord-Est 
Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, 

Suceava, Vaslui 

Regiunea Sud-Est 
Brăila, Buzău, Constanţa, galaţi, 

Tulcea, Vrancea 

Macroregiunea 3 
Regiunea Sud-Muntenia 

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, 

Ialomiţa, Prahova, Teleorman 

Regiunea Bucureşti-Ilfov Ilfov, Municipiul Bucureşti 

Macroregiunea 4 

Regiunea Sud-Vest Oltenia Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea 

Regiunea Vest 
Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, 

Timiş 

Sursa: INSSE 
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Utilitatea clasificării NUTS constă în delimitarea unităţilor administrative în scopul alocării 

fondurilor de dezvoltare (Eurostat, 2016). În cadrul NUTS2 există o subclasificare a diviziunilor 

administrative componente în funcţie de nivelul PIB/loc comparativ cu media UE28. Regiunile 

europene de dezvoltare NUTS2 sunt mai dezvoltate dacă PIB/loc depăşeşte 90% din media UE, în 

tranziţie dacă PIB/loc este cuprins între 90% şi 75% din media UE28 şi mai puţin dezvoltate dacă 

PIB/loc este sub 75% din media comunitară (Eurostat, 2016).  

Ulterior aderării la UE, României i s-au alocat fonduri pentru coeziune şi cooperare 

teritorială astfel încât, în perioada 2007-2013, conform Eurostat, PIB-ul a crescut cu 15%, iar pe 

piaţa muncii au fost create aproximativ 200000 de locuri de muncă. Pentru acordarea fondurilor de 

coeziune în perioada 2014-20 eligibilitatea regională s-a stabilit pe baza PIB mediu pe locuitor din 

perioada 2007-09.   

Iacoboaea et all (2016) menționează că sectorul secundar are cea mai importantă contribuție 

la structura economiei naționale, iar ramurile industrial inovative se dezvoltă mai repede decât cele 

tradiționale. Însă, modelul țărilor dezvoltate demonstrează că sectorul terțiar a contribuit în mai 

mare măsură la dezvoltare cu toate că, din punctul nostru de vedere, baza unei dezvoltări 

sustenabile în timp și spațiu rămâne sectorul industrial și cel agricol din cauza volatilităţii sectorului 

terțiar. Dezvoltarea bazată pe terțiaritate este diferită de cea bazată pe celelalte două sectoare din 

perspectiva durabilităţii. 

Sumarizănd informațiile oferite de Iacoboaea et all (2016), în anul 2013, producția 

industrială a înregistrat o creștere de 9,6% în România, 5,3% în Polonia, 4,7% în Estonia și o 

reducere de 5,9% în Finlanda, 4,4% în Bulgaria și 3% în Republica Cehă.  

Imediat după anul 1990, România a intrat în declin economic. Capacitățile de producție s-au 

redus constant pe parcursul unui deceniu, foarte afectate fiind industrii înainte de înaltă performanță 

cum ar fi, de exemplu, minieră, chimică sau metalurgică. Ulterior anilor 2001, economia s-a 

redresat până în anii premergători crizei când investițiile au început să se reducă atrăgând ulterior 

efecte negative. Dezvoltarea regională nu este uniformă pe teritoriul țării.  

De regulă, regiunile pe teritoriul cărora sunt situate capitalele înregistrează cele mai bune 

performanțe economice şi sociale depășind, în general, media UE, cu excepția Bruxellului unde rata 

șomajului și numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie este ridicat. Cea mai performantă regiune 

din România este București-Ilfov, iar la extrema cealaltă găsim Regiunile Sud-Est și Sud-Vest 

Oltenia. Dezvoltarea regiunilor din România presupune necesitatea unui mediu economic sustenabil 

și atractiv, îmbunătățirea infrastructurii publice, a serviciilor și reducerea fiscalității (Marchiș G., 

2015).  

Regiunea de dezvoltare Loc Scor PIB/loc(%  din media UE28 Stadiul de dezvoltare

Nord Vest 241/263 11.9 47 1

Centru 246/263 8.2 51 2

Nord Est 263/263 0.1 34 1

Sud Est 262/263 0.1 48 1

Sud Muntenia 255/263 5.7 42 1

București Ilfov 161/263 45.5 128 5

Sud Vest Oltenia 256/263 5.6 40 1

Vest 240/263 13.2 57 2

Tabel nr. : Competitivitatea regiunilor de dezvoltare ale României

 
Sursa: Comisia Europeană, 2016, Raportul Competitivității Regionale; 

ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#2 

Notă: PIB/loc (%) se raportează la media UE28, PIB/locUE28 = 100%; StD reprezintă stadiul de dezvoltare evaluat pe o 

scară de la 1 la 5, unde 1 reprezintă minimul, iar 5 maximul. 
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Datele oferite de Eurostat prezintă o imagine sumbră a competitivității regiunilor românești 

de dezvoltare în peisajul european. Cel mai ridicat loc în ierarhie îl ocupă Regiunea București-Ilfov 

cu un scor relativ mic, mai puțin de jumătate din cel al Luxemburgului. Totuși, București-Ilfov este 

singura regiune a românească a cărei PIB/loc este cu 28% mai mare decât media europeană, iar 

nivelul de dezvoltare este ridicat, la o diferență mare față de restul țării. Regiunile Centru și Vest au 

nivel de dezvoltare 2, ambele înregistrând un PIB/loc ușor peste jumătatea mediei UE28. Cinci 

regiuni românești sunt slab dezvoltate – nivel 1. Dintre acestea, patru se regăsesc între cele mai 

puțin competitive ale UE28. Regiunea Nord-Est ocupă ultimul loc fiind o regiune a cărui PIB/loc 

reprezintă doar 34% din media europeană, ceea ce explică nivelul redus de trai, limitările în 

domeniul investițional, antreprenorial, inovațional, educațional și nu numai. Performanțele mai 

bune ale Regiunilor Centru și Vest sunt rezultat al atractivității exercitate pentru investitori, climei 

favorabile, forței de muncă mai educate și mai bine calificate. Distanța mică față de granița vestică 

este un avantaj al acestor două regiuni și un dezavantaj pentru celelalte, în special din estul și nordul 

țării.  

 
Sursa: Comisia Europeană, 2016, Raportul Competitivității Regionale; 

ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#2 

Graficul nr. 1 este sugestiv pentru ilustrarea diferențelor de dezvoltare ale regiunilor 

românești față de cea mai dezvoltată regiune a UE28, Londra, decalajul între București-Ilfov și 

restul regiunilor, dar și cel între Regiunile de Nord-Est și Sud-Est și restul țării. Scorul obținut de 

Regiunile Nord-Est și Sud-Est de 0,1 și 0,2 arată o lipsă cvasitotală a competitivităţii. Dimensiunea 

competitivității indică gradul de atractivitate și oferă informații investitorilor, străini și autohtoni, în 

funcție de care aceștia își orientează activitățile. În general, investitorii evită regiunile cu 

competitivitate redusă pentru a reduce riscurile la care se expun. Așa se explică rămânerea în urmă 

a regiunilor estice ale României. Competitivitatea lor redusă reorientează fluxurile investiționale în 

prezent dar și în viitor deoarece un spor de productivitate presupune măsuri de politică economică 

aplicate eficient pe termen mediu și lung. 

Un indicator sugestiv pentru economia regional este PIB/loc deoarece arată producția 

regiunii raportată la numărul de locuitori, adică performanța economică şi reflect, în acelaşi timp, 

nivelul de trai al populaţiei.  
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Sursa: Comisia Europeană, 2016, Raportul Competitivității Regionale; 

ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#2 

Notă: PIB/loc (%) se raportează la media UE28, PIB/locUE28 = 100%; 

PIB/loc este un indicator a cărui valori, în cazul regiunilor românești, sunt mult sub cele 

înregistrate de către diviziunile administrative europene dezvoltate. Observăm în graficul nr. 2 

decalajele PIB/loc și lenta convergență înternă și extermă a regiunilor din România. Convergența 

internă presupune reducerea decalajului PIB/loc între șapte regiuni de dezvoltare și București-Ilfov, 

iar cea externă presupune reducerea decalajului PIB/loc între România și restul UE. Ilustrarea 

grafică a PIB/loc evidențiază și mai clar diferențele de dezvoltare economică și în nivelul de trai.  

 
Sursa: Comisia Europeană, 2016, Raportul Competitivității Regionale; 

ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/#2 

Notă: Stadiul de dezvoltare este evaluat pe o scară de la 1 la 5, unde 1 reprezintă minimul, iar 5 maximul. 

Graficul 3 prezintă gradul de dezvoltare al regiunilor românești, unul din indicatorii folosiți 

pentru estimarea competitivităţii. București-Ilfov are același nivel de dezvoltare cu Londra. Acest 

lucru nu înseamnă neaparat că București-Ilfov oferă condițiile economice și sociale existente în 

Londra însă, se apropie foarte mult. Observăm, în graficul nr. 3, cum șapte dintre cele opt regiuni 

românești sunt concentrate spre centru ceea ce se traduce printr-o dezvoltare și nivel de trai reduse. 

În regiunile mai puțin dezvoltate predomină industriile tradiționale, iar cele moderne și 

inovative lipsesc (Iacoboaea C. et all, 2016). Regiunile cele mai puțin dezvoltate ale României, 

înainte de 1989, erau zone monoindustriale care, în prezent, se caracterizează prin lipsa locurilor de 
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muncă, emigrare, îmbătrânire, depopulare, sărăcie, excluziune socială, abandon școlar și 

analfabetism. Există zone aproape abandonate unde viața continua în relativă izolare, iar lipsa 

oportunităților țin la distanță investitorii. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia a fost, înaintea anilor 1990, preponderant minieră. Restrângerea 

cvasitotală a mineritului a redus aproape în totalitate activitatea economică în regiune. Regiunea 

Sud Muntenia este formată din două subregiuni a căror caracteristici geografice și economice sunt 

diferite. Nordul regiunii atrage un număr mare de investitori fiind cea mai dezvoltată zonă montană 

turistică (Valea Prahovei), iar sudul este preponderent agricol. Scorul Regiunii Vest este mai mare 

comparativ cu cel al regiunilor din estul țării. Cu toate acestea, caracteristica regiunii este șomajul 

ridicat, urmare a faptului că înainte de anii 1990 și o perioadă după a fost zonă monoindustrială, 

preponderant minieră și metalurgică. Zone în declin există și pe teritoriul Regiunii Nord-Vest ca 

urmare a reducerii activității în industria energetică, metalurgică, chimică și minieră. Regiunea 

Centru se lovește de depoluparea unor localități izolate, greu accesibile. Cel mai ridicat număr de 

firme sunt înregistrate în Regiunea București-Ilfov, secondată de Regiunea Centru și Nord-Vest, iar 

cel mai mic în Regiunile Sud-Vest, Sud și Nord-Est. 
Macroregiuni, 

regiuni de 

dezvoltare 

Numărul de firme pe macroregiuni și regiuni de dezvoltare 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 327736 329435 329827 321045 320929 328445 388566 410495 450202 368573 520032 554967 

Macroregiunea 1 82256 84285 84176 81571 82368 84753 95352 107202 117772 125691 137362 146751 

Regiunea 

Nord-Vest 
43459 44385 44215 43017 43402 44811 50806 56257 61990 66391 73070 78750 

Regiunea Centru 38797 39900 39961 38554 38966 39942 44546 50945 55782 59300 64292 68001 

Macroregiunea 2 82437 83215 82364 78727 78892 80295 86481 96560 104373 110539 118591 126393 

Regiunea 

Nord-Est 
39191 39414 38631 37001 37387 37992 41103 45962 49985 53140 57168 60898 

Regiunea 

Sud-Est 
43246 43801 43733 41726 41505 42303 45378 50598 54388 57399 61423 65495 

Macroregiunea 3 104574 103893 105963 103288 104300 106825 119076 136567 151320 162427 176653 189422 

Regiunea 

Sud-Muntenia 
39554 39516 38861 36983 37166 37620 40047 44241 47481 50677 54924 59482 

Regiunea 

București- Ilfov 
65020 64377 67102 66305 67134 69205 79029 92326 103839 111750 121729 129940 

Macroregiunea 4 58469 58042 57324 54784 55369 56572 62177 70166 76737 81666 87426 92401 

Regiunea 

Sud-Vest Oltenia 
30340 30435 29257 27351 26983 26949 28837 31750 33903 35392 37583 39780 

Regiunea Vest 28129 27607 28067 27433 28386 29623 33340 38416 42834 46274 49843 52621 

Sursa: Statistici.insse.ro 

Per total, numărul de firme active pe teritoriul României a crescut, în perioada 1997-2008 

(pentru care INSSE oferă date), cu peste 59%. Pe macroregiuni, creșterea a fost de peste 56% - 

Macroregiunea 1, 65,2% - Macroregiunea 2, peste 55,2% - Macroregiunea 3 și peste 63,2% - 

Macroregiunea 4. Pe regiuni, constatăm o relativă omogenitate între evoluția numărului de firme 

active în perioada 1997-2008. Dacă în Regiunea Sud-Vest Oltenia numărul acestora a crescut cu 

76,2%, în Regiunea București-Ilfov creșterea a fost de 50,0%. Restul regiunilor de dezvoltare au 

înregistrat creșteri ale numărului de firme active de 55,1% - Regiunea Nord-Vest, 57% - Regiunea 

Centru, 64,3% - Regiunea Nord-Est, 66% - Regiunea Sud-Est, 66,4% - Regiunea Sud-Muntenia și 

53,4% - Regiunea Vest. 
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Sursa: Statistici. Insse.ro 

Numărul de întreprinderi mici, cu maxim 9 angajați, a crecut în perioada 1997-2008 de 1,67 

ori, de la 295313 în 1997 în 495019 în 2008. Pe macroregiuni de dezvoltare constatăm că, cea mai 

redusă creștere a numărului de întreprinderi foarte mici cu mai puțin de 9 angajați s-a înregistrat în 

Macroregiunile 1 și 2 de 56% respectiv 56,28%, urmate de Macroregiunea 3 cu 56,28% și 

Macroregiunea 4 cu 63,52%. Pe regiuni, constatăm că în Regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 2008, 

au fost create cu 77,88% mai multe asemenea firme comparativ cu anul 1997, în timp ce, în 

Regiunea București-Ilfov procentul lor a crescut cu 51,05%. Procentual, creșterea numărului de 

întreprinderi cu mai puțin de 9 angajați este după cum urmează: Regiunea Nord-Vest – 55,27%, 

Regiunea Centru - 57,33%, Regiunea Nord-Est – 64,14%, Regiunea Sud – Est – 66,88%, Regiunea 

Sud-Muntenia – 66,77% și Regiunea Vest – 52,54%. În general, firmele mici sunt înființate de către 

agenți economici autohtoni, reprezentând investiții private interne, de natură să ofere 

întreprinzătorilor și familiilor lor siguranță și independență economică. Cele mai multe întreprinderi 

mici s-au înființat în Macroregiunea 3 (168863) și în Regiunea de Nord-Vest (70371), iar cele mai 

puține în Regiunea Sud-Vest Oltenia (35793). Constatăm că s-au înființat un număr mai mare de 

întreprinderi mici acolo unde populația a fost încurajată să investească prin accesare de fonduri, 

acolo unde emigranții s-au reîntors și au început propria lor afacere sau rata şomajului este mare. 
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Sursa: statistici.insse.ro 

În perioada 1997-2008, numărul de întreprinderi mijlocii a crescut cu un ritm inferior celui 

caracteristic întreprinderilor foarte mici. Dacă în anul 1997 pe teritoriul României activau 49030 

asemenea întreprinderi, în 2008 acesta era de 96262. Pe teritoriul Macroregiunii 4 creșterea a fost 

de 54,2%, iar pe cel al Macroregiunii 3 de 41,4%. Macroregiunile 1 și 2 au înregistrat o creștere a 

întreprinderilor mijlocii active de 48,8% respectiv 51,49%. Pe regiuni de dezvoltare, se remarcă o 

creștere de 56,5% în cazul Regiunii Vest, ca la extrema cealaltă să se găsească Regiunea București-

Ilfov cu 38% (Regiunea Nord-Vest-47,9%, Regiunea Centru-49,7%, Regiunea Nord-Est-52,8%, 

Regiunea Sud-Est-50,1%, Regiunea Sud-Muntenia-48,1%, Regiunea București Ilfov-38,0%, 

Regiunea Sud-Vest Oltenia-51,1%, Regiunea Vest-56,5%). În termeni absoluți, în anul 2008, în 

Macroregiunea 3 activau 16222 întreprinderi mijlocii, iar în Macroregiunea 2 activau 10819 

asemenea firme. Regiunea București-Ilfov a înregistrat cea mai scăzută rată de creștere a 

întreprinderilor mijlocii în anul 2008 față de 1997 ceea ce în termeni absoluți înseamnă un număr de 

10835 firme, ca la extrema cealaltă să regăsim Regiunea Sud-Vest Oltenia cu un număr de 3255 

întreprinderi mijlocii active.  
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Sursa: statistici.insse.ro 

Numărul de firme cu 50-249 salariați era, în România, de 9939 în anul 2008, cu aproximativ 

1,5 ori mai multe decât în anul 1997. Cele mai multe firme din această categorie sunt active în 

Macroregiunea 3 (3545), iar cele mai puține în Macroregiunea 4 (1602). Pe regiuni de dezvoltare, 

așa cum este de așteptat, în anul 2008, în București-Ilfov erau active 2467 întreprinderi cu 50-249 

salariați, cu 123% mai multe decât în anul 1997. Regiunea Centru a înregistrat o creștere de 61% a 

firmelor cu 50-249 salariață față de anul 1997, iar cea mai redusă creștere a înregistrat-o Regiunea 

Sud-vest Oltenia, 2,1%, unde în anul 2008 sunt active 604 întreprinderi din această categorie.  

 
Sursa: statistici.insse.ro 

Numărul de întreprinderi mari, cu peste 250 de angajați, este în scădere. Dacă în anul 1997 

activau 2781 de firme mari, în anul 2008 numărul lor era de 1878, cu 32,4% mai puține. Cele mai 

multe firme mari se regăsesc pe teritoriul Macroregiunii 3, iar cele mai puține pe cel al 

Macroregiunii 4. Pe arealul Regiunii București-Ilfov funcționează 586 firme mari, pe cel al Regiunii 

Sud-Muntenia 206, iar pe cel al Regiunii Nord Vest 195. Tendința perioadei 1997-2008 a fost de 

scădre cu excepția regiunii capitalei (Macroregiunea 1 – (-40,6%), Macroregiunea 2 – (-46,5%), 
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Macroregiunea 3 – (-14,4%), Macroregiunea 4 – (-30,3%), Regiunea Nord Vest – (-46,2%), 

Regiunea Centru – (-34,9%), Regiunea Nord Est – (-50,9%), Regiunea Sud Est – (-47,2%), 

Regiunea Sud Muntenia – (-46,9%), Regiunea Sud Vest Oltenia – (-38,1%), Regiunea Vest – (-

23,2%), Regiunea București Ilfov – (+8,9%)). Cu cât o regiune este mai dezvoltată și mai 

competitivă cu atât este mai atractivă pentru marii investitori. Aceasta este explicația pentru care 

regăsim firmele mari concentrate pe teritoriul regiunilor industrializate, în special lângă centrele 

decizionale ale diviziunilor administrative. 

 

3. Concluzii 

Măsurile de politică regională sunt necesare pentru reducerea decalajelor de dezvoltare între 

regiunile europene. În lucrare am analizat cele patru macroregiuni și cele opt regiuni românești de 

dezvoltare, conform clasificării teritoriale NUTS1 și NUTS2. Teritoriul României este neomogen 

dezvoltat. Singura regiune cu PIB/loc peste media europeană este cea a capitalei, București-Ilfov. În 

marea lor majoritate, regiunile capitală au competitivitate ridicată cum este cea mai competitivă 

regiune a UE, Londra cu teritoriile limitrofe. Regiunea București-Ilfov atrage investiții și firme mari 

ceea ce-i susține dezvoltarea. În schimb, patru regiuni românești se numără printre cele mai puțin 

competitive din Europa, două dintre ele încheind ierarhia cu scoruri de 0,2 și 0,1. Tocmai 

performanța economică foarte scăzută a unor regiuni europene atrage atenția asupra necesității 

diminuării inegalităților. Europa se confruntă cu provocări care au determinat abandonarea ideii de 

dezvoltare uniforme. În prezent, Europa cu mai multe viteze abdică de la dezideratul omogenității 

economice dar nu și de la susținerea financiară a celor mai puțin dezvoltate regiuni de pe teritoriul 

ei. Cu toate că statele membre UE mai puţin dezvoltate trebuie să înțeleagă că s-a intrat în perioada 

dezvoltării intrinseci, deci eforul reducerii diferenţelor de dezvoltare va fi, în primul rând, propriu, 

UE va acorda fonduri pentru coeziune pentru perioada 2014-2020, inclusiv României, una din 

membrele foarte sărace, cu competitivitate scăzută, PIB/loc mult sub media europeană și nivel de 

trai la limita subzistenţei. Pe teritoriul regiunilor românești de dezvoltare există zone 

cvasiabandonate, îmbătrânite și subpopulate, unde sărăcia atinge cote extreme. Centrele 

administrative tind să fie mai atractive pentru investitori aspect reliefat de creșterea numărului de 

firme mici, cu minim nouă angajați pe tot teritoriul țării, ceea ce nu presupune un demaraj economic 

substanțial având în vedere că acestea sunt, în special, întreprinderi familiare care asigură, practic, 

venituri decente grupărilor întreprinzătoare. Numărul de firme mari s-a redus în perioada 1997-2008 

prin delocalizare. Cu cât dimensiunea firmelor este mai mare cu atât tind să se concentreze în 

regiunile cele mai competitive ale țării. În regiunile românești puțin dezvoltate se remarcă tendința 

de reducere a firmelor mari, singura regiune unde numărul lor este în creștere fiind capitala. 

În lucrarea de față nu ne-am propus studiul cauzalității decalajelor de dezvoltare însă, firul 

logic ne conduce către mediul politic și greșelile decizionale în toate sectoarele economice și sociale 

care au creat prejudicii greu de comensurat și au accentuat decalajele în loc să le reducă. 
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THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN NORTH 

REGION OF REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

POTENȚIALUL ECONOMIC AL SECTORULUI INDUSTRIAL DIN REGIUNEA DE 

NORD A REPUBLICII MOLDOVA 

 

Ecaterina HEGHEA1 

 
Abstract 
The profound analysis of the industrial sector development at the district level of the North Region of Moldova 

was carried out within the Applicative Project for Young Researchers: "The analyze of the clustering potential in the 

Republic of Moldova at the industrial sector level" for the years 2016 - 2017. The detailed study of the demographics of 

enterprises, the participation of enterprises into the job creation, the turnover by type of activity showed that the 

industrial sector of the Northern Region of the Republic of Moldova relies mainly on the manufacturing industry. 

Key words: industrial sector, manufacturing industry, Northern Region, work productivity, investors, turnover 

JEL: L60, R13 

 

1. Introducere 

Prezenta cercetare a fost realizată în cadrul proiectul pentru tineri cercetători 

16.80012.08.15A “Analiza potenţialului de clusterizare în Republica Moldova la nivelul sectorului 

industrial”. 

În cadrul cercetării în cauză a fost efectuată analiza economică a situaţiei dezvoltării 

întreprinderilor din sectorul industrial la nivel raional din regiunea Nord a Republicii Moldova. 

Regiunea Nord include municipiul Bălți și 11 raioane: Briceni, Edineț, Dondușeni, Drochia, 

Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei și Soroca.  

 

2. Situația în sectorul industrial al Regiunii Nord 

2.1. Demografia întreprinderilor din sectorul industrial 

Pentru regiunea Nord este caracteristic un număr mic de întreprinderi din sectoarele 

Industria extractivă şi Energie electrică şi termică, gaze şi apă. Industria prelucrătoare deţine 

întâietate după numărul de agenţi economici din totalul agenţilor economici din sectorul industrial 

al regiunii Nord. 

În anul 2014 în întreaga regiune Nord a Republicii Moldova cel mai mare număr de 

întreprinderi din sectorul industrial îi revine Industriei prelucrătoare (cu o pondere de 87,9% din 

totalul întreprinderilor industriale). Cel mai mic număr de întreprinderi din sectorul industrial se 

atestă la Industria extractivă (3,1%).    

41,5% din întreprinderi din sectorul Industria prelucrătoare se află în municipiul Bălți (267 

de agenți economici în anul 2014), iar cel mai mic număr de întreprinderi este înregistrat în raionul 

Dondușeni (2,3% în anul 2014). 

Raionul Fălești numără 15 agenți economici în sectorul Energie electrică şi termică, gaze şi 

apă din totalul de 66 de întreprinderi pe ansamblul pe regiunea Nord. Cel mai mic număr de 

întreprinderi din acest domeniu este atestat în raionul Dondușeni (o singură întreprindere în anul 

2014). 

Industria extractivă este slab reprezentată pe întreaga regiune Nord. În 5 raioane din 12 ale 

regiunii nu există agenți economici în anul 2014. În raioanele Florești, Glodeni și Ocnița sunt doar 

câte o întreprindere; în raioanele Briceni, Edineț și Rîșcani sunt câte 3 agenți economici. Cel mai 

mare număr de întreprinderi din Industria extractivă este înregistrat în raionul Soroca (11 

întreprinderi). 

 

                                                            
1 Cercet. șt., drd., Institutul Național de Cercetări Economice, Chișinău, Republica Moldova, adimi_86@mail.ru 

mailto:adimi_86@mail.ru
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Figura 1. Dinamica numărului de întreprinderi din sectorul industrial, 2014 

 
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Banca de date ”Statbank”: Surse de date administrative, 

Activitatea agenților economici pe activități economice, în profil teritorial, 2005-2014 (20.05.2017),  

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__24%20

ANT__ANT030/ANT030400reg.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 

 

2.2. Participarea întreprinderilor din sectorul industrial la crearea de locuri de muncă 

În Regiunea Nord în anul 2015 totalul numărului de lucrători în sectorul industrial este de 

27179 de salariați. Conform datelor statistice cel mai mare număr mediu de salariați din sectorul 

industrial este atestat în municipiul Bălți – 13307 de salariați, din care 10749 de salariați sunt din 

Industria extractivă și prelucrătoare (preponderent industria prelucrătoare).  
Figura 2. Dinamica numărului mediu de salariați din sectorul industrial, 2015 

 
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Banca de date ”Statbank”: Ancheta Structurală Anuală, 

Activitatea întreprinderilor în profil teritorial, 2014-2015 (20.05.2017), 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__24%20

ANT__ANT020/ANT020200reg.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 

Un alt furnizor important de locuri de muncă din regiune este raionul Soroca, sectorul 

industrial reprezentând aproximativ 13,0% din totalul lucrătorilor sectorului industrial din regiunea 

Nord. Doar 1,3% din numărul total de lucrători din sectorul industrial ai regiunii este înregistrat în 

raionul Briceni. 

 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__24%20ANT__ANT030/ANT030400reg.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__24%20ANT__ANT030/ANT030400reg.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__24%20ANT__ANT020/ANT020200reg.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__24%20ANT__ANT020/ANT020200reg.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
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2.3. Productivitatea muncii în sectorul industrial al Regiunii Nord 

Productivitatea muncii în sectorul industrial al regiunii Nord (432,06 mii lei per salariat în 

anul 2014) este peste valoarea medie totală de 357,5 mii lei per salariat în anul 2014, indicând 

asupra unui grad satisfăcător de tehnologizare industrială a întreprinderilor. În sectorul Energie 

electrică şi termică, gaze şi apă productivitatea muncii în anul 2014 a atins 562,2 mii lei per salariat. 

În plan raional cel mai înalt nivel de productivitate a muncii în sectorul industrial se atestă în 

raionul Drochia (1511,1 mii lei per salariat). În raioanele Edineț (555,7 mii lei per salariat în anul 

2014), Dondușeni (530,3 mii lei per salariat), Bălți (460,4 mii lei per salariat) și Florești (363,7 mii 

lei per salariat) nivelul productivității muncii în sectorul industrial al regiunii Nord este peste 

valoarea medie totală a regiunii în cauză. 

 

2.4. Cifra de afaceri pe genuri de activitate 

Cifra de afaceri generată în Regiunea Nord în anul 2015 în sectorul industrial este de 

11444,31 milioane lei, constituind aproximativ 17% din cifra de afaceri a sectorului industrial al 

țării. 

Cea mai mică cifră de afaceri este înregistrată în raioanele Glodeni și Briceni (respectiv 89,9 

și 89,7 milioane lei) (a.2015). 

Municipiul Bălți fiind principalul polarizator economic în anul 2015 generează 6199,34 

milioane lei de venituri din vânzări, din care aproximativ 75% îi revine industriei extractive și 

prelucrătoare (preponderent industriei prelucrătoare).   

Cifra de afaceri din industria extractivă și prelucrătoare este cea mai neînsemnată în raionul 

Dondușeni, fiind  de 16,2 milioane de venituri din vânzări (a.2015). 
Tabelul 1. Dinamica cifrei de afaceri din sectorul industrial, a.2015, milioane lei 

Raionul 
Industria extractivă şi 

prelucrătoare 

Energie electrică şi 

termică, gaze şi apă 

Bălți 4627,04 1572,3 

Briceni 83,2 6,5 

Dondușeni 16,2 423,1 

Drochia 1135,2 - 

Edineț 910,5 208,1 

Fălești 180,3 22,7 

Florești 576,0 204,7 

Glodeni 72,6 17,3 

Ocnița 137,0 5,4 

Rîșcani  227,4 - 

Sîngerei  182,0 18,0 

Soroca  767,9 50,9 

Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, Banca de date ”Statbank”: Ancheta Structurală Anuală, 

Activitatea întreprinderilor în profil teritorial, 2014-2015, ultima accesare la 20.05.2017,  disponibil la: 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__24%20

ANT__ANT020/ANT020200reg.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 

 

3. Principalele produse industriale fabricate în Regiunea Nord 

Regiunea Nord se specializează în special în producerea de lactate, şi anume unt şi caşcaval 

şi brânză grase, în volum de respectiv 5323,7 (unt) tone şi 2244,9 (cașcaval și brînză grase)tone în 

anul 2016, care constituie 90,7% şi 94,3% din volumul producției sectorului analizat al republicii. 

Celelalte produse lactate au un procentaj mai mic în volumul total al producţiei lactate pe republică 

(brânzeturi proaspete constituie 33,7%, lapte prins, iaurt – 66,3% şi lapte şi frişcă 72,2% din 

volumul producției sectorului analizat al republicii). 

 

 

 

 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__24%20ANT__ANT020/ANT020200reg.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__24%20ANT__ANT020/ANT020200reg.px/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
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Tabelul 2. Volumul produselor industriale fabricate în Regiunea Nord, 2016 
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Bălți - 61075,8 2521,7 - 257,4 2859,9 6807,5 73,7 - 

Briceni 260,9 - - 519,1 1380,8 - - - - 

Dondușeni - - - - - 284,0 377,2 - - 

Drochia - 260,0 1398,1 - - 3976,2 1419,0 - - 

Edineț 223,5 1718,0 - 150,9 - 2913,1 5712,8 - - 

Fălești - - 187,0 30,9 - 236,0 - 0,7 - 

Florești 13,4 10139,8 1853,3 - - - 605,4 - - 

Glodeni 60,2 - 605,2 - - - 662,8 - - 

Ocnița 0,4 - - - - - - - - 

Rîșcani  140,1 10371,6 - - - - 25,3 - - 

Sîngerei  - - - - - - 9,1 61,9 120,6 

Soroca  346,5 10846,8 401,6 7620,4 5304,9 155,2 1446,7 - - 

Sursa: Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie–decembrie 2016, 

BNS – Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie–decembrie 

2016, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, ultima accesare la 20.05.2017,  disponibil la: 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Principalii_ind.soc_econ/Buletin_raioane_ian_dec_2016.pdf 

Totalul producţiei de carne şi mezeluri din regiunea Nord constituie 12,5% din volumul 

producției sectorului analizat al republicii. 

Sucuri de legume şi fructe constituie 22,7% din totalul volumului producţiei la nivel de 

republică. 

Legume şi fructe conservate şi prelucrate deţin 31,4% din volumul total pe republică. 

Volumul total de făină şi crupe constituie 24778,1 tone reprezintă 39,8% din volumul 

producției sectorului analizat al republicii.În anul 2016 pâine şi produse panificaţie şi produse de 

cofetărie au pondere similară de 3,5% în volumul total pe republică. 

Producţia alcoolică este reprezentată de divinuri (5,2% din volumul total pe republică), 

vodcă cu o concentraţie alcoolică mai puţin de 45,4% vol. (2,4%) şi vinuri naturale din struguri 

(3,9%). 

Produse ale industriei extractive au un volum de 1045 mii tone la nivelul regiunii Nord. sunt 

reprezentate de 11,6 mii tone de ecausin şi alte pietre calcaroase, 194,4 mii tone de pietriş, prundiş, 

bolovani şi silex  şi 17,9 mii tone de alte pietre pentru cioplit sau pentru construcţii.  

Ponderea produselor industriei extractive în volumul producţiei sectorului analizat al 

republicii constituie 37,4%. Produsele industriale fabricate în raioanele din regiunea de Nord, 

potrivit datelor din a. 2016, prezente în cele mai multe raioane sunt: produse de panificaţie, 

cofetărie şi făinoase (prezente în 10 raioane ale regiunii), produse ale industriei extractive (în 7 

raioane), producţia lactată şi producţia de carne şi mezeluri (prezentă în 6 raioane ale regiunii). 

Produsele de panificaţie, cofetărie şi făinoase se produc preponderent  în mun. Bălţi şi 

raioanele Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Rîşcani, Sîngerei şi Soroca. 

Produsele lactate se produc în mun. Bălţi şi raioanele Drochia, Edineţ, Floreşti, Rîşcani şi Soroca. 

Carne şi mezeluri sunt fabricate în raioanele Drochia, Făleşti, Floreşti, Glodeni şi Soroca şi mun. 

Bălţi. Divinuri şi vodcă se produce în mun. Bălţi, raioanele Făleşti şi Sîngerei. În producerea 

sucurilor de legume şi fructe se specializează raioanele Briceni, Făleşti şi Soroca. Legume şi fructe 

conservate şi prelucrate se produc în mun. Bălţi şi raioanele Briceni, Edineţ şi Soroca. În producerea 

de făină şi crupe se specializează raioanele Donduşeni, Drochia, Edineţ şi Soroca şi mun. Bălţi. 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Principalii_ind.soc_econ/Buletin_raioane_ian_dec_2016.pdf
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Vinuri spumante, naturale, tari se produc doar în raionul Sîngerei. Produsele industriei extractive –

în raioanele Briceni, Edineţ, Floreşi, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Soroca. 

Ponderi semnificative ale volumelor de producție fabricate în raioanele regiunii Nord față de 

volumul producției analizate la nivel naţional sunt ocupate de următoarele produse în raioanele: 

mun. Bălţi – unt (71,9%), brânzeturi proaspete (18,5%), lapte prins, iaurt (26,8%), lapte şi frişcă 

(54,0%), mezeluri (15,0%), crupe, griş şi aglomerate (34,5%); raionul Floreşti – lapte prins 

(13,1%); raionul Rîşcani – caşcaval şi brânză grase (20,2%); raionul Soroca – produse ale industriei 

extractive (12,4%), caşcaval şi brânză grase (59,8%), lapte prins, iaurt (19,1%), sucuri de legume şi 

fructe (20,7%), conserve de legume şi fructe (36,2%). 

Ceva mai diversificată este producţia în raionul Soroca. Produsele fabricate în anul 2016 

sunt: produse lactate (11,5% la nivel regional şi 8,0% la nivel republican); carne și mezeluri (5,8% 

din volumul producției regiunii Nord şi 0,7% la nivel de republică); sucuri de legume şi fructe 

(91,6% din volumul producției regiunii Nord şi 20,7% la nivel de republică); legume şi fructe 

conservate și prelucrate (76,4% la nivel regional şi 24,0% la nivel de ţară); făină şi crupe (1,5% la 

nivel regional şi 0,2% la nivel de ţară); produse de panificație, cofetărie și făinoase (8,4% la nivel 

regional şi 0,9% la nivel de ţară); iar producţia industriei extractive este reprezentată de pietriş, 

prundiş, bolovani şi silex (33,2% la nivel regional şi 12,4% la nivel de ţară). 

O diversificare mare a producției industriale fabricate în regiunea Nord se observă şi în 

municipiul Bălți. Principalele produse fabricate în anul 2016 în municipiul Bălți sunt produse 

lactate, având o pondere însemnată în volumul producției date la nivel regional (64,7 %) și de 

republică (44,8%); carne și mezeluri (36,2% din volumul producției regiunii Nord şi 4,5% la nivel 

de republică); legume şi fructe conservate și prelucrate (3,7% la nivel regional şi 1,2% la nivel de 

ţară); făină şi crupe (28% la nivel regional şi 4,6% la nivel de ţară); produse de panificație, 

cofetărie și făinoase (39,3% la nivel regional şi 4,5% la nivel de ţară); divinuri şi vodcă (54,1% din 

volumul producției pe regiune şi 1,8% la nivel de republică). 

Raionul Ocnița se specializează în special pe produse ale industriei extractive (0,4 mii tone), 

având un procent neînsemnat în volumul producției la nivel de regiune (0,04%) şi de republică 

(0,01% în anul 2016). 

Raionul Briceni are o producţie industrială slab dezvoltată, în principal concentrându-se 

asupra produselor ale industriei extractive, care la nivel regional în anul 2016 constituie 25,0% din 

volumul total, iar la nivel de ţară 9,3% din totalul produselor industriei extractive. Producţia 

conservelor de legume şi fructe constituie aproximativ o cincime din volumul total pe regiune 

(20,8%), iar la nivel de republică – 9,5%. Sucuri de legume şi fructe constituie doar 6,2% din 

volumul total la nivel de regiune şi 1,4% la nivel de ţară. 

Producţia industrială din raionul Donduşeni se bazează pe 2 produse: făină (3,2% din 

volumul total al producţiei sectorului analizat pe regiune) şi pâine şi produse de panificaţie cu o 

pondere de 2,4% la nivel de regiune şi 0,4% la nivel de ţară.În raionul Drochia producţia lactată are 

o pondere neînsemnată la nivel regional (0,3%) şi este reprezentată de unt (1,1% la nivel de regiune 

şi 1,0% la nivel de republică), caşcaval şi brânză grase (7,6% la nivel de regiune şi 7,2% la nivel de 

republică) şi brânzeturi proaspete (1,0% la nivel de regiune şi 0,3% la nivel de republică). Practic o 

treime din volumul total de carne la nivel de regiune se produce în acest raion (33,7%), având o 

pondere de 3,5% la nivel de republică. Producere de făină este cea mai dezvoltată în raion, ponderea 

sa la nivel regional constituind 44,3%, în timp ce la nivel de ţară 6,8%. Pâine şi produse de 

panificaţie deţin doar 9,0% din volumul total al producţiei sectorului analizat al regiunii (la nivel de 

ţară 1,4%). 

Principalele produse fabricate în raionul Edineţ sunt: pâine şi produse de panificaţie (34,9% 

la nivel de regiune şi 5,3% la nivel de ţară) şi produse de cofetărie (13,8%); făină (32,4% la nivel de 

regiune şi 5,0% la nivel de ţară); producţia lactată şi sucuri de legume şi fructe la nivel regional 

deţin câte 1,8% din totalul producţiei, iar la nivel de ţară 1,3% şi 0,4% respectiv. Produse ale 

industriei extractive au o pondere de 21,4% în volumul total pe regiune, iar la nivel de ţară 8,0%. 
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Volumul produselor industriale fabricate în raionul Făleşti au ponderi nesemnificative atât 

la nivel de regiune, cât şi la nivel de ţară. Producţia industrială a raionului fiind reprezentată de 

carne (4,5% la nivel de regiune), sucuri de legume şi fructe (0,4% la nivel de regiune); pâine şi 

produse de panificaţie (1,4% la nivel de regiune) şi produse de cofetărie (1,3% la nivel de regiune).  

În raionul Floreşti cel mai mare volum de producţie fabricată îl are producţia de carne 

(44,6% la nivel de regiune şi 4,7% la nivel de ţară). Din producţia lactată cele mai mari ponderi sunt 

la brânzeturi proaspete (17,0% la nivel de regiune şi 5,7% la nivel de ţară) şi lapte prins, iaurt 

(19,8% la nivel de regiune şi 13,1% la nivel de ţară). Produse de panificaţie sunt reprezentate de 

pâine şi produse de panificaţie (3,8% la nivel de regiune). Pe lângă industria prelucrătoare aici se 

regăseşte şi industria extractivă cu o pondere de 1,3% la nivel de regiune. 

Raionul Glodeni se specializează în producţia de carne (14,6% la nivel de regiune şi 1,5% la 

nivel de ţară), produse de cofetărie (42,2% la nivel de regiune şi 1,5% la nivel de ţară). Produsele 

ale industriei extractive sunt reprezentate de pietriş, prundiş, bolovani şi silex cu o pondere de 5,8% 

la nivel de regiune şi 2,2% la nivel republican. 

Industria prelucrătoare în raionul Rîşcani este prezentat de producţia lactată (unt – 8,8% la 

nivel de regiune şi 8,0% la nivel de ţară; caşcaval şi brânză grase – 21,4% la nivel de regiune şi 

20,2% la nivel de țară; brânzeturi proaspete – 20,6% şi 6,9%; lapte prins, iaurt – 8,8% şi 5,8%; lapte 

şi frişcă – 11,1% şi 8,0%) şi produse de panificaţie, cofetărie şi făinoase cu voume neînsemnate. 

Produsele ale industriei extractive sunt reprezentate de alte pietre pentru cioplit sau pentru 

construcţii şi pietriş, prundiş, bolovani şi silex cu o pondere de 13,4% la nivel de regiune şi 5,0% la 

nivel republican. 

Raionul Sîngerei se specializează în special pe producţia alcoolică, şi anume: vodcă cu o 

concentraţie alcoolică mai puţin de 45,4% vol. – 99,2% din volumul producţiei sectorului analizat la 

nivel de regiune, şi doar 2,3% la nivel de republică; vinuri naturale din struguri – 25,4% la nivel 

regional şi 1,0% la nivel de ţară.  

Creşteri ale volumului de producţie lactată în 2016 faţă de 2015 au avut mun. Bălţi şi 

raioanele Edineţ, Floreşti, Rîşcani. În cazul producţiei de carne şi mezeluri creşteri au fost în 

raioanele Drochia şi Glodeni doar la carne. Volumul de sucuri de legume şi fructe a crescut în 

raioanele Edineţ şi Soroca. În cazul producţiei de fructe prelucrate şi conservate, a conservelor de 

legume şi fructe şi au fost creşteri doar în Soroca, în celelalte raioane au fost înregistrate scăderi a 

volumului de producție. Producţia de făină, crupe, griş şi aglomerate s-a redus în raioane, cu 

excepţia făinii în Bălţi şi Donduşeni. Producţia de panificație şi cofetărie s-a micşorat în raioane, cu 

excepţia mun. Bălţi şi raioanelor Donduşeni, Edineţ, Floreşti. Producţia alcoolică prezentă doar în 

mun. Bălţi şi raionul Sîngerei au cunoscut o creştere importantă. 

Producţia industriei extractive a cunoscut creşteri ai volumului de produse în raioanele 

Floreşti, Ocniţa, Rîşcani şi Soroca. 

 

4. Concluzii 

Sectorul industrial al Regiunii Nord se bazează în principal pe industria prelucrătoare.În linii 

mari, raioanele din regiunea Nord sunt caracterizate de următoarele particularităţi specifice:  

▪ ponderea întreprinderilor sectorului industrial în totalul întreprinderilor înregistrate în 

regiunea Nord (6368 de întreprinderi) reprezintă 11,5% în anul 2014; 

▪ număr redus de investitori şi un volum mai mic de investiţii din volumul total pe țară al 

investițiilor atrase (cu excepţia municipiului Bălţi în cadrul căruia există zonă economică liberă); 

▪ componentă de cercetare-dezvoltare/educaţie relativ slabă, fiind reprezentată, în principal, 

de şcoli profesionale şi şcoli de meserii (şi câteva universităţi şi/sau colegii în municipiul Bălţi şi 

raioanele Briceni, Donduşeni, Edineţ, Ocniţa, Rîşcani şi Soroca); 

▪ dimensiunea medie a întreprinderilor din sectorul industrial cu cea mai mare valoare este 

înregistrată în raionul Florești (72 persoane per companie în anul 2014). Dimpotrivă, valoarea cea 

mai mică este reprezentată de raionul Glodeni (13 salariați per întreprindere); 
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▪ productivitatea cea mai înaltă în regiunea Nord în anul 2014 este înregistrată în sectorul 

industrial al raionului Drochia, constituind 1511,1 mii lei per salariat, iar cea mai scăzută 

productivitate se atestă în raionul Fălești cu 105,6 mii lei per salariat.  
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Abstract 

The purpose of this paper is to identify possible solutions to help promote cultural tourism within the Siret-

Prut-Nistru Euroregion. In recent years, the role of tourism in the development of border areas has become a very 

important one. In a world in constant change, with people increasingly busy, cultural tourism has begun to gain many 

followers. This form of tourism can play a very important role in cross-border cooperation between regions. 

Valorization of the historical monuments, as well as promoting festivals with specific themes or journey to the world of 

personalities from various fields, can bring real benefits to communities in the area. 

Apart from these aspects, cultural tourism is perceived as an elitist tourism, which is generally addressed to 

people with a particular education. From this point of view, the Siret-Prut-Nistru Euroregion has a very important 

cultural and historical heritage. Therefore, promoting actions to draw attention to UNESCO World Heritage Sites, or 

those less known but of significant historical and cultural value, could be a first step towards attracting a significant 

number of tourists eager to discover these areas.  

At the same time, tourism is one of the key factors in the development of border areas, for which the European 

Union allocates substantial funds to support the implementation of projects promoting local culture and traditions. 

Key words: cultural tourism, cross-border cooperation, regional development, European Union 

 

1. Turismul cultural – oportunităţi şi avantaje 

Turismul cultural a primit de-a lungul timpului numeroase definiții, unii cercetători fiind de 

părere că turismul în ansamblul său este o formă de cultură, iar orice călătorie săvârșită în scop 

turistic implică anumite aspecte legate de cultură.2 Oricât de generoasă ar fi o astfel de abordare, 

trebuie să avem în vedere faptul că o definiție atât de largă duce la estomparea sensului fenomenului 

turismului cultural, fiind omise caracteristicile sale specifice. Pe de altă parte, unii autori sunt de 

părere că turismul și cultura au fost considerate, în cea mai mare parte a secolului XX, ca fiind 

elemente complet separate. În această accepțiune, turismul reprezintă doar o formă de agrement, 

care se distinge de viața de zi cu zi și de cultura populațiilor locale.3 

Astăzi, turismul cultural este asociat cu un grad ridicat de cultură al turiștilor, accentul fiind 

pus pe acele activități care implică un anumit grad de cunoaștere. Astfel, turiștii au la dispoziție o 

gamă largă de activități, plecând de la vizitarea unor obiective istorice până la participarea la 

spectacole sau festivaluri specifice diferitelor regiuni. 

În momentul de față, pe plan internațional, asistăm la o sporire a gradului de interes în 

rândul populației, spre petrecerea timpului liber în locuri ce nu sunt neapărat exotice dar care au o 

anumită încărcătură istorică și culturală. Această tendință poate fi remarcată și în rândul turiștilor 

români, care solicită agențiilor de turism pachete turistice spre destinații unde pot redescoperi o 

parte din cultura și tradițiile românești. Călătoriile în inima Transilvaniei sau dicolo de Prut au 

început să câștige din ce în ce mai mulți adepți; în general oameni cu o anumită educație care sunt 

dornici să-și petreacă concediile nu foarte departe de casă, în locuri unde se pot încărca spiritual și 

unde pot afla lucruri noi despre identitatea națională a românilor. Din acest punct de vedere 

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru beneficiază de un nucleu turistic foarte important pentru toți cei 

interesați să viziteze locuri care reprezintă o pagină importantă din istoria țării noastre. 

Totodată, turismul cultural reprezintă o componentă importantă a dezvoltării durabile a unei 

euroregiuni care nu poate avea loc decât prin valorificarea elementelor culturale specifice care 

                                                            
1 Drd., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, roxananistor1@yahoo.com 
2 Armin Mikos v. Rohrscheidt, Cultural Tourism – concerning the definition, Turystyka Kulturowa, nr 1, 2008, p.48 
3 Organisation for Economic Cooperation and Development, The Impact of Culture on Tourism, 2009, p.19 
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definesc comunitățile de frontieră. Astfel, turismul poate deveni un element foarte important pentru 

dezvoltarea acestor comunități, prin crearea unei infrastructuri de servicii care să vină în sprijinul 

cetățenilor. Îngrijirea obiectelor de patrimoniu reprezintă un prim pas în dezvoltarea unui turism 

cultural de calitate prin îmbogățirea ofertelor turistice cu obiective specifice care scot din anonimat 

comunitățile locale de frontieră. Turismul cultural reprezintă și unul dintre elementele centrale ale 

Strategiei pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022, conform acesteia ”Turismul cultural 

generează valoare economică și poate reprezenta o soluție de dezvoltare pentru unele comunități. 

De asemenea, accesul public la obiectivele de patrimoniu cultural aflat în proprietate privată este o 

formă de recunoaștere a valorii culturale, cu valențe economice și sociale importante la nivelul 

comunității. Promovarea și conectarea la itinerariile culturale tematice și regionale activează 

infrastructura de turism și oferta culturală”.4 

Prin urmare, într-o euroregiune care din nefericire nu beneficiază chiar de cea mai 

dezvoltată infrastructură rutieră, promovarea unor pachete turistice culturale ar putea ajuta la 

atragerea unui număr mare de investitori care să ajute la dezvoltarea economică și socială a 

comunităților de frontieră. Astfel, turismul poate fi văzut ca un instrument al dezvoltării economice 

care ajută la crearea unor locuri de muncă în zone în care obiectivele culturale sunt prea puțin 

exploatate. De-a lungul timpului foarte multe regiuni sau state mai puțin dezvolatate au apelat la 

turism pentru atragerea de investiții străine.5 

Turismul cultural implică vizitarea unor locuri cu o importantă încărcătură istorică, la care 

se adaugă muzee, teatre, cinematografe, galerii de artă sau festivaluri. Astfel, prin practicarea 

acestui tip de turism este sporită interacțiunea dintre diferite culturi, fiind promovate valorile 

comune, precum și dezvoltarea unei imagini pozitive, elemente care au fost îndelung promovate de 

Uniunea Europeană ca fiind baza unei integrări durabile în comunitatea europeană.6 Din punct de 

vedere al diversității culturale pe care o pot oferi comunitățile locale din cadrul euroeregiunii, 

turismul cultural poate fi împărțit în două ramuri majore. Pe de-o parte atracțiile turistice statice, 

cum sunt monumentele, muzeele, clădirile cu o anumită arhitectură, sculpturile, etc. și atracțiile 

turistice centrate pe organizarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, festivaluri și alte 

evenimente artistice.7 

Cultura reprezintă acel element unic care face diferența între comunitățile de frontieră dar în 

același timp accentuează similaritățile dintre acestea, lucru care poate fi exploatat cu succes de către 

operatorii de turism dar și de către comunitățile locale care încearcă să gasească noi mijloace de 

promovare și de dezvoltare economică. Implicarea comunităților locale de frontieră în crearea unor 

pachete turistice unice, poate avea un rol catalizator în dezvoltarea locală. O abordare integrată a 

comunităților vecine poate avea ca efect satisfacția vizitatorilor, acest lucru reprezentând una dintre 

cele mai bune strategii de marketing, care dincolo de obținerea unei publicități pozitive din partea 

clienților mulțumiți, poate fi și un element de legătură între membrii comunității. Prin urmare, 

putem aprecia că pe termen lung regiunile vor fi din ce în ce mai inovatoare în dezvoltarea și 

gestionarea turismului și a culturii, cu atât mai mult dacă își doresc să extragă întreaga gamă de 

beneficii ce decurg din această abordare, pentru persoanele care vizitează, locuiesc, muncesc și 

investesc în regiune.8 

La toate aceastea se mai pot adăuga și o serie de aspecte ce țin de viața economică a 

regiunilor de frontieră care poate fi revitalizată prin: crearea de locuri de muncă, creșterea 

veniturilor fiscale, diversificarea economiei locale, crearea de oportunități pentru parteneriate, 

                                                            
4 ***, Strategia pentru cultură și patrimoniu național, 2016-2022, p.23 
5 George Niculescu, Turismul cultural, model de dezvoltare economică, în Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” 

din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 2/2010, p.58 
6 Huseyin Cengiz, Semiha Sultan Eryılmaz, Yașasin Eryılmaz, The Importance of Cultural Tourism in the EU 

Integration Process, 42nd ISoCaRP Congress, 2006, p.1 
7 Ibidem, p.2 
8 Organisation for Economic Cooperation and Development, op. cit., p.13 
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atragerea vizitatorilor interesați de istorie și conservare, creșterea veniturilor din atracțiile istorice, 

conservarea tradițiilor și culturii locale, generarea de investiții în resurse istorice, construirea 

mândriei comunităților locale, etc.9 

În consecință, investițiile care să sprijine turismul cultural au o influență majoră nu doar din 

punct de vedere economic ci mai ales din punct de vedere socio-cultural. Crearea unor itinerarii 

culturale poate avea un impact pozitiv asupra identității culturale a unei comunități prin promovarea 

acelor aspecte care definesc tradițiile și obiceiurile acesteia. Totodată, este încurajat și sprijinit 

dialogul intercultural dintre vizitatori și localnici iar în cazul zonelor de frontieră între localnicii din 

comunități vecine. Mai mult decât atât, turismul cultural este văzut de către unii autori ca fiind un 

mecanism de schimbare culturală și socială10 având o influență semnificativă asupra tuturor părților 

implicate. 

Dincolo de beneficiile multiple ale turismului cultural, trebuie să avem în vedere faptul că 

acesta se confruntă și cu o serie de probleme cum sunt cele legate de finanțarea unor activități 

culturale, reabilitarea unor obiective istorice, sau provocări create de dialogul intercultural. Cererea 

tot mai mare de pachete turistice cu componentă culturală a determinat în ultimii ani ridicarea 

problemei dacă acest tip de turism servește cu adevărat nevoile turismului durabil, în special atunci 

când vorbim de comunități mici. Deși inițial turismul cultural a fost văzut ca o formă de turism 

alternativ, putem spune că astăzi, el a devenit o componentă importantă a turismului de masă.11 

Alte aspecte negative care pot apărea odată cu promovarea turismului cultural în zonele 

transfrontaliere, sunt legate de mercantilizarea culturii, distrugerea mediului înconjurător prin 

dezvoltarea excesivă a unităților turistice, apariția unor clădiri a căror arhitectură nu este 

caracteristică obiceiurilor locale, precum și alte probleme ce țin de infrastructura rutieră și de 

transport.12 În unele cazuri, promovarea unui turism excesiv în anumite zone poate crea un 

disconfort populației locale care brusc se trezește invadată de oameni cu percepții și preocupări 

diferite. 

 

2. Finanţarea europeană – sprijin important pentru dezvoltarea turismului cultural 

Pentru Uniunea Europeană, turismul reprezintă una dintre ramurile cele mai importante ale 

economiei comunitare. Având în vedere faptul că regiunile de frontieră reprezintă aproximativ 20% 

din teritoriul european, Uniunea Europeană prezintă un interes deosebit pentru proiectele turistice 

transfrontaliere care au un impact foarte mare asupra dezvoltării economiilor locale. Un accent 

deosebit este pus pe îmbunătățirea infrastructurii turistice care are o contribuție importantă în 

crearea unor noi locuri de muncă în cadrul comunităților rurale izolate sau aflate în declin industrial, 

și atragerea de noi investiții.13 

Pentru a exploata acest potențial, Programele pentru Cooperare Teritorială Europeană susțin 

implementarea a numeroase programe turistice transfrontaliere, care au următoarele obiective: 

îmbunătățirea calității serviciilor turistice la nivel regional și local, dezvoltarea unor modele mai 

durabile de turism și stabilirea unor legături transfrontaliere mai puternice între actorii economici și 

culturali. În perioada 2007-2013, Uniunea Europeană a acordat peste șase miliarde de euro din 

fonduri proprii pentru dezvoltarea turismului. Din această sumă, 3,8 miliarde de euro au fost alocate 

pentru îmbunătățirea serviciilor turistice, iar 2,5 miliarde de euro pentru protecția, dezvoltarea și 

promovarea patrimoniului natural.14 

                                                            
9 Ibidem, p.22 
10 Seyed Sina Mousavi, Naciye Doratli, Seyed Nima Mousavi și Fereshte Moradiahari, Defining Cultural Tourism, 

International Conference on Civil, Architecture and Sustainable Development, decembrie 2016 London, p.74,  
11 János Csapó, The Role and Importance of Cultural Tourism in Modern Tourism Industry, Strategies for Tourism 

Industry – Micro and Macro Perspectives, 2012, p.229, 
12 Ibidem, p.224, 
13 Committee of the Regions, Position of the MOT on cross-border tourism, Martie 2016, p.2 
14 Ibidem, p.3 
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În 2006, Comisia Europeană a lansat inițiativa EDEN (European Destinations of 

Excellence), care vizează promovarea modelelor de dezvoltare a turismului durabil în întreaga UE. 

Inițiativa se bazează pe concursuri naționale și campanii de promovare care au ca rezultat selectarea 

și promovarea unei destinații de excelență pentru fiecare țară participantă. Astfel, EDEN reușește să 

atragă atenția valorilor, diversității și caracteristicilor comune ale destinațiilor turistice europene, 

creând totodată, o platformă pentru schimbul de bune practici în întreaga Europă. În general 

destinațiile selectate în cadrul acestei competiții sunt destinații mai puțin cunoscute dar care 

contribuie la sustenabilitatea socială, culturală și de mediu a turismului.15 Destinațiile sunt alese din 

rândul statelor membre dar și al acelora care au statut de candidate la UE. 

În 2016, Comisia Europeană a elaborat un Ghid al finanțărilor puse la dispoziție de UE 

pentru dezvoltarea sectorului turismului în perioada 2014-2020. Comisarul European pentru piața 

internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elzbieta Bienkowska, este de părere că turismul în 

Europa se confruntă cu numeroase provocări, acest sector având nevoie constatntă de îmbunătățiri 

pentru a ține pasul cu noile tendințe în materie de tehnologie, marketing și servicii. De asemenea, 

UE are nevoie de crearea mai multor trasee culturale prin care să fie evidențiat modul în care 

europenii au cooperat ”O călatorie în trecut este adesea o modalitate de a construi un viitor mai 

bun”.16 Prin urmare, acest ghid este menit să vină în sprijinul dezvoltării unei rețele turistice care să 

contribuie la dezvoltarea economică și socială a comunității europene. Astfel, Uniunea Europeană 

urmărește să finanțeze proiecte inclusiv transfrontaliere, care se concentrază pe: îmbunătățirea 

infrastructurii de călătorie (aeroporturi regionale, porturi, etc.), eficiența energetică a hotelurilor și a 

stațiunilor turistice, acorduri de finanțare a turismului pentru IMM-uri, crearea de platforme de 

investiții dedicate turismului.17  

În momentul de față, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre dar și a celor 

care au statut de candidat, o serie de instrumente prin care pot fi finanțate activități menite să 

îmbunătățească infrastructura turistică (servicii, restaurarea monumentelor, infrastructura rutieră, 

etc), un astfel de instrument este Fondul European de Dezvoltare Regională.18 Prin intermediul 

acestuia sunt sprijinite mai multe tipuri de activități cum sunt cercetarea în domeniul turismului, 

dezvoltarea tehnologică și inovarea, dezvoltarea produselor TIC legate de turism, dezvoltarea de 

produse și servicii cu valoare adăugată ridicată pe piețele de nișă (turismul de sănătate, turismul 

pentru seniori, cultural și ecoturism, turismul gastronomic, turismul sportiv), infrastructura culturală 

și durabilă pentru turism, etc.19 

Un alt fond prin intermediul căruia pot fi accesate finanțări pentru activități legate de turism 

este Fondul Social European, care sprijină implementarea unor proiecte care au în vedere 

instruirea muncitorilor pentru a veni în sprijinul companiilor care se confruntă cu lipsa de muncitori 

calificați, formarea persoanelor care provin din grupuri defavorizate pentru a obține competențe și 

un loc de muncă mai bine plătit, susținerea învățării reciproce, crearea de rețele, diseminarea și 

promovarea bunelor practici și metodologii în domeniul inovării sociale.20 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală este destinat proiectelor care au 

în vedere activități care sprijină inițierea afacerilor, precum și investiții pentru activități neagricole 

în zonele rurale (unități de cazare, magazine, restaurante, excursii cu ghid, etc.), studii și investiții 

care să ajute la întreținerea, restaurarea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, a 

peisajelor rurale și a siturilor cu valoare naturală ridicată, inclusiv aspecte socio-economice legate 

de acestea, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică, etc.21 

                                                            
15 European Commission, EDEN-European Destinations of Excellence, vezi și https://ec.europa.eu/,  
16 European Commission, Guide on EU Funding for the Tourism Sector 2014-2020, Belgium, 2016 
17 Ibidem, p.6 
18 Comisia Comunităților Europene, Agenda pentru un turism european durabil şi competitiv, Bruxelles, 19.10.2007, 

p.10 
19 European Commission, Guide on EU Funding for the Tourism Sector 2014-2020, Belgium, 2016, pp.9-10 
20 Ibidem, p.18 
21 Ibidem, p.21 

https://ec.europa.eu/
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Totodată, cooperarea transfrontalieră în domeniul turismului mai este susținută și prin 

Programul Creativ European, format din trei părți: "Subprogramul Cultura" pentru sectoare 

culturale și creative, "Subprogramul Media" pentru industria audiovizuală și o componentă 

intersectorială pentru proiecte comune între sectoarele culturale și creative și industria audiovizuală. 

Astfel, prin primul subprogram, cel destinat culturii, se urmărește finanțarea unor proiecte de 

cooperare transnațională destinate dezvoltării, creării, producerii, difuzării și conservării bunurilor 

și serviciilor care au în vedere activități culturale, artistice sau alte domenii creative. Este urmărită 

implementarea unor activități care să vină în sprijinul dezvoltării de noi competențe, adaptarea la 

noile tehnologii și chiar testarea unor noi modele de afaceri și managemet, organizarea unor 

activități culturale internaționale cum ar fi expoziții, festivaluri și alte evenimente turistice. 

Totodată, este încurajată crearea de rețele europene care să promoveze inovația, să consolideze 

capacitatea sectoarelor culturale și creative și care să acționeze la nivel transnațional și 

internațional.22 

Este evident faptul că Uniunea Europeană alocă sume importante pentru dezvoltarea și 

diversificarea produselor și serviciilor turistice, cu atât mai mult cu cât sectorul turistic reprezintă o 

piață în plină ascensiune, nu doar în statele dezvoltate ale comunității europene ci mai ales în cele 

care se confruntă cu o situație economică mai precară. Pentru acestea din urmă, turismul poate 

reprezenta un bun prilej pentru demararea unor investiții care să îmbunătățească infrastructura 

turistică și care să pună pe harta turistului european noi destinații unice prin istoria, cultura, 

tradițiile și obiceiurile pe care le au. 

 

3. Potențialul turistic al Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru” 

Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”, cu cele 3 județe din România (Iași, Vaslui, Prahova) și 28 

de raioane, Municipiul Bălți și Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia, din Republica Moldova, 

reprezintă un important spațiu cultural unde tradiția se îmbină cu istoria, și care poate fi valorificat 

prin crearea unor rute turistice care să promoveze patrimoniul cultural al acestei zone.  

Dacă vorbim despre valorificarea patrimoniului cultural trebuie să menționăm faptul că 

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru dispune de un impresionant număr de monumente istorice. Numai în 

județul Iași, spre exemplu, sunt localizate 1630 de monumente istorice, acest județ fiind pe locul 2 

în țară după București.23 Bunurile culturale de care dispune județul Iași, reprezintă aproximativ 38% 

din totalul celor pe care le regăsim în Regiunea de Nord-Est. La toate acestea se mai adaugă și 

câteva instituții de teatru, (Teatrul Național Vasile Alecsandri și Teatrul de păpuși și marionete 

Luceafărul), și filarmonică și operă (Filarmonica de Stat Moldova, Opera Națională Română Iași). 

Totodată, cele 26 de muzee și colecții publice atrag anual aproximativ 300.000 de turiști.24 

În județul Vaslui situația economică destul de precară, își spune cuvântul. Din nefericire aici 

diferențele dintre mediul urban și cel rural sunt foarte mari. În general problemele cu care se 

confruntă cetățenii din acest județ au legătură cu lipsa locurilor de muncă și a infrastructurii. Dacă 

problema locurilor de muncă ar putea fi rezolvată prin atragerea unor investitori străini, 

infrastructura precară nu prezintă interes pentru potențialii dezvoltatori. Chiar și în aceste condiții, 

județul Vaslui beneficiază de monumente istorice și muzee care ar putea fi valorificate pentru 

atragerea unui număr important de turiști. Pentru a enumera doar câteva dintre aceste obiective care 

pot stârni interesul vizitatorilor, menționăm Castelul Mavrocordat, Ansamblul conacului Roset-

Balş, Conacul Rosetti–Solescu, Situl arheologic Bârlad-Valea Seacă, Situl arheologic Trestiana, 

Casa memorială Emil Racoviţă, Casa Ghica, Casele Mădârjac şi Ornescu, Casa Sturdza.25 Chiar 

dacă includerea acestor obiective într-un circuit turistic transfrontalier ar putea trezi interesul în 

rândul amatorilor de destinații culturale, județul Vaslui are o problemă destul de gravă la capitolul 

                                                            
22 Ibidem, p.43 
23 ***, Analiza socio-economică a Regiunii Nord-Est 2014-2020, p.5  
24 Ibidem, p.6 
25 ***, Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui cu orizontul de timp 2013–2020, p.72 
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infrastructură turistică. Astfel, în anul 2008, dispunea de doar 4 hoteluri, 3 pensiuni turistice urbane, 

2 pensiuni turistice rurale, un hostel şi o tabără pentru elevi şi preşcolari, cu o capacitatea totală de 

cazare de 689 de locuri.26 Acest lucru poate reprezenta un impediment serios pentru dezvoltarea 

turismului în această zonă. Prin urmare este de înțeles de ce numărul turiștilor străini nu depășește 

300027 de persoane pe an. 

La polul opus, avem județul Prahova pe teritoriul căruia de-a lungul timpului au fost 

descoperite numeroase izvoare arheologice care astăzi fac parte din patrimoniul cultural al 

județului. Spre deosebire de județul Vaslui, Prahova dispune de o infrastructură rutieră bine pusă la 

punct, lucru care reprezintă un avantaj important pentru dezvoltarea turismului în această zonă. De 

asemenea, și rețeaua turistică este foarte bine organizată aceasta cuprinzând în anul 2014, 286 

unități de cazare din care: 76 hoteluri, 7 hosteluri, 16 moteluri, 40 vile turistice, 12 cabane turistice, 

3 tabere pentru elevi și preșcolari, 130 pensiuni, un bungalou și un camping.28 Acest lucru situează 

județul Prahova pe primul loc în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, cu aproximativ 43% 

din capacitatea de cazare turistică.29 Astfel, numărul turiștilor străini care au vizitat județul Prahova 

în 2013, ajungea la 48.583 de persoane, cei mai mulți fiind veniți din state ca Israel, Bulgaria sau 

Italia.30 

Turismul cultural ocupă un rol foarte important în promovarea turistică a acestui județ. 

”Drumul voievozilor” spre exemplu, promovează unele dintre cele mai importante obiective 

culturale ale județului și include localităţile Ciorani, Drăgăneşti, Gherghiţa, Balta Doamnei, 

Gorgota, Tinosu, Brazi, Târgşoru Vechi, Ariceştii Rahtivani, Filipeştii de Târg, unde s-au făcut 

importante descoperiri arheologice și sunt situate o serie de monumente de interes național.31 

În ceea ce privește Republica Moldova, atracțiile turistice sunt destul de slab valorificate. 

Acest lucru se datorează în primul rând infrastructurii rutiere nu foarte bine dezvoltate. La acest 

lucru se mai adaugă și faptul că foarte multe obiective turistice se află într-o stare avansată de 

degradare. De asemenea lipsește o infrastructură turistică bine organizată care să poată face față 

cerințelor venite din partea turiștilor: locurile de cazare sunt insuficiente (aproximativ 257 pe întreg 

teritoriul32), lipsesc birourile de informare turistică iar marketingul turistic este departe de 

adevăratul potențial pe care l-ar putea atinge.33 O problemă majoră, atunci când vorbim de turism în 

Republica Moldova, o constituie slaba mediatizare a ofertei turistice, prin urmare turiștii care ajung 

în zonă găsesc informații destul de limitate cu privire la activitățile ce pot fi desfășurate în această 

regiune.34 

Din punct de vedere al traseelor turistice cu o importantă amprentă istorică și culturală, 

Republica Moldova dispune de numeroase obiective ce pot fi vizitate: Cetatea Soroca, Complexul 

Memorial „Capul de Pod Şerpeni”, Complexul Muzeal-Arheologic Orheiul Vechi, Monumentul 

„Lumânarea Recunoştinţei” sau Arcul Geodezic Struve inclus în patrimoniul UNESCO.  La toate 

acestea se pot adăuga o serie de circuite care să includă o călătorie de neuitat în lumea unor scriitori 

de marcă, precum Casa Memorială a poetului și dramaturgului Aleksandr Sergheevici Puskin sau 

Casa Memorială a poetului Grigore Vieru aflată încă în discuție pe masa autorităților moldovene.  

De asemenea, în special în perioada de vară, foarte multe orașe din Republica Moldova 

devin gazda unor festivaluri (Festivalul Culturii Japoneze BUNKASAI, DescOPERĂ–Festival de 

Muzică Clasică în aer liber, Festivalul „Nopțile Pianistice din Moldova–Marea Neagră”, Art-

                                                            
26 Ibidem, p.74 
27 Ibidem, p.74 
28 Consiliul Județean Prahova, Planul de dezvoltare durabilă a județului Prahova în perioada 2014-2020, p. 174 
29 Ibidem, p.174 
30 Ibidem, p.175 
31 Ibidem, p.178 
32 ***, Strategia de dezvoltare a turismului ”Turism 2020”, p.14 
33 Asociația de Dezvoltare a turismului în Moldova, Analiza diagnostic a sectorului turistic din R.Moldova pentru anii 

2003-2010, Chișinău, 2011, p.13 
34 ***, Strategia de dezvoltare a turismului ”Turism 2020”, p.15 
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Labyrinth Festival, Cucuteni Festival)35 care ar putea atrage atât turiști din România cât și turiști din 

străinătate. Având în vedere faptul că în această perioadă a anului sunt desfășurate festivaluri pe 

diferite teme culturale și în județele Iași, Vaslui și Prahova, acest lucru ar putea reprezenta punctul 

de plecare pentru o cooperare transfrontalieră eficientă și prosperă care să atragă în aceste zone 

turiști dornici de astfel de evenimente. 

 

4. Concluzii 

Turiștii de astăzi sunt mult mai pretențioși, își doresc atât servicii care să se ridice la un 

anumit standard cât și petrecerea unui timp liber de calitate. Foarte mulți dintre turiști nu se mai 

mulțumesc doar cu vizitarea unor obiective turistice ci își doresc să participe la activități 

reprezentative pentru locurile pe care le vizitează, dorind totodată, să ia parte la evenimente 

caracteristice acestor locuri. 

Din păcate multe dintre ofertele turistice sunt centrate pe obiectivele culturale din marile 

centre urbane, lucru care a dus treptat la deteriorarea infrastructurii culturale din orașele mici și din 

zonele rurale marginalizate. Este adevărat că acest lucru se întâmplă din cauza unei infrastructuri 

destul de precare la care uneori se adaugă proasta gestionare a fondurilor publice și dezinteresul 

autorităților locale. Turismul cultural prin promovarea unor elemente ce definesc istoria comună a 

entităților care alcătuiesc euroregiunea Siret-Prut-Nistru, poate reprezenta un pas important în 

dezvoltarea economică a zonelor de frontieră. Acest lucru poate fi sprijinit și de fondurile europene 

alocate pentru restaurarea monumentelor, dezvoltarea infrastructurii hoteliere sau sprijinirea 

antreprenoriatului local. Având în vedere numărul mare de obiective turistice culturale care se 

regăsesc în cadrul euroregiunii, pot fi create pachete turistice dintre cele mai diverse, dar care 

totodată să atragă un număr cât mai mare de vizitatori. 
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THE ECONOMIC RELATIONS OF ROMANIA’S SOCIAL STRUCTURE 

(1730-1877) ON THE BACKGROUND OF THE NEW CAPITALISM AND 

THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL 
 

RELAȚIILE ECONOMICE DIN STRUCTURA SOCIALĂ A ROMÂNIEI (1730-1877) PE 

FONDUL NOULUI CAPITALISM ȘI AL POTENȚIALUL DEMOGRAFIC 

 

Ion Gr. IONESCU1 

Camelia Isabela MARCU2 

 
Abstract 

Enlightenment (Iluminism) was the ideological and cultural anti-feudal movement that took place during the 

preparation and realization of the revolutions, between the sixteenth and nineteenth centuries, in the countries of 

Europe and the North and South Americas and aimed at creating a "Rational" society, by spreading culture, lights into 

masses [14]. Enlightenment wanted to remove the religious dogmas and spread the enlightenment of the multitudes 

people, based on their own experience. 

Key words: social structure, reforms, population, agrarian, feudal 

JEL: B11, B22 

 

1. Introduction 

In these relatively favorable circumstances, through which the Romanian Lands passed, in 

the eighteenth century, they allowed Constantin Mavrocordat, ruler of Wallachia, to reorganize the 

state life, on a large scale. 

Constantin Mavrocordat was appointed price of Wallachia, in 1730 year. He reigned six 

times in Wallachia and four times in Moldavia, between 1730  and 1769 years, situation in which he 

working in the same idea, he could connect the two principality, at prezent, integrating them both, 

into the modern age. 

It is not accidental, in this new order and in this re-establishment of ideas and forces, on the 

European continent, has place the Russo-Austro-Turkish war (1736-1739) which, for the 

Romanians, brings Oltenia, to Wallachia and at the same time, appearing heavy tasks on the social 

structures that required new taxes and administrative measures. "Although imposed by the internal 

economic and social relations, Constantin Mavrocordat's reforms bear the imprint of a personal 

contribution, which, through the centralization of state life, has pursued the modernization of all 

institutions, in order to meet the growing demands of the Suzeran power and to appease, as far as 

possible, the dissatisfaction of social classes".[13] 

The reforms of Constantin Mavrocordat were made up of steps taken in stages. They began 

with "the exemptions granted to Moldovan boyars, in 1734 year, followed by the more complex 

measures, from 1740-1741 years, in Wallachia. 

It followed the Moldovan tax reform (1741-1743) and then, the abolition of the bondage, in 

Wallachia (1746) and Moldova (1749). Measures have been taken to reform the economic life, 

applying measures to each area. Seeking to put end, to the abuses, Prince Constantin Mavrocordat 

decided to suppress the " incomes from outside" wich the boyars had, organizing them, salaries, 

proportionate to the functions. 

 

2. Breaking off the old feudal way of production and the beginning of capitalist relationships 

A traveler through the Romanian Lands, shows that "after 1739 year,  the governor of 

Oltenia had become salarized. Since 1761 year, no money has been sent to the Craiova and the ruler 
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has settled its headquarters in Bucharest. A boyar, named caimacam of the prince, had a salary of 

300 lei/per month [8]. He also reports that "the Chief of the Chancellery of the Principality, is the 

great messenger, through which he sends ou all the country's correspondence and jurisdiction, the 

decrees, the patent books, the judgments, the gratifications given by the prince. And this was 

salarized. 

 "Constantin Mavrocodat has realized that the organizational ground of a state is the 

administration." [7] "He has named county leader (ispravnic), in the counties, with salaries of 

treasury, and they had to defend the inhabitants, against the abuses. In 1757 year has followed a 

census and according to the final statistics, was formed the villages' account, with payments made 

to the county treasury, with a receipt basis, as evidence. 

As taxes were paid - contributions to the land products - sheep, hives, wine tax. Aliens were 

paying tax on the vineyards and differentiated for large and small cattle. The tax on cows was 

abolished, but others taxes. Respect for taxpayers is recommended. 

"Financial and economic measures needed the prospect of time to be able, to prove its 

effectiveness and superiority as system. Generally, the ruling world does not admit to be disturbed. 

Constantin Mavrocordat's program was like a magazine that fought for certain ideas, causing 

dissatisfaction, and in another part, politics nostalgia."[13] 

Given the circumstances, Constantin Mavrocordat's reforms have not only come up, as ideas 

and comments in narrow circles. They were necessary, they came in time, with their value, for 

which they could be applied, first to improve the standard of living, being a practical tax measure - 

in fact, a political, economic and social work, in the spirit of the enlightened current that had begun, 

from the west to south-east of Europe. 

"As a result of the Kuciuk Kainargi Treaty, of 1774, was granted the freedom of trade of the 

Romanian Countries, so that they entered into legal disputes with the citizens of other states. The 

latter, arrived in the Romanian Countries, they concluded contracts with the Romanians[2], "but 

when faced with the judicial system, they criticized that this system was returned and that they 

wanted to be judged by their national law. 

 

3. Continuing of structural reforms 

That is why Prince Ipsilanti initiated a reform of the judiciary system and adding some other 

categories of norms, gave rise to a regulation, called a small legal order. It was adopted in 1775 year 

and entered into force in 1780 year. The sources of this code of law are: the Romanian legal custom, 

the law of the country, the jurisprudence, the Byzantine law, the basilics, the modern legal doctrine. 

In the area of reorganization of the judicial structures, Alexandru Ipsilanti, he was an 

innovator: for the first time a "separation between civil, commercial and criminal litigations was 

introduced by the establishment of 3 departments for judgment for the judgment of the first and a 

fourth, for the latter. The decisions of the departments could be re-judged at a court of appeal, while 

he Prince's Council was the supreme court. It was suppressed torture and established the salary of 

the entire judiciary"[3], in a new form, specific to another mode of production, the modern one. 

 

4. Regulating of agrarian relations 

In regulating agrarian relations, the Legislative Registry (Pravilniceasca Condica) fixed a 

12-day/year of free work (form of work rent), without any indication, as to the distribution, In terms 

of seasonal repair. Commandments subsequently issued, by the Chancellery, based on this code of 

laws, states that they can not be rendered in one year. The handirafts and trade did the object of this 

code of laws that designats eight boyars to watch the craftsmanship and creating a guild of foreign 

merchants whose litigation came to resolving, to an old man and a judge. 

The demographic factor was, at the same time, a cause and effect of insufficient economic 

development on the Romanian territory, to the extent of the natural premises, in relation with the 

Western model. 
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The lack of concern (to a great extent, interested) of the administration, to the Organic 

Regulations, of to compile the strict population records and the fiscal statistics deficit that has been 

preserved more, marked by tax evasion, practiced of even the state apparatus, but more, of the 

landowners and taxpayers themselves (it is estimated that sometimes, half of the population - even 

whole villages - remained untouched in the tax records), have obstruct a rigorous numerical 

evaluation of the population. 

 

5. Demography of Romanian provinces 

According to calculations, the population of Wallachia, at the end of the eighteenth century, 

was over 1.5 million souls and Moldova of almost one million.[12] At the applying of Organic 

Regulations, when were applicated modern measures of population registration were adopted, the 

census of 1831 year, recorded in Wallachia, 1,976,809 souls (out of which 1,364,870    paying 

tribute peasant) - which inhabited in 3,560 villages, 21 towns, 15 fairs - with 339,322  dewellings 

(including the hovels). On average, the density was 30 inhabitants / km², ranging from 8 inhabitants 

in Ialomita - plain area, at 44 inhabitants / km in Dâmboviţa - hilly area.[4] 

In Moldova, the census of 1832 year, registered 221,521 families (1,107,605 souls), out of 

which 198,589 families with rural population, living in 1,901 villages; In 1849 year, the number of 

villagers reached 292,421 families, while the city population was doubled.[6] 

The first, modern, general census was made in December 1859. According to him, the 

population of the United Principalities amounted to 3,864,000 inhabitants. As compared to the 

beginning of the 19th century, there is a numerical jump. 

Going into this rhythm, in 1877 year, Romania's population was estimated at 4.6 million 

inhabitants. In Transylvania, Banat, Bucovina, Bessarabia, Crisana, Maramures, the population 

grew towards the end of the 19th century, to about 5,000,000 inhabitants. From these data, it results 

that in the middle of the nineteenth century, the population in the whole territory of our country, 

reached almost nine million inhabitants, a figure that placed Romania among the European 

countries with a good demographic representation..  

Rapid population growth has had the main cause a strong natural increase, due to the high 

birth rate which, however, had to cope to a high mortality rate, especially, infant mortality, higher in 

urban areas. 

It has produced, also, an increase in the urban population. The 1859 census, recorded 39 

urban centers, in Muntenia and 92 Moldavia. Bucharest dominated, not only all the Romanian 

cities, but also, all the cities of Southeastern Europe, with a population of over 122,000 inhabitants 

(in 1859 year). Other major cities were: Iasi (about 67,000 inhabitants), Botoșani, Galati, Craiova, 

Braila, Ploiesti, and into Transylvania, with a population exceeding 10.000 inhabitants: Brasov, 

Cluj, Sibiu, Targu Mures. In the country's fairs and cities, in the middle of the 19th century,lived  

over 10% of the total population. 

The growth of the population was based on the strong influx of peasants, to towns, 

especially, after 1830 year. In 1837 year, Prince Alexandru Ghica abolished one of the previsions of 

Organic Regulations limiting the possibility to leave, from the estates, to the cities, to one or two 

families, for a period of seven years. This measure stirred up the opposition of the great boyars who 

feared he would lose his labor hand. Alexandru Ghica has abdicate, and his successor, Gheorghe 

Bibescu, will cancel this favor. 

However, the rural emigration continued. In Moldova, it was not limited, so that in the midst 

of the agrarian reform of 1864 year, agricultural workers and agricultural owners occupied a 

significant position in the urban socio-professional structures - in most of the cities and especially, 

in the fairs. Moreover, the analysis of the urban population structure shows their still, strong links 

with the agriculture and agricultural occupations, but also, in some time, the appearance of the 

urban elements. [11] 
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6. Social structure of the population 

The social structure of the population in the approaced period, transcends the predominantly 

agrarian character of the economy, on the Romanian territory, which is in process of transition. 

The peasantry was the predominant demographic segment, the small household continuing 

to be the main producer of agricultural production and the main taxpayer. Until the agrarian reform, 

from 1864 year, in the Danubian Principalities, more than 70% of the total peasantry, entered in the 

category of landless peasants, but free, legally, seated on land that not belonged to them, in 

exchange for the right to use the land. They enter into a certain degree of real dependence, related to 

the master of the place, all the more as they were forbidden them, for tax reasons, the right of 

displacement.[9] 

They formed the whole mass of tribut payers - taxed tax category in cash and public works 

(transports, road repairs, etc.), in relation to the economic condition of each household. With this 

purpose, the peasantry was divided into three socio-fiscal categories: foremen, midwives, cows, by 

the number of work cattle, the vine plantations, and so on. Cumulatively, the tax, to the Organic 

Regulations, exceeded of six to eight times, and sometimes even ten times, the burdens that the 

landlord owed to the master whose estate he lived.[1]3 

Since the middle of the eighteenth century, of peasant were recruted those tax categories 

(exempts, obedient of boyars or monasteries, guilders, servants), partially or totally relieved from 

public tasks, in exchange of some obligations (in work, products, money) to some Boyars, 

monasteries and public officials who enjoyed of this privilege, as rulers of the estate and as 

governors, or by princely dignity. Generator of major abuses that could remove of tax roles to a 

third and even half of taxpayers, this privilege was abolished by Organic Regulations that were 

reformed the entire tax system.[5] 

Another important category of peasants was formed by the landowners - in Wallachia and 

Moldavia. These were free peasants who owned about 20% of the land, until the 1864 agrarian 

reform. The survival of this small proprietary category gives a particular note to the socio-economic 

structures in the extra-Carpathian area, compared to the Western ones. In most of them, they were 

detached from the table by a privileged tax status, bought - like cuddles, ruptures, etc., and the 

wealthiest of them managed to buy boyish ranks, penetrating the lower levels of the overlapping 

class. 

The Boyars - the category of the great rulers of the estates and of the great functions - is the 

only one that has undergone profound changes in substance but also in numerical order, reflecting 

the mutations in the process of destroying the feudal order and asserting the capitalism. There is a 

strong phenomenon of enrichment of the boyars, marked by the process of liberalization of trade, 

after 1829 year, both by the direct participation in this trade, which trained the most conservative 

elements, as well as through the penetration of any merchants, tenants, officials and other of the 

middle social categories; At the same time, old boyars' families decay. In Moldova, for example, the 

number of boyar families increased, from 410 - in 1810 year, to 902 - in 182 year, and in 1853 year, 

to reach 3325.[10] In Wallachia, in 1832 year, 944 boyar families were reviewed. 

The dynamics of economic and social transformations has also produced changes and  in the 

urban population structure. The number of tradesmen and craftsmen grew, occupations diversified, 

and the stratification process deepened (from the fiscal point of view they were divided into three 

categories, according to the turnover, the first category being few and mostly foreign). Due to the 

                                                            
3 The condition of landless peasants, but free, legally and especially of landless peasants, subjected to the abuse and 

hardness of a corrupt fiscal apparatus, condemned the peasant (especially the last place category, which included 50% 

of the demographic) to poverty and a primitive, sometimes inhumane way of life and quasi-permanent instability. 

Descriptions of this state of affairs are found in both internal sources - Dionisie the Eclesiarh, Dinicu Golescu, as well 

as in the accounts of strangers, amazed by the flagrant contradiction, between the natural riches and the miserable life of 

the inhabitants. The explanation is found in the vices of the governing system that pushed the small producer, lacking 

motivation for work, apathy and poverty... 
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predominantly agrarian character of the conservative feudal economy and mentality, the richest 

merchants tended to enter the boyars' class and, on the other hand, to buy a sovereign status (a 

foreigner) to evade the laws of the country. 

In Transylvania, all the landless categories, thralls, were predominant. The right of 

domination over the estates was conditioned here, by the obligation of the nobles to give plots of 

land, to perpetual use to the serfs, from which they perceived a series of royalties in labor, products 

and money, much more oppressive than those from the mountains, while the tax burden was lower. 

The abolition of serfdom in 1785 year, following of the Horea-led movement, did not bring 

about changes in the peasant's life. 

The lack of a middle class, of an authentic bourgeoisie, also explains the particularities of 

the political struggle and the specificity of the social program of the revolution of 1848, in all three 

Romanian countries. 

 

7. Conclusions 

The emergence of capitalism in Romania was a form of new existence that largely abolished 

feudal relations, maintaining private ownership and giving entrepreneurs a greater initiative of any 

kind, creating greater competitiveness. 

As a result, the premises for the emergence of a new, larger and more complex market, with 

the accumulation of capital, with voluntary commodity exchange, pricing system. Were created. In 

the course of time, it has been noticed that the new mode of production, even if it started at a slower 

pace, was presented in several forms, including: free-market capitalism (laissez-faire), social 

capitalism or state capitalism, without having fixed temporal boundaries. 

The level of economic freedom, as well as the rules defining private property, have varied 

from the stage to the historical stage. However, on the territory of Romania, the penetration and the 

development of capitalism and its specific relations have been carried out slower, comparatively, 

with the West and even the center of Europe. 
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ANALYSIS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA’S BANKING SYSTEM 

VULNERABILITY IN THE CONTEXT OF THE DETERMINATION OF ITS 
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Abstract 

Vulnerability of the banking system is a very important factor in the financial stability analysis of a state. The 

identification of risk factors as well as the determination of the bankruptcy point of the banking sector become vital in 

the early prevention of financial shocks, which can cause instability in the financial and banking market. It should be 

mentioned that the problem is present for the countries with a developing economy, such as the Republic of Moldova. 
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1. Introducere 

Evoluţia actuală a sistemului bancar din Republica Moldova a demonstrat necesitatea 

identificării în termen oportun a criteriilor de vulnerabilitate a sistemului bancar precum şi aplicarea 

unor mecanisme eficiente de diminuare a ei pentru a nu atenta la securitatea financiară a economiei. 

Problema, care este acum în vizorul factorilor de decizie politici şi financiari din Republica 

Moldova, nu poate fi tratată ca o situaţie de moment, fiind rezultatul unui proces de disonanţă între 

necesităţile de reglementare a sistemului bancar şi mecanismele aplicate. Astfel, relaţia dintre 

falimentul unor bănci poate şi o criză de sistem nu este una directă, ci depinde de gradul de 

fragilitate a sistemului bancar, modul în care se gestionează acest faliment de către instituţia de 

supraveghere bancară. Îmbinarea echilibrată a politicilor microprudenţiale şi a celor 

macroprudenţiale trebuie să ia în considerare că sistemul bancar este sigur şi stabil în întregimea lui, 

în acest caz fiecare componentă este sigură, stabilă. Aceasta idee este contrazisă de situaţiile când 

măsurile luate la nivelul unei bănci şi care sunt considerate prudente din punctul lor de vedere pot 

induce la o destabilizare în întreg sistemul bancar (cazul celor 3 bănci – Banca de Economii SA, BC 

banca Socială SA și BC Unibank SA, aflate actualmente în proces de lichidare). 

În acest context considerăm important să cercetăm criteriile de vulnerabilitate a sistemului şi 

a componentelor sale. La fel este nevoie identificarea componentelor cuantificabile de 

vulnerabilitate a unui sistem bancar, aplicarea modelului de evaluare pentru identificarea gradului 

de fragilitate a sistemului bancar autohton, cît și a punctului de faliment al acestuia. Astfel vom 

avea posibilitatea de a formula mecanismul de diminuare a vulnerabilităţii sistemului bancar la 

riscul sistemic prin practici de supraveghere. 

 

2. Abordări conceptuale 

În literatura de specialitate întâlnim mai multe definiţii ale falimentului, însă aceste nu îl 

formalizează drept un concept complex. Biblioteca liberă Wikipedia prezintă falimentul ca e o 

situație juridică în care o persoană fizică sau persoane juridică nu pot face față plăților scadente, 

acestea fiind mai multe decît disponibilitățile prezente [12].  

O bancă poate fi considerată în stare de faliment, cînd aceasta este insolvabilă, adică nu 

poate să-și onoreze obligațiile, valoarea acestora depășind valoarea activelor sau altă situație 

prevăzută de banca centrală. Conform legislației o bancă este insolvabilă în momentul retragerii 

licenței de către banca centrală și declarată de către istanța de judecată în stare de faliment. 
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Un criteriu similar stă şi la baza definirii riscului sistemic, propus de către Banca Naţională a 

României, care menţionează că riscul sistemic este riscul ca neîndeplinirea obligaţiilor care revin 

unui participant la un sistem, sau în piaţa financiară, să conducă la neîndeplinirea la termen a 

obligaţiilor asumate de către alţi participanţi [6]. Acest eşec în îndeplinirea obligaţiilor poate cauza 

probleme semnificative de lichiditate sau de credit şi, în consecinţă, poate periclita stabilitatea 

respectivului sistem, sau a respectivei pieţe financiare. 

În literatura de specialitate, putem întîlni nu numai falimente în contextul lichidării băncilor 

comerciale, dar și fuziunea cu o altă bancă, care are o situație financiară bună. La fel putem găsi sub 

noțiunea de faliment lichidarea băncilor de către stat, cît și băncile care își continuie activitatea cu 

ajutorul financiar al statului.  

Considerăm că principalul moment în atingerea punctului de faliment este neaplanarea 

riscurilor aferente activității bancare. Riscurile pot fi considerate opțiuni potențiale (maxime) care 

pot fi aduse de o bancă, o companie bogată, un fond de pensii sau un fond investiții în procesul de 

obținere a unui profit. Riscul de credit este important pentru îmbunătățirea metodologiei de credit și 

al portofoliului de credite. 

Importanța gestionării riscurilor o putem demonstra prin oportunitățile acesteia: 

▪ de a prezice un anumit grad de risc, 

▪ de a lua măsurile necesare pentru a reduce mărimea consecințelor negative. 

Acesta este riscul că riscul este necesar, adică trebuie de cuantificat costul, adică să se poată 

măsura probabilitatea evenimentelor adverse și costurile pierderilor asociate acestora. 

Tehnicile actuale de evaluare a riscului de credit presupun analiza acestuia în contextul 

analizei portofoliului de credit, dar nu doar ca un risc individual de creditare. Astfel în analiza 

portfoliului de credit ne axăm pe identificarea și gestiunea riscurilor, care se modifică în timp. 

 

3. Modele de cunatificare a riscului de faliment 

Abordările privind construirea modelelor de avertizare timpurie pentru sectorul bancar și 

factorii care determină succesul activităților operaționale ale băncilor în țările dezvoltate sunt 

analizate într-o serie de lucrări care au fost sintetizate de către Bluhm în 2010. În analiza noastră ne 

vom axa pe lucrările, în care sunt analizate piețele țărilor în curs de dezvoltare, din categoria cărora 

aparține și Republica Moldova. 

În primul rând, sistematizăm variabilele financiare care caracterizează cel mai mult 

stabilitatea poziției băncii. În primul rând, aceasta este dimensiunea activelor băncii și capitalizarea 

acesteia Primul factor este cel mai adesea măsurat la o scară logaritmică, al doilea factor fiind rata 

de adecvare a capitalului, de exemplu, raportul dintre capitalul băncii și totalul activelor. 

Dimensiunea băncii este o caracteristică foarte importantă deoarece: 

▪ indicatorul mărimii băncii este semnificativ în aproape toate modelele de probabilitate de 

neplată (Peresetsky, 2011); 

▪ ponderea creditelor pe termen lung pentru mai mult de trei ani în activele băncii depinde în 

mod direct de mărimea băncii; 

▪ marile bănci au un risc mai mare de insolvabilitate; 

▪ falimentul băncilor mari duc la stresuri semnificative în economie, pe care autoritatea de 

reglementare încearcă să le evite; în timp ce, de regulă, nu este capabilă să facă față tranzacțiilor 

efectuate de băncile mari (Claeys, Schoors, 2007). 

În articol său (Mannasoo, Maye, 2009) se determină probabilitatea falimentului al băncilor 

din Europa de Est. Autorii remarcă faptul că ratele de creștere a PIB-ului sunt unul dintre principalii 

indicatori macroeconomici, care ar trebui să fie utilizați în modelele de evaluare a probabilității de 

inolvabilitate a băncilor. Într-o altă lucrare (Bock, Demyanets, 2012) constriuesc o regresie pentru a 

identifica factorii cheie care afectează nivelul arieratelor din țările în curs de dezvoltare. Există o 

corelație negativă între variabila explicativă și ratele de creștere a PIB. 
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Fungakova și Solanko, 2009  acordă atenție contabilizării profilului de risc al băncii 

utilizând indicele Z, care arată cât de mult ar trebui să scadă rentabilitatea băncii de la abaterile sale 

standard pentru a-și epuiza capitalul. 

Spre deosebire de ipoteza menționată anterior, Lanine și Vennet, 2011 remarcă faptul că, 

pentru sectorul bancar a țărilor în curs de dezvoltare, un raport mai mare dintre capital și active 

contribuie la reducerea probabilității de neplată a unei instituții de credit, în timp ce mărimea unei 

bănci nu afectează probabilitatea de neplată a acesteia. Este interesant faptul că, potrivit rezultatelor 

analizei efectuate în cadrul aceleiași lucrări, epuizarea activelor lichide ale băncii mărește 

probabilitatea de faliment. Se remarcă faptul că acest fapt are o confirmare teoretică și empirică. 

Complexitatea crescândă a riscului de credit, cît și analiza riscului de faliment a alimentat 

dezvoltarea unor sofisticate metode de măsurare a riscului de credit la nivel de portofoliu, și nu doar 

la nivelul unei obligațiuni individuale sau al unui împrumut. Aceste metode sunt în mare parte 

statistice și se bazează pe modele probabiliste de bonitate și valori ale activelor. Unele dintre cele 

mai cunoscute metode dezvoltate în ultimii ani sunt următoarele: 

▪ CreditMetrics, propus de J.P. Morgan; 

▪ CreditRisk+, propus de Credit Suisse Financial Products; 

▪ CreditPortfolioView, propus de McKinsey & Co. 

▪ Credit Monitor, propus de KMV.  

În tabelul 1 am sintetizat caracteristicile comparative ale modelelor de evaluare a riscului de 

credit al portofoliului. 
Tabelul 1. Caracteristicile comparative ale modelelor de evaluare a riscului de credit al portofoliului 

Caracteristica CreditMetrics KMV CreditRisk+ Credit 

Portfolio View 

Tipul riscului de 

credit 

Modificarea 

valorii de piață 

Modificarea 

valorii de piață 

Pierderi în caz 

de default 

Pierderi în caz 

de default 

Factori riscului 

de credit 

Valoarea 

activelor 

Valoarea activelor Probabilitatea 

de faliment 

Factori 

macroeconomici 

Eveniment  

de credit 

Modificarea 

ratingului de 

credit / 

faliment 

Probabilitatea 

continuă de 

faliment (EDF) 

Faliment Modificarea 

ratingului de 

credit / faliment 

Probabilitatea 

de faliment 

necondiționată necondiționată necondiționată condiționată 

Volatilitate Valoare 

constantă 

Valoare constantă Variabilă 

aleatorie 

Variabilă 

aleatorie 

Corelarea între 

falimente 

Pe baza 

prețurilor 

acțiunilor 

(model 

factorial) 

Pe baza prețurilor 

acțiunilor  

Bazat pe 

procesul de 

faliment 

Modelul 

factorial 

Nivelul de 

compensare  

a pierderilor în 

caz de faliment 

Variabila 

aleatorie 

Modelul aleatoriu Valoare 

constantă în 

fiecare 

interval 

Variabila 

aleatorie 

Metodologia de 

calcul 

Modelarea 

simulării / 

soluția 

analitică 

soluția analitică soluția 

analitică 

Modelarea 

simulării 

Sursa: Lobanov, A., Ciugunova, A. (2009) „Enciclopedia managementul riscului financiar” 

 

3.1. Modelul CreditMetrics 

Modelul CreditMetrics este un model bazat pe estimarea distribuției viitoare a variațiilor 

valorii unui portofoliu de instrumente financiare de tipul obligațiunilor și împrumuturilor pe un 

anumit interval de timp, de obicei un an. 
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Cu o anumită periodicitate, cele mai mari agenții de rating din lume publică studii statistice 

în care datele istorice ale frecvențelor implicite, variațiile frecvențelor implicite și frecvența 

transferurilor dintr-o categorie de rating în alta sunt prezentate pentru fiecare grup de rating. 

Valorile din urmă formează așa-numita matrice a probabilităților de tranziție a ratingurilor de credit. 

În modelul CreditMetrics, atunci când se analizează posibilitatea modificării valorii unei 

datorii datorată scăderii sau creșterii ratingului de credit al unei societăți împrumutate, default-ul 

este împărțit într-un grup de sub-evenimente care corespund unei modificări a ratingului. Fiecare 

astfel de subobiect este asociat cu o anumită valoare a valorii datoriei și, prin urmare, există 

profituri / pierderi potențiale. 

Înmulțirea acestor câștiguri / pierderi de probabilitatea fiecărui eveniment va primi o 

pierdere medie așteptată a portofoliului. 

Printre avantajele modelului dat putem enumară: metodologie relativ simplă, obținerea unor 

rezultate relativ stabile, posibilitatea utilizării bazelor de date de peste 30 de ani, astfel o analiza cu 

o exactitate mai înaltă. Însă considerăm că modelul dat nu poate fi utilizat pentru activitatea bancară 

din Republica Moldova deoarece bursa de valori nu este dezvoltată și instituțiile bancare nu sunt 

cotate de către agențiile de rating. 

La fel considerăm că modelele CreditRisk+ și Credit Portfolio View a fi puțin utilizabile în 

determinarea punctului de faliment a băncilor din Republica Moldova, însă modelul KMV ar putea 

fi util în analiza vulnerabilităţii sistemului bancar din Republica Moldova în contextul determinării  

punctului de faliment al acestuia. 

 

3.2. Modelul KMV 

Modelul Credit Manage a fost propus de KMV în 1993 și a fost dezvoltat în 1999 sub 

numele modelului KMV. 

Modelul KMV se bazează pe o abordare similară cu cea a CreditMetrics. Cu toate acestea, 

utilizează propriul model pentru a prezice probabilitatea de neplată, numită EDF (expected default 

frequency). 

Exactitatea modelului CreditMetrics / CreditVaR este agravat de două ipoteze: în primul 

rând, toate firmele din cadrul aceleiași clase de rating au aceeași rată de faliment și, în al doilea 

rând, rata reală de default este egală cu rata medie de faliment istorică. Aceleași ipoteze sunt 

aplicabile probabilităților de tranziție. Cu alte cuvinte, modificările în ratingul de credit și 

schimbările în calitatea împrumuturilor sunt identice. În realitate, acest lucru nu poate fi, deoarece 

ratele de faliment sunt continue. 

Modelul KMV estimează riscul de credit folosind modelul Merton (1974). Astfel, riscul de 

credit este în esență determinat de dinamica valorii activelor societății. Cunoașterea structurii 

actuale a capitalului societății (adică, compoziția datoriilor sale: acțiuni, obligațiuni pe termen scurt 

și lung, obligațiuni etc.) și prin determinarea procesului probabilistic pentru valoarea activului, se 

poate găsi probabilitatea reală de nerambursare pentru orice perioadă de timp, 1 an , 2 ani, etc. 

Ca și în cele mai multe dintre modelele de evaluare a riscului de credit în modelul KMV este 

presupunerea unei distribuții lognormal a modificărilor valorii activelor companiei. Această 

presupunere este destul de semnificativă și în ansamblu, conform studiilor, este adecvată pentru 

majoritatea companiilor, cu excepția momentelor când activele companiei sunt într-o stare de 

fuziune, achiziție sau restructurare. Modelul KMV folosește un procedeu în patru etape pentru a 

monitoriza modificările riscului de credit. 

Una dintre ipotezele modelului este asumarea normalității distribuției profitabilității și a 

prețului. Se așteaptă ca utilizarea datelor empirice să îmbunătățească în mod semnificativ calitatea 

previziunilor implicite. 
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4. Concluzii 

Republica Moldova este un stat cu o economie în curs de dezvoltare, sectorul financiar al 

acestei fiind dependent de activitatea bancară. Sistemul bancar este de o importanță capitală pentru 

activitățile economice ale actorilor privați, precum și performanța financiară a statului, din motiv că 

prin intermediul sistemului bancar se realizează susținere materială a funcțiilor guvernamentale, 

programelor. Apariția unei crize bancare reprezintă o amenințare pentru funcționarea normală nu 

numaia unei bănci și organizații de credit non-bancare, dar, de asemenea, paralizează viața 

economică a societății, care amenință securitatea și stabilitatea statului.  

Sectorul bancar din Republica Moldova este unul vulnerabil, fiind influențat de mai mulți 

factori de ordin economico-financiar, dar și de ordin politic. Determinare punctului de faliment al 

unei bănci comerciale este una primordială în contextul declanșării unei crize în Republica Moldova 

după lichidare a 3 bănci comerciale în 2014. Astfel considerăm oportun de a anliza modelele 

existente în implementarea unui model pentru analiza pieței bancare din Republica Moldova. 

Astfel, după analizarea modelelor de evaluare a riscului de faliment, putem trage 

următoarele concluzii. Este posibilă împărțirea modelelor de evaluare a riscului în două tipuri: 

▪ modele structurale - modele în care riscul de faliment depinde de modificările structurii 

capitalului companiei. Aceste modele se bazează pe studiile lui R. Merton (1974). 

▪ modele non-structurale - modele în care riscul de faliment nu depinde de modificările 

structurii capitalului firmei. Aceste modele includ CreditRisk +, Credit Portfolio View. 

Utilizarea modelelor date devine greu implementabilă din moptivul necotăruii Republicii 

Moldova de către agențiile de rating, cît și o bursă de valori slab dezvoltate. Posibilă ar putea fi 

utilizarea modelului KMV, însă cu unele modificări pentru situația din Republica Moldova, fapt ce 

îl vom realiza în următoarele lucrări. 
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EUROPEAN INTEGRATION OF REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE 

PROBLEM OF CORRUPTION 
 

INTEGRAREA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA ȘI PROBLEMA CORUPȚIEI 

 

Ivan LUCHIAN1  

 
Abstract 

Corruption is an active or passive abuse of appointed or elected public servants and employees in private 

sector in order to obtain private financial or other benefits. It is also abusive use of public power in order to satisfy 

personal or group interests. As an anti-social act, corruption is particularly serious because it favors  interests of some 

individuals, especially in economic area, affecting collective interests by: acquiring, hijacking and using public 

resources for personal interest, occupying public functions through preferential relations, concluding some 

transactions by circumventing moral and legal norms. Corruption involves a set of illegal activities performed not only 

by individuals with leading or public functions but also by various groups and organizations, public or private, in order 

to obtain material or moral advantages or social status superiority by using forms of coercion, blackmail, deception, 

bribery, purchase, intimidation. Corruption generates specific financial relations and illicit financial flows, produces 

distortions in the distribution of Gross Domestic Product, contributes to functioning of shadow economy and negative 

financial phenomena. It also affects financial stability of the state. In the Republic of Moldova the phenomenon of 

corruption has gained a systemic scale, which can become a serious obstacle in the European path of country and 

implies the undertaking of effective fighting measures. 

Key words: corupție, integrarea europeană, Republica Moldova, Uniunea Europeană 

JEL: D73, F15, F36  

 

1. Introducere 

După cum afirmă Ilie Sergiu, „corupţia reprezintă un fenomen social negativ, care rezidă în 

folosirea de către persoanele cu funcţii de răspundere a funcţiei deţinute şi a posibilităţilor legate de 

ea în scopul obţinerii ilicite a unor bunuri materiale sau a altor foloase (profituri) şi avantaje 

personale”. [6, p. 134] 

Adică este vorba de un abuz al unor funcționari (adică a anumitor persoane angajate fie 

numite, fie alese), în scopul obținerii de avantaje financiare private sau de alte beneficii, adesea în 

detrimentul intereselor angajatorului și/sau societății.   

Acest act antisocial favorizează interesele unor particulari, mai ales în domeniul economic, 

afectând interesele societății prin însușirea, deturnarea și folosirea resurselor publice și/sau private 

în interes personal, ocuparea unor funcții publice (sau administrative) prin relații preferențiale, 

încheierea unor tranzacții prin ignorarea normelor morale și legale. 

Pe parcursul a peste 26 ani de existență a Republicii Moldova corupția a luat amploare, 

devenind un problemă sistemică, afectând practic toate domeniile de bază de activitate umană. 

De asemenea, este impresionantă diversitatea formelor comportamentului corupțional, fiind 

evindentă corupția uzuală (sau corupția mică), corupția de ramură și cea de elită (inclusiv cea 

politică). 

Rădăcinile corupției din Republica Moldova provin din trecutul istoric, inclusiv din perioada 

când a acest teritoriu a fost parte a U.R.S.S., și într-o anumită măsură s-a integrat în mentalitatea 

populației.   

 

2. Corupția din Republica Moldova și lansarea procesului de integrare europeană 

În anul 2014 a fost ratificat Acordul de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, 

care este un tratat internațional între Republica Moldova pe de-o parte și Uniunea Europeană pe de 

alta, care prevede cooperare în domenii precum comerțul, politica de securitate și cultură, acesta va 

contribui la construirea unei integrări mai profunde atât din punct de vedere politic cât și economic 
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între RM și UE. Din textul acestui document reiese, că lupta împotriva corupției este o condiție 

substanțială a procesului de integrare europeană a RM. În special, Acordul de asociere prevede 9 

articole, care conțin angajamentele Republicii Moldova privind combaterea corupției. [1]  

În același timp reprezentanții Uniunii Europeane, au criticat de nenumarate ori clasa politică 

de la Chișinău. La sfârșitul lunii noiembrie 2015, subiectul a ajuns pe ordinea de zi a Parlamentului 

European, care s-a declarat „profund îngrijorat de evoluțiile recente din Moldova, unde un miliard 

de euro din sistemul bancar al țării a dispărut prin conturi off-shore”. [4]  

Pirkka Tapiola, șeful Delegației UE în Republica Moldova, a afirmat ca Bruxelles-ul nu 

poate veni la Chișinău sa guverneze și să lupte cu oligarhii. Oficialul european a afirmat: „În toate 

societățile aflate în tranziție, la fel ca și în Republica Moldova, există coruptie și aceasta blochează 

dezvoltarea țării, deoarece există anumite grupuri de interese care nu vor schimbări. Totodată, în 

Republica Moldova nu există un consens național, iar societatea este foarte polarizată. Eu cred că a 

venit timpul ca cetățenii să schimbe voința politică în altă direcție". [4] 

În anul 2016 ambasadorul Uniunii Europene și-a exprimat opinia, că jaful din sistemul 

bancar al RM a zguduit încrederea UE în RM, iar evoluţiile recente au scos la iveală deficienţe 

semnificative ale sistemului judiciar moldovenesc. Dumnealui a declarat: „Dispariţia a 15% din PIB 

printr-o schemă de fraudă financiară greu de imaginat, descoperită cu mai mult de un an în urmă, a 

atras şi atenţia comunităţii internaţionale. Uniunea Europeană relaţionează cu partenerii săi pe bază 

de încredere, onestitate şi deschidere. Din păcate, toate acestea au fost serios zdruncinate după 

furtul miliardului de dolari. Un sistem judiciar puternic, transparent, eficient, profesionist şi 

independent este unul dintre pilonii de bază ai unei societăţi moderne şi democratice - este garantul 

statului de drept şi al respectării drepturilor omului. Cu regret, anumite evoluţii recente nu sunt atât 

de optimiste, ci arată deficienţe semnificative ale sistemului judiciar moldovenesc”. [9] 

Diplomatul susţinea că UE şi-ar fi dorit să vadă o implementare mai rapidă a reformelor şi o 

abordare mai hotărâtă a acestora în domenii fundamentale precum justiţie, statul de drept, 

asigurarea drepturilor fundamentale, mass-media. [9] 

Recent eficientizarea luptei împotriva corupției a devenit una din condițiile stabilite pentru 

obținerea de către Republica Moldova a suportului financiar de la Uniunea Europeană în mărime de 

100 milioane Euro.  

 

3. Evaluarea corupției și a consecințelor acesteia în Republica Moldova 

3.1. Factorii corupției din Republica Moldova 

În anul 2015 a fost desfășurat studiul „Percepția cetățenilor asupra corupţiei și a sectoarelor 

vulnerabile la venituri și proprietăţi nejustificate, conflict de interese și incompatibilităţi” efectuat 

de Serviciul Independent de Sociologie şi Informaţii „OPINIA”, care a demonstrat, că majoritatea 

absolută a populaţiei (96,7%) (Figura 1) a apreciat nivelul corupţiei în ţară ca fiind înalt, indiferent 

de categoria de vârstă, nivelul de educaţie sau mediul de reşedinţă. [8] 

Drept principalii factori, care favorizează corupţia, majoritatea respondenţilor au numit:  

▪ lăcomia angajaţilor din instituţiile statului; 

▪ lipsa unui control instituţional eficient cauzat de politizarea organelor de ocrotire a normelor 

de drept şi a celor regulatorii; 

▪ salariile mici ale funcţionarilor publici. 
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Figura 1. Cauzele principale de apariţie a corupţiei în insitituţiile publice din Republica Moldova, % 

 
Sursa: [8] 

▪ sentimentul de invulnerabilitate al funcţionarilor, convingerea acestora că ei nu vor fi 

pedepsiţi conform legislaţiei şi nu le vor fi aplicate sancţiunile prevăzute pentru actele de corupţie; 

▪ lipsa de fermitate din partea instituţiilor statului şi instabilitatea în aplicarea legilor; 

▪ legislaţia deficitară, lacunele sau permeabilitatea cadrului legal; 

▪ managementul defectuos al instituţiilor; 

▪ lipsa transparenţei în relaţiile cu cetăţenii; 

▪ mentalitatatea moldovenilor şi deficienţa informării populaţiei aflate la polurile corupţiei 

active sau pasive.  

Sunt important și următoarele fapte:  

▪ 62% din subiecţii investigaţi ar admite să-şi rezolve problemele prin acțiuni de corupere; 

▪ 21,1% din ei ar fi dispuşi să ofere funcţionarului public o recompensă sau un serviciu, dacă 

problema lor nu s-ar fi putut rezolva altfel; 

▪ 7,4% ar corupe funcţionarul dacă aceasta ar fi cea mai rapidă metodă de soluţionare a 

problemei; 

▪ 5,8% ar apela la căi ilegale doar dacă ar fi siguri că nu vor purta nicio răspundere; 

▪ doar 27,4% dintre respondenţi sub nici un pretext nu ar fi dispuşi să ofere funcţionarului 

public recompense sau servicii în schimbul soluţionării pozitive a problemei curente. 

Un factor important, care alimentează corupția din Republica Moldova este economia 

tenebră, care în anul 2013, în opinia Centrului Analitic Independent Expert-grup, a constituit 27,7% 

din PIB, iar conform datelor Biroului Naţional de Statistică pentru patru elemente ale economiei 

neobservate – 23,1% din PIB. [5] 

 

3.2. Dinamica indicelui de percepție a corupției 

Însă cel mai elocvent, în opinia noastră, este Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC), care 

clasează ţările în funcţie de cât de corupt este perceput a fi sectorul public al ţării. Este un indice 

compozit, o combinație de sondaje și evaluări privind corupția, colectate de o varietate de instituții 

de renume. [7]  

Dinamica IPC pentru Republica Moldova este prezentată în Figura 2. 

În 2016, Republica Moldova a înregistrat un scor al IPC de 30 puncte şi s-a plasat pe locul 

123 din 176 ţări incluse în clasament. În 2015, scorul era de 33 de puncte. Rezultatele IPC 2016 

sunt cele mai proaste pentru Republica Moldova în ultimii cinci ani. [13] 
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3.3. Viziunile Transparency Internaţional asupra Republicii Moldova 
Figura 2. Indicele de Percepție a Corupției al Republicii Moldova în perioada anilor 2012-2016 

 
Sursa: [3] 

Cetățenii moldoveni intervievați au taxat dur autoritățile pentru lipsa de atitudine în procesul 

de luptă împotriva corupției [14], [15]: 

▪ 67% din respondenţi și-au exprimat cea mai mare îngrijorare privind răspândirea corupţiei în 

Republica Moldova; 

▪ 84% din interlocutori consideră eforturile guvernanţilor în a combate corupţia ca fiind 

„proaste” şi „foarte proaste; 

▪ 79% din cei chestionați consideră că influenţa intereselor private (oligarhice) asupra 

procesului de luare a deciziilor este extrem de mare; 

▪ 76% din respondenţi consideră că legislativul Moldovei este instituţia cea mai afectată de 

corupţie; 

▪ 71% din cetățeni percep Preşedinţia şi Guvernul ca fiind cele mai corupte de; 

▪ 67% dintre moldoveni cred că sistemul judiciar este foarte corupt; 

▪ 42% din interlocutorii din Moldova au recunoscut că pe parcursul ultimelor 12 luni au dat 

mită; 

▪ ca şi anterior, corupţia uzuală este mai răspândită în domeniul educației (55% din cei care au 

contactat instituţia, au plătit neoficial), în ocrotirea sănătății (42%) și în poliţie (39%). 

Sistemul judecătoresc este unul dintre domeniile cu un nivel de încredere foarte scăzut din 

partea populației, inclusiv din cauza suspiciunilor de corupție față de anumiți judecători. 

Reprezentanții mass-media au semnalat numeroase cazuri când averile unor magistrați le depășeau 

cu mult veniturile. Cu toate acestea, nici o persoană nu a fost examinată în judecată. 

De asemenea, a fost remarcat faptul, că instanțele de judecată din Republica Moldova nu au 

emis până acum nici o decizie irevocabilă de condamnare împotriva persoanelor cu funcții de 

răspundere sau demnitari de stat suspectați de corupție mare. Pentru că autoritățile doar mimează 

lupta cu marii corupți, cetățenii își pierd încrederea în instituțiile statului. 

În anul 2016 Transparency International a atenționat [14]: „Corupția în Republica Moldova 

crește în principal din cauza întârzierii reformelor în domeniul justiției și în cel financiar-bancar. 

Tergiversarea adoptării pachetului de legi privind sistemul de integritate, faptul că nu au fost 

întreprinse acțiuni prompte faţă de persoanele responsabile de supravegherea securităţii sectorului 

bancar, corupţia politică exprimată prin cooptarea deputaţilor din Parlament pe căi obscure 

neparlamentare, promovarea nemeritocratică a judecătorilor şi justiţia selectivă, şantajarea 

președintelui ţării pentru a numi în funcţia de prim-ministru o persoană compromisă – toate au 

discreditat bunele intenţii din domeniul anticorupţie.”  

 

3.4. Alte aspecte ale corupției din Republica Moldova 

Conform unei declarații a șefului Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, făcută în 

Parlamentul RM în luna decembrie 2015, pe parcursul anului 2015, volumul total al mitei a atins 

860 de milioane de lei (în 2014 – circa 891 milioane lei). Însă această sumă include doar sumele 
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statice reale, care au fost depistate, iar volumul este de multe ori mai mare. Conform calculelor 

aproximative, volumul anual al corupției exprimat în lei ar atinge cel puțin 10 procente în raport cu 

PIB-ul, mai accentuat majorându-se în ultimii 3 ani. Volumul corupției, în perioada guvernării 

coalițiilor de guvernare proeuropeană, a atins aproximativ 28-30 miliarde de lei. [2] 

Сercetătorul din Republica Moldova Gheorghe Costandachi indică asupra următoarelor 

momente importante [2]: 

▪ corupția politică a făcut posibilă instaurarea unu sistem de contrabandă cu cele mai 

profitabile resurse și categorii de mărfuri. 

▪ tolerarea corupției politice din Moldova a provocat atacuri raider asupra întregului sistem 

bancar, de asigurări, financiar-bugetar și unor actori importanți ai mediului de afaceri. 

▪ corupția politică a fost posibil furtul de peste 20,0 miliarde de lei din sistemul bancar. 

▪ protecția politică a contribuit la amplificarea volumului de corupere în procesul de fraudare 

a bugetului de stat a fost posibilă prin achiziții publice și cheltuieli inventate. 

▪ corupția continuă să amplifice influența asupra formării prețurilor de consum în mod cinic, 

practic la toate categoriile de mărfuri, care sunt mult mai mari ca în țările din Uniunea Europeană. 

▪ sistemul de corupere și protecție politică a contribuit la concentrate în câteva mâni a celor 

mai profitabile genuri de activitate economică, inclusiv de ordin strategic, și formarea câtora 

monopoluri la resursele energetice și oligopoluri în sfera de comunicare și transport. 

▪ coruperea politică a contribuit la formarea unui sistem bine organizat obscur a unui cerc de 

stăpâni asupra unor genuri de activitate, care pentru unii, practic, sunt imposibil de aplicat, cum ar fi 

importul și exportul de alcool, tutun, citrice, făinoase, grâne, carne, pește, etc. 

▪ promovarea intereselor politice obscure permite menținerea cursul de schimb al leului 

moldovenesc, care are ca sarcină deposedarea de valută a populației și a agenților economici. 

 

4. Eforturile autorităților centrale din Republica Moldova legate de combaterea corupției 

4.1. Măsurile legislative din perioada anilor 1996-2002 

Odată cu obţinerea independenţei şi recunoaşterii internaţionale, în Republica Moldova au 

fost aprobat un şir de acte legislative care au ca scop racordarea la standardele internaţionale în ce 

priveşte prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei: 

▪ Legea privind combaterea corupţiei şi protecţionismului, nr.900-XIV din 27.06.1996; 

▪ Codul contravențional al Republicii Moldova; 

▪ programul de stat privind combaterea criminalităţii, corupţiei şi protecţionismului pentru 

anii 1999–2002; 

▪ Legea privind aderarea Republicii Moldova la Grupul de State contra Corupţiei (GRECO), 

nr.297 din 22.06.2001; 

▪ Legea privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, 

judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, 

nr.1264-XV din 19.07.2002; 

▪ Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție, nr.1104-XV din 06.06.2002. 

De asemenea, este remarcabilă Hotărârea Parlamentului nr.1429-XV din 07.11.2002 pentru 

completarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 609-XIV din 01.10.1999 privind formarea 

organelor Procuraturii, reşedinţa lor şi circumscripţiile de activitate, structura şi personalul, prin 

care a fost instituită o nouă subdiviziune specializată a Procuraturii Republicii Moldova – 

Procuratura Anticorupţie. Pe lângă atribuţiile comune organelor procuraturii, atribuţiile specifice ale 

noii subdiviziuni includ: controlul modului în care angajaţii Centrului Național Anticorupție (CNA) 

respectă legea în exerciţiul funcţiunii; efectuarea nemijlocită a urmăririi penale în cauzele de 

corupţie şi în cauze conexe acestora, precum şi în caz de alte infracţiuni de rezonanţă socială; 

conducerea urmăririi penale efectuate de organele centrale şi teritoriale de urmărire penală ale 

CNA. 
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În anul 2002, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal al Republicii Moldova, au fost 

modificate normele ce incriminau infracţiunile de corupţie şi cele conexe lor, principala deosebire 

fiind delimitarea infracţiunilor de corupţie din sectorul public de cele din sectorul privat.  

 

4.2. Măsurile legislative din perioada anilor 2003-2007 

În anul 2003 Republica Moldova a ratificat două convenţii ale Consiliului Europei: 

▪ Convenţia penală cu privire la corupţie (din 27 ianuarie 1999, Strasbourg), ratificată prin 

Legea nr.428-XV din 30.10.2003; 

▪ Convenţia civilă cu privire la corupţie (din 4 noiembrie 1999, Strasbourg), ratificată prin 

Legea nr.542-XV din 19.12.2003. 

În anul 2004 au fost adoptate Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei şi 

Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia.  

De asemenea, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.615 din 28.06.2005 privind unele 

măsuri de prevenire a corupţiei şi protecţionismului în cadrul instituţiilor publice, potrivit căreia 

responsabilitatea pentru prevenirea corupţiei şi protecţionismului în instituţia publică respectivă se 

pune în sarcina unui viceministru (vicedirector).  

Guvernul a adoptat şi Hotărârea nr.1219 din 28.11.2005 cu privire la acţiunile de asigurare 

a eligibilităţii Republicii Moldova pentru asistenţă financiară în cadrul Programului american 

„Provocările Mileniului“, prin care a fost instituit un Grup de lucru responsabil de coordonarea şi 

elaborarea „Concepţiei de combatere a corupţiei şi asigurării supremaţiei legii”. 

Prin modificarea Legii nr.1104-XV din 06.06.2002 şi adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 

977 din 23.08.2006 privind expertiza anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, 

CNA este înzestrat cu o atribuţie nouă − de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte 

legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, în vederea corespunderii lor cu politica 

statului de prevenire şi combatere a corupţiei. 

În anul 2007 Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU împotriva corupţiei.  

De menţionat este şi adoptarea Hotărârii Guvernului nr.32 din 11.01.2007 pentru aprobarea 

Programului de acţiuni privind implementarea Planului Preliminar de Ţară al Republicii Moldova în 

cadrul Programului SUA „Provocările Mileniului“, al cărei obiectiv declarat este combaterea 

corupţiei. 

 

4.3. Ajustările legislative din perioada anilor 2008-2017 

În anul 2008 au fost adoptate noile reglementări în materie anticorupţie: 

▪ Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; 

▪ Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind codul de conduită a funcţionarului public; 

▪ Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; 

▪ Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional; 

▪ Legea nr.271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii 

publice; 

▪ metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr.906 din 28.07.2008.  

În anul 2011 a fost adoptată o nouă Strategie Naţională Anticorupţie pentru 2011-2015 

(Hotărârea Parlamentului nr.154 din 21.07.2011), în care a fost stipulat că „printre acţiunile 

prioritare de consolidare a capacităţilor organelor de ocrotire a normelor de drept şi ale justiţiei este 

sporirea credibilităţii CNA, procuraturii şi justiţiei în faţa societăţii. Pentru aceasta, sunt necesare 

anumite măsuri, cum ar fi: delimitarea competenţelor organelor de ocrotire a normelor de drept în 

instrumentarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe; optimizarea 

activităţii CNA, inclusiv prin: asigurarea independenţei instituţionale, consolidarea funcţiei de 

prevenire a corupţiei, asigurarea cu resurse umane, financiare şi materiale suplimentare, asigurarea 

unor salarii proporţionate responsabilităţilor pentru colaboratorii CNA, Procuraturii Anticorupţie şi 
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judecătorilor (salarizarea şi asigurarea lor trebuie să fie mai mare în comparaţie cu alte categorii de 

funcţionari, pentru a-i proteja de tentaţiile care pot apărea); dotarea corespunzătoare a CNA şi a 

Procuraturii Anticorupţie cu echipament şi tehnici performante”. 

De asemenea, în anul 2011 a fost constituită Comisia Naţională de Integritate, prin Legea 

nr.180 din 19.12.2011 care a intrat în vigoare la 1 martie 2012, misiunea de bază a căreia este 

promovarea şi implementarea politicilor strategice ale statului în vederea reprimării fenomenului 

corupţiei prin utilizarea mecanismelor de control al veniturilor, proprietăților și al intereselor 

funcționarilor publici. 

Principalele acte normative aprobate în perioada anilor 2011-2014 au fost: 

▪ strategia de consolidare instituţională a Centrului Naţional Anticorupţie, aprobată prin 

Hotărârea Parlamentului nr.232 din 25.10.2012; 

▪ Legea nr.59 privind activitatea specială de investigaţii din 29.03.2012; 

▪ Hotărârea Guvernului nr.707 din 09.09.2013 privind aprobarea Regulamentului-cadru 

privind avertizorii de integritate; 

▪ Hotărârea Guvernului nr.767 din 19.09.2014 privind punerea în aplicare a Legii nr.235 din 

23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale; 

▪ Hotărârea Guvernului nr.475 din 19.06.2014 cu privire la unele măsuri de realizare a Legii 

nr.269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat 

(poligraf). 

Este remarcabilă aprobarea în anul 2014 a Legii privind testarea integrităţii profesionale, 

care are drept scop prevenirea corupţiei în cadrul activităţii organelor de drept şi a sistemului de 

autorităţi publice care funcţionează în Republica Moldova şi sunt expuse unor riscuri sporite de 

coruptibilitate. 

Pe parcursul anului 2016, sistemul achizițiilor publice a suferit mai multe ajustări. În mai 

2016 a intrat în vigoare noua Lege privind achizițiile publice. Printre cele mai importante noutăți ale 

legii se numără includerea în grupurile de lucru a reprezentanților societății civile; o atenție mai 

sporită privind conflictele de interese; majorarea pragurilor de achiziții; crearea Agenției Naţionale 

pentru Soluționarea Contestațiilor etc. [11] 

În anul 2017 a fost aprobată Strategia Națională Anticorupție pe anii 2017-2020. 

 

5. Măsurile de combatere a corupției în Republica Moldova 

5.1. Unele rezultate în domeniul combaterii corupției 

În continuare poate fi examinată activitatea Centrului Național Anticorupție (CNA). 

Dinamica infracțiunilor depistate de CNA este prezentată în Figura 3. Astfel, în anul 2016, în 

rezultatul măsurilor speciale de investigații, ofițerii CNA au depistat şi contracarat 858 de 

infracțiuni, în creştere cu 18% față de perioada similară a anului precedent. 
Figura 3. Dinamica infracțiunilor depistate de Centrul Național Anticorupție 

 
Sursa: [12] 

Analizând datele statistice pe anii 2013-2016, se constată o evoluție în creştere a numărului 

infracțiunilor depistate de CNA în mediu cu 14% pe an. Într-o anumită măsură, acest indiciu poate 

http://lex.justice.md/md/360122/
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fi considerat drept rezultat al sporirii şi consolidării capacităților profesionale şi experienței 

efectivului CNA în lupta cu corupția şi spălarea banilor 

 

5.2. Promovarea principiilor universale de combatere a corupției 

În lupta cu corupția este necesar să fie respectate principiile universale de bază acceptate de 

comunitatea internațională [16]:  

▪ principiul recunoașterii, respectării și protecției drepturilor și libertăților omului și 

cetățeanului constă în aceea, că la efectuarea măsurilor anticorupție statul garantează respectarea 

oricărei persoane respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. 

În acest context, considerăm drept nenormală creșterea numărului de cazuri în Republica 

Moldova, când în urma arestului preventiv, efectuării măsurilor de anchetă se înrăutățește brusc 

starea sănătății persoanelor bănuite.  

De asemenea, dacă în Republica Moldova se practică reflectarea largă în mass-media a 

acțiunilor de arest preventiv a unor persoane învinuite de comiterea infracțiunilor de corupție, atunci 

tot în mass-media trebuie prezentat momentul de penalizare a persoane vinovate sau, dacă vinovăția 

nu a fost demonstrată, oficial organele de anchetă să recunoască acest lucru, fiind respectat 

principiul de protecție a demnității cetățenilor. 

▪ principiul legalității se exprimă prin respectarea strictă a legislației. 

▪ realizarea principiului publicității și tranparenței activității organelor publice și a celor de 

combatere a corupției solicită continuarea întreprinderii următoarelor măsuri: 

» asigurarea accesului deplin pentru toate persoanele interesate la informația despre faptele 

corupției, factorii generatori de corupție și măsurile politicii de combatere a corupției; 

» practicarea în continuare a testării anticorupție a proiectelor de legi și acte normative; 

» perfecționarea continuă a mecanismelor de luare a deciziilor de către autoritățile publice, 

ridicând nivelul de transparență și publicitate; 

» elaborarea și promovarea programelor de ridicare a nivelului de competență a populației; 

» elaborarea, implementarea și monitorizarea respectării codurilor de conduită a funcționarilor 

din diferite domenii; 

» susținerea reprezentanților mass-media și a grupurilor obștești, care se ocupă de propaganda 

anticorupție, a ideilor legității și ordinii publice; 

» informarea permanentă a sociteții despre realizarea programelor de combatere a corupției; 

» opunerea rezistenței publice a mitului despre imposibilitatea combaterii corupției. 

▪ promovarea principiului complexității constă în următoarele: în cadrul întreprinderii 

măsurilor de combatere a corupției este necesară aplicarea complexă a măsurilor politice, 

organizaționale, informaționale, sociale, economice, juridice și de altă natură. În acest context a 

devenit stringentă soluționarea problemei îmbunătățirii nivelului de trai a funcționarilor publici. 

▪ în lupta împotriva corupției se recomandă bazarea pe principiul priorității măsurilor 

orientate spre prevenirea manifestărilor corupției în societate. 

▪ respectarea principiului asigurării securității persoanelor, care participă în procesul de 

combatere a infracțiunilor corupționale, include: 

» elaborarea, implementarea și prefecționarea legislației privind protecția eficientă a 

martorilor proceselor corupționale; 

» restabilirea drepturilor violate și intereselor legale ale persoanelor fizice și juridice, 

lichidarea prevenirea consecințelor infracțiunilor corupționale; 

» realizarea măsurilor de protecție a cetățenilor, care în mod conștient comunică de spre 

faptele de corupție; 

» utilizarea liniiilor fierbinți pentru cetățenii doritori de comunica despre faptele de corupție;  

» reducerea termenelor de detenție persoanel implicate în infracțiunile corupționale, în cazul 

recunoașterii înfăptuirii infracțiunii exprimarea căinței și/sau colaborarea cu ancheta; 
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» crearea unor servicii de consultare a cetățenilor legate de protecția drepturilor și libertăților 

lor în relațiile cu organele publice de diferit nivel; 

» compensarea daunei cauzate prin infracțiunile corupționale. 

În anul 2016, ofițerii CNA au examinat 37062 sesizări, plângeri, demersuri, petiții şi alte 

materiale, acest indiciu fiind în creştere cu 4% față de perioada similară a anului precedent. [12]  

În perioada de raport, în cadrul acțiunilor de investigare a infracțiunilor, ofițerii CNA au 

primit în audiență 16292 de cetățeni, în creştere cu 8% sau 1173 față de perioada similară a anului 

precedent. 

În anul 2015, la Linia națională anticorupție au fost recepționate şi examinate 2028 de 

apeluri ale cetățenilor. În perioada 2012-2015, numărul apelurilor cetățenilor la Linia națională 

anticorupție a CNA a fost în creştere în mediu cu 40% anual sau cu circa 500 de apeluri pe an. În 

anul 2016, s-a atestat o scădere a apelurilor, fapt care se explică prin implementarea şi dezvoltarea 

largă în toate ministerele şi alte autorități publice a liniilor anticorupție sectoriale, care sunt 

popularizate atât prin intermediul Internetului (paginile WEB ale ministerelor), cât şi prin plasarea 

anunțurilor nemijlocit la oficiile instituțiilor publice, transport, panouri publicitare etc.  

O problemă majoră în Republica Moldova a fost faptul că cetățenii care au devenit victime 

ale atentatelor corupționale nu au denunțat aceste infracțiuni din motivul că actualmente lipseşte un 

mecanism eficient pentru apărarea petiționarilor. În acest sens, au fost stabilite mai multe cazuri de 

clasare a dosarelor penale şi achitare de către instanța de judecată a suspecților, iar ulterior în 

privința părților vătămate s-au inițiat campanii de intimidare şi răfuială. [12] 

▪ principiul oportunității (operativității) se manifestă în următoarele: cu cât mai rapide vor fi 

reacțiile organelor abilitate la semnalele despre faptele corupționale în activitatea unor persoane, 

organizații, întreprinderi, cu atât mai adecvate și mai eficiente vor fi măsurile de preîntâmpinare. De 

asemenea, cu cât mai mult timp se scurge din momentul efectuării infracțiunii de corupție până la 

penalizare, cu atât este mai probabilă repetarea acestor infracțiuni. 

▪ respectarea principiului egalității tuturor în față legii are un rol imprtant în combaterea 

corupției. La fel, este inadmisibilă așa-numitei practici de aplicare selectivă a legislației, când 

leagea este valabilă pentru unii, iar pentru alții - nu.  

Situația din Republica Moldova, în care lupta împotriva corupției este orientată 

preponderent spre combaterea corupției uzuale (sau așa-numitei corupții mici), uneori având loc și 

tentative de întreprinde măsuri la nivel de ramură, fără a fi afectată în mod serios corupția politică, 

clientelismul și protecționismul la nivelul de vârf al societății. 

Mai mult ca atât, clientelismul nici nu este recunoscut de legilația Republicii Moldova drept 

act de corupție. 

Toate declarațiile reprezentanților autorităților centrale referitoare la combaterea corupției 

politice (sau de elită) nu sunt vizibile și nu sunt credibile. Unele episoduri legate de arestul unor 

persoane din nivelul de vârf a puterii executive (de exemplu, a viceministrului Economiei Valeriu 

Triboi, judecata și condamnarea lui Vlad Filat) sunt percepute de către societate doar ca niște reglări 

de conturi în mediul oligarhic. 

▪ realizarea principiului eficienței este legată în mod direct de indicatorii obiectivi ai activității 

organelor abilitate de combaterea corupției prin raportarea numărului de infracțiuni corupționale 

depistate, anchetate și numărul de sentințe în judecată. De asemenea, se ia în considerație numărul 

de persoane corupte depistate, desfășurarea măsurilor de neutralizare a activității lor corupționale. 

Astfel, în anul 2016 Centrul Național Anticorupție au depistat 858 de infracțiuni depistate, 

în gestiunea ofițerilor de urmărire penală ai CNA s-au aflat 2184 de cauze penale, din care s-au 

finisat doar 612. Din ele, 259 în privința a 325 persoane învinuite au fost deferite justiției. [12] 

Aceste cifre trezesc suspiciuni serioase în privința orientării activități CNA doar spre 

combaterea corupției în interesul societății. 

▪ principiul egalității drepturilor participanților relațiilor juridice și civile este legat, distr-o 

parte, de protejarea de către stat a drepturilor și intereselor legale a persoanelor împuternicite de 
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îndeplinirea funcțiilor de stat și persoanelor лиц echivalate cu acestea, stabilirea pentru aceste 

persoane a salariului și  privilegiilor, care să asigure acestor persoane și membrilor familiilor lor un 

nivel decent de viață. Din altă parte, este vorba de inadmisibilitatea stabilirii privilegiilor și 

inumităților, care limitează responabilitatea sau care complică atragerea la răspundere a persoanelor 

cu funcții de stat, funcții ale diferitor servicii publice, care comid infracțiuni corupționale. 

Trebuie de menționat, că la momentul de față reformele efectuate fără încetare (adesea cu un 

caracter formal) în cadrul instituțiilor publice, testarea fără pregătire prealabilă a integrității 

profesionale și aplicarea altor metode specifice de combatere a corupției, care stresează lucrătorii 

nominalizați, îmbinate cu salarii la nivel de garantare a sărăciei până la obținerea într-un viitor 

incert a calificării sau funcțiilor înalte, conduc la refluxul cadrelor din serviciile publice 

nominalizate. 

Astfel, la momentul de față se manifestă o insuficineță de cadre în rândul judecătorilor, 

polițiștilor, medicilor, învățătorilor, lucrătorilor fiscali, funcționarilor de ministere și departamente 

și altor categorii de funcționari publici. 

▪ realizarea politicii de combatere a corupției trebuie să corespundă principiilor de 

planificare, consecvență și continutiate a măsurilor întreprinse de către autoritățile centrale cu 

scopul ordonării lor și sporirii eficienței activității subiectelor concrete. 

▪ importanța respectării principiului determinării priorităților constă în aceea, că succesul 

măsurilor de combatere a corupțieidepinde de: 

» stabilirea corectă a consecutivității acțiunilor;  

» asigurarea transparenței activității subiectelor în realizarea sarcinilor stabilite; 

» crearea mecanismelor mai eficiente de control, precum și a condițiilor educării juridice și 

atragerii atencției societății la problema corupției în țară. 

▪ principiul partenriatului larg al subiectelor formării și realizării măsurilor politicii de 

combatere a corupției constă în crearea unei alianțe largi la nivel național între autoritățile publice, 

organizațiile neguvernamentale, cetățeni și sfera antrenoriatului privat. Un astfel de tip de cooperare 

este absolut necesar din cauza nivelului național al problemei corupției și a luptei contra acesteia. 

Succesul acestei lupte depinde de formarea mediului, în care corupția este percepută în conștiința 

societății drept infracțiune penală serioasă. 

 

6. Concluzii 

Corupția a devenit un impediment fundamental al integrării Republicii Moldova în Uniunea 

Europeană, compromițând în general viitor european al țării. 

Din momentul semnării Acordului de asociere, lupta cu corupția în Republicii Moldova a 

fost intensificată, fiind orientată preponderent în bază ramurală, fără a fi afectată în mod serios 

corupția politică, clientelismul și protecționismul la nivelul de vârf al societății. Însă până când nu 

vor fi întreprinse măsuri credibile în această direcție, rezultatele obținute nu vor fi suficient 

credibile. 

În ultimii douăzeci de ani a fost creată o bază legală solidă pentru combaterea corupției, 

rămânând o problemă serioasă înțelegerea necesității, implementarea și respectarea acesteia. 

Eficiența legislației este puternic redusă de informarea insuficientă aferentă a populației, 

lipsa unei susțineri masive din partea societății. Aceasta impune necesitatea continuării și 

amplificării eforturilor legate de ridicarea nivelului de cultură politică și juridică a populației, 

precum și a explicării pericolului corupției și importanței combaterii ei. 

Trebuie de recunoscut, că cea mai mare parte a legislației este orientată spre prevenirea și 

combaterea așa-numitei corupții uzuale și celei mici. În acelaști timp, normele legale actuale sunt 

capabile foarte puțin să afecteze corupția mare și corupția politică. 

Cantitatea mare a actelor legislative nu garantează combaterea reală a corupției, dacă 

măsurile întreprinse de administrația publică nu reduc factorii de apariție a corupției, cum ar fi 
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economia tenebră, sistemul fiscal și contabil complicat și încurcat, predominarea restricțiilor 

birocratice, degradarea morală a societății, sărăcia funcționarilor publici ș.a. 

Întreprinderea unuor măsuri eficiente de combatere a economiei tenebre constituie un factor 

de succes în combaterea corupției. Atât timp, nu va fi soluționată acestă problemă, ea va constitui o 

sursă permanentă de corupere a funcționarilor publici responsabili de combaterea contrabandei, 

spălării banilor și evaziunii ficale. 

Este necesară asigurarea protecţiei reale a martorilor, care denunţă fapte de corupţie. Este 

necesar de a depăși frica și a întări încredrea cetățenilor față de organele abilitate de combatere a 

corupției. De asemenea, protecția lor de impactul negativ al persoanelor corupte nu trebuie să fie 

formală, ci una reală. 

Considerăm, de asemenea, că ar fi binevenită perfecționarea procesurilor de constatare a 

lipsei integrității profesionale a funcționarilor publici, precum și înăsprirea sancțiunilor pentru 

eschivarea de la îndeplinirea obligațiunilor de serviciu și pentru neglijență în serviciu. 

La fel, este necesară elborarea procedurilor eficiente de combatere a legalizării mijloacelor 

provenite din actele de corupție. 
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THE REFORMS IN THE FINANCIAL SECTOR IN REPUBLIC OF 
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Abstract 

Since Republic of Moldova gained independence in 1991, the economic reform intentions were a constant of 

the political speech, however successes in the matter of essential transformations were not registered. With some 

exceptions in the banking sector in the '90s, the government couldn't assume the responsibility and, respectively, the 

related costs of promoting some cardinal changes. The reforms of creating a functional market economy can not be 

realized without supporting some social costs. This  "losses" were unavoidable and would have been smaller compared 

to the advantages generated by creation of a competitive economy, which would have assured a durable and quality 

development. The lack of involvement in achieving profound transformations generated a situation in which the 

national economy accumulated structural and functional imbalances. As a result, at the moment Republic of Moldova 

has a social-economical situation that can hardly be qualified  "satisfying".  

Key words: reform, functional market, financial sector, competitive economy, cost, bank credit, foreign 

exchange market, commerce, prices 

JEL: G1, E5, H6 

 

1. Gestionarea eficientă a sectorului financiar 

Provocările cu care se confruntă Moldova modernă, instabilitatea politică şi social-

economică la etapa reformelor nefinisate, înaintează cerinţe înalte faţă de calitatea administrației 

publice. Schimbările sistemice impulsionate de realizarea în practică a noii paradigme de 

dezvoltare, schimbările dinamice ale necesităţilor societăţii au nevoie de instituţii eficiente, înalt 

profesioniste ale puterii de stat. Direcţia strategică prioritară a dezvoltării ţării trebuie să devină 

crearea unui sistem stabil de continuitate a puterii de stat, unită şi îndreptată spre dezvoltarea 

statului Republica Moldova în baza unei creşteri radicale a eficienţei guvernării. 

Gestionarea eficientă este condiţia esenţială a vitalităţii oricărui sistem social, dar şi a 

statului, în general. Eforturile de trecere la un sistem democratic de guvernare, prin democratizarea 

puterii, a relaţiilor politico-administrative s-au ciocnit de incapacitatea noilor instituţii democratice, 

nivelul scăzut al administrației publice, din motivul lipsei instruirii profesionale în materie de 

guvernare a ţării a politicienilor şi birocraţilor. Se suprapune aici şi nivelul jos al culturii generale, 

dar şi morale al majorităţii funcționarilor publici, lipsa patriotismului şi dragostei faţă de ţara sa, 

nivelul jos de remunerare al funcţionarilor, iar, în consecinţă, birocratizarea sistemului puterii de 

stat, care rămîne unul dintre principalele obstacole în calea soluţionării problemelor sociale şi 

politice majore. Acest lucru a condus la agravarea şi amplificarea unor asemenea fenomene 

negative, precum sărăcirea păturilor largi ale populaţiei, creşterea bruscă a inegalităţii sociale şi 

nedreptăţii, oligarhizarea politicii şi creşterea economiei tenebre, a corupţiei, nihilismul juridic şi 

consolidarea separatismului. 

Strategiile de guvernare utilizate de către autorităţile moldoveneşti pe parcursul întregii 

perioade de independenţă a ţării se bazează pe dominarea mecanismelor administrative, orientate 

spre o centralizare rigidă şi alinierea „verticalei puterii”, caracterul autoritar de implementare al 

reformelor sau „algoritmic” (principiul strict corporatist) de distribuţie al funcţiilor guvernamentale, 

în rezultatul cărora statul şi societatea, împărţite în sfere de influenţă (domenii ale politicienilor 
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concreţi), pierzîndu-şi elementele cheie ale guvernării ierarhice sînt imposibil de guvernat. 

Modernizarea guvernării presupune schimbarea tipului socio-cultural al relațiilor dintre stat şi 

societate, ceea ce nu se întîmplă la etapa dată în Republica Moldova. 

În condiţiile dezvoltării insuficiente a tradiţiilor şi instituţiilor democratice, dar şi a educaţiei 

morale scăzute a funcţionarilor de stat, încep să acţioneze mecanismele tenebre ale administraţiei de 

stat, iar în procesul luării deciziilor domină interesele grupurilor financiar-oligarhice. Toate acestea 

duc la înrăutăţirea tuturor parametrilor de dezvoltare ai societăţii pînă la limite critice, conduc la 

slăbirea statalităţii şi pun sub semnul întrebării pregătirea societăţii pentru un model democratic de 

guvernare. 

Schimbările politice care au loc în Moldova contemporană, creează nevoi stringente de 

construire a unui model nou de guvernare, care ar avea un potenţial mare de mobilizare şi 

dezvoltare. La baza acestui model trebuie să stea redefinirea rolului, funcţiilor statului și serviciului 

public în cadrul reformelor administrative moderne. Rezultatul realizării noului tip de administrație 

publică trebuie să devină un stat eficient şi renovat, condus exclusiv de către profesionişti în 

domeniul guvernării de stat, care au studii în domeniu, care au fost verificaţi moral şi au educaţia 

corespunzătoare.  

Într-o societate democratică modernă statul este o combinaţie a două subsisteme de bază: 

aparatul de stat, supus birocratizării şi comunitatea cetăţenilor. În condiţiile formării democraţiei în 

Moldova guvernarea statului ar trebui să fie privită ca unitate dialectică a acestor două începuturi, 

pe de o parte, guvernarea organizaţiei statale, iar pe de altă parte − conducerea populaţiei. În acest 

caz, guvernarea nu se bazează numai pe relaţia de pe verticală a legăturilor organelor 

guvernamentale, ceea ce duce adesea la birocratizarea şi lipsa de eficacitate, dar şi pe legăturile de 

pe orizontală ale organelor puterii de stat cu cetăţenii, organizaţiile obștești şi structurile sectorului 

privat. 

Schimbările structurale profunde şi dinamica cererilor perioadei de tranziţie la o economie 

de piaţă funcţională, care se dezvoltă în baza programelor de stat şi democraţiei reprezentative, cer 

de la funcţionarii publici profesionişti şi de la conducători calităţi şi competenţe fundamental noi. În 

primul rînd, ar trebui să posede la perfecţiune metodele şi mijloacele moderne ale administrației 

publice, să aibă o gîndire creativă şi capacităţi pentru inovaţii, care ar permite depăşirea inerţiei 

sociale şi instituţionale a structurilor birocratice. În plus, aceștia trebuie să fie înarmaţi cu cunoştinţe 

fundamentale din domeniul politicii, economiei, managementului, analizei politice, teoriei 

procesului decizional, prognozei sociale, conflictologiei.  

Provocările cu care se confruntă Moldova modernă, instabilitatea politică şi social-

economică la etapa reformelor nefinisate, înaintează cerinţe înalte faţă de calitatea administrației 

publice. Schimbările sistemice impulsionate de realizarea în practică a noii paradigme de 

dezvoltare, schimbările dinamice ale necesităţilor societăţii au nevoie de instituţii eficiente, înalt 

profesioniste ale puterii de stat. Direcţia strategică prioritară a dezvoltării ţării trebuie să devină 

crearea unui sistem stabil de continuitate a puterii de stat, unită şi îndreptată spre dezvoltarea 

statului Republica Moldova în baza unei creşteri radicale a eficienţei guvernării. 

 

2. Realităţile sectorului financiar 

Piaţa financiară nebancară rămâne a fi punctul vulnerabil, fără şanse de dezvoltare în viitorul 

apropiat. În luna iulie 2017 în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ținut de către Comisia 

Națională a Pieței Financiare, au fost înregistrate 3 emisiuni de acțiuni în valoare de 1,6 mil. lei, cu 

9,7 mil. lei sau cu 86,2% mai puțin față de luna similară din anul precedent. În total în perioada 

ianuarie-iulie 2017 au fost realizate 15 emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de 212,0 mil. 

lei, ceea ce este cu 156,4 mil. lei (sau cu 42,5%) mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului 

precedent. 

Investițiile străine au reprezentat 48,2 mil. lei, sau 22,7% din totalul emisiunilor de acțiuni 

efectuate în ianuarie-iulie 2017. Totodată, acestea s-au diminuat cu 57,3 mil. lei sau cu 54,3% față 
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de ianuarie-iulie 2016. În luna iulie 2017 pe piața secundară au fost efectuate 938 tranzacții cu 

valori mobiliare corporative în volum de 62,7 mil. lei, raportate la 2,4 milioane valori mobiliare. În 

perioada ianuarie-iulie 2017 pe piața secundară au fost efectuate 10545 tranzacții în volum de 234,7 

mil. lei, înregistrând o scădere cu 818,1 mil. lei sau cu 77,7% comparativ cu aceiași perioadă a 

anului precedent. În august 2017 volumul depozitelor noi atrase s-a diminuat faă de luna 

precedentă. Rata medie a dobânzii la depunerile noi în moneda națională a înregis ț rat creștere. 

Volumul total al depozitelor noi atrase la termen în luna august 2017 a constituit 3536,6 mil. lei, cu 

4,8% în scădere față de luna precedentă, în contextul diminuării volumului depozitelor noi atrase în 

moneda națională - cu 527,0 mil. lei, sau cu 20,6%, care a constituit 2030,0 mil. lei, și creșterii 

volumului depunerilor noi atrase în valută străină cu 349,9 mil. lei sau cu 30,2%, care a însumat 

1506,6 mil. lei. 

Rată medie a dobânzii la depozitele noi atrase în moneda națională a înregistrat o creștere cu 

0,54 puncte procentuale față de luna precedentă, până la nivelul de 5,78% La 31 august 2017 soldul 

creditelor pe sectorul bancar (conform rapoartelor prudențiale), a constituit 34128,6 mil. lei, fiind în 

scădere cu 632,6 mil. lei sau cu 1,8% față de finele anulîii 2016. Soldul creditelor acordate 

persoanelor juridice s-a diminuat cu 1505,3 mil. lei (sau cu 5,3%) față de finele anului 2016, 

constituind 26841,6 mil. lei (sau 78,6% din soldul total de credite). Soldul creditelor acordate 

persoanelor fizice a constituit 7287,0 mil. lei, și a crescut cu 872,7 mil. lei (sau cu 13,6%). Soldul 

creditelor în moneda națională a însumat 19843,3 mil. lei, sau 58,1% din soldul total, i a crescut cu 

479,4 mil. lei, sau cu 2,5% față de finele anului 2016. Soldul creditelor în valută străin ș , ce a 

constituit echivalentul a 14285,3 mil. lei, a scăzut cu 1112,1 mil. lei (sau cu 7,2%). Creditele de 

consum au reprezentat 11,6% din total (3967,7 mil. lei). 

Creditarea performantă a economiei se reduce, iar creditele dubioase și compromise au 

crescut semnificativ. În același timp, Banca Națională a Moldovei nu are o politică monetară care ar 

stimula agenții economici să acceseze împrumuturi bancare. 

Cele mai multe credite dubioase au fost oferite de VictoriaBank – 25,56%, iar aproape 24% 

de credite compromise s-au înregistrat la EximBank. Pe următoarele două locuri se clasează BCR 

Chișinău cu aproximativ 14%, urmată de EnergBank cu peste 12% din portofoliul de credite.  
Figura 1. Ponderea creditelor dubioase şi compromise în totalul portofoliului de credite 

 
Sursa: elaborată în baza datelor oficiale ale BNM 

La celălalt capăt al ordinei bancare se află FincomBank cu doar 1,54% de credite dubioase și 

MobiasBank cu peste 3% din credite. În total, creditele dubioase și compromise constituie circa 3,6 

miliarde de lei. În timp de opt luni, acestea au crescut de la 9,8% în iunie 2016 la 10,6% în februarie 

2017. 

Totodată, creditele performante s-au redus cu 3 miliarde de lei în ultimele opt luni. Astfel, 

de la 37,2 miliarde de lei înregistrate în luna iunie 2016 la 34,2 miliarde lei în februarie 2017. În 

bănci rămân doar agenții economici cu probleme care nu-și pot onora obligațiile și nu achită în 

termen creditele, motiv pentru care se înrăutățește portofoliul de credite al băncilor. În mod normal 

băncile compensează pierderile de pe urma creditelor proaste în baza profiturilor obţinute de la 
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creditelor bune. Acum situația se complică deoarece cei clienţii buni nu mai vor să plătească pentru 

cei răi. 
Figura 2. Evoluţia creditelor acordate în economie şi modificarea ponderi creditelor dubioase şi compromise 

 
Sursa: datele Băncii Naţionale a Moldovei 

La moment politica monetară a BNM care face leul moldovenesc să fie scump. Acesta este 

motivul principal pentru care agenții economici nu atrag credite, iar capacitatea de cumpărare a 

agenţilor macroeconomici este redusă. Banca centrală a ţării trebuie să stimuleze dezvoltarea 

economică, iar BNM are un obiectiv de a menține prețul, adică un obiectiv fals și iresponsabil. 

În august 2017 Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis diminuarea 

nivelurilor ratelor dobânzilor la instrumentele de politică monetară. Astfel, rata de bază a BNM 

(aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt) a fost diminuată cu 0,5 

puncte procentuale, de la 8,0% până la 7,5%. De asemenea, au fost diminuate cu câte 0,5 puncte 

procentuale ratele la depozitele și creditele ”overnight” până la, respectiv, 4,5% și 10,5%. Totodată, 

s-a decis menținerea normei rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în 

valută neconvertibilă la nivelul actual de 40,0% din baza de calcul, cât şi  menținerea normei 

rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14,0% din 

baza de calcul. 

 

3. Probleme prioritare 

Ritmul reformelor în sectorul financiar-bancar a crescut semnificativ odată cu programele de 

suport din partea FMI si UE, însă principala constrângere rămâne capacitatea sectorului bancar de a 

se adapta la noile cerințe. Cu toate că în ultima perioadă se observă o înviorare a activităţii de 

reformare (de exemplu, Comitetul Executiv al BNM a aprobat Regulamentul cu privire la 

exigențele față de administratorii băncii, care urmărește promovarea în funcții de conducere a 

persoanelor care corespund cerințelor de competență și bună reputație și asigurarea unei guvernări 

corporative eficiente în bănci), însă efectele reformelor întârzie să fie observate – creditarea este în 

stagnare, investitorii străini deocamdată nu au apărut, problema transparenței acționariatului 

persistă, iar progresele pe seama fraudei bancare sunt modeste. În același context, întârzie adoptarea 

legii aferent mecanismului de stabilitate macroprudențială și legi privind prevenirea și combaterea 

spălării banilor și finanțării terorismului. Problemele respective necesită a fi abordate cu un program 

amplu de reforme în domeniul financiar-bancar, iar printre principalele măsuri se numără: întărirea 

independenței BNM, fortificarea monitorizării și supravegherii bancare, sporirea transparenței 

acționarilor din sistemul bancar și „de-offshorizarea” sectorului. 

Băncile cu cel mai mare potențial de a atrage investitori la momentul de față, sunt băncile 

care la moment se află sub regim special. Situația financiară în aceste 3 bănci este stabilă, iar în 

urma verificărilor și a unei monitorizări mai stricte, majoritatea pierderilor au fost recunoscute, 
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acesta fiind unul dintre motive pentru care indicatorul creditelor neperformante pe aceste 3 bănci, a 

crescut în mediu de la 10.03% la finele lunii ianuarie 2015, până la 20.02% în august 2017. 

Deciziile BNM, prin care a fost impusă înstrăinarea acțiunilor pentru un grup de acționari ai 

Moldova-Agroindbank și Moldindconbank, au semnalat o potențială deschidere pentru atragerea 

investițiilor. Situația incertă față de modul de formare a prețului acțiunilor și perioada de vânzare a 

acestora, dar și potențiale litigii din partea foștilor proprietari, ar putea prezenta obstacole în 

procesul atragerii investitorilor. 

Adițional, dimensiunea mică a economiei și implicit a sectorului bancar autohton reduce din 

atractivitatea acestuia pentru băncile străine de talie mare. Profiturile generate de bănci în perioada 

anilor 2012-2016 nu derivă dintr-o creștere organică a activității de creditare, ci sunt mai curând 

rezultatul politicii monetare promovate de BNM, nivelului înalt al inflației care a avut un impact 

asupra marjei bancare și profiturilor derivate de bănci din activități altele decât creditarea. O 

pondere importantă a profiturilor băncilor se datorează veniturilor dobândite de către acestea din 

activele păstrate până la scadență – valori mobiliare de stat și certificate ale Băncii Naționale. 

Astfel, fără o relansare durabilă a creditării – activitatea primordială a băncilor – profiturile înalte 

din ultimii ani pot să se diminueze considerabil într-un termen foarte scurt. 

În vederea reformării efective a sectorului financiar și sporirii atractivității lui în faţa 

investitorilor calitativi pot fi recomandate următoarele acțiuni prioritare: 

▪ revizuirea cadrului legal pentru a stabili criterii clare cu privire la perioada de vânzare a 

acțiunilor și vis-a-vis de modul de formare a prețului acestora. 

▪ continuarea reformelor în ce privește alinierea cadrului legal la standardele internaționale, 

inclusiv urmărirea îndeaproape a strategiei privind implementarea standardelor Basel III. 

▪ identificarea politicilor care pot susține o creștere organică a cererii de credite, stimulând 

băncile să revină la activitatea sa de bază, oferind totodată un imbold pentru creștere economică. 

▪ reformarea pieței financiare nebancare, fapt care poate stimula dezvoltarea economică a 

țării, creând oportunități, inclusiv pentru bănci de a diversifica sursele veniturilor. 

Actualmente, orice tărăgănare în realizarea unor reforme profunde, liberale prin esenţă – 

deoarece economia modernă este o economie liberală – va reţine pe mult timp Republica Moldova 

în ultimul eşalon al dezvoltării. În acest context, se impune schimbarea ”modelului” de funcţionare 

a economiei naţionale. Sursele ce ar putea asigura dezvoltarea economică durabilă rămîn a fi 

investiţiile şi exportul. În acelaşi timp, remodelarea economiei naţionale impune realizarea unor 

schimbări structurale profunde. 
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Abstract 

The problem of inter-relationship between diet, health and human is one of the oldest concerns in human 

history. Diet is the source of energy through the body cope with its daily needs. This will gradually come to understand 

the various principles inter relationship between food and human health preservation of Euroregion Siret-Prut-Nistru. 

The key link between body and environment is carried out by permanent and balanced intake of nutrients. Food 

preparations favors by its severe imbalances sometimes resulting in damage to human health. By 10,000 years ago, 

man lived from hunting, vegetables, roots and fruits. From 10,000 years ago, man discovered with them grain and 

agriculture, domestication and breeding. With the discovery of agriculture begin differentiation and food shortage in 

some areas of the Euroregion Siret-Prut-Nistru and can speak from malnutrition or undernourishment although the 

technique is in constant progress. 

Key words: nutrition, management, innovation, progress 

JEL: M11, M31, N5 

 

1. Introducere 

Problema interrelaţiei dintre alimentaţie, om şi sănătate este una dintre cele mai vechi 

preocupări din istoria omenirii. Alimentaţia reprezintă sursa de energie prin care organismul face 

faţă nevoilor sale de zi cu zi. Astfel se ajunge treptat să se înţeleagă iterrelaţia dintre diversele 

principii alimentare şi păstrarea sănătăţii omului din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. Legătura 

principală dintre organism şi mediu este efectuată prin aportul permanent şi echiibrat al substanţelor 

nutritive. Industria alimentară favorizează prin preparatele sale, dezechilibre grave care conduc 

uneori la deteriorarea sănătăţii umane. Până acum 10.000 de ani, omul a trăit din vânătoare, legume, 

rădăcinoase şi fructe. Începând de acum 10.000 de ani, omul a descoperit cerealele şi odată cu ele 

agricultura, domesticirea şi creşterea animalelor. Odată cu descoperirea agriculturii începe 

diferenţierea şi insuficienţa alimentară în unele zone ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru şi se poate 

vorbi de subnutriţie sau subalimentaţie deşi tehnica este într-un continuu progress[1]. 

 

2. Metodă şi metodologie 

Pentru efectuarea studiului, am utilizat cercetarea documentară şi cea exploratorie, am 

urmărit conceptul şi stadiul cercetării în acest domeniu, diferitele abordări ale autorilor români şi 

străini referitoare la alimentaţie, manager şi management în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. Am 

plecat de ipoteza că deşi Euroregiunea Siret-Prut-Nistru dispune de rezerve alimentare, pe piaţa 

Euroregiunii se resimte  în anumite zone lipsa unei alimentaţi de calitate atât în mediul rural dar şi 

în mediu urban.   

 

3. Rezultate şi discuţii 

Un atribut important în viaţa omului îl are lupta zilnică pentru existenţă şi modul de 

alimentare corespunzător ce se regăseşte în  ereditate. Această observaţie empirică a fost inclusă în 
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teoria evoluţiei, fără o explicaţie ştiinţifică, deoarece Darwin nu cunoştea bazele genetice ale 

fenomenului eredităţii, încât descendenţii perpetuează trăsăturile părinţilor iar  variabilitatea este 

apariţia de noi modificări în cadrul unei specii, deci şi a omului. De exemplu grâul are peste 600 de 

varietăţi cu câteva mii de soiuri iar  cauzele variabilităţii pot fi: influenţa directă sau indirectă a 

mediului; încrucişarea; exersarea şi neexersarea organelor,etc. Darwin nu a renunţat la ideea 

transmiterii caracterelor dobândite prin antrenament, considerând antrenamentul sau lipsa acestuia o 

sursă de variabilitate. În lupta pentru existenţă,succesul nu se rezumă la supravieţuirea individuală, 

ci la supravieţuirea prin urmaşi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecția naturală este mecanismul fundamental al evoluției speciilor de plante și de animale, 

constând în eliminarea (prin lupta pentru existență) indivizilor cu însușiri necorespunzătoare și 

păstrarea indivizilor cu însușiri avantajoase din punct de vedere biologic. Principiile selecţiei spun 

că animalele pot da naştere la mai mulţi urmaşi; dacă există mai mulţi urmaşi ai unui animal, atunci 

între aceştia se va ivi o luptă pentru resurse şi supravieţuire; între membrii unei specii pot exista 

trăsături distincte (variatii),indivizii cu o trăsătură/variaţie pot să se adapteze mai bine sau mai rau la 

condiţiile unui mediu în funcţie de trăsătura dată. Integrând datele geneticii despre originea şi baza 

materială a variaţiilor ereditare, darwinismul devine teoria sintetică modernă a evoluţiei. Termenul 

„sintetică” arată că este o teorie rezultată din sinteza mai multor ştiinţe şi, în primul rând, dintre 

darwinismul clasic şi genetica modernă.La noi în ţară, teoria evoluţiei a avut numeroşi susţinători 

printre care s-a numarat şi Emil Racoviţă. Gândirea sa biologică a fost sintetizată într-o concepţie 

evoluţionistă unitară şi originală, în care factorii de mediu joacă rolul principal. Încrezător în 

puterea ştiinţei, Racoviţă scria: „Pe scara fără de sfârşit a vremurilor, încet-încet trudeşte omenirea, 

când trasă în jos spre întuneric de superstiţiile ignoranţei, când trasă în sus de adevărurile ştiinţei… 

A şti sau a nu şti, aceasta este întrebarea! A şti înseamnă pentru omenire: organizarea temeinică, 

activitate relaţională, cooperare, solidaritate, evoluţie paşnică. A şti înseamnă pentru om: a-ţi trăi 

timpul de a fi cu mulţumire şi a aştepta clipa de a nu fi cu seninătate.’’[2]. 

Aceste atribute enumerate de Emil Racoviţă ar trebui să se regăsescă în managementul 

calităţii produselor alimentare. Lupta de azi, este o luptă continuă pentru o alimentaţie raţională şi 

calitativă ce se regăseşte şi în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. 

Andrei Octavian Paraschivescu,doctor în ştiinţe, ne avertizează că cine nu are cunoştinţe 

despre calitate poate provoca o criză în sistemul pe care îl conduce. În România şi în Euroregiunea 

Siret-Prut –Nistru,managementul/marketingul calităţii mărfurilor agroalimentare trebuie să ţină 

seama de  impactul sub care se află acum comerţul, impact generat de: distribuţia neuniformă a 

resurselor de materii prime agroalimentare; politicile agricole, alimentare şi nutriţie; inocuitatea 

produselor agroalimentare; agravarea problemelor mediului. În economia Euroregiunii Siret-Prut-

Nistru, calitatea mărfurilor agroalimentare influenţează productivitatea muncii, nivelul preţurilor, 

performanţele economice ale firmelor. Consumatorii doresc să achiziţioneze produse 
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agroalimentare care să se încadreze într-un anumit nivel de calitate aşteptat, dată de un complex de 

caracteristici cum ar fi: caracteristitici de utilizare; atribute;conţinut simbolic - putere, confort, 

performanţă; caracteristici de calitate - estetice, senzoriale, chimice,biologice şi microbiologice, 

ergonomice, dimensiune, toleranţă.[adaptat după 3]. 

Din studiul efectuat în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, 65% dintre consumatori aleg 

produsul alimentar după teremenul de expirare (TE),20% după conţinut (C),10% caută prospeţimea 

produsului(PP),5% preferă produsele ecologice (PE) indiferent de preţ. Schimbarea este percepută 

diferit în funcţie de nivelul de educaţie şi cultură a fiecărui segment de consumatori. 

 
Sursa: Date prelucrate de autori 

Astăzi se fabrică multe alimente,se depozitează uneri corespunzător de multe ori nu, se 

transportă şi se falsifică, de aici derivă şi atributul încredere reciprocă, adică consumator şi 

producător. Intervine aici omul şi managementul/marketingul. Omul prin cultură, educaţie, 

informare, instruire, conştiinţă, răspundere, iar managementul prin resurse umane, resurse 

financiare şi materiale care uneori e compusă din: piaţa de capital are în vedere procurarea şi 

alocarea fondurilor destinate să finanţeze în primul rând, centrele de cercetare, experimentele şi 

evaluarea eficienţei conceptuale şi procedurale create şi în al doilea rând să finanţeze unele acţiuni, 

care să stimuleze gândirea printre angajaţi determinându-i să lucreze în echipă; piaţa de talente 

presupune selectarea şi angajarea personalului, care dovedeşte capacitate şi spirit inovator, una din 

sursele de diferenţiere a unei firme; piaţa de idei a unei firme este un sistem activ de solicitare, 

colectare şi evaluare a ideilor noi de la angajaţi. În cadrul acestei pieţe se va realiza joncţiunea între 

piaţa de talente a firmei şi piaţa de capital pentru selectarea celor mai utile inovaţii în raport cu 

nevoile consumatorului.[4] 

Un studiu efectuat ne arată că nevoile consumatorului se opresc asupra pânii care este de 8 

kilograme pe luna în mediul urban şi de 9,1 kilograme pe luna în spaţiul rural, 20% cumpără 

legumele şi fructele, 27% alimente proaspete şi 16% carne şi mezeluri. Potrivit datelor INS, 

consumul a crescut în anul 2015 cu 5,9%, în vreme ce consumul gospodăriilor a avansat cu 6,9%, 

cel mai puternic reviriment de după anii de criză. Creşterea economică se bazează puternic pe 

consum, care în anul 2015 a făcut 75% din PIB şi a contribuit cu 4% la creşterea economică de 

3,8%.   

Industria alimentară locală este dominata de un numar de 50 de companii mari, reprezentând 

mai puţin de 1% din totalul de aproximativ 8.400 de firme ce activează în acest domeniu. Cele 50 

de firme realizează peste 40% din producţia sectorului alimentar românesc şi obţin un profit de 

peste 4 miliarde de euro. Industria alimentară reprezinta 27% din valoarea totala a producţiei 

agricole. Ea asigura peste 180.000 de locuri de muncă, adică 11,6% din numărul total de angajaţi 

din industria româneasca şi 2,1% din totalul forţei de muncă din România. Astfel, în 2013, românii 

au utilizat aproximativ 28,4% din veniturile lor medii lunare cu scopul de a cumpăra produse 

alimentare, cu mult peste Ungaria 15,6%, dublu comparativ cu Polonia 14,2% şi Republica Ceha 

12% şi de trei ori mai mult decat Germania 8,6%. Prognoza analiştilor Roland Berger pentru 
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sectorul alimentar din Romania prevede o creştere a vânzărilor de produse alimentare în comerţul 

cu amănuntul cu 3-5% în urmatorii trei ani.[5] 

Cu toate  acestea suntem în urmă în clasamentul bunăstării pe ţări. 
Tabelul 1. PIB/capita în PPS 

Ţară % din media UE      100 

Slovenia 83 

Cehia 85 

Polonia  69 

Ungaria  68 

Croaţia  59 

România  57 

Bulgaria 46 

Sursa: Eurostat 

Tabelul 2. Ţări cu cel mai mare indice al preţului de consumde producţie alimentară  2015 
Ţară Ţară 

Alimente şi băuturi Pâine şi ceriale 

1.Danemarca 1.Danemarca 

2.  Suedia 2.Austria 

3. Austria  3. Suedia 

Sursa: Eurostat 

Tabelul 3. Ţări cu cel mai mic indice al preţului de consum de producţie alimentară 2015 
Ţară Ţară 

Alimente şi băuturi Pâine şi ceriale 

26. Bulgaria 26. Polonia 

27.  România 27. Bulgaria 

28. Polonia 28. România 

Sursa: Eurostat 

Un studiu realizat de compania de cercetare a pieţei BMI Research arată că industria 

alimentară şi a băuturilor din Romania va evolua şi în următorii cinci ani cu un ritm mediu de 

creştere, superior regiunii din care face parte. Astfel, ultimele prognoze publicate în luna ianuarie 

2016, indică un ritm mediu anual de creştere pentru consumul de produse alimentare pe piața 

românească, de 5,6% pe întregul interval 2015-2019. Creşterea consumului de alimente pe cap de 

locuitor, în Romania, se va face cu un ritm mediu anual de 5,9% pe întreg intervalul 2015-

2019, reliefând şi o creştere a preţurilor produselor alimentare. Conform studiilor realizate de 

economistul Cezar Mereuţă în 2014, industria alimentară reprezinta unul dintre puţinele sectoare în 

care ponderea capitalului românesc depăşeşte 60%. Producătorii români au beneficiat de pe urma 

crizei economice, adaptându-se mai bine situaţiei apărute, motiv pentru care exporturile de produse 

alimentare, băuturi şi tutun au explodat în intervalul 2008-2015. La nivelul anului 2008, exporturile 

de produse alimentare, băuturi şi tutun eru de 1.579,8 milioane de euro şi reprezentau 4,7% din 

totalul exporturilor Romaniei. În anul 2015, exporturile de produse alimentare, băuturi şi tutun erau 

de 4.805 milioane de euro şi contabilizau 8,8% din totalul exporturilor Romaniei. Vânzările 

producătorilor de alimente din Romania care deţineau fabrici în ţara noastră au crescut cu circa 35% 

între 2008 şi 2013. Cea mai mare creştere a vânzărilor a fost înregistrată de către companiile 

multinaţionale 42%, comparativ cu companiile româneşti din industria alimentară, a căror creştere a 

cifrei de afaceri a fost de numai 26%. [6] 

Dar, cum afirmam la începutul acestui studiu, hrana este condiția vieții și sănătății omului. 

Ea a fost și va rămîne una din principalele griji și ocupații ale oamenilor pe întregul parcurs al 

timpului. Interdependența dintre alimentație și sănătate este una din cele mai vechi preocupări ale 

omenirii și este strîns legată de mediul natural și condițiile climaterice, de caracterul și nivelul de 

dezvoltare al economiei, de ocupațiile populației, de relațiile cu alte etnii. Hrana și componentele ei, 

procedeele tehnice de preparare a bucatelor de fiecare zi și a  anotimpurilor, de sărbatori și pentru 

respectarea ritualurilor, regimul alimentar și modul de consumare a hranei, eticheta la masă și 

simbolurile etnosociale, toate formează un sistem de valori strîns legate de istoria și cultura etnică a 
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poporului din România şi Euroregiunea-Siret-Prut-Nistru.  În alimentația populară din Euroregiunea 

Siret-Prut-Nistru, depistăm preferințe gustative și vizuale, care posedă un anumit limbaj de 

comunicare a normelor tradiționale, sociale și a urmelor de influență. Comparativ cu alte domenii 

ale culturii materiale în alimentația tradițională se păstrează tradițiile și înţelepciunea populară, 

viziunea conceptuală privind originalitatea procedeelor de preparare, rețetele de îmbinare a 

produselor, modalitatea de utilizare și semnificația lor etnică. Toate acestea demonstrează că 

alimentația tradițională din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, prezintă un sistem de valori 

etnoculturale autentice, tehnici de păstrare și prepare, rețete, categorii de bucate în dependență de 

semnificația mesei și locul ei, componența participanților la masă ș.a. 

  

  
Fenomenul creativ al gastronomiei populare din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru,  s-a 

exprimat prin potențialul inovațional al creativității multor meșteșugari populari specializați în 

diferite ramuri de obținere și preparare a produselor, legate de domeniul alimentației: morari, 

pescari, apicultori, legumicultori, storcători de ulei și de vin, rachieri, brutari, cofetari, bucătărese, 

măcelari, pastramagii etc. Alături de acestea o mare importanță o au și cei, care pregătesc vasele, 

recipientele și pînzeturile de păstrare, prepare, deservire, olari, văsari, lingurari, dogari, țesătoare, 

etc. Respectiv pe parcursul timpului s-au format unele centre de specializare în anumite genuri 

meșteșugărești corelate cu alimentația populară. 

În aceste condiții și obiectivele alimentației alături de bogățiile naturii și originalitatea 

valorilor cultural etnice joacă un rol prioritar. Acest argument servește drept motiv de a prezenta 

http://www.moldovenii.md/resources/files/images/restfoto/fructe-i-legume-wallpapers_12096_1600x1200.jpg
http://www.moldovenii.md/resources/files/images/restfoto/popasul_dacilor13.jpg
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alimentaţia din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, din diferite aspecte, cunoscîndu-i pe cei interesaţi de 

cultura alimentară a zonei. 

Ne place sau nu ne place, alimentaţia ne aparţine nouă, managerul o pregăteşte în firma sa, 

dar trebuie să se armonize cu piaţa şi să ţină cont de câteva criterii amintite de specialişti redutabili 

ai domeniului. 
Tabelul 4. Recomandări/criterii ale specialiştilor pentru managerii din industria alimentară 
Shewhart W.A. 1891-1967 Teoria eliminării defectelor 

Edward  W.Demig 1900-1993 Programul în 14 puncte 

Juran M. Joseph 1904-2008 Calitatea e o problemă de management 

Armand V.Feigenbaum 1920 10 criterii pentru succesul calităţii 

Ishikawa Kaouri  1915-1989 Conceptul de cerc al calităţii/diagrana cauză-efect 

Crosby B. Philip 1926-2001 Conceptul zero defecte, ce facem trebuie bine 

făcut de prima dată şi de fiecare dată. 

Taguchi  Genichi   1924 Face legătura dintre calitate şi pierderile 

financiare 

Peters Thomas    1941-2002 Un management spre excelenţă centrat către 

atenţia consumatorului, personalul firmei şi 

inovaţia. 

Sursa: Paraschivescu, Andrei,Octavia,2008 

Povara alegerii unei metode, teorii sau tehnologii revine managerului făcând appel la 

cunoaşterea de sine prin puterea de a se detaşa şi a examina felul în care gândesc consumatorii şi 

proprii angajaţi, motivaţiile, trecutul şi acţiunile, deprinderile şi tendinţele noi apărute; ce-i spune 

conştiinţa care este sistemul intern de ghidare ce îngăduie să-şi dea seama când acţionează şi să nu 

contemple acţionând în mod contrar principiilor şi obiectivelor strategice. Conştiinţă ne conectează 

la înţelepciunea veacurilor şi a sufletului.[7]. Conştiinţa este universul gândirii etice, morale, sensul 

binelui şi al răului ; voinţa independentă dă puterea managerului de a înnota contra curentului, de a 

acţiona pe baza principiilor şi nu a emoţiilor sau circumstanţei.Influenţele mediului exterior şi cele 

genetice pot fi foarte puternice, ele nu ne ţin sub control. Nu suntem produsul trecutului nostru, ci al 

alegerilor noastre. Trebuie să avem responsabilitatea, adică abilitatea de a răspunde, de a reacţiona, 

de a alege dincolo de dispoziţia sau tendinţele de moment ; şi imaginaţia creativă  care joacă un rol 

foarte important în actul managerial. Imaginaţia creativă îl face pe manager să vadă împrejurările 

cele mai dificile şi să aplice tehnicile, metodele sau strategiile alese într-un mod eficient, chiar şi 

atunci când se confruntă cu situaţii noi. 

 

4. Concluzii 

Alimentaţia joacă un rol foarte important pentru sănătatea noastră iar managerul unei firme 

agroalimentare este cel care are responsabilitatea de a aduce pe piaţă un produs alimentar conform 

cu standardele impuse de calitate, transportat şi depozitat corespunzător în lanţul care cuprinde 

producătorul, distribuitorul şi consumatorul final. 
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INTELLIGENCE, MANAGERS AND COMPANIES IN 
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„SIRET-PRUT-NISTRU” 
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Abstract 

Euroregion is the territory of the local units, one side of a border, which undertakes cooperation in order to 

ensure a balance of interests and to increase the living standards of the local population. But globalization offers 

extensive opportunities for real development globally, but is manifested by uneven progress on border Euroregiuni. 

Phenomenon not always had the same dimensions and specifications. Today companies in Euroregion Siret-Prut -

Nistru want success and more customers. When you face a situation that seems hopeless, it might be appropriate to look 

at from other angles problem. For example, if you have a subordinate department and want to improve business 

performance and if you formulate the following request: "I'd like to propose ideas that would increase productivity" 

may give chest with total disinterest. However, if you ask people to find solutions that make their work easier, it is 

possible to receive proposals we expect. Success to attract customers departing from companies Euroregion. An 

important role for type clients evangelists, seen as ordinary people who have had positive experiences with firnele 

mutual relations in the Euroregion. The key to this success is based on the diversity, quality and low costs of company 

involving mentally and emotional development of vulnerable consumers. 

Key words: manager, management, emotional intelligence, development 

JEL: M, M31, JO, A2  

 

1. Introducere 

Euroregiunea Siret–Prut–Nistru, este o regiune europeană de colaborare transfrontalieră, 

înființată în 2005.În componența ei intră: județele Iași, Prahova și Vaslui din România;unitătea 

teritorială administrativă Găgăuzia din Republica Moldova; 26 raioanele din cele 32 din Republica 

Moldova: Orhei, Hîncești, Ungheni, Ialoveni, Soroca, Sîngerei, Strășeni, Fălești, Căușeni, Florești, 

Drochia, Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Telenești, Ștefan Vodă, Rîșcani, Nisporeni, Cimișlia, 

Glodeni, Leova, Rezina, Taraclia, Șoldănești, Dubăsari, Basarabeasca. Euroregiunea 

reprezintă teritoriul unităţilor locale, de o parte  şi de alta a unei frontiere, care îşi asumă 

angajamente de cooperare cu scopul de a asigura echilibrul de interese şi de a creşte nivelul de trai 

al populaţiei din zonă.3 

Dar globalizarea oferă oportunităţi extinse pentru o dezvoltare reală la nivel global, dar se 

manifestă printr-un progres inegal pe Euroregiuni.Fenomenul transfrontalier nu a avut mereu 

aceleaşi dimensiuni şi specificaţii.4 

 

2. Metodă şi metodologie 

Pentru efectuarea acestui studiu, am utilizat cercetarea documentară şi cea exploratorie, am 

urmărit conceptul şi stadiul cercetării în acest domeniu, diferitele abordări ale autorilor români şi 

străini referitoare la inteligenţă, inteligenţa emoţională a managerilor din Euroregiunea Siret-Prut-

Nistru. Am plecat de ipoteza că deşi Euroregiunea Siret-Prut-Nistru dispune de rezerve intelectuale, 

pe piaţa Euroregiunii se resimte  lipsa managerilor cu înaltă calificare în special înfirmele din 

mediul rural. 

 

                                                            
1 Ec. dr.; membru AGER - Filiala Iași; membru AJTR - Filiala Iaşi; coordonator de proiecte, Asociaţia Cultural-

Științifică „Pleiadis”, Iași, corinavgherman@yahoo.com 
2 Ing. agronom, fitosanitar şi protecţia plantelor, S.C. AGRICOST SRL, Brăila, mativasy@yahoo.com 
3 www.academia.ro,Simion Certan, Ion Certan, acesat la data de 23.03.2017 
4 www.academia.ro, Camelia Băieşu, accesat la data de 23.03.2017 
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3. Managerul, firma şi inteligenţa în Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” 

Astăzi multe firme din Euroregiunea Siret-Prut -Nistru îşi doresc succesul dar şi cât mai 

mulţi clienţi. Atunci când te confrunţi cu o situaţie care pare fără ieşire, poate ar fi cazul să priveşti 

şi din alte unghiuri problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De exemplu, dacă ai în subordonare un departament şi doreşti să îmbunătăţeşti activitatea şi 

performanţele dacă vei formula următoarea rugăminte: „Aş vrea să îmi propuneţi idei prin care să 

creştem productivitatea”, este posibil să dai piept cu un dezinteres total. În schimb, dacă îţi rogi 

oamenii să găsească soluţii prin care munca lor să devină mai uşoară, este posibil să primeşti 

propunerile pe care le aşteptai. 

Succesul pentru a atrage clienţi pleacă din firmele Euroregiunii. Un rol important îl au 

c.lienţii de tip evanghelişti, văzuţi ca simpli oameni care au avut experienţe pozitive în realţiile cu 

firnele din Euroregiune. Cheia acestui succes porneşte de la diversitatea, calitatea şi costurile reduse 

ale firmei de care să implice psihic şi emaţional evoluţia acestei categorii de consumatori. 
Figura l. Etapele de evoluţie ale consumatorlui din Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” 

 
Sursa: Autorii 

De la consumator la client este o schimbare de perspectivă. Transformarea de la client 

persoană /om, necesită anticiparea nevoilor în funcţie de personalitate, apreciere din partea firmei ca 

şi colaborator, apecierea clienţilor pentru calitatea lor de viitori managerii, proprietari sau partenerii 

de afaceri.[Adaptat după Guéguen,Nicolas, 2006] În fiecare moment managerul firmelor din 

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru trebuie să cunoască ce face concurenţa, Când ne referim la 

concurenţă, managerul trebuie să acţioneze în aşa fel încât: 

▪ să afle ce spun clientii despre firma si concurență; 

▪ ce poziție ocupă pe piață față de concurență; 

▪ să afle ce îți doresc clienții de la concurență; 

▪ să afle calea spre o nouă inovaţie. 

Partenerii cu care va colabora firma, va oferi noi locuri de muncă vor arăta calea spre 

sectorul în care activează, deşi investiţiile străine directe sunt  în cădere iar producţia a intrat pe un 
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trend descendent începând cu toamna anului 2008. De aceea un comentariu negativ făcut la adresa 

firrnei va aduce o evaluare directă, atenţie şi acţiune în relaţiile cu clieniii. 

Managerii firmelor din Euroregiunea Siret-Prut -Nistru, vor urmării trei direcţii: 

investigarea, neutralizarea prin rezolvare şi să ofere mai malt decât ar fi necesar. ldeea care stă la 

baza acestui concept este: firrna nu va putea niciodati să transforme experienţele negative ale 

clienţlor săi în experienţe pozitive dacă nu va căuta singură acele experienţe negative pentru a le 

neutaliza. Următorul pas: să cerceteze unde a greşit la proiectare, în execulie, la recepţie, după care 

trece la rezolvarea problemelor apărute. Gestionarea  mesajelor negative presupune o schimbare în 

cultura firmei. Managerul şi echipa firmei, trebuie să fie conştienţi că într-o afacere pot exista şi 

clienţi nemulţumiţi. În general, reclamaţiile clienţilor se pot grupa în cinci mari categorii: 

1) calitatea necorespunzătoare a produsului sau a serviciilor oferite; 

2) calitatea necorespunzătoare a proiectului care necesită intervenţii post-recepţie; (lăţimea 

unui culoar, mărimea unui geam, amplasarea obiectelor in bucătărie,etc); 

3) calitatea necorespunzătoare a execuţiei unui produs sau serviciu; 

4) Servicii de slabă calitate. datorită faptului că unele firme obişnuiesc să scoată în faţă oameni 

necalificaţi şi fără o pregătire tehnică în domeniu; 

5) serviciile abuzive sau infracţionale, trebuie evitate. 

▪ managerul trebuie să ştie ce înseamnă o campanie negativă la adresa imaginii firmei sale. 

Campaniile negative se pot desfăşura prin: 

» reclamatii directe; 

» observații scrise adresate firmei; 

» articole în presă; 

» articole în reviste de specialitate; 

» comentarii postate pe blog-uri; 

» povestind la rude şi prietenii,etc. 

Atitudinea pe care o ia manageml este un ingredient important pentru atingerea obiectivului 

propus. Atitudinea trebuie să fie orientaţi spre respectul faţă de client şi potenţialul de abordare şi 

schirnbare a acestuia. 

Pentru cei mai mulţii managrii ai firmelor din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru reclamaţiile 

beneficiarului, îndeosebi cele referitoare la calitatea slabă a personalului şi serviciilor prestate este 

un afront personal adus profesionalismului rnuncii lor şi faţă de etica profesională. De asemenea 

preţurile practicate să fie corecte, cailitatea să fie direct proporţională cu preţurile iar durata să fie 

cea stabilită prin contract. Nesatisfacerea acestor indicatori tehnico-economici crează o nedreptate 

clienţilor. Răspunsurile la problemele semnalate să fie rapide, personalizate şi eficiente, bazate pe 

conversaţie. Deasemenea, firma de devine client în relaţiile cu furnizorii şi aşteaptă să fie tratată cu 

respect şi consideraţie. De aceea orice reclamaţie trebuie analizată printr-un proces laborios, din 

care să rezulte[Owen,Jo,2008] : 

▪ valoarea feebedback-ului, deoarece el conţine experienţe şi adevărul, ascunse bine în 

limbajul cuvintelor; 

▪ descopera problema care a generat efectul (de natură tehnologică sau altul); 

▪ identifică persoana din firmă implicată şi deleagă să rezolve problema; 

▪ gaseste soluţia cea mai rapidă; 

▪ urmareste rezolvarea problemei la termenul fixat; 

▪ verifică personal dacă clientul e mulţumit; 

În  acelaşi timp managerul: 

▪ nu răspunde niciodată instinctiv; 

▪ evaluează corect fiecare comentariu; 

▪ să nu aibă o reacţie defensivă; 

▪ raspunde la intrebarile directe ale clientilor; 

▪ descifreaza consecinţele pe termen lung pentru firmă; 
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▪ nu transfera vina; 

▪ îsi asumă responsabilitatea. 

În acest fel, furnizorii, partenerii de afaceri sau clienţii îşi vor regăsi valoarea prin firmă şi 

firma face mai mult pentru ei: 

▪ pune întrebări pe subiectul care ştii că îi preocupă; 

▪ realizează interviuri cu oameni importanţi din firmă; 

▪ sporeste imaginea firmei prin formarea unei opinii favorabile despre echipă şi firma ta. 

Dar pentru toate astea managerul trebuie să fie o persoană instruită şi inteligentă. Inteligenţa 

emoţionala presupune să te cunoşti pe tine, să îţi admiţi slăbiciunile şi să respecţi diferenţele dintre 

oameni. Înseamnă, de asemenea, să fii deschis şi adaptabil, să manifeşti empatie, să te sincronizezi 

şi să fii capabil să comunici cu succes cu ceilalţi.[Adaptat după Goleman, Daniel,2008]. Când în 

creier se declaşează emoţiile, dintr-un motiv sau altul, în câteva secunde analizează proporţia 

riscului/avantajului şi din miliardele de reacţii/răspunsuri managerul o alege pe cea mai bună. 

Managerul se confruntă cu o mare probabilitate de soluţii, iar emoţiile generează sentimente.Un 

manager de top ar trebui să posede trei tipuri de inteligenţă: cea raţională; cea emoţională şi cea 

paranormală, trebuie să armonizeze mintea cu sufletul, iar pentru asta trebuie să se folosească 

inteligent de inteligenţa emoţională.Ce aduce nou această caracteristică? După cum observăm: 

▪ legătura dintre inteligenţa managerului (IQ) şi performanţele legate de decizie; 

▪ inteligenţa emoţională (EQ), care îi oferă o gândire eficientă în deciziile raţionale; 

▪ inteligenţa paranornală (IQP)(para = dincolo) ca o depăşire a limitelor materiale de 

înţelegere a fenomenelor, trecând din planul trei al existenţei în planul patru şi chiar al cincilea 

ajungând la o spiritualitate divină.Astfel poate anticipa efectul deciziei şi anulează orice risc; 

▪ optimismul (O), care dă speranţa că lucrurile se rezolvă până la urmă,în ciuda tuturor 

defectelor; 

▪ speranţa (S), împreună cu optimismul determină afectivitatea personală a managerului; 

▪ transa, aceea stare de extaz încât simţi că aproape nu exişti, te uiţi în jur, te minunezi şi totul 

curge de la sine.5Totul se obţine fără efort inclusiv soluţia la decizie.Această stare este momentul 

dat de inteligenţa emoţională maximă şi potenţialul de creştere aproape infinit pentru manager. 

Emană o energie pozitivă, plină de energie şi focalizată pe problema deciziei. Se pierde noţiunea de 

timp şi spaţiu iar asta înseamnă să fii pasionat de ceea ce faci. 

Dar şi managerul şi firma este legat de dezvoltarea durabilă a firmei din Euroregiunea Siret-

Prut-Nistru. Dezvoltarea durabilă este legată de conceptul de calitate a vieţii şi el cuprinde trei 

componente principale: 
Figura 2. Componente principale 

 
Sursa: Autorii 

Dar explicarea acestui fenomen nu a întrunit un consens general: 

▪ în secolul al XVIII, Montesquieu considera că dezvoltarea economică trebuie asociată cu 

clima: ţările bogate se află în zone temperate iar cele sărace la tropice; 

▪ Adam Smith, consideră că principalii factorii respnsabili pentru dezvoltare economică ţin de 

abilităţile umane, specializare, diviziunea muncii şi preţuri; 

                                                            
5 Esenţa transei înseamnă concentrarea managerului asupra unei proble de rezolvat;transa este indusă de o cncentrare 

extremă; în transă creierul lucrează la capacitatea maximă şi rezultatele sunt maxime;există foarte puţini manageri 

capabili să atingă starea de transă, motiv pentru care rezultale lor sunt subunitare faţă de absolut;grupul decizional 

trebuie să aibă un IQ ridicat de preferabil peste 160 unităţi. 
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▪ teoria dependenţei, statele bogate sunt responsabile de sărăcia celor sărace, prin dominaţia 

econmiei mondiale; 

▪ teoria neo-liberală consideră  că diferenţele pun accentul pe economiile libere faţă de cele de 

comandă; 

▪ teoriile psihologice pun accentul pe valori, atitudini şi motivaţii; 

▪ alţi specialişti consideră factorii culturali ca hotărâtori. 

Dar cel mai aproape de adevăr mi se pare teoria care justifică diferenţele economice dintre 

naţii şi prin prisma diferenţelor de inteligenţă naţională aici integrăm şi inteligenţa emoţională.  

Un mix corect între abilităţile de inteligenţă emoţională, abilităţile tehnice şi experienţa este secretul 

succesului celor care lucreaza în epoca informaţiei. [www.cariereonline.ro,Daniela Oancea,accesat 

la data de 23.03.2017]. Întorcându-ne la Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, din analiza efectuată există 

diferenţe între managerii acestei Euroregiuni şi managerii din ţară: 35% iau în calcul grupul de 

inteligenţe (ICI); 65% merg pe obţinerea rezultatelor imediate (ORI). 

 
Sursa: Date prelucrate de autori 

Un procent ridicat al managerilor din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru sunt orientaţi către 

decizii inspiraţionale, fără a analiza riscurile la care se supun, perfecţionismul sau tendinţa de a 

stabili standarde înalte, implicarea în munca, asociată cu spiritul de sacrificiu  În ceea ce priveşte 

comunicare, 90% comunică foarte puţin cu subordonaţii (NC). 

În ceea ce priveşte profilul managerului se proiecteaza un model prin calităţi ce ţin de 

organizare, determinare, integritate, comunicare, cooperare, viziune şi strategie.3,6%  dintre 

managerii văd integritatea şi corectitudinea ca făcând parte din profilul ideal al managerului. 

Motivarea este o problemă, atât pentru management, cât şi pentru subordonaţi 75% dintre manageri 

nu ştiu să motiveze.6 Apar şi unele probleme7: 

▪ inconsistenţa si o lipsa de coerenta a gandirii in termeni de rezultate; 

▪ centrarea puternica pe probleme prezente in detrimentul consolidarii performantei 

sustenabile, pe termen lung; 

▪ neîncredere în instrumentele de motivare; 

▪ deficienţe grave în procesul de recrutare şi selecţie, realizarea selecţiei după criterii 

subiective şi lipsite de concret. 

Problemele managerului intră în contradicţie cu stilul laisse-faire. Pe de o parte, tinereţea 

anumitor manageri asociată cu o anumită lipsă de maturitate în gândire, micromanagementul adică 

controlul excesiv, precum şi ponderea mare a stilului directiv. Pe de alta parte, nivelul de imaturitate 

al angajaţilor, imaturitate profesională sau a performanţei, ce necesită folosirea unui stil 

preponderent directiv. În acesta situaţie, managerul are toate motivele pentru a fi autoritar. O altă 

problemă a managerului este cauzată de neânţelegerea stilului participativ. Foarte mulţi manageri 

caută să fie plăcuţi şi mai puţin de a fi ascultaţi.  

Dar 90% dintre angajații sunt agresați la locul de muncă de către managerii lor. De exemplu, 

un manager imatur emoțional  care aduce probleme emoționale din propria istorie de viață), 

nepregătit corespunzător pentru gestionarea unui grup de oameni va reacționa cel mai probabil la 

                                                            
6 Adaptat după www.result.ro 
7 Dorin Bodea, www.result.ro 
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stresul profesional prin presiune emoţională asupra subalternilor. Managerul ar trebui să ia în 

considerare faptul că agresiunea emoțională de lungă durată asupra angajaților are efecte similare cu 

cele induse de orice altă traumă cum ar accidentele sau calamitățile. Insomnia, stările anxioase, 

stările depresive, lipsa de concentrare şi nesiguranță în luarea deciziilor sunt simptome des 

întâlnite.  Scăderea eficacității și performanței angajaților sunt efectele agresării emoționale. Într-o 

astfel de situație, managerul poate conta doar pe mai puțin de jumătate din capacitatea reală a unui 

angajat  dacă acesta este stresat, speriat că iși pierde postul, fără încredere în propria capacitate de a 

contribui la obiectivele echipei din care face parte. 

Totuși, un comportament nepotrivit la locul de muncă trebuie descurajat încă din faza 

incipientă, e de părere psihologul Miruna Stănculescu: „Dacă angajatul nu reacționează primele dăți 

când managerul țipă sau folosește un limbaj nepotrivit înseamnă că permite ca acest comportament 

să devină o regulă acceptată a relației manager-subaltern.”8 

Lipsa împlinirilor unor nevoi dă unele manifestari psihologice cum ar fi: nervozitate, 

oboseală, anxietate, etc. Însă, odată ce nevoile sunt satisfăcute, managerul își va concentra în mod 

constant energia pe un nivelul superior, fără a mai reveni la nivelele inferioare, decât în mod 

temporar, atunci când este nevoit. Cei mai buni manageri  sunt aceia care nu doar conduc, ci și 

„inspiră” grupul. Jerald Greenberg, 1994  identifică mecanismele acestei „inspirații”:  

▪ viziune coerentă și în concordanță cu valorile de bază ale grupului; 

▪ pasiune și credință fermă în această viziune; 

▪ încredere în sine, hotărâre, consecvență; 

▪ imagine personală construită în mod conștient; 

▪ modelare, grupul se va identifica cu valorile pozitive ale managerului, lăsându-se astfel 

modelat de acesta; 

▪ reprezentare externă, managerul își asumă rolul de a reprezenta grupul în fața unui mediu 

extern; 

▪ responsabilitate și încredere acordate membrilor grupului, managerul comunică așteptările 

sale, ca și încrederea că grupul le va putea împlini; 

▪ comunicare inspirațională, comunicarea managerului nu este seacă, ci însuflețită, colorată, 

puternică.   

Sunt câteva lucruri fundamentale care trebuie înţelese despre manager:  

▪ vede „mai de sus”. Aceasta înseamnă că managerul are un  context mai larg și o viziune mai 

de ansamblu, dar în același timp nu vede atât de multe detalii ca și subordonatul; 

▪ este o resursă shared. Capacitatea managerului de prelucrare a informației este aceeași cu a 

subordonatului, însă are mai multe proiecte similare cu al subordontului. Timpul alocat de manager  

proiectului său este mai mic decât al subordonatului, iar „cuantele” lui informaționale sunt mai mari 

decât ale subordonatului. Mnagerul nu poate și nu trebuie să fie la curent cu toate detaliile; 

▪ este un client. Subordonatul trebuie să îl informeze, să îi preia feedbackul, dar să îi și 

„vinzi”, respectiv ori de câte ori îi ceri ceva, să îi comunici clar beneficiile din punctul lui de 

vedere.9 

Rick Hughes, consilier principal pe probleme de psihologie organizaţională în cadrul 

Asociaţiei Britanice de Consiliere şi Psihoterapie, ne spune că şi bunăstarea emoţionala a angajaţilor 

este foarte importantă: „Grija faţă de bunăstarea psihica a angajaţilor este o atitudine care poate să 

aducă valoare adăugată firmei. Problema este că destul de frecvent întalnesc clienţi care se plâng de 

faptul că managerii îi subapreciază. Şi vorbim de o tendinţă îngrijorătoare, accentuată de climatul 

economic actual, cu totii vrem să facem mai mult, cu mai puţine resurse umane şi fără perspective 

de creşteri salariale. Numai că asta înseamnă că, personalul se simte extenuat, frustrat şi suparatˮ10. 

                                                            
8 www.portalhr.ri, Roxana Achim, Ce efecte are violența la locul de muncă asupra angajaților, accesat la data de 

23.03.2017 
9 Adaptat după www.elf.cs.pub.ro, Laborator 9 - Conducere, motivare, inteligență emoțională 
10 www.hrmanageronline.ro, accesat la data de 23.03.2017 

http://www.portalhr.ro/cum-ii-spun-sefului-ca-am-prea-mult-de-lucru/
http://www.portalhr.ro/cum-sa-oferi-un-mediu-de-lucru-eficient/
http://www.portalhr.ro/author/roxana-achim/
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Câtă dreptate are. Acelaşi fenomen se întâmplă şi în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru,unde uneori se 

lucrează peste program cu aceleaşi salarii. 

Dar ştim foarte bine că nu există decizie care să nu aibă implicare emoţională. Cuvântul 

emoție provine de la latinescul emotionis, în traducere impulsul ce aduce reacții. În psihologie este 

definită ca o modalitate de percepție a elementelor și relațiilor dintre realitate și imaginație, 

exprimată fizic prin intermediul unor funcții fiziologice, ca expresia facială sau ritmul cardiac și 

ducând până la reacții de conduită precum agresivitatea sau plânsul. Emoțiile sunt studiate și 

înțelese de psihologi și, mai recent, de către oamenii de știință din domeniul inteligenței 

artificiale[DEX,1998]. Deci, dacă ești inteligent și vrei să trăiești inteligent, înveți din experiența 

altora şi nu mai repeți aceleași greșeli. 

 

4. Concluzii 

Un manager din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru trebuie să fie în corcondaţă cu nevoile şi 

legile caracteristice veacului său. Să urmeze paşii unei dezvoltări personale dar şi ai dezvoltării 

durabile din economia zonei în care se găseşte la un moment dat cu firma sa. 
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Abstract 

In the contemporary conditions, the firm is a very complex body, which faces contradictory decisions 

regarding the tactics and strategy of development and the satisfaction of the interests of the main shareholders. At the 

micromedia level, a strong influence on the firm may have the economic power to influence the market in order to 

determine the change in the behavior of firms in an alert economic environment, consideration must be given to the 

interest of the client, who under the contemporary conditions is heterogeneous, combining productive and unproductive 

consumers with different levels of financial availability, freedom to act, economic activity in which it operates, the 

awareness of competing firms. 
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1. Introducere 

În condiţiile contemporane firma este un organism foarte complex, care se confruntă cu 

decizii contradictorii ce ţin de tactica şi strategia dezvoltării şi de satisfacerea intereselor 

acţionarilor principali. Dar firma fiind un organism complex nu-şi poate limita obiectivul doar la 

maximizarea profitului. Firmele au comportamente diferite şi în funcţiie de mediul  în care 

activează. La nivelul micromediului o influenţă puternică asupra firmei poate avea puterea 

economică de a influenţa piaţa. De exemplu China va depăşi Statele Unite ale Americii şi va deveni 

cea mai mare economie a lumii în 2025, [Centre for Economics and Business Research (CEBR)], 

Statele Unite îşi păstrează statutul de cea mai mare economie a lumii cu un produs intern brut 

estimat la 16.800 de miliarde de dolari, în spatele său aflându-se China şi Japonia. Analiştii 

apreciază că PIB-ul Chinei se va situa la 26.774 de miliarde de dolari în 2024, iar în 2025 îl va 

depăşi pentru prima dată pe cel al SUA. Decalajul dintre cele două economii va creşte până în 2030, 

când economiştii estimează că PIB-ul Chinei va ajunge la 43.700 de miliarde de dolari, iar cel al 

Statelor Unite la 34.000 de miliarde de dolari. 

În ceea ce priveşte economiile europene, la finalul acestui an Marea Britanie ar putea 

devansa Franţa. Cu un PIB estimat la 2.828 de miliarde de dolari, Marea Britanie ar deveni a cincea 

mare economie a lumii, în condiţiile în care economia franceză este evaluată la 2.827 de miliarde de 

dolari. Diferenţa dintre PIB-urile celor două ţări este, însă, foarte mică şi se încadrează în marja de 

eroare a analizei. Germania, cea mai mare economie din Uniunea Europeană, rămâne pe locul al 

patrulea la finalul acestui an, cu un PIB estimat la 3.636 de miliarde de dolari, şi îşi va menţine 

poziţia până în 2024, când va fi depăşită de India. De altfel, India, cu un PIB estimat la 3.100 de 

miliarde de dolari, va depăşi Marea Britanie în 2018, devenind cea mai mare economie din 

Commonwealth. Mai mult decât atât, analiştii preconizează că India va deveni a treia mare 

economie a lumii până în 2029, cu un PIB de peste 9.000 de miliarde de dolari. Rusia coboară două 

poziţii în clasament, de pe locul opt pe locul zece, la finalul acestui an faţă de anul trecut, în 

condiţiile în care sancţiunile impuse de UE şi SUA, deprecierea rublei şi reducerea preţului 

petrolului au condus la scăderea PIB-ului de la 2.118 miliarde de dolari în 2013 la 1.932 de miliarde 

de dolari la finalul anului 2017. 

                                                            
1 Ec. dr.; membru AGER - Filiala Iași; membru AJTR - Filiala Iaşi; coordonator de proiecte, Asociaţia Cultural-

Științifică „Pleiadis”, Iași, corinavgherman@yahoo.com 
2 Cercet., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iaşi, 

geo_tacu@yahoo.com 
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În aceste condiţii economia României joacă cu un singur pol de putere economică şi timp de 

două decenii nu s-a conturat niciun pol secundar. 

 

2. Metodă şi metodologie 

Pentru efectuarea acestui studiu, am utilizat cercetarea documentară şi cea exploratorie, am 

urmărit conceptele şi stadiul cercetării în acest domeniu, diferitele abordări ale autorilor români şi 

străini. Am plecat de ipoteza că deşi România dispune de rezerve întâmpină unele bariere 

economice şi legislative în ceea ce priveşte o dezvoltare durabilă pe termen lung. 

 

3. Rezultate şi discuţii 

Pentru a determina schimbarea comportamentul firmelor într-un mediu economic alert, 

trebuie să se ia în considerare interesul clientului care în condiţiile contemporane este eterogen şi 

îmbină consumatori productivi şi neproductivi, cu niveluri diferite de disponibilitate financiară, 

libertatea de a acţiona, reglementările juridice ale mediului economic in care activează, 

conştientizarea firmelor concurente. 

Conform teoriei economice, pot fi distinse patru moduri de abordare localizate în perioade 

diferite de timp: 

1) Modul de abordare clasic – concurenţă pură/perfectă, logica clasică, revenirea la echilibru 

este automată şi instantanee.[Jacques Généreux,2000.] 

2) Modul de abordare neoclasic – creşterea rolului monopolului şi oligopolului. De exemplu, 

modificările structurale din economia României din perioada 1994-2014, în termeni de valoare 

adăugată brută, active totale, municipiul Bucureşti deţine monopolul puterii economice. Toate 

celelalte judeţe ale ţării care ar mai putea reduce din asimetrie (Timiş, Constanţa, Cluj, Braşov etc.) 

au continuat să rămână semnificativ în urmă. Mai mult, firmele din judeţele aflate în jumătatea 

inferioară a clasamentului economic nu au reuşit să-şi amelioreze simţitor performanţele pe 

parcursul celor două decenii.  

 
Sursa: BNR, Distribuţia pe judeţe a activelor totale (milioane lei) 

Firmele înregistrate în municipiul Bucureşti controlau în anul 2014 cea mai mare parte a 

activelor totale deţinute de companiile nefinanciare din România 42 %  în scădere comparativ cu 

anul 1994, când aproximativ 46%  din active erau deţinute de companii care aveau sediul social în 

Capitală. Clasamentul primelor zece judeţe în funcţie de activele totale este completat de Ilfov, 

Timiş, Constanţa, Cluj, Braşov, Sibiu, Prahova, Argeş şi Mureş, fiecare cu ponderi cuprinse între 2 

% şi 5 %. 

Nivelul de polarizare la nivel teritorial nu s-a diminuat în ultimii 21 de ani. Regiunile cele 

mai defavorizate în anul 1994 au rămas aproximativ aceleaşi şi în anul 2014. Atât în 1994, cât şi în 
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anul 2014, cele mai scăzute valori ale indicatorilor legaţi de activele totale, contribuţia la valoarea 

adăugată brută, capitalizare etc. au fost consemnate de companiile înregistrate în judeţele Giurgiu, 

Mehedinţi, Sălaj, Botoşani, Vaslui şi Covasna. 

Conform studiului BNR, la nivel regional arată că există diferenţe sistematice în funcţie de 

originea geografică a companiei. Aproximativ 80 % din judeţe sunt responsabile pentru generarea a 

40 % din valoarea adăugată brută în termeni nominali din anul 1994, acest interval lărgindu-se în 

anul 2014. Polarizarea a rămas ridicată şi în creştere inclusiv după criteriul dimensiunii firmei. 

Decalajul între companiile aflate în partea superioară a distribuţiei şi cele din partea inferioară s-a 

menţinut atât la nivelul de ansamblu al IMM, cât şi în funcţie de mărimea acestora, indiferent dacă 

este vorba de cifra de afaceri, valoarea adăugată brută sau active totale. 

3) Modul de abordare Schumpeterian – impulsul inovării în condinţiile concurenţei 

monopolistice, inovaţia determina dinamismul economic şi profitul, iar lipsa inovaţiei face ca 

economia să stagneze sau să se limiteze la un simplu circuit care reproduce condiţiile echilibrului. 

După părerea lui Schumpeter, logica economică a capitalismului bazată pe profitul prin inovaţie 

este limitata în societatea contemporană de logica democraţiei şi blocată de o cultură din ce în ce 

mai ostilă. Schumpeter demonstrează contrar afirmaţiilor lui Marx, că nu evoluţia economică este 

aceea care condamnă capitalismul, ci poziţia crescândă dintre exigenţele economiei capitaliste şi 

cele ale civilizaţiei căreia i-a dat naştere. 

4) Modul de abordare de restaurare a competiţiei prin dereglementări şi demonopolizări prin 

colaborare şi cooperare. Colaborarea reprezintă participarea mai multor entităţi la realizarea în 

comun cu scopul realizării de interese comune în plan economic iar cooperarea trebuie folosită ca o 

treaptă superioară ce se referă la conlucrarea sistematică a unor ţări în a produce, desface,cerceta 

anumite fenomene economice şi a tinde spre spre o dezvoltare durabilă [Ştirbu,Elena,2010]. 

Dezvoltarea durabilă este legată de conceptul de calitate a vieţii şi include realizarea a trei 

deziderate cum ar fi bunăstarea economică, stabilitatea socială şi protecţia mediului. 

Un rol important în economie ar trebuie să îl aibă şi statul, un rol văzut din punctul de 

vedere al producătorului care îşi dorea absoluta libertate de acţiune şi de mişcare. Dezvoltarea 

economică a lumii industriale a dus, destul de timpuriu la apariţia nevoii unei forţe de organizare a 

tuturor forţelor economice. Saint Simon depăşeşte limitele gândiri liberale şi se pronunţă pentru un 

„guvern economic în locul guvernului politicˮDar dezvoltarea ulterioară a  forţelor de producţie a 

amplificat impactul unităţilor economice şi implicit a angrenat un întreg sistem numit statul. Şi 

astăzi statul este un instrument de necontestatcare nu numai că nu se poate sustrage unor probleme 

economice generale, dar este chemat a se implica şi în elementele reale şi concrete. 

[Denuţa,Ioan,1999]. 

Economiile de piaţă moderne sunt reglementate în principiu pe seama liberei concurenţe, a 

dreptului autonom de încheiere de contracte, pe formarea liberă a preţului în raport cu cererea şi 

oferta de pe piaţă. 

Experţii din statele dezvoltate recunosc nevoia şi sarcinile ce revin statului în economia de 

piaţă prin: 

▪ realizarea şi impunerea unei ordini în cadrul căreia se garantează libertăţile 

economice,responsabilitatea economică; 

▪ politica de instruire,formare şi educare prin care se respectă libertatea de mişcare a forţei de 

muncă; 

▪ protectia proprietăţii; 

▪ politica de alocare; 

▪ politica de stabilitate – politici fisacale, bugetare, valutare,etc.; 

▪ politica de redistribuire. 

În plan extern economic statul ar avea următoarele sarcini: 

▪ recunoasterea reciprocă internaţională; 

▪ reglementare juridică; 
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▪ negocierea şi închirierea de tratate şi acorduri comerciale şi de navigaţie; 

▪ negocierea şi încheierea de acorduei şi tratate de cooperare şi colaborare economică; 

▪ participare la diverse instituţii sau organizaţii economice internaţionale; 

▪ încheierea de acorduri internaţionale în domeniul relaţiilor financiar-valutar; 

▪ participarea la acţiuni internaţionale; 

▪ participarea la programe internaţionale economice şi de cercetare. 

Maliţa M.,în lucrarea sa „Zece mii de culori o singură civilizaţieˮ sublinia că statul a fost 

şieste principalul exponent şi apărător al interesului naţional şi arată că „este de necontestat faptul 

că statul-naţiune, ca expresie a modernităţii care se transformă îşi schimbă atribuţiile…dar de aici 

până la dispariţie este însă o distanţăconsiderabilăˮ şi remarcă că „atunci când toate resorturile 

economiei şi creării avuţiei au trecut în alte mâini, securitatea economică a populaţiei continuă să 

rămână o răspundere a statelorˮ[Maliţa,Mihai,1998]. Cu toate greutăţile care apar în planul relaţiilor 

economice România ca şi ansamblu de relaţii externe este şi va rămâne un factor de importanţă 

majoră pentru creştere şi dezvoltare. 

Creşterea economică se poate realiza prin folosirea eficientă a resurselor existente. Unii 

economişti cred că o rată de creştere a PIB-ului cu 3% pe an permite o sporire a PIB-ului potenţial 

cu 10% în trei ani şi o dublare în 23 de ani. Leszek Balcerowicz ne aminteşte că dezvoltarea 

economică este un proces ce presupune schimbări de ordin cantitativ, calitativ şi structural. O ţară 

este capabilă să se dezvolte rapid atunci când : companiile au posibilitatea de a-şi planifica 

activitatea pe termen lung ceea ce presupune stabilitate politică, legislativă şi monetară,rezultatele 

economice depind de libera iniţiativă, investiţiile nu sunt sacrificate în favoarea consumului 

imediat, deciziile cu privire la investiţii şi producţie sunt corecte [Haller,Alina,Petronela,2008] şi 

contribuie la performanţa sistemului economic. 
Tabelul 1. Performanţa în diferite faze ale sitemului economic 

Faza Tipologie Factori cheie ai activităţii 

Emergenţă fragmentat Diferenţă produs 

 specializat Capacitate tehnologică 

  Capacitate de inovare 

  Capacitate de promovare 

 de volum Capacitate tehnologică 

  Capacitate de inovare 

  Capacitate de promovare 

Creştere fragmentat Capacitate de creştere internă şi externă 

  Capacitate de inovare 

 specializat Capacitate de creştere internă şi externă 

  Capacitate de inovare 

  Îmbunătăţirea valorii 

Maturitate fragmentat Scăderea costurilor prin specializare şi 

elemente de standardizare  

 specializat Scăderea costurilor 

  Creşterea performanţelor 

  Creşterea productivităţii 

 de volum Scăderea costurilor 

  Standardizare  

  Creşterea productivităţii 

Dar, după 25 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, România apare în statistici cu o 

creștere economică, însă, nu cu o economie centralizată și cu raportări îndoielnice, ci în condiții de 

economie de piață, membră cu drepturi depline a Uniunii Europene și integrată în ceea ce se numea 

„societatea de consum”. 
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Scăderea producției, destructurarea sistemului comercial CAER al țărilor socialiste și 

pierderea piețelor de desfacere, simultan cu liberalizarea prețurilor și a cursului de schimb ne-a adus 

peste numai alți doi ani la situația catastrofală de a coborâ la mai puțin de o treime din rezultatul 

exprimat în dolari din 1988. A urmat o revenire sinuoasă, marcată la finalul deceniului de criza 

mondială și de creșterea economică negativă. 

 
Bazele pe care s-a încercat avansul producției în perioada 1992 – 1996 s-au dovedit a fi 

nestabile iar în intervalul 1997 – 1999 ne-am confruntat cu mari probleme macroeconomice, statul 

român fiind la un pas de încetarea de plăți. Reluarea creșterii economice s-a produs de-abia din anul 

2000, avansul fiind continuu până în 2008, anul în care PIB a atins cea mai mare valoare istorică în 

temeni reali. 

 
Privită în termeni reali, scăderea economică de la începutul anilor 90 apare mult atenuată. 

Reculul maxim, înregistrat în anul 1992, a fost de 25%. Problema este că am pierdut cam un 

deceniu de dezvoltare, așa încât am revenit la performanța din anul 1991 de-abia în anul 2000. De-

abia de acolo, după mutarea accentului pe sectorul privat și reformarea sistemului de impozitare al 

firmelor a început realmente creșterea economică. 

http://cursdeguvernare.ro/wp-content/uploads/2014/12/tabel-1.png
http://cursdeguvernare.ro/wp-content/uploads/2014/12/tabel-2.png
http://cursdeguvernare.ro/wp-content/uploads/2014/12/tabel-3.png
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După un sfert de secol de la schimbarea de regim din 1989, România se află pe punctul de a 

relua creșterea economică de acolo unde ajunsese în 2008, odată cu recuperarea aproape integrală a 

declinului din anii 2009 – 2010. De data aceasta, toți indicatorii macroeconomici se prezintă în 

conformitate cu cerințele impuse prin tratatul de la Maastricht, cu o inflație stabilizată și cu un curs 

de schimb excepțional de stabil. Întrebarea este dacă vom reuși să atingem și să menținem pe o 

durată medie (cinci ani) un ritm de creștere care să ne permită apropierea de media Uniunii 

Europene în materie de PIB/locuitor cu mai mult de două procente anual. Asta pentru a trece pragul 

recomandabil de 60% din această medie și a putea adera la moneda unică europeană dintr-o poziție 

acceptabilă.[www.romania după 25 de ani]. 

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană a apărut şi noţiunea de dezvoltare 

regională şi a  euroregiunilor cu scopul de a grupa economiile celor 27de state componente pe baza 

unor indicatori: venitul pe locuitor în raport cu nivelul mediu al Uniunii Europene şi rata 

şomajului/gradul de afacere a tinerilor. 
Tabelul 2. Diagrama euroregiunilor din care face parte şi România 

Nr. Euroregiunea Anul Ţări  participante 

1 Carpatica  1993 Ucraina,Ungaria,Polonia,Slovacia,România-7 judeţe 

2 Dunărea-Criş-Mureş-Tisa 1997 Ungaria,Serbia,România-4 judeţe 

3 Dunărea de Jos 1997 Ucraina,Moldova,România 

4 Prutul de Sus 1997 Moldova, Ucraina, România 

5 Giurgiu - Ruse 2001 Bulgaria,România 

6 Dunărea de Sud 2001 Bulgaria,România 

7 Dunărea Inferioară 2001 Bulgaria,România 

8 Dunărea 21 2002 Bulgaria, Serbia,România 

9 Danubius  2002 Bulgaria,România 

10 Siret-Prut-Nistru 2002 Moldova, România 

11 Dunărea de Mijloc-Porţile 

de Fier 

2005 Bulgaria, Serbia,România 

Sursa: Liviu,Andrei,2009 

Aşadar, economia Romaniei a crescut cu 5,9% în al doilea trimestru, faţă de aceeaşi 

perioada din 2016 [Institutul National de Statistica (INS)]. Această creştere economică provine din 

mărirea  producţiei industriale cu 8% şi din servicii şi  se prevede în continuare o creşterea 

economică de 5,9 % .  În semestrul I a anului 2017, produsul intern brut a crescut, comparativ cu 

semestrul I al anului 2016, cu 5,8%, pe seria brută şi cu 5,7% pe seria ajustată sezonier. Seria 

ajustată sezonier a produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii 

estimărilor pentru trimestrul II al anului 2017, fiind revizuită faţă de varianta publicată în 

Comunicatul de presă nr. 171 din 7 iulie 2017.  

 

http://cursdeguvernare.ro/wp-content/uploads/2014/12/tabel-4.png
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Tabelul 3. Evoluţia produsului intern brut trimestrial în perioada 2015 ‐ 2017, calculată ca serie brută şi serie 

ajustată sezonier 

 
Sursa: www.economia româniei 

Seria ajustată sezonier: În trimestrul II  al anului 2017, comparativ cu trimestrul anterior, 

produsul intern brut a crescut cu 1,6%, faţă de acelaşi trimestru din anul 2016,unde  produsul intern 

brut a înregistrat o creştere cu 5,7%.În semestrul I al anului 2017, comparativ cu semestrul I al 

anului 2016, produsul intern brut a crescut cu 5,7%. 

 
Serie brută: Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2016, produsul intern brut în trimestrul 

I al anului  2017 a înregistrat o creştere cu 5,9%. În semestrul I al anului 2017, comparativ cu 

semestrul I al anului 2016, produsul intern brut a crescut cu 5,8%. 

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării produsului intern brut pentru 

trimestrul II al anului 2017 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de 

volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a produsului intern brut pentru trimestrul I al 

anului 2017. Astfel, rezultatele trimestrului I al anului 2017, comparativ cu trimestrul IV al anului 

2016, au fost revizuite de la 101,7% la 101,8%. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial 

ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor 

brute şi a numărului de observaţii disponibile. 

Cu rate de creștere economică importante, gradul de prosperitate al României a urcat mai 

repede decât în alte state din Europa Centrală și de Est, dar încă ocupăm una din ultimele poziții din 

regiune. Din 2007, anul aderării la Uniunea Europeană, România a urcat până anul trecut șapte 

locuri într-un top global al prosperității, mutându-se de pe poziția 57 pe 50, din 149 de țări 

analizate. La nivelul regiunii Europei Centrale și de Est, țara noastră se află însă pe locul 11 din cele 

http://static4.libertatea.ro/wp-content/uploads/2017/08/TABEL-1.jpg
http://static4.libertatea.ro/wp-content/uploads/2017/08/TABEL-2.jpg
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16 state cuprinse în clasamentul Legatum Prosperity Index, realizat de britanicii de la Legatum 

Institute. Pe de altă parte, indicele prosperității în România are un grad ridicat de volatilitate, care 

generează risc și impredictibilitate. „În mod tradițional, toate politicile fiscale au fost prociclice, 

adică au fost relaxate când economia creștea și strânse când economia scădea, iar asta a amplificat 

volatilitatea. Această volatilitate ridicată înseamnă că în vremuri bune avem cea mai mare rată de 

creștere din Europa, dar e valabil și reversul. Vestea proastă e că în vremuri rele are cea mai mare 

cădere din Europa. Când știi că economia României crește pe steroizi, când recesiunea va reveni – 

și va reveni, fiindcă e un ciclu –, căderea României va fi mai mare decât a altor țări. Când un lucru e 

prea frumos ca să fie adevărat, cum e creșterea economică, mediul de afaceri devine precaut” [Radu 

Crăciun, Raportul Ziarului Financiar]. 

Unde stăm cel mai rău. Definirea prosperității s-a bazat pe nouă indicatori, iar cel mai rău 

stăm la capitolul „Capital social”. Cu toate că la acest capitol am înregistrat cele mai mari progrese 

dintre segmentele analizate, urcând, din 2007 până în anul 2016, 31 de locuri în topul global, în 

continuare rămânem pe o poziție joasă, abia pe locul 97. Comparativ, Austria se află pe locul  15, 

iar Slovenia – pe 22. Un indicator scăzut privind „capitalul social” arată o încredere scăzută între 

indivizi și față de instituții, dar și o implicare civică redusă. Radu Crăciun a afirmat că, de-a lungul 

anilor, cei care au condus România au comis eroarea să creadă că încrederea se câștigă repede. 

Această eroare a dus la decizii economice pripite și exagerate. Încrederea nu se câștigă când într-o 

perioadă foarte scurtă tai impozitele dramatic. Asta nu face decât să genereze neîncredere și 

îngrijorare față de sustenabilitatea acestei măsuri. România a urcat 29 de poziții la categoria 

„Mediu”, până pe locul 61 la nivel global, și 13 poziții la categoria „Libertate personală”, până pe 

locul 48. Din 2007, însă, a urcat doar un loc la capitolele Securitate și siguranță, până pe locul 46, 

respectiv Guvernanță pe locul 64.  Din păcate, lucrurile s-au înrăutățit când vine vorba de Educație, 

unde România a pierdut 8 locuri în top,până pe locul 47, de Sănătate, unde am căzut trei locuri, 

până pe poziția 85 la nivel global. De asemenea, am pierdut câte șase locuri în privința mediului de 

afaceri, până pe locul 41 și a calității economiei, până pe locul 65. Acest din urmă indicator măsoară 

satisfacția economică, așteptările față de evoluția economiei, distribuția prosperității sau calitatea 

producției. [Cimpoi Teodora,www.economiefinanţebănci]. 

În 2018, când Romania va sărbători 100 de ani de la Marea Unire, PIB-ul ţării ar putea 

atinge 200 de miliarde de euro, depăşindu-l pe cel al Greciei sau Cehiei. Comisia Naţională de 

Prognoză vede pentru 2018 un PIB de aproape 200 mld. euro, ceea ce va însemna că Romania va 

trece, foarte probabil, de economiile Cehiei şi Greciei, ţări care au doar însă cate zece milioane de 

locuitori. Borna anterioară de 100 mld. euro a fost trecută în 2006, cand PIB-ul a fost de 99 mld. 

euro. În 1990 PIB-ul era de 35 mld. euro în banii de astăzi. Dublarea PIB-ului în euro în circa zece 

ani înseamnă că putem presupune că Romania va avea un PIB de 400 mld. euro în 2027. Polonia are 

astăzi un PIB de 424 mld. euro. Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a revizuit, în prognoza de 

toamnă a principalilor indicatori macroeconomici, de la 5,2% la 5,6% creşterea economică pentru 

2017 (procent pe care se bazează şi prima rectificare bugetară), ceea ce determină modificarea 

prognozelor pe anii viitori. Astfel, PIB-ul ar urma să fie în acest an de 837 mld. lei, faţă de 815 mld. 

lei cat era anticipat în prognoza de primăvară a Comisiei naţionale de prognoză.  Această nouă 

prognoză aduce un plus de peste 22 mld. lei (aproape 5 mld. euro) la anticiparea pentru PIB-ul din 

2018, care ar urma să treacă de 900 mld. lei. Potrivit CNP, PIB-ul pe 2018 va fi de 901,7 mld. lei, 

echivalent a 198,2 mld. euro, la o creştere economică estimată de 5,5%. Cu această creştere, 

economia Romaniei ar putea sări peste cea a Cehiei şi a Greciei şi se va apropia de cea a 

Portugaliei. Deşi apreciază creşterea din 2017 la peste 5%, economiştii au dubii că rezultatele vor fi 

repetate în 2018. 

Cu o creştere economică estimată de Comisia Naţională de Prognoză la 5,6% în 2017 şi 

5,5% în 2018, Romania ar putea depăşi anul viitor economia Greciei şi pe cea a Cehiei şi se va 

apropia de cea a Portugaliei. Sigur că nici aceste ţări nu stau pe loc, dar anul trecut Romania a avut 

cea mai puternică creştere economică din Uniunea Europeană - 4,8%. Anul acesta, cu o creştere de 
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peste 5%, Romania s-ar putea situa, de asemenea, pe primul loc în Uniunea Europeană ca nivel al 

creşterii economice. În trimestrul al doilea din 2017 Romania a avut cea mai bună creştere din 

Uniunea Europeană, de 5,7%, iar în primul trimestru a avut a doua cea mai bună creştere, după 

Irlanda (5,7% faţă 6,6%). În T2 Cehia a crescut cu 4,7% (3% în T1), Grecia cu 0,8% (0,4% în T1), 

iar Portugalia cu 2,9% (2,8% în T1). Anul trecut Romania, Grecia, Cehia şi Portugalia au avut un 

PIB la o diferenţă de cateva miliarde de euro unul de celălalt - 185 mld. euro Portugalia, 175,8 mld. 

euro Grecia, 174,4 mld. euro Cehia şi 169,6 mld. euro, Romania. Bugetul Romaniei pe 2017 a fost 

construit pe o creştere economică de 5,2%, fiind estimat la 815 mld. lei (181,9 mld. euro). La 

rectificarea bugetară din această lună, estimarea de creştere economică a fost fixată la 5,6%, 

rezultand un PIB de 837,1 miliarde de lei (183,5 miliarde de euro), la un curs de schimb mediu de 

4,54 lei/euro.  Cu un PIB de 169,6 mld. euro în 2016, Romania este pe locul 17 în UE în funcţie de 

Produsul Intern Brut. Însă ţara este a şaptea ca dimensiune a teritoriului şi ca număr de locuitori. 

Cehia sau Grecia au un PIB încă peste cel al Romaniei, cu o populaţie la jumătate. 10.000 de euro 

PIB per capita înseamnă ceva, dar mai degrabă ceva departe de ţările din plutoanele fruntaşe, cu un 

PIB/capita de 30.000-40.000 de euro.[Ziarul Financiar, 2017]. 

În funcţie de paritatea puterii de cumpărare, Romania a avut anul trecut un PIB/capita de 

doar 59% din media Uniunea Europeană, faţă de 88% Cehia sau 67% Grecia, ţară pusă în genunchi 

de criza economică. În 2006 Grecia era la 99% din media Uniunea Europeană în privinţa 

PIB/capita, raportat la paritatea puterii de cumpărare, iar Romania era la 39% din această medie. 

 
Sursa: Ziarul Financiar din data de 19.09.2017 

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1481/25566/16733547/3/3-main.jpg
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4. Concluzii 

România se integrează lent în economia Uniunii Europene, dar şi în economia globală, de 

care depinde în viitor prin politicile şi deciziile luate la nivel naţional, internaţional şi de ce nu 

global. 
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http://www.gandul.info/international/marea-britanie-ia-in-calcul-reintroducerea-vizelor-pentru-romani-cand-ar-intra-in-vigoare-restrictiile-16747512?utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery_zf
http://cursdeguvernare.ro/romania-dupa-25-de-ani-i-evolutia-reala-a-pib-cresterea-economica-si-deceniul-pierdut.html
http://cursdeguvernare.ro/romania-dupa-25-de-ani-i-evolutia-reala-a-pib-cresterea-economica-si-deceniul-pierdut.html
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BUGETARE BAZAT PE PERFORMANȚĂ 
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Abstract 

Within enterprises, a growing importance have the processes oriented to improve the mechanisms of strategic 

management and business processes. Strategic management based on the Balanced Scorecard method allows an 

effective program of motivation and staff development, improvement of business process and their orientation towards 

to achieve external goals, meeting customer needs, thus achieving internal goals by increasing profit, thereby adding 

value to the enterprise. However, both in practice and in the literature there is no link between the strategies developed, 

the BSC system and the budgeting process. Especially the emphasis of this relationship is the actuality of the analyzed 

subject. 

Key words: balanced scorecard, strategy, budgeting, performance, performance indicators, strategic 

management 

JEL: G320, G322 

  

1. Introducere 

La etapa actuală de dezvoltare a economiei se acordă o atenție sporită față de dezvoltarea 

managementului strategic din cadrul întreprinderilor. Tot mai populare devin procedurile de 

prognozare a situațiilor de criză în economie, determinarea dimensiunilor și naturii consecințelor 

asupra întreprinderii, precum și planificarea ieșirii întreprinderii din situații de criză la costuri 

minime. 

Pentru întreprinderi o importanță tot mai mare o capătă procesele de îmbunătățire a 

mecanismelor de managementului strategic cât și perfecționarea business proceselor. 

Managementul strategic bazat pe metoda Balanced Scorecard, permite generarea unui program 

eficient de motivare și dezvoltarea a personalului, îmbunătățirea business proceselor și orientarea 

acestora spre atingerea obiectivelor externe, satisfacerea necesităților clienților, astfel atingând 

obiectivele interne prin creșterea profitului, în consecință aducând plus valoare întreprinderii. Astfel 

că bugetarea este cel mai eficient instrument pentru atingerea obiectivelor strategice ale 

întreprinderii. 

Analizând situația sistemului de bugetare în cadrul întreprinderilor autohtone pot fi 

evidențiate următoarele particularități: 

▪ nu există o interdependență între strategiile stabilite și indicatorii bugetați a business 

proceselor; 

▪ transparență scăzută a proceselor de bugetare; 

▪ acordarea unei semnificații scăzute procesului de bugetare. 

În ultimii ani la etapă de dezvoltare și implementare a strategiei în cadrul unei companii este 

utilizat un număr mare de instrumente auxiliare, unul dintre ele fiind bugetarea bazată pe 

performanță (BBP) prin intermediul balanced scorecard (BSC) sau tradus în limba română drept 

tablou de bord echilibrat. Însă atât în practică cât și în literatura de specialitate lipsește legătura 

între sistemul BSC și buget. Anume punerea în evidență a acestei relații constituie actualitatea temei 

analizate. 

Practica internațională a demonstrat că o dată cu implementarea bugetării bazate pe 

performanță în cadrul întreprinderilor primordial este formarea interconexiunii între indicatorii 

bugetelor și strategiile elaborate, acest lucru fiind asigurat prin aplicarea metodei BSC. 

                                                            
1 Drd., Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova, mihaila.anastasia@yahoo.com 
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Părinți ai acestui model de bugetare sunt profesorii R. Kaplan și D. Norton care la sfârșitul 

anilor 80 au elaborat o analiză amplă asupra a 12 companii. În urma cercetărilor efectuate ei au 

constatat că companiile se orientează spre atingerea indicatorilor financiari, iar pentru atingerea 

acestora ei recurg la diverse măsuri de micșorare a cheltuielilor ce țin de instruirea personalului, 

diminuarea calității produselor sau a costurilor ce țin de analiza pieței. Kaplan R. și Norton D. au 

observat că angajații de cele mai multe ori nu-și înțeleg rolul lor în realizarea strategiei 

întreprinderii, plus că nici nu sunt suficient de motivați pentru a crește eficiența realizării scopurilor 

propuse. În cele din urmă, metoda propusă de cei doi profesori, a fost recunoscută drept una dintre 

cele mai eficiente metode care unește în ea atât indicatori financiari cât și nefinanciari. Metoda a 

devenit destul de populară imediat după apariția în revista Harvard Business Review a articolului 

„The Balanced Scorecard: Measures that drive performance” (Tabloul de bord echilibrat – măsura 

care conduce spre performanță)2. 

Ideea care stă la baza metodei noi elaborate reiese din afirmația unui om de știință britanic, 

Lord Kelvin, care încă cu un secol înaintea lui R. Kaplan și D. Norton a spus: „Eu deseori spun, 

când poți măsura și exprima printr-un număr ceea ce spui, atunci știi ceva despre acel subiect, altfel, 

cunoștințele tale sunt sărace și te satisfac în mică măsură. Dacă nu poți măsura acest lucru, nu poți 

îmbunătăți acest lucru”3 [22 p.]. 

Ca rezultat al literaturii studiate constatăm că procesul de bugetare bazat pe performanță este 

format din trei elemente: 

▪ rezultatul final al unei performanțe; 

▪ strategiile, care reprezintă mijloacele utilizate pentru atingerea rezultatului; 

▪ acțiunile efectuate cu scopul de atinge rezultatul final. 

Reieșind din elementele enumerate mai sus putem observa legătura vădită între acțiunile 

specifice întreprinse de o întreprindere și nemijlocit rezultatul final. Astfel că metoda de bugetare 

bazată pe performanță este una dintre cele mai bune metode orientată spre distribuirea eficientă a 

resurselor existente, pentru atingerea unor obiective specifice. BBP se impune ca o metodă nouă și 

modernă, superioară metodelor tradiționale de bugetare.  

Scopul și sarcinile sistemului de bugetare în cadrul întreprinderii sunt stabilite de către 

proprietarii acesteia prin implicarea activă a membrilor din top-management. Dacă această etapă se 

va derula corect, managementul întreprinderii va avea posibilitatea de a combina într-un mod 

eficient și echilibrat un sistem de instrumente de management strategic, marketing, producere și 

dezvoltarea a personalului. 

BBP este bazată pe două idei fundamentale: 

▪ în timp ce o compania este orientată spre maximizarea profiturilor, ea nu trebuie să uite de 

strategiile stabilite, precum și menținerea unui echilibru în diferite domenii de dezvoltare; 

▪ managementul trebuie să gestioneze procesele astfel încât compania să fie condusă spre 

atingerea anumitor obiective, și mai puțin să analizeze cifrele ce se referă la perioadele anterioare 

(cum ar fi, cum a crescut/micșorat profitul trimestrului precedent și de ce?), însă mai mult să se 

preocupe de viitor (de exemplu: cum să acționeze pentru a păstra sau a câștiga clienți noi). 

Până nu de mult, tipic pentru majoritatea întreprinderilor activitatea de bugetare și controlul 

asupra realizării acestuia nu aveau nici o legătură cu planificarea strategică, bugetul fiind doar un 

instrument de control. Din acest motiv atenția managementului era axată în mare parte asupra 

obiectivelor pe termen scurt. Anume acest decalaj între managementul strategic și operațional, a 

constituit de regulă principalul motiv a neîndeplinirii planurilor strategice. Această ipoteză a stat la 

baza cercetărilor lui R. Norton și D. Kaplan, care spuneau că gestionarea doar în baza indicatorilor 

                                                            
2 Kaplan R., Norton D., The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance, Harvard Business Review, Jan. – 

Feb. 1992, 72 p. 
3 Collins M.W., Dougal R.C., Konig C.S., Ruddock I.S., Kelvin, Thermodinamics and the Natural Word, 2014, WIT 

Press, Southampton, Boston, 454 p. 
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financiari, nu oferă suficiente informații necesare pentru a lua decizii corecte în timp util4 [p. 215-

216]. 

După mai multe discuții și analize din punct de vedere teoretic și practic s-a  constatat că 

structura optimală care cuprinde toate aspectele de management ale unii întreprinderi, este formată 

din următoarele patru elemente sau perspective: finanțe, clienți, procese, învățare și creștere 

(dezvoltare). În schema nr. 1 este prezentată clasificarea posibililor scopuri strategice în dependență 

de cele patru perspective, precum și întrebările a căror răspuns va trebui să le găsească persoanele 

implicate în cadrul elaborării modelului dat.   

Dacă analizăm perspectiva finanțe, se referă la misiunea de bază a unei companii și anume 

aceea de a obține profit. Este de remarcat faptul că în cadrul gestiunii întreprinderii pot fi folosiți 

numeroși indicatori financiari însă în cazul acesta accentul se va pune numai pe acei care se 

focusează strategia aleasă. Indicatorii selectați pot fi: diverse tipuri ale rentabilității, costurile totale 

ca procent din veniturile planificate, venitul din vânzări pe anume segmente de piață, sau pe 

anumite tipuri de produse. 

Perspectiva clienți poate fi analizată prin două prisme și anume, prima care arată cum 

compania este poziționată pe piață și a doua – atitudinea consumatorilor față de produsele și 

serviciile întreprinderii. Indicatorul de bază va fi cota de piață deținută de întreprindere, după care 

urmează creșterea vânzărilor pe anumite segmente de piață sau produse, creșterea numărului de 

clienți noi etc. 

Ca urmare a stabilirii strategiilor și scopurilor în cadrul perspectivelor Finanțe și Clienți, 

putem înțelege care procese interne urmează a fi îmbunătățite și sunt critice pentru atingerea 

obiectivului ales. Această perspectivă poate fi caracterizată de următorii indicatori: timpul mediu 

necesar producerii unui produs, raportul între cheltuielile privind personalul și venitul din vânzări, 

nivelul de utilizarea a utilajului sau nivelul de încărcare a personalului etc.  

Scopul perspectivei învățare și dezvoltare se referă la elaborarea infrastructurii necesare sau 

favorabile realizării strategiei stabilite. Elementele de bază ale acestei perspective sunt: resursele 

umane, cunoștințele, inovațiile, tehnologiile, sistemele informaționale. Drept exemplu de indicatori 

pot fi: mărimea investițiilor în creșterea capacității de producție, fluxul personalului, creșterea 

numărului persoanelor participante la diverse trening-uri etc.   

Astfel concluzionăm că BSC descrie traiectoria de dezvoltare a strategiei companiei. R. 

Norton și D. Kaplan, în baza experienței acumulate de întreprinderile care au implementat această 

metodă au stabilit că BSC poate fi utilizată nu doar pentru formularea strategiilor, dar și pentru 

gestionarea business proceselor orientate spre realizarea acestora. Menționăm faptul că cele patru 

perspective, descrise mai sus, nu poartă un caracter autonom, dimpotrivă acestea se bazează pe o 

logică fundamentală de conducere a unui business, susținând „principiul de cauzalitate”5 [p. 33], 

care constă în legătura cauză – efect între elementele sistemului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Акмаева Р., Сратегический менеджмент, 2010, Wolters Kluwer, Москва 424 c. 
5 Прайснер А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте. M.: Издательский дом 

Гребенникова, 2007 г., 304 с. 
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Figura 1. Clasificarea posibililor strategii în dependență de cele patru perspective finanțe, clienți, procese 

interne, învățare/dezvoltare 

 
Sursa: elaborat de autor 

Înainte de a analiza legătura între sistemul bugetar bazat pe performanță si metoda BSC, 

propunem sistematizarea cauzelor principale de dezamăgire a companiilor în cadrul cărora 

implementarea acestei metode a eșuat. 

În primul rând probleme pot fi legate de alegerea scopurilor strategiei6 [p. 52]. De exemplu, 

scopurile stabilite nu corespund nevoilor și oportunităților reale ale companiei, nefiind clar 

semnificația obiectivelor în perspectivă, accentul fiind pus pe indicatori pe termen scurt.  

În al doilea rând sunt problemele legate de managementul întreprinderii și gestionarea 

resurselor umane, cum ar fi: o atenție scăzută proceselor de comunicare între diferite nivele ale 

managementului, lipsa delimitării nivelelor de responsabilitate pentru îndeplinirea diferitor 

indicatori de performanță ș.a. 

                                                            
6 Никифорова Е., Резникова Н. Система сбалансированных показателей: интегрированный менеджмент. 

Проблемы теории и практики управления, Ленанд, №3, 2006 г., 46 - 53 c. 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9593
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În al treilea rând, prezența așa numitei „barierei operaționale”, care presupune că, chiar 

dacă întreprinderea are stabilite strategii de dezvoltare, lipsește conexiunea acesteia cu procesul de 

bugetare operațional7 [p. 106]. Anume această problemă, din punctul de vedere al autorilor și 

constituie principalul motiv pentru eșecul implementării și dezvoltării metodei BSC. 

Astfel ca un prim pas necesar de efectuat până la elaborarea planului de acțiuni necesar 

implementării metodei date, se recomandă efectuarea unei analize a situației curente existente în 

cadrul întreprinderii. Acest lucru este necesar deoarece conform studiului realizat de revista 

Fortune, doar 10% din companii își realizează cu succes strategiile alese, unul din motivele 

principale fiind lipsa de coordonare a planurilor strategice cu activitățile zilnice ale angajaților.8 Un 

alt studiu realizat de Harvard Business School asupra 937 de companii mondiale s-a stabilit că 97% 

din cazurile nerealizării strategiei a fost motivul realizării incorecte a acestora; 93% din personalul 

interogat nu percepe legătura între rezultatul muncii sale cu strategiile companiei.9  

Astfel scopul de bază a bugetării bazate pe performanță prin intermediul metodei BSC este 

de a traduce strategia formulată în cifre și în măsuri concrete orientate spre realizarea acesteia. De 

exemplu în cazul în care a fost formulat scopul „De a majora nivelul de satisfacere a clienților”, nu 

este clar din start, cum vom măsura sau în ce se va măsura acest nivel de satisfacere, astfel BSC 

vine ca instrument de înlăturare a acestor neclarități. 

Condiția de bază pentru păstrarea legăturii între metoda BSC și bugetarea orientată spre 

performanță este focusarea asupra strategiilor, deoarece anume acest lucru va contribui la limitarea 

scopurilor propuse. Acest lucru este important, fiindcă un număr prea mare de scopuri alese poate 

să ducă la dezorientarea angajaților, iar un număr prea mic va duce la orientarea doar spre aspectele 

financiare.  

Numărul scopurilor alese desigur va varia în dependență de strategie, dimensiunile 

întreprinderii, gen de activitate. Însă dacă ne referim la o companiei de dimensiuni mari (grup), 

atunci numărul optimal ar fi între trei și cinci, doar pentru nivelul de top. Desigur sistemul dat este 

elaborat și pentru celelalte structuri și departamente ale întreprinderii, ceea ce presupune că în cazul 

existenței mai multor subdiviziuni numărul scopurilor stabilite poate varia de la zece până la o sută. 

Principiul de bază în selectarea obiectivelor strategice cât și a  indicatorilor KPI în cadrul grupului 

se recomandă a fi „cascadarea” acestora, prin impunerea în primul rând a unor indicatori generali la 

nivel de întreprindere, după care are loc desfășurarea acestora pe diverse nivele. Prin stabilirea 

indicatorilor generali se permite alinierea tuturor întreprinderilor din cadrul grupului și 

comparabilitatea acestora între ele sau cu alte întreprinderi concurente.    

Nicidecum nu putem vorbi despre existența unor schema standarde de organizare a 

procesului de bugetare prin intermediului BSC, deoarece ambele au ca scop prezentarea unei 

strategii concrete. Astfel fiecare companie în parte are specificul său de activitate, dimensiuni, 

structură, probleme care în mod obligatoriu trebuie considerate în procesul de bugetare.  
Tabelul 1. Legătura între scopurile strategice, indicatorii BSC și procesul de bugetare 

Scopul strategiei Indicatori Legătura cu procesul de bugetare 

Perspectiva FINANȚE 

Majorarea semnificativă a veniturilor Diferite tipuri de rentabilități (în 

dependență de specificul activității 

desfășurate) 

Așa gen de indicatori sunt utilizați la 

întocmirea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli 

Realizarea unei structuri competitive 

a costurilor 

Raportul între costuri totale sau 

grupe de costuri către venituri din 

vânzări planificate (%) 

Așa gen de indicatori sunt utilizați la 

întocmirea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli 

Majorarea volumului de vânzări Venitul din vânzări Venitul din vânzări se regăsește în 

                                                            
7 Хервиг Р. Фридаг, Вальтер Шмидт. Сбалансированная система показателей. Руководство по внедрению. М. 

Омега-Л, 2006 г., 266 с. 
8 Исследование Fortune. Причины неудач руководителей компаний http://balancedscorecard.ru/i1.htm (vizitat 

26.06.2017) 
9 Проблематика построения и внедрения системы целеполагания http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3587 

(vizitat 26.06.2017) 

http://balancedscorecard.ru/i1.htm
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3587
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Bugetul de Vânzări 

Perspectiva PROCESE INTERNE 

Standardizarea produselor Ponderea costurilor pentru aceleași 

componente în raport cu costul total 

al materialelor 

Această informație se găsește în 

Bugetele costurilor directe de 

materiale 

Aplicarea efectului de sinergie Raportul dintre Cheltuielile pe 

personal și venitul din vânzări (%) 

Această informație se găsește în 

Bugetele de remunerare a muncii pe 

subdiviziuni 

Raționalizarea timpului de 

îndeplinire a comenzilor 

Nivelul de utilizare a utilajului Această informație se găsește în 

Bugetul volumului de producere 

Perspectiva ÎNVĂȚARE / DEZVOLTARE 

Creșterea cotei personalului calificat Majorarea numărului persoanelor 

participante la diverse trening-uri 

Această informație se găsește în 

Bugetul de Cheltuieli (subcapitolul 

Alte cheltuieli legate de personal) 

Perspectiva CLIENȚI 

Creșterea cotei de piață Creșterea cotei de piață în suburbii  Informația despre volumul vânzărilor 

pe diverse regiuni sau canale se 

găsește în Bugetul vânzărilor 

Sursa: elaborat de autor 

În Tabelul de mai sus este prezentată prin exemple generale, interconexiunea între posibilele 

scopuri strategice, indicatorii BSC și diverse tipuri de bugete. Cu siguranță această listă poate fi 

desfășurată și detaliată până la cele mai mici nivele din cadrul unei întreprinderi. Desigur se va 

putea afirma că strategiile pot fi integrate în cadrul sistemului de bugetare operațional și fără 

implementarea metodei BSC, însă avantajul acestei metode este în primul rând faptul că informația 

este prezentată într-un format vizibil, clar și pe înțelesul tuturor, ceea ce nu putem spune despre 

documentele voluminoase în care de obicei sunt descrise strategiile. De obicei acestea conțin foarte 

multă informație suplimentară care nu este de folos procesului de bugetare, astfel aspectele cheie 

fiind foarte greu de delimitat, pe când metoda BSC explică asupra căror aspecte trebuie de atras 

atenție în procesul de bugetare. 

Formarea echipei de lucru este o altă condiție obligatorie de realizat pentru o integrare cu 

succes a noului model de bugetare. Există trei variante posibile în ceea ce privește componența 

echipei de lucru. Prima - entitatea poate apela la serviciile unei companii de consulting, Doi – poate 

forma echipa din angajații diferitor departamente, Trei – varianta combinată, când vor participa 

angajați ai companiei împreună cu câțiva specialiști în acest domeniu. Mărimea echipei desigur va 

depinde de mărimea proiectului și a obiectului, care este de fapt dimensiunile companiei. 

Membri ai echipei de lucru se recomandă a fi reprezentanți a tuturor departamentelor. 

Scopul Echipei fiind organizarea întâlnirilor regulate, unde se vor discuta și stabili obiectivele, 

identifica problemele apărute și a analiza rezultatele obținute. Reieșind din necesitatea delegării 

însărcinărilor după principiul „de sus – în jos”, apare necesitatea identificării „persoanelor cheie” 

care vor participa în cadrul întrunirilor dedicate procesului de bugetare. Aici trebuie să atragem 

atenția la abilitățile acestor „persoane cheie”, care trebuie să fie competente în domeniul în care au 

fost delegați de managerii departamentelor lor, inclusiv ar trebui să dețină și aptitudinile de a putea 

lua decizii la un moment dat. Aceste persoane desigur pot fi Șefi de secții sau de departamente, 

specialiști superiori, dar nemijlocit și persoane implicate direct în diverse procese specifice 

activității desfășurate, însă în mod obligatoriu se recomandă ca membru un specialist în bugetare a 

departamentului financiar. 

Considerăm că succesul proiectului dat va fi asigurat numai prin implicarea sută la sută a 

tuturor angajaților însă departamentul responsabil pentru implementare, realizare și control va fi 

departamentul financiar. 

Un alt factor care ar favoriza implementarea și punerea în aplicarea a acestui proiect este 

modul în care în cadrul întreprinderii este organizat sistemul informațional. Specialiștii în domeniul 

sistemelor informaționale susțin că există mai multe avantaje în ceea ce privește utilizarea 
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tehnologiilor informaționale în procesul de implementare a unui sistem de bugetare și astea ar fi10: 

Operativitatea furnizării de date necesare; Posibilități de efectuare a analizelor; Crearea unei baze 

de date unice; Raportarea în timp util despre abateri; Economia resurselor necesare pentru angajarea 

personalului implicat în prelucrarea datelor. 

Însă dacă întreprinderea se află într-o fază incipientă de dezvoltare, nu se recomandă 

investirea unor sume mari în diverse produse IT,  până când entitatea nu va avea stabilită o structură 

clară a business proceselor. Din punctul nostru de vedere foarte eficiente pentru astfel de proiecte 

sunt produsele standarde oferite de Microsoft Office și anume Excel, a căror funcții pot asigura și 

cuprinde în sine practic toate cerințele care le putem avea față de un program software.  

 Una din cerințele de bază față de metoda BSC din punctul de vedere a procesului de 

bugetare este asigurarea transparenței și măsurabilitatea obiectivelor strategice. Ceea ce înseamnă 

că obiectivele strategice pe termen mediu și lung trebuie transformate în sarcini concrete prin 

prisma celor patru perspective analizate mai sus.  

Logica metodei BSC permite trasarea unei linii de diferențiere între obiectivele strategice și 

obiectivele activității operaționale. La elaborarea BSC se analizează anume acele obiective critice 

necesare pentru atingerea succesului companiei și atât de necesare pentru realizarea strategiilor 

alese. 
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Abstract 

The development and internationalisation of large and complex entities are booming phenomena which 

through their activity and operating environment have imposed a new system of management-controlling, whose role is 

the development of information tools designed to allow the responsibles to achieve the proposed goals and to make the 

most effective decisions in a timely manner. Thus, the implementation of the controlling system by the business 

environment facilitates the effective development of the entity activity and leads to the growth of the sustainable 

economy. This fact, indispensable can generate population and society welfare. 

This study presents the results of the research regarding the impact of the controlling in the development of the 

economic activity of the entity, which was developed with the involvement of specialists in the field from the Republic of 

Moldova. In order to assess the existing situation of the controlling within the domestic entities, as well as the impact of 

the controlling system on the managers' activity, evaluation of perception of controlling within the entity, it was made 

an exchange of information with the managers from the business environment.To put emphasis on the need to improve 

the controlling system a questionnaire has been developed. The sample of the collected information was comprised of 

14 entities from different branches of activity and different organizational-legal forms and 37 managers.This activity 

was aimed to detect problems and to elaborate recommendations in order to increase the performance of the economic 

entities. Also by this study was appreciated the importance of the functions and tasks of the controlling by setting some 

key objectives in accordance with the purpose and direction of action within the entity. 

Key words: controlling, economic, entities, impact, manager 

JEL: G320, M41 

 

1. Introducere 

Transformările economice şi sociale la nivel global au determinat schimbarea modului de 

gândire şi evoluția afacerilor companiilor. Sunt tot mai frecvente dezbaterile publice la nivel 

internaţional pe tema dezvoltării responsabilităţilor entităților, comportament care ar trebui să 

respecte fundamentele conceptului de dezvoltare durabila. Trebuie să remarcăm faptul că entitățile 

moderne sunt evaluate deja în funcţie de contribuţia la viaţa socială a comunităţii din care fac parte 

şi a politicii de protecţie a mediului înconjurător, dincolo de performanţele economice, calitatea 

produselor şi politica de comunicare. Or, pentru a face faţă ritmului evoluţiei economice, entitățile 

sunt nevoite să se adapteze unor cerinţe noi, diferite de cele tradiţionale.  

 Condițiile actuale de funcționare a subiecților economici înaintează cerințe pentru 

perfecționarea proceselor de gestiune a entităților în ceea ce privește optimizarea și eficientizarea 

managementului, precum și cercetarea continuă a opțiunilor pentru atingerea obiectivelor propuse. 

Nivelul de operativitate și fiabilitate a evidenței financiare, contabile, controlul și profunzimea 

analizei trebuie să fie atât de mare, încât apare necesitatea creării unui singur suport informațional 

care ar comasa toate funcțiile de management și le-ar integra într-un singur sistem.  

Astfel, controllingul este considerat unul dintre cele mai importante direcții în dezvoltarea 

teoriei și practicii manageriale, a evidenței contabile, controlului și analizei activității economico-

financiare a entității. Controllingul face posibilă furnizarea informațiilor necesare în timp util la 

diferitele nivele de management. 
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Studiind literatura de specialitate și în special, bazându-ne pe viziunea renumiților 

economiști Mann R. și Maier A. [1; pag. 96], savantului rus Biriucov V. [2; pag.8] și Bașcatova Iu. 

[3], profesorului român Brătianu C. [4; pag.VII] și economistului român Mazarachi C., [5; pag. 

258], concluzionăm: controllingul este un concept ce caracterizează procesul de gestiune a 

entității: finanțele și evidența contabilă, managementul și marketingul. Controllingul are 

capacitatea de a integra și coordona activitatea diferitelor servicii/departamente pentru a favoriza 

realizarea scopurilor operaționale și strategice.  

Referindu-ne la Republica Moldova, constatăm că în ultimul deceniu, dezvoltarea gândirii 

economice a influențat apariția unor interpretări și percepții diferite privind controllingul, precum:  

„auditul intern”, „control intern”  sau „partea principală a evidenței contabile și a bugetării”.  

Deci, controllingul reprezintă un fenomen relativ nou în teoria și practica managementului 

contemporan, care a apărut la interferența programării și analizei economice cu gestiunea evidenței 

contabile. Controllingul ridică gestiunea entității la un nivel calitativ nou, integrând, coordonând și 

orientând activitatea agentului economic spre realizarea scopurilor propuse.  

În acest context, ne propunem pentru început, să stabilim obiectivele-cheie în conformitate 

cu direcția de acțiune a controllingului (vezi tabelul 1).   
Tabelul 1. Scopul și obiectivele controllingului în cadrul entității 

Scop Obiective-cheie în conformitate cu scopul și direcția de acțiune 

Realizarea obiectivelor 

stratecige și operaționale ale 

entității economice 

Controllingul strategic: 

▪ Stabilirea obiectivelor strategice calitative ale entității. 

▪ Identificarea principalilor indicatori controlabili. 

▪ Responsabilitatea pentru planificarea strategică.  

▪ Compararea și analiza planurilor (normelor) cu indicatorii efectivi. 

Controllingul operațional: 

▪ Determinarea obiectivelor strategice în secțiunea operațională; 

▪ Analiza impactului abaterilor asupra realizării bugetelor curente. 

▪ Motivarea și crearea sistemelor de informare. 

Asigurarea metodologică 

privind susținerea principalelor 

funcții ale managementului 

 

▪ Formarea și dezvoltarea procesului de (bugetare) programare managerială 

complexă. 

▪ Elaborarea metodelor de (bugetare) programare managerială. 

▪ Determinarea informațiilor necesare pentru (bugetare) programare 

managerială, a surselor de informare și modalităților de obținere a 

acestora. 

▪ Elaborarea arhitecturii sistemului informațional, standardizarea 

mijloacelor de informare, selectarea metodelor de procesare și prelucrare a 

informațiilor. 

Programarea și monitorizarea 

proceselor manageriale în 

entitate  

 

▪ Crearea sistemului de management pentru realizarea obiectivelor curente.  

▪  Monitorizarea fluxului de informații privind obiectivele de viitor; 

▪ Orientarea managementului de vârf spre luarea deciziilor manageriale.  

▪ Orientarea calculelor economico-financiare spre luarea deciziilor 

justificate din punct de vedere economic. 

▪ Stabilirea criteriilor cantitative și calitative de activitate. 

▪ Înregistrarea și evaluarea activităților realizate. 

▪ Analiza strategică a factorilor interni și externi. 

▪ Formarea controlului privind strategiile. 

Gestionarea activității tuturor 

departamentelor structurale în 

vederea realizării obiectivelor 

stabilite 

 

▪ Asigurarea utilizării raționale și efective a resurselor. 

▪ Asigurarea utilizării optimale a oportunităților disponibile. 

▪ Evaluarea operativă și obiectivă a punctelor forte și slabe. 

▪ Minimizarea situațiilor de criză a entității.  

▪ Gestionarea procesului de analiză curentă și reglementarea indicatorilor 

planificați și efectivi. 

Asigurarea suportului 

informațional pentru deciziile 
▪ Selectarea celor mai eficiente structuri ale sistemului de management. 

▪ Determinarea sarcinilor și funcțiilor contabilității, planificării, 
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manageriale controllingului și de luare a deciziilor. 

Prognozarea și minimizarea 

situațiilor de criză în entitate 
▪ Identificarea problemelor și ajustarea activității entității înainte ca acestea 

să genereze crize economice. 

▪ Sprijinul informațional al procesului de (bugetare) planificare. 

Asigurarea tehnologiei eficiente 

de gestiune și adaptarea rapidă a 

entității la schimbările de mediu  

▪ Pregătirea  deciziilor privind planificarea strategică. 

▪ Planificarea financiară (bugetarea) în cadrul entității. 

▪ Reorganizarea proceselor de business. 

▪ Pregătirea soluțiilor privind gestionarea resurselor entității. 

▪ Pregătirea deciziilor privind dezvoltarea investițiilor entității.  

▪ Crearea condițiilor-cadru pentru schimbul de informații inovatoare. 

Sprijinirea procesului intern de 

gestionare și luarea deciziilor 

prin  selectarea și prelucrarea 

rațională a informației 

▪ Analiza deciziilor manageriale. 

▪ Obținerea și prelucrarea informației. 

▪ Coordonarea obținerii și pregătirii informației conform necesităților. 

Asigurarea suportului 

informațional pentru luarea 

deciziilor manageriale la toate 

etapele ciclului de viață al 

produsului 

▪ Crearea și planificarea produsului (serviciilor). 

▪ Planificarea (cheltuielilor) costurilor. 

▪ Bugetarea. 

▪ Evidența contabilă. 

Colectarea și furnizarea 

informației pentru fondatori 

(suportul informativ pentru 

luarea deciziilor) 

 

▪ Controlul ratingurilor, benchmarking. 

▪ Gestionarea calității și cunoștințelor. 

▪ Consultările juridice și tehnice. 

▪ Calculul investițiilor. 

▪ Planificarea / bugetarea etc. 

Formarea strategiei de 

dezvoltare și evaluarea realizării 

acesteia 

▪ Planificarea strategică. 

▪ Controlul strategic. 

▪ Dispersarea controllingului strategic și operațional conform direcțiilor-

țintă și a surselor de informație. 

▪ Colectarea și analiza datelor privind influența factorilor externi. 

Gestionarea costurilor 

(cheltuielilor) 
▪ Controlul îndeplinirii sarcinilor. 

▪ Determinarea abaterilor de la norme. 

▪ Stabilirea cauzelor abaterilor. 

▪ Identificarea persoanei responsabile. 

▪ Soluții. 

Crearea sistemului eficient 

pentru adoptarea, 

implementarea, controlul  

și analiza deciziilor manageriale 

▪ Organizarea sistemului eficient de evidență a operațiilor și a rezultatelor. 

▪ Implementarea sistemelor de planificare a controlului și a analizei 

activităților. 

▪ Asigurarea motivării personalului.  

▪ Automatizarea sistemelor de evidență. 

Asigurarea profitabilității și a 

creșterii valorii entității 
▪ Participarea la definirea strategiei, coordonarea scopurilor corporative. 

▪ Diseminarea informațiilor despre strategie în cadrul entității. 

▪ Participarea la elaborarea deciziilor tactice pentru realizarea strategiei. 

▪ Elaborarea și implementarea metodelor și procedurilor de control. 

Sursa: elaborat de autori în baza: [2], [4], [8]. 

Analizînd informația oferită de tabelul 1, putem concluziona ca scopul și obiectivele 

controllingului țin de orientarea procesului de gestiune spre atingerea succesului, sprijinirea 

procesului intern de management și luarea deciziilor prin selectarea și prelucrarea rațională 

informației. Un alt moment important, este suportul informațional pentru luarea deciziilor 

manageriale la toate etapele ciclului de viață al entității etc. 

 

2. Metodologia și rezultatele cercetării 

Scopul principal al cercetării este de evalua viziunea specialiștilor din domeniu și a analiza 

situația reală a controllingului în cadrul entităților autohtone, în vederea elaborării recomandărilor 
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pentru creșterea performanțelor agenților economici. În calitate de metode concrete de studiu au fost 

folosite: metoda documentară, bazată pe accesarea și studierea surselor bibliografice, analiza 

economică, metoda analitică, metoda sintezei, comparației, analogiei şi altele.  

De asemenea a fost realizată o cercetare teoretico-aplicativă în cadrul unui anumit eșantion 

de entități economice din Republica Moldova, tipul informațiilor generate fiind cele cantitative. Prin 

cercetarea de față s-a urmărit identificarea locului actual pe care îl deține controllingul în procesul 

de gestiune a entității, eventualele deficiențe, dar și perspectivele de dezvoltare. 

Pentru efectuarea cercetării a fost elaborat un chestionar care a cuprins 6 întrebări. 

Eșantionul respondenților fiind alcătuit din 37 de manageri (director executiv, director financiar, 

contabil șef, manager departament) de la 14 de entități din diferite ramuri de activitate cu diverse 

forme organizatorico-juridice (3 entități de prestări servicii; 6 entități producătoare; 2 instituții de 

prestări servicii medicale; 3 entități comerciale), cu un număr mai mare de 10 de angajați, deoarece, 

considerăm că la entitățile cu un număr mai mic de angajați, controllingul poate avea un caracter 

formal. Departamentele în cadrul cărora controllingul își găsește o funcționalitate maximă sunt 

Departamentul de contabilitate și Departamentul financiar (în dependență de structura 

organizatorică). Exercitarea contollingului într-o entitate mică sau mijlocie, de obicei este parte 

componentă a contabilității de gestiune. 

 

3. Rezultatele cercetării 

Analizând răspunsurile respondenților, referindu-ne la faptul dacă „Există sau nu în cadrul 

entității Dvs. sistemul de controlling?”, constatăm că 35% apreciază că nu există și 8% - pentru 

prima dată aud despre acest termen. În același timp, 19% dintre respondenți consideră că există 

sistemul de controlling în cadrul entității la nivel avansat și aici ne referim în deosebi la entitățile 

multinaționale, precum ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA, „Orange” SA, „Lukoil Moldova” 

SRL, ÎCS „Metro cash & Carry Moldova” SRL, „Medpark International Hospital”, etc., iar 24% 

dintre angajații intervievați, consideră că sistemul de controlling există doar pentru unele segmente 

din cadrul entității și 14% au răspuns că sunt în faza de implementare a acestui sistem. Aici ne 

referim preponderent la entitățile autohtone. 
Figura 1. Aprecierea situației existente a controllingului la entitățile autohtone 

19%

24%

14%

35%

8%

1. Există sau nu în cadrul entității Dstră sistemul de controlling?

Da, nivel avansat

Da, doar pentru unele segmente

În faza de implementare

Nu există

Prima dată aud

 
Sursa: elaborat de autori 

Următoarea întrebare a sondajului reflectă „Cum influențează sistemul de controlling asupra 

activității managerilor (șefilor de departamente)?”. La ea au răspuns cei care consideră că acest 

sistem nu există precum și cei care pentru prima dată aud de această noțiune. 

Cu referire la răspunsurile managerilor intervievați, constatăm că 41% consideră că 

controllingul, le este util în luarea deciziilor manageriale, 27% - au indicat că controllingul reduce 

riscurile de apariție a erorilor în activitatea managerilor, 16% din respondenți susțin că sistemul de 

controlling crește responsabilitatea managerilor, iar 8% - consideră ca controllingul limitează 

oportunitățile managerilor și reduce sarcinile managerilor (fără a specifica). Generalizînd, 

considerăm, că sistemul de controlling este foarte util managerilor avînd responsabilitatea de a 

asigura transparența în ceea ce privește rezultatele, strategiile, procesele de bugetare etc. 
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Figura 2. Influența sistemului de controlling asupra activității managerilor 

8%

41%

16%

8%

27%

2. Cum influențează sistemul de controlling asupra activității managerilor 

(șefelor de departamente)?

Limitează oportunitățile managerilor 

Vine în ajutor managerilor în luarea deciziilor

manageriale
Crește responsabilitatea managerilor 

Reduce sarcinile managerilor

Reduce riscurile de apariție a erorilor în 

activitatea managerilor 

 
Sursa: elaborat de autori 

Percepția controllingului în cadrul entității, întotdeauna a provocat dezbateri, în special, la 

nivel de conferințe științifice în instituțiile de cercetare cât și în mediul de afaceri. Astfel, din datele 

prezentate în figura 3, se observă că ponderea cea mai mare o au cei care consideră sistemul de 

controlling ca funcție a contabilității - 37%. În același timp 26% din respondenți  susțin că 

controllingul este un subsistem al managementului strategic, 17% - plasează controllingul drept un 

sistem de audit intern, iar 20% îl cataloghează drept un sistem autonom de gestiune al entității.  

În acest context, putem defini controllingul ca sistem autonom de gestiune al entității, 

deoarece acesta reflectă simbioza proceselor de evidență, programare, gestiune și control. Deci, este 

un sistem care integrează totalitatea relațiilor de organizare și gestiune a tuturor sferelor de 

activitate în scopul realizării obiectivelor operative și strategice.  
Figura 3. Evaluarea percepției controllingului în cadrul entității 

37%

26%

20%

17%

3. Cum este percepută concepția controllingului în cadrul entității? 

Ca mijloc şi funcţie a contabilităţii

Ca subsistem al managementului strategic

Ca sistem autonom de gestiune al entității

Ca sistem de audit  intern

 
Sursa: elaborat de autori 

În altă ordine de idei, constatăm că fiecare concept, îşi are adepţii săi, de aceea, în literatura 

de specialitate, sunt analizate un şir de abordări ale noțiunii controllingului, precum şi ale 

obiectivelor, sarcinilor, funcţiilor acestuia.  

Analiza sistemului de controlling, poate fi realizată prin studierea sarcinilor și funcţiilor de 

bază şi corelaţia acestora cu procesul decizional. Evidenţierea doar a unui element nu permite un 

studiu complex a controllingului, de aceea, considerăm că este oportun să analizăm opiniile 

diverșilor specialiști  referitor la aprecierea importanței sarcinilor controllingului (vezi figura 4), cât 

și a funcțiilor acestuia (vezi figura 5). 

Aprecierea importanței sarcinilor controllingului a fost realizată pe o scară de la 1 – 

neimportante pînă la 5 puncte – foarte importante. Astfel, respondenții au dat prioritate 

următoarelor: identificării abaterilor, cauzelor acestora, precum şi peroanelor responsabile. Mai 

puțin priorita s-a dovedit a fi: coordonarea, monitorizarea și realizarea planurilor operaționale și 

strategice, precum și asigurarea utilizării raţionale a resurselor materiale, umane, financiare. De 
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asemenea, drept sarcini mai puțin prioritare au fost considerate: evaluarea punctelor forte și 

punctelor slabe ale afacerii și compararea indicatorilor. 
Figura 4. Aprecierea importanței sarcinilor controllingului 

 
Sursa: elaborat de autori 

Deci, conform studiului efectuat cu referire la aprecierea importanței sarcinilor 

controllingului, considerăm că acestea trebuie completate cu:  

▪ analiza conflictelor și contradicțiilor în mediul extern și intern al entității (influența 

factorilor); 

▪ analiza critică a planurilor operaționale, strategice și funcționale; 

▪ analiza sistemului de motivare a personalului. 

Prin urmare, sunt sarcini care se referă la funcțiile de informare, planificare și control. 

Concomitent, considerăm că sarcinile operaționale sunt mai importante decât cele strategice și că 

unele entități sunt mult mai implicate în planificarea operațională și monitorizare decât în  cea 

strategică.  

Reiterăm că aprecierea importanței funcțiilor controllingului în cadrul entităților a fost 

realizată pe o scară de cinci puncte. Astfel, în urma discuțiilor cu respondenții privind aprecierea 

importanței funcțiilor controllingului în cadrul entităților, constatăm că funcția informare, 

programare și monitorizare sunt mai prioritare și necesită mai mult timp pentru realizarea lor,  decât 

alte funcții.  De asemenea, considerăm că prioritatea sarcinilor și a funcțiilor controllingului în 

cadrul entității, în viitor este posibil să se modifice. 
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Figura 5. Aprecierea importanței funcțiilor controllingului 

 
Sursa: elaborat de autori 

În evaluarea impactului sistemului de controlling asupra dezvoltării entității (vezi figura 6), 

s-a utilizat o scală de cinci puncte, unde: 1 - impact minor, 2 - impact relativ, 3 - impact 

considerabil, 5 - impact major. 

Astfel, constatăm că, un impact considerabil al controllingului asupra dezvoltării entității îl 

au parametri după cum urmează: implementarea sistemului de raportare, analiza consecințelor, 

suportul informațional și de alt gen în gestionarea entității. Respondenții au identificat în calitate de 

parametri nesemnificativi cu impact asupra dezvoltării entității, următoarele: ajustarea obiectivelor, 

a scopului și informarea despre schimbările mediului extern. Cu toate acestea, considerăm că toți 

parametri în ansamblu, menționați în figura dată au un impact considerabil asupra dezvoltării 

afacerii. 
Figura 6. Impactul sistemului de controlling asupra dezvoltării entității 

 
Sursa: elaborat de autori 

Realizarea prezentei cercetări a permis identificarea anumitor impedimente în 

implementarea cu succes a sistemului de controlling, cum ar fi: lipsa specialiștilor calificați în 

domeniu, motivarea și instruirea angajaților, lipsa transparenței în ceea ce privește rezultatele 

economico-financiare ale entității, lipsa responsabilităților clare ale angajaților etc. 

 

4. Concluzii 

În fine, constatăm că majoritatea specialiștilor din cadrul entităților autohtone care au 

participat la realizarea sondajului, consideră că aplicarea sistemului de controlling în gestiunea 

entităților poate contribui efeicient la minimizarea considerabilă a riscului apariției erorilor în 
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activitatea managerială. Această constatare este argumentată prin faptul că prin intermediul 

controllingului pot fi identificate procesele economice-cheie în cadrul entității. În consecință, se va 

asigura creșterea volumului şi calității informaţiei privind procesul decizional și, concomitent, se va 

optimiza activitatea managerilor cu referire la pregătirea procesului de luare a deciziilor atât de 

ordin operațional, cât și strategic. 

 În opinia autorilor, pentru o mai bună aplicare a sistemului de controlling sunt necesare 

următoarele măsuri: 

▪ promovarea sistematică a celor mai performante metode de gestiune a entității; 

▪ pregătirea specialiștilor în domeniu prin modernizarea curriculumului de studii în 

învățământul superior din domeniu; 

▪ crearea unui cadru favorabil dezvoltării și calificării angajaților; 

▪ motivarea și cointeresarea corespunzătoare a angajaților; 

▪ crearea unor structuri intermediare în cadrul entităților, predestinate controlului intern; 

▪ crearea unui sistem de raportare internă către top management. 

Succesul implementării sistemului de control în cadrul entității poate obține rezultate 

maxime numai prin susținerea top managementului și implicarea sută la sută a tuturor angajaților, 

precum și transformarea percepției de control în cadrul întreprinderii nu ca un sistem de persecuției, 

dar ca un lucru normal predestinat identificării posibililor resurse de optimizare a proceselor și de 

obținere a rezultatelor maxime. 

În concluzie, afirmăm că piețele noi de desfacere cu noi cerințe, cicluri de viață mai scurte 

pentru produse, noi schimbări în raport cu cererea și oferta generează noi provocări pentru 

managementul entității. Astfel, rolul controllingului rezidă în crearea unor noi metodologii și 

instrumente pentru asigurarea realizării sigure a obiectivelor și scopurilor stabilite. Or, sistemul de 

controlling în cadrul unei entități este absolut esenţial, iar acest patr contribuie enorm la creşterea și 

dezvoltarea acesteia, la obţinerea unui profit maximal și sporirea cifrei de afaceri.  
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THE EXPERIENCE OF REPUBLIC OF MOLDOVA IN ASSESSING THE 
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Abstract 

Given the fact that competition is the indispensable element of a market economy that moves the whole 

economic mechanism, ensuring the efficiency of competition in a market requires particular attention from the 

competent authorities. Maintaining a "healthy" competition environment by preventing anti-competitive activities 

that could distort or limitate effective competition is the primary purpose of the competition authorities.  The purpose 

of this paper is to elucidate the experience of the Republic of Moldova in assessing the conformity of economic 

concentrations with the competitive environment, and the analysis of the effects of abusive behavior on the national 

economic environment. An economic concentration may not only have positive effects on the production efficidncy of 

economic entities and on consumer welfare and market competitiveness as a whole but can also cause negative 

effects such as abuse of a dominant position. Abuse of dominant position is one of the major challenges faced by 

economic entities and competent authorities that have the role of ensuring the functionality and efficiency of the 

competitive market mechanism. Any economic concentration and dominant position therefore requires an 

appropriate assessment by the competent authorities to prevent negative effects and distort competition. 

Key words: competition, mergers, abuse of dominant position, economic entities, anti-competitive 

behavior, competition authorities 

 

1. Introducere 

Viabilitatea unei economii este influențată considerabil de structura și funcționalitatea 

pieței, de nivelul de inovare și dezvoltare tehnologică care la rândul lor sunt influențate de 

existența unui mediu concurențial eficient, prin care este asigurată performanța economică a 

entităților economice, care generează rezultate pozitive cum ar fi reducerea prețurilor, creșterea 

calității, productivitate mai mare și competitivitate. 

Fiind un sistem complex, în continuă mișcare, mediul economic actual nu este caracterizat 

de o concurență perfectă care ar asigura automat, echilibrul pieței, fiind eliminați de pe piață doar 

actorii necompetitivi. În conjunctura economică actuală, pentru atingerea obiectivelor financiare 

sau pentru a rezista presiunii concurențiale acerbe, deseori agenții economici nu mai țin cont de 

legalitatea și corectitudinea acțiunilor întreprinse. Ca rezultat, efectele benefice ale mecanismului 

concurențial eficient pot fi amplificate de o competiție bazată pe comportamente pro-competitive 

sau pot fi suprimate de acțiunile sau practicile anticoncurențiale.  

Dat fiind faptul că, concurența reprezintă elementul indispensabil al economiei de piață, care 

pune în mișcare întregul mecanism economic, asigurarea eficienței concurenței pe o piață necesită o 

atenție deosebită din partea autorităților de competență. Menținerea unui mediu concurențial 

„sănătos”, prin prevenirea activităților anticoncurențiale care ar putea distorsiona sau denatura 

concurența efectivă, reprezintă scopul primordial al autorităților concurențiale. 

Una dintre măsurile principale pentru protecția, prevenirea și inclusiv stimularea concurenței 

pe piața Republicii Moldova, utilizată de către Consiliul Concurenței o constituie controlul 

operațiunilor de concentrări economice. Controlul operațiunilor de concentrare economică, 

presupune evaluarea concentrărilor de către Autoritatea de Concurență, în scopul stabilirii 

compatibilității cu mediul concurențial. În acest sens, orice operațiune de concentrare economică 
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este supusă evaluării, în scopul, determinării efectelor asupra concurenței efective, rezultate  în 

urma creării sau consolidării unei poziții dominante pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia. 

În acest sens menționăm că, poziția dominantă presupune o situație de putere economică 

deținută de una sau mai multe entități, care permite entității dominante să acționeze independent de 

forțele pieței, împiedicând, astfel, menținerea concurenței efective pe piața relevantă, afectând în 

mod direct sau indirect situația economico-financiară a concurenților și clienților și prin urmare 

diminuând și bunăstarea consumatorilor finali.  

Crearea sau consolidarea unei poziții dominante deținute de o singură entitate, ca rezultat al 

unei concentrări economice, constituie de obicei, temeiul cel mai frecvent pentru a decide dacă o 

concentrare poate deveni un obstacol semnificativ în calea concurenței efective. Prin urmare, 

majoritatea cazurilor de incompatibilitate a unei concentrări economice cu mediul concurențial se 

vor fundamenta pe identificarea unei eventuale dominanțe și posibilitatea de a abuza de această 

dominanță.  

Dat fiind faptul că o concentrare economică poate avea nu doar efecte pozitive de 

eficientizare a proceselor de producție pentru entitățile implicate și creșterea bunăstării 

consumatorilor, și a competitivității pieței per ansamblu, ci poate provoca și efecte negative cum 

ar fi abuzul de poziție dominantă, orice concentrare economică necesită o autorizație din partea 

autorităților competente. Abuzul de poziție dominantă este una dintre provocările majore cu care 

se confruntă entitățile economice și autoritățile de resort care au rolul de a asigura funcționalitatea 

și eficiența mecanismului concurențial pe piață. Cu părere de rău, uneori, prin prisma unei poziții 

dominante calea cea mai rapidă și ușoară (însă deloc legală) de consolidare a puterii și de 

realizare a obiectivelor este limitarea acțiunilor concurenților principali sau eliminarea acestora de 

pe piață, prin aplicarea strategiilor anticoncurențiale.  

În acest context, trebuie totuși să menționăm că deținerea unei poziții dominante pe o piață 

relevantă în sine, nu contravine normelor și reglementărilor concurențiale, însă abuzul de poziție 

dominantă este interzis prin lege. Pentru determinarea abuzului de poziție dominantă este 

necesară o analiză detaliată a pieței prin care s-ar constata și demonstra denaturarea, limitarea sau 

eliminarea concurenței pe piața relevantă, cu ulterioare consecințe destabilizatoare și descurajante 

atât pentru concurenți cât și pentru consumatori finali. 

Există numeroase practici care pot fi considerate abuzive, însă printre cele mai răspândite 

sunt refuzul  de cooperare, abuzurile legate de preț cum ar fi prețurile de ruinare sau cele 

excesive, diverse discriminări față de parteneri, clienți sau concurenți și altele.  

Prin urmare, având în vedere amplitudinea efectelor negative care ar putea fi provocate de 

comportamentul independent și abuziv față de concurenții săi  pe piață, în scopul asigurării unui 

mediu concurențial sănătos și a unei economii funcționale, autoritățile de resort intervin prin 

evaluarea concentrărilor economice și a efectelor acestora.  În cazul depistării unor  practici 

abuzive și a manifestărilor negative a întreprinderilor datorită puterii de  piață, se solicită   

restabilirea mediului concurențial eficient prin aplicarea remediilor corespunzătoare.   

 

2. Experiența Consiliului Concurenței al Republicii Moldova în domeniul evaluării 

concentrărilor economice și abuzului de poziție dominantă 

Deși autoritatea națională în domeniul concurenței, este relativ tânără, fiind creată în 

februarie 2007 - Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, ulterior, în 2012 fiind 

reorganizată  în Consiliul Concurenței, și  adoptând Legea Concurenței nr.183 din 11.07.2012 (în 

continuare Legea concurenței), aceasta a reușit cu succes să îmbine cunoștințele proprii cu 

experiența străină, pentru menținerea unui mediu concurențial eficient. 

Pentru evaluarea efectelor abuzului de poziție dominantă pe piața Republicii Moldova au 

fost analizate cele mai semnificative cazuri de abuz, în care au fost implicate entitățile economice 

de pe această piață. 
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3. Concentrarea economică soldată cu abuz de poziție dominantă, pe piața formării și 

comercializării pachetelor turistice către Antalya (Turcia) 

Operațiunile de concentrare economică conform legislației concurențiale  a Republicii 

Moldova sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate Consiliului Concurenței înainte de punerea 

în aplicare, în cazul când cifra totală de afaceri cumulativă a entităților implicate, înregistrată în 

anul anterior operațiunii, depășește 25 000 000 lei şi cel puțin două entități care au realizat pe 

teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de  

10 000 000 lei, în anul anterior operațiunii. 

Un caz recent, reprezintă o concentrare economică, realizată în anul 2014, prin preluarea 

controlului în baza contractelor de vânzare-cumpărare a cotelor părți a companiei „Anesto-Tur” 

SRL de către „Scavolin” SRL care mai deținea proprietatea asupra altor două companii (în 

continuare Grupul Scavolin). Toate entitățile sus menționate își desfășurau activatea pe piața 

turoperatorilor din Republica Moldova. De menționat că această tranzacție cădea sub incidența 

art.22 alin.(1) din Legea concurenței și urma a fi notificată Consiliului Concurenței până la punerea 

în aplicare, în vederea evaluării compatibilității cu mediul concurențial. 

Analizând serviciile oferite de către ”Scavolin” SRL și ”Anesto-Tur” SRL, a fost remarcat 

faptul că în calitate de turoperatori, întreprinderile erau  specializate în formarea de pachete 

turistice și comercializarea acestora prin intermediul agențiilor de turism sau direct consumatorilor. 

În temeiul art. 29 din Legea concurenței, pentru definirea pieței relevante a produsului în 

funcţie de caracteristicile şi de specificul ramurii turismului, şi al produselor analizate au fost 

selectate 6 destinații turistice, în corespundere cu raportul statistic privind activitatea turistică a 

agențiilor de turism și turoperatorilor din Republica Moldova pentru anul 2014, care au fost  cele 

mai vizitate de către turiștii din țară.  

Astfel în anul 2014 conform datelor Biroului Național de Statistică pentru destinația Turcia 

au optat  63 513  turiști, Grecia – 15 358 turiști, Spania - 1591 turiști, Bulgaria – 60 289  turiști, 

Ucraina - 2921 turiști, România - 18437 turiști.Analiza comparativă a destinațiilor turistice prin 

prisma consumatorilor este reflectată în tabelul 1. 
Tabelul 1. Analiza comparativă a destinațiilor turistice prin prisma consumatorilor 

Nr. 
Caracteristici 

Destinația 

Turcia Grecia Spania Bulgaria Ucraina România 

1. Prețul minim al pachetelor 

turistice pentru o persoană pe 7 

zile 
300 euro 250 euro - 200 euro < 75 euro 75 euro 

2. Transport aerian charter cu 

frecvență zilnică și transfer 
+ - - - - - 

3. Predomină regimul all inclusive  + - - - - - 

4. Facilități oferite de hoteluri 

incluse în costul pachetului 

turistic: Wi-Fi, șezlong, umbrelă 

de plajă, prosop de plajă, safeu, 

etc. 

+ - - - - - 

5. Condițiile meteo cu mai mult de 

300 zile însorite pe an. 
+ + - - - - 

Sursa: materialele informaționale din mijloacele de comunicare în masă și din cadrul dosarului de investigație 

În baza caracteristicilor expuse în tabelul 1, se constată că din punct de vedere al 

consumatorului Turcia este o destinație turistică distinctă și nu este substituibilă cu alte destinații, 

deoarece:  

▪ zborurile charter spre Turcia (Antalya, Bodrum) sunt de o frecvență înaltă, fiind efectuate 

câte 18 curse săptămânal, spre deosebire de Grecia (Heraklion) destinație spre care zborurile charter 

sunt efectuate doar de două ori pe săptămână. În cazul altor destinații turistice cum ar fi: Grecia 

continentală, Bulgaria, România, Ucraina transportul aerian charter lipsește. 
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▪ Turcia, este destinația turiștilor care optează să-și petreacă vacanțele în complexul hotelier și 

care doresc să aibă un control strict asupra costului total al vacanței. Astfel turiștii achită prețul 

pachetului turistic, fără a mai avea cheltuieli suplimentare obligatorii. 

▪ Turcia este destinația turistică pentru care optează familiile cu copii sau cei care prefera un 

grad mai mare de confort datorită facilităților oferite de hotele în acest sens. 

Luând în considerare faptul că transportul aerian este o componentă indispensabilă la 

formarea pachetului turistic cu destinația Turcia (Antalya, Bodrum), turoperatorii din Republica 

Moldova, închiriază curse charter pentru transportul turiștilor spre destinațiile lor de vacanță. În 

cazul dat cursele charter sunt oferite de 3 companii aeriene. 

În anul 2014,pentru destinația Turcia cursele charter oferite de două companii aeriene au 

fost închiriate în totalitate de către grupul „Scavolin”, creându-se în acest mod bariere de intrare pe 

piață altor turoperatori care întâmpina astfel dificultăți în asigurarea transportului aerian pentru a 

forma pachete turistice cu destinația Turcia. De menționat că pentru perioada de vară a anului în 

care a avut loc concentrarea economică  au fost contractate peste 350 zboruri spre destinația dată, 

dinte care mai mult de jumătate din zboruri aparținea grupului „Scavolin” iar concurenții acestora  

alți 90 de turoperatori care activează pe teritoriul țării, aveau locuri limitate în avion deoarece aveau 

contracte doar cu a treia companie aeriană. 

Prin urmare, s-a stabilit piaţa relevantă a produsului, în sensul examinării cazului dat, este: 

formarea pachetelor turistice pentru destinația Turcia. 

Pentru a analiza efectele operațiunii asupra mediului concurențial, au fost calculate cotele de 

piață ale grupului ”Scavolin” și ”Anesto-Tur”SRL, înainte de realizarea operațiunii de concentrare 

economică. De menționat că cifrele din tabelul 2 nu includ pachetele comercializate între membrii 

grupului ”Scavolin” și ”Anesto-Tur”SRL. 
Tabelul 2. Cotele de piață ale grupului „Scavolin” și a „Anesto-Tur” SRL, înainte de realizarea operațiunii 

de concentrare, anul 2014 

Nr. Întreprinderea 

Numărul turiștilor plecați în Turcia în 

baza pachetelor turistice formate și 
Total, 

turiști 

Cota întreprinderii 

în numărul total a 

turiștilor plecați în 

Turcia, (cu 

aproximație) 

comercializate 

direct 

consumatorilor 

comercializate 

agențiilor de turism și 

altor turoperatori 

1. Grupul „Scavolin”,  

Compania ce a preluat 

controlul) 

[…] […] […] [41%] 

Compania ”A”  […] […] […] [8%] 

Compania”B”  […] […] […] [17%] 

Compania”C”  […] […] […] [16%] 

2. Compania  ”X” 

(compania 

achizițioanată) 

[…] […] […] [19%] 

Sursa: Rapoartele statistice nr. 1 – tur pentru anul 2014 și informația din scrisorile parvenite de la părțile implicate în 

operațiunea de concentrare economică 

Din cele expuse mai sus, numărul total de turiști ce au călătorit spre destinația Turcia din 

Republica Moldova, pe parcursul anului 2014, prin intermediul entităților vizate a constituit 

[…].turiști. Astfel, circa 60% din numărul turiștilor plecați în Turcia au procurat pachetele turistice 

formate de părțile implicate în tranzacție. 

Pe parcursul anului 2015 cota de piață a grupului creat nu s-a menținut la același nivel 

deoarece: 

▪ în anul 2015 toate cursele charter cu destinația Turcia ale două companii aeriene au fost 

închiriate și folosite pentru formarea pachetelor turistice în totalitate de către grupul „Scavolin”, 

fapt ce a împiedicat intrarea pe piață a altor turoperatori; 

▪ „Scavolin” SRL preluând controlul asupra „Anesto-Tur” SRL a preluat rețeaua de clientelă 

și furnizori ale acestea. Datorită activității îndelungate pe piața turistică, din anul 1998, „Anesto-
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Tur” SRL (marca comercială - ), era recunoscută atât în Republica Moldova cât și în 

Turcia beneficiind de clauze contractuale avantajoase din partea hotelelor din Turcia. 

În conformitate cu legislația în vigoare,  se prezuma că, până la proba contrară, una sau mai 

multe entități se află în poziţie dominantă pe o piaţă relevantă dacă cota sau cotele cumulate, pe 

piața relevantă în cauză, în perioada vizată, depăşesc 50%. Entitățile implicate în operațiunea de 

concentrare economică ”[A]”, ”[B]”, ”[C]” și ”[X]”, după ce au format același grup de întreprinderi 

fiind controlate de aceeași persoană, au obținut poziția dominantă pe piața formării pachetelor 

turistice pentru destinația Turcia și comercializarea acestora pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

 

4. Analiza efectelor concentrării economice 

Grupul de întreprinderi creat în urma tranzacției din datorită poziției dominate obținute, avea 

posibilitatea de a se comporta independent față de concurenți, clienți și consumatori. Operațiunea 

realizată între „Scavolin” SRL și „Anesto-Tur” SRL, a prejudiciat atât interesele legitime ale 

consumatorilor cât și ale concurenților săi, prin reducerea concurenței efective. 

De menționat că în cadrul audierilor s-a confirmat că: 

▪ în 2015 prețurile oferite de către operatorii de hotele din Turcia erau cu […] %, sub nivelul 

anului 2014; 

▪ începând cu luna ianuarie 2015, grupul a obținut o reducere de […] euro, de la companiile 

aeriene, pentru fiecare cursă charter.  

Analiza ofertei de pachete turistice ale grupului ”Scavolin” cu destinația Turcia, a stabilit că 

prețurile pentru pachetele turistice vizate nu au înregistrat reduceri pentru anul 2015, proporțional 

cu avantajele obținute ca urmare a concentrării economice.  

Totodată în urma analizei comparative a prețurilor la pachetele turistice oferite de alți 

turoperatori pentru aceleași destinații și hoteluri s-a observat că pachetele comercializate de Grupul 

„Scavolin” erau cele mai scumpe. 

Astfel, s-a constatat, că grupul constituit în rezultatul concentrării economice, avea 

posibilitatea de a oferi consumatorilor pachete turistice la prețuri mai mici, însă acest lucru nu s-a 

întâmplat. Prin urmare, consumatorii, au fost privați de avantajele concurenței libere, și nu au 

beneficiat de reducerile acordate grupului nou creat, toate avantajele fiind obținute doar de grupul 

de entități nou creat. 

Stabilirea compatibilităţii cu mediul concurenţial a operaţiunii de concentrare economică se 

efectuează în baza criteriilor prevăzute de art.23 alin.(5) din Legea concurenței, cu condiţia ca 

acestea să fie în beneficiul consumatorului şi să nu reprezinte un obstacol în calea concurenţei. Prin 

urmare, ținând cont de structura pieţei vizate, în special numărul redus de turoperatori pe această 

piață, era evidentă necesitatea întreprinderii măsurilor necesare pentru menținerea şi promovarea 

unui mediu concurențial efectiv, pe piaţa dată. Ca urmare a concentrării economice, structura pieței 

relevante s-a modificat semnificativ, grupul de entități nou creat a obținut o cota de, circa 60 % din 

piața relevantă, și respectiv deținea poziția dominantă. Acest fapt a determinat bariere de intrare pe 

piața relevantă, prin limitarea accesului concurenților pe piața formarii pachetelor turistice pentru 

destinația Turcia, prin limitarea accesului la cursele charter cu destinația Turcia oferite de două  

dintre cele trei companii aeriene care deserveau această destinație. 

În cazul dat operațiunea de concentrare economică reprezintă un obstacol în calea 

concurenței efective și este în detrimentul concurenților și a consumatorilor finali. Fapt ce este 

demonstrat de nivelul prețurilor destul de ridicat, pentru pachetele turistice vizate, în pofida 

reducerilor oferite de la furnizorii din Turcia, consumatorul final fiind privat de avantajele 

concurenței libere. 

În urma analizei operațiunii de preluare a controlului asupra „Anesto-Tur”SRL de către 

grupul „Scavolin”, pentru restabilirea mediului concurențial autoritățile naționale din domeniul 

concurenței au declararat  operațiunea  de concentrare economică realizată prin preluarea 
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controlului asupra „Anesto-Tur”SRL de către grupul  ”Scavolin”, incompatibilă cu mediul 

concurențial, fiind aplicată o amendă în valoare de 21 078 005, 96 lei entității „Scavolin”. 

 

5. Cazul RED Union Fenosa 

Un alt caz examinat în anul 2011 de Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a fost 

investigaţia iniţiată la plîngerea entității Lachi-Aparat S.R.L. care activa pe piaţa comercializării 

mijloacelor de măsurare de electrică (contoare) referitor la acţiunile entității Red Union Fenosa 

S.A.  

Pe parcursul investigării acestui caz Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a 

stabilit poziţia dominantă a entității Red Union Fenosa S.A. pe piaţa de furnizare a energiei 

electrice la tarife reglementate şi de distribuţie a energiei electrice în limitele teritoriului autorizat 

specificat în anexele ataşate la Condiţiile Licenţelor.  

În urma investigării au fost constatate următoarele practici abuzive realizate de 

întreprinderea Red Union Fenosa S.A.: 

▪ cerinţa utilizării contoarelor doar cu ecran LCD, prevăzute în avizele de racordate pentru 

întreprinderi. Această cerinţă nu este prevăzută de legislaţia în vigoare, constituind, astfel, o 

barieră de intrare pentru entităților care activează pe piaţa comercializării contoarelor de energie 

electrică. 

▪ Red Union Fenosa S.A. recomanda în avizul de racordare modelul / marca comercială a 

contoarelor pe care aceasta le comercializa şi impunea condiţii suplimentare pentru consumatorii 

non-casnici care procurau echipamentele de măsurare de la altă întreprindere decât Red Union 

Fenosa S.A. 

▪ acceptarea / recomandarea instalării contoarelor de energie electrică cu inducţie unor 

consumatori non-casnici, astfel, favorizîndu-i în raport cu cei care au instalat contoare electronice 

de energie electrică. De menționat că preţurile la contoarele de energie electrică cu inducţie sunt 

mai mici decât la cele electronice. Astfel, prețul la contoarele cu inducție varia de la 300 la 900 de 

lei, în dependență de marcă, pe când la contoarele electronice prețul varia de la 1500 la 3800 de 

lei. Conform legislației în vigoare, consumatorii de energie electrică de categoria E trebuiau să 

instaleze doar contoare electronice. 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a constatat încălcarea legislaţiei 

concurenţiale pe piaţa comercializării contoarelor de energie electrică de către întreprinderea Red 

Union Fenosa – articolul 6 lit. f) şi d) din Legea cu privire la protecţia concurenţei.  

În cazul sus menţionat s-a constat un abuz de poziție dominantă pe o piaţă secundară. În 

acest context, trebuie menționat faptul că Red Union Fenosa deținea poziție dominantă pe piața de 

furnizare a energiei electrice la tarife reglementate şi de distribuţie a energiei electrice în limitele 

teritoriului autorizat, pe când abuzul a fost constatat pe piața comercializării contoarelor. 

Legătura între piaţă principală şi cea secundară a fost determinată de legislaţia în vigoare 

care prevedea: 

▪ prezentarea din partea solicitantului a avizul de racordare, cu indicarea  cerinţelor tehnico-

economice optime de racordare şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul;  

▪ obligativitatea de îndeplinire a condițiilor prevăzute în avizul de racordare;  

▪ sigilarea contoarelor și întocmirea unui proces verbal de către operatorul reţelei de 

distribuţie, la conectarea acestuia – ceea ce demonstrează că întreprinderea Red Union Fenosa 

S.A. coordonează 100% din contoarele instalate.  

Și ultima condiție care urma a fi întrunită pentru constatarea unui abuz de poziţie 

dominantă pe piaţa secundară este poziția dominantă pe piața comercializării. În acest sens, 

trebuie să menţionăm că în cadrul investigației s-a constatat că întreprinderea Red Union Fenosa 

S.A. deținea mai mult de 40 % din piața comercializării contoarelor. 

Un alt aspect care a fost analizat în prezentul caz a constituit justificarea practicii abuzive. 

Aşa dar întreprinderea Red Union Fenosa S.A. a argumentat includerea în avizul de racordare a 
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cerinţei ca contoarele să aibă ecran LCD prin faptul ca aceste contoare nu pot fi influenţate de 

cîmpul magnetic. 

Consiliul Concurenţei, urmare a evaluarii argumentelor şi probelor aduse de întreprinderea 

Red Union Fenosa S.A., a considerat această argumentare neîntemeiată din motivul că contoarele 

pe care le comercializa întreprinderea Lachi-Aparat S.R.L. au fost certificate şi corespundeau 

normativelor în vigoare. De asemenea, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie a 

comunicat că contoarele sunt supuse încercărilor de aprobare de model, inclusiv testarea factorilor 

de influență – câmpul magnetic, contoarele fiind incluse în registrul de stat al mijloacelor de 

măsurare premise spre utilizare în Republica Moldova. 

Prin urmare, Red Union Fenosa S.A. prin acțiunile a creat obstacole în calea pătrunderii pe 

piața comercializării contoarelor de energie electrică a entității Lachi-Aparat S.R.L. 

În această ordine de idei se menționează faptul că, genul de activitate al căruia este 

comercializarea contoarelor de energie electrică, suportă cheltuieli (tabel 3) pentru includerea 

contoarelor în Registrul mijloacelor de măsurare și ca rezultat a acțiunilor Red Union Fenosa S.A. 

este în imposibilitate să le comercializeze. 
Tabelul 3. Cheltuieli suportate de către entitățile Lachi-Aparat S.R.L. 

Nr. Cheltuieli Suma (lei) 

1. Recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice de stat, atestări 

metrologice, verificări 

23 988.72 

2. Traduceri 3047 

Total 27 035.72 

Sursa: Elaborat de autor in baza sursei [9] 

Prin intermediul practicilor abuzive ale Red Union Fenosa S.A. limitează dreptul 

consumatorului de a alege. 

 

6. MGH Ground Handling S.R.L. vs  Avia Invest S.R.L 

Un alt caz examinat de Consiliul Concurenței a constituie investigaţia „MGH Ground 

Handling” S.R.L. vs  ”Avia Invest”S.R.L . 

Întreprinderea „MGH Ground Handling” S.R.L. s-a adresat cu o plângere la Consiliul 

Concurenței în care erau reclamate acţiunile „Avia Invest” S.R.L. privind refuzul de a încheia 

contracte de locațiune și alte servicii aeroportuare (deservire la sol, de folosire a liniilor de 

conexiune în complexul aeroportuar, servicii comunale, servicii medicale în cadrul aerogării, de 

livrare a energiei electrice).  

Urmare a examinării plângerii şi a materialelor acumulate pe parcursul examinării 

preliminare, Plenul Consiliului Concurenței a inițiat investigația referitor la semnele  încălcării art. 

11 alin. (2) lit. c) şi lit. f) al Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 de către „Avia Invest” 

S.R.L. 

Conform informațiilor relatate de către „MGH Ground Handling” S.R.L. în plângere, până 

la transmiterea Aeroportului Internațional Chișinău în concesiune companiei „Avia Invest” 

S.R.L., la fiecare început de an Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” prezenta reclamantului 

contractele de locațiune și alte servicii aeroportuare valabile de la 01 ianuarie până la 31 

decembrie a anului în curs. După preluarea Aeroportului Internațional Chișinău de către 

concesionar (reclamat) această practică a continuat. 

La data de 14.04.2014, „MGH Ground Handling” S.R.L. a primit de la „Avia Invest” 

S.R.L. o notificare de reziliere a contractelor de locațiune pe motiv că are loc procesul de 

modernizare și reconstrucție a aeroportului, fără oferirea unor spații alternative pentru strămutarea 

activității companiei de handling, iar la cererile adresate de „MGH Ground Handling” S.R.L. 

privind prelungirea contractelor de locațiune încheiate anterior, „Avia Invest” S.R.L. nu a 

prezentat un răspuns. 

Ca urmare a investigației efectuate de Consiliul Concurenței, s-a constatat că 

întreprinderea „Avia Invest” S.R.L. deținea poziție dominantă pe piața prestării servici ilor de 



 

 383 

locațiune a terenului tehnic, a încăperilor și a serviciilor aferente (servicii comunale, livrarea 

energiei electrice și folosirea liniilor de conexiune) în zona de securitate cu acces limitat a 

Aeroportului Internațional Chișinău și în incinta aerogării. 

De asemenea, Consiliul Concurenţei a reţinut următoarele:  

▪ întreprinderea „Avia Invest” S.R.L., deținând poziție dominantă pe piața relevantă, în 

perioada 01.01.2015 – 26.02.2015 a aplicat în raporturile cu companiile de deservire la sol 

condiții inegale, prelungind contractele de locațiune a terenului tehnic aflat în zona de securitate 

cu acces limitat a Aeroportului Internațional Chișinău doar cu „Aeroport Handling” S.R.L. până 

la data de 31.12.2015 și ignorând cererea de prelungire a contractelor  de locațiune parvenită din 

partea „MGH Ground Handling” S.R.L. 

▪ drept rezultat a lipsei unei înțelegeri scrise între „Avia Invest” S.R.L. și „MGH Ground 

Handling” S.R.L., cota „MGH Ground Handling” S.R.L. pe piața prestării serviciilor de deservire 

la sol în zona de securitate cu acces limitat a Aeroportului Internațional Chișinău s-a redus 

considerabil, întreprinderea „MGH Ground Handling” S.R.L. pierzând cel mai important client - 

S7 - Siberian Airlines.  

Astfel, ca urmare a investigației s-a constatat că întreprinderea „Avia Invest” S.R.L., 

deținând poziție dominantă pe piața prestării serviciilor de locațiune a terenului tehnic, a 

încăperilor și a serviciilor aferente (servicii comunale, livrarea energiei electrice și folosirea 

liniilor de conexiune) în zona de securitate cu acces limitat a Aeroportului Internațional Chișinău 

și în incinta aerogării, a aplicat în raport cu entitățile de deservire la sol a aeronavelor condiții 

inechitabile la prestații echivalente, și, prin urmare, a încălcat prevederile art. 11 alin. (2) lit. c) al 

Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012. 

În acest sens, entității „Avia Invest” S.R.L. i-a fost aplicată o amendă pentru încălcarea 

art. 11 alin. (2) lit. c) al Legii concurenței în mărime de 5 189 226,73 lei.  

Intențiile Avia Invest” S.R.L., cu poziție dominantă pe piața prestării serviciilor de 

deservire la sol, a abuzat de poziția s-a pentru a elimina unicul concurent, „MGH Ground 

Handling” S.R.L., astfel existând riscul de a cauza prejudicii irecuperabile atât consumatorilor 

finali cât și companiilor aeriene care utilizau serviciile de deservire la sol. Cât despre efectele 

negative ale entității afectate, este evident că acestea s-au translat în pierderi financiare, pe 

parcursul perioadei în care a avut loc abuzul. 

 

7. Refuzul de a furniza – cazul companiilor farmaceutice 

În anul 2016, Consiliul Concurenţei a constatat un alt caz de abuz de poziție dominantă 

din partea unor furnizori de medicamente cu privire la refuzul neîntemeiat de a onora obligațiile 

contractuale şi de a livra întegral şi în termen medicamente către instituţiile medicale la începutul 

anului 2015. 

Pe parcursul derulării investigaţiei Consiliul Concurenţei a constatat că entitățile „Dita 

EstFarm” S.R.L., „Esculap-Farm” S.R.L., „Medeferent Grup” S.R.L., „SanFarm Prim” S.A., 

„Metatron” S.A. și „R&P Bolgar Farm” S.R.L. au deţinut în anul 2015 poziţie dominantă pe piaţa 

livrării medicamentelor contractate de la instituţiile medico-sanitare publice, în urma licitaţiilor 

organizate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale la data de 10.09.2014.  

De asemenea, s-a constatat că întreprindele menţionate nu au livrat integral şi în termen 

instituţiilor medico-sanitare publice cantităţile necesare de medicamente comandate în 

conformitate cu condiţiile contractuale. 

Consiliul Concurenţei a constat faptul că conform datelor Serviciului Vamal, 

medicamentele care au lipsit la instituţiile medico-sanitare publice din cauza nelivrării sau livrării 

insuficiente au fost importate pe teritoriul Republicii Moldova de către  cei 6 furnizori de 

medicamente. 
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Totodată, entitățile au avut posibilitatea de a procura medicamentele pe care trebuia să le 

livreze către instituţiile medico-sanitare publice conform contractelor de la farmacile şi depozitele 

farmaceutice din Republica Moldova.  

Entitățile „Esculap-Farm” S.R.L., „Dita EstFarm” S.R.L., „Medeferent Grup” S.R.L., 

„SanFarm-Prim” S.A., „Metatron” S.A. și „R&P Bolgar Farm” S.R.L. au lipsit instituțiile 

medico-sanitare publice de dreptul de a procura medicamente de la alți furnizori, în limita 

resurselor publice alocate, ceea ce a adus la o blocare cu caracter concurențial exprimată prin 

limitarea accesului unor concurenți actuali sau potențiali la piațele relevante.  

Ca urmare a acţiunilor descrise a avut loc o restrângere semnificativă a concurenţei 

conform prevederilor articolului 4 din Legea concurenţei, întrucât acţiunile date au perturbat 

procesul medical organizat de instituţiile medico-sanitare publice şi, astfel, au avut un impact 

negativ instituţiile medico-sanitare publice asupra unuia din parametrii instituţiile medico-sanitare 

publice instituţiile medico-sanitare publice concurenţei pe piaţă – calitatea serviciilor medicale. 

Aşadar, entitățile enumerate mai sus au comis un abuz de poziţie dominantă prin refuzul 

neîntemeiat de a livra integral şi în termen medicamente instituţiilor medico-sanitare publice 

conform contractelor încheiate şi, prin urmare, au încălcat prevederile art. 11 alin. (2) lit.f) din 

Legea concurenţei. 

Entitățile „Dita EstFarm" S.R.L., „Esculap-Farm" S.R.L., „Medeferent Grup" S.R.L., 

„SanFarm Prim" S.A., „Metatron" S.A. și „R&P Bolgar Farm" S.R.L. au fost sancţionate de 

Consiliul Concurenţei cu o amendă în valoare totală de 17,4 milioane lei.  

În urma abuzului de poziție dominantă comis de către entitățile „Dita EstFarm” S.R.L., 

„Esculap-Farm” S.R.L., „Medeferent Grup” S.R.L., „SanFarm Prim” S.A., „Metatron” S.A. și 

„R&P Bolgar Farm” S.R.L. a avut de suferit calitatea serviciilor medicale prestate de către 

instituțiile medico-sanitare publice și a fost afectată bunăstarea pacienților. 

 

8. Prețuri de ruinare pe piața serviciilor de transport cu destinația Praga  

Luând în considerație cota de piață deținută de S.R.L ,,Ednateric-Trans” pe piață relevantă a 

serviciilor de transport în 2010 şi în 2011, s-a constatat că, SRL ,,Ednateric-Trans” avea 

posibilitatea de a exercita influenţă decisivă asupra condiţiilor generale a serviciilor de circulaţie 

sau de a împiedica accesul pe piaţă, altor entități economice. Totodată, prin stabilirea unui preţ 

pentru un bilet de călătorie tur de 60 de euro, sub costul prestării acestui serviciu, SRL ,,Ednateric-

Trans" a  încălcat art. 6 lit. g) din Legea nr. 1103 din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei. 

Conform analizelei efectuate de ANPC, s-a constatat că entitatea S.R.L. „Ednateric-Trans”, 

în perioada 2010- 2011 deținea o cotă de piață de peste 50%, și avea posibilitatea de a acționa 

independent, și de a stabili condițiile pieței unilateral.   

Pentru a se confirma sau infirma existența unui abuz de poziție dominantă  prin aplicarea 

prețurilor de ruinare, au fost analizate tarifele agenților transportatori de pe piața relevantă, în 

perioada 2009 – 2011. Astfel, prețurle practicate în perioada 2009 – 2011 sunt redate în tabelul 4, 

unde putem observa că cele mai reduse prețuri erau practicate de S.R.L. ,,Ednateric-Trans”. 
Tabelul 4. Prețul biletului pe ruta Chișinău – Praga (euro) 

 S.R.L. 

Eldomar 

S.R.L. 

Moldtranstur 

S.R.L. 

Ledianta-Tur 

S.R.L. 

Ednateric-Trans 

S.R.L. 

Dac-Trans-Service 

2009 70 65 70 50 64 

2010 70 65 70 60 61 

2011 - 65 80 85 61 

Sursa: Elaborat de autor conform datelor [6] 

Pe parcursul perioadei anilor 2009 – 2011 S.R.L. „Ednateric Trans” a modificat de mai 

multe ori tariful pentru serviciul de transport al pasagerilor, după cum urmează:  

▪ 80 de euro în perioada august - noiembrie 2009; 

▪ 50 de euro - noiembrie 2009 - ianuarie 2010; 

▪ 60 de euro - ianuarie 2010 - august 2011; 
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▪ 80 de euro din luna august 2011 până în februarie 2013.  

Din alt punct de vedere, S.R.L. „Ledianta-Tur”, S.R.L. „Dac-Trans-Service” şi S.R.L. 

„Eldomar” au practicat tarife mai constante, după cum urmează:  

▪ S.R.L. „Ledianta – Tur” a practicat un tarif constant de 70 de euro în anii 2009 - 2010, cu o 

majorare de până la 80 de euro în anul 2011; 

▪ S.R.L. „Dac-Trans-Service” – 64 de euro în anul 2009, 61 de euro în anii 2010- 2011; 

▪ S.R.L. „Eldomar”, din luna august 2009 până în februarie 2010, când a ieşit de pe piaţă, a 

perceput un tarif de 70 de euro.  

Astfel, s-a constatat că S.R.L. „Dac-Trans-Service” şi S.R.L. „Ednateric-Trans” au practicat 

tarife asemănătoare pe parcursul unei perioade îndelungate, ianuarie 2010 – august 2011, de 61 de 

euro şi respectiv 60 de euro. Totuși, pe parcursul anilor 2009 - 2011, tariful stabilit de S.R.L. „Dac-

Trans-Service” a avut o evoluţie relativ constantă, cu o reducere de 3 euro de la 64 de euro la 61 de 

euro, din 2009 până în 2011, pe când tariful stabilit de S.R.L. „Ednateric-Trans” a avut o evoluţie 

instabilă, de la 80 de euro în anul 2009, apoi o reducere la 50 de euro, ulterior majorându-se la 60 

de euro şi la 80 de euro în 2011. 

Analizând informaţia privind evoluţia tarifelor practicate de transportatori, în special S.R.L. 

„Ednateric-Trans”, a fost constatată lipsa unei justificări economice a tarifelor practicate de S.R.L. 

„Ednateric-Trans”, spre deosebire de concurenţii săi. Astfel, din analiza evoluţiei cotelor de piaţă 

deţinute de aceşti agenţi economici, pe parcursul anilor 2009-2011, se constată că majorarea cotei 

de piaţă a S.R.L. „Ednateric-Trans” a fost obţinută pe seama agenţilor economici S.R.L. „Eldomar” 

şi S.R.L. „Ledianta-Tur”. S.R.L. „Ednateric-Trans”, stabilind un tarif de 60 de euro în anii 2010-

2011, a reuşit să atragă clienţii transportaţi anterior de S.R.L. „Eldomar” şi S.R.L. „Ledianta-Tur”.  

Decizia S.R.L. „Ednateric Trans” de a majora preţul pentru bilet la nivelul de 80 de euro, 

tarif aplicat în momentul intrării pe piaţă, a fost determinată de anumite condiţii, precum reducerea 

numărului de pasageri transportaţi dar şi creşterea preţului de achiziţie a motorinei, care în rezultat 

au dus la înregistrarea pierderilor. 

Ca rezultat al investigațiilor desfășurate de entitatea S-a constatat că în perioada aplicării 

tarifelor reduse (2009- 2010), cota de piață a S.R.L. „Ednateric Trans” s-a majorat în detrimentul 

celorlalți concurenți, numărul de călători transportați fiind în creștere în această perioadă, fapt ce nu 

justifică diminuarea considerabilă a prețurilor acestei entități. Dacă ne referim la costul 

combustibilului pentru perioada vizată, conform datelor ANRE acesta a înregistrat o creștere de la 

10,57 lei la 15,8 lei/litru, iar conform calculelor prezentate de concurenții acesteia către ANPC, 

cheltuielile pentru combustibil reprezintă aproximativ 30% din costul biletului și prin urmare, o 

majorare a costului combustibilului ar fi trebuit să contribuie la majorarea prețurilor și nu la 

diminuarea acestora. 

Prin urmare, S.R.L. „Ednateric-Trans”, deținând o cotă de peste 50% anii 2010 - 2011 pe 

piaţa transportului auto de călători cu destinaţia Republica Cehă în localitatea Praga, prin stabilirea 

unui preţ pentru un bilet de călătorie tur de 60 de euro, a practicat un tarif sub costul prestării 

acestui serviciu, fapt care a dus la limitarea concurenței şi la lezarea intereselor transportatorilor: 

S.R.L. „Eldomar” – care a părăsit piața la începutul anului 2010 şi S.R.L. „Ledianta-Tur” care a 

părăsit piața în martie 2012 . 

În baza datelor prezentate de ANPC pe marginea cazului dat, putem constata că diminuarea 

prețului pentru cursele  Chișinău – Praga în perioada 2009 – 2011, de către S.R.L. „Ednateric-

Trans”, a determinat anumite efecte negative asupra mediului concurențial pe piața relevantă, cum 

ar fi diminuarea numărului concurenților prin eliminarea a doi dintre aceștia, și afectarea bunăstării 

consumatorului care după migrarea către S.R.L. „Ednateric-Trans”, de la entitățile lichidate a fost 

nevoit să achite  un preț mai mare, ca urmare a majorării de preț practicate de întreprinderea 

dominantă. 
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9. Concluzii 

Ca rezultat al celor expuse, putem concluziona că prin concurență este asigurată 

performanța economico-financiară a entităților economice care reprezintă elementul vital pentru 

creșterea economică. 

În baza cazurilor de abuz expuse în acest articol, este evident faptul că cel mai des aplică 

comportamente anticoncurențiale entitățile ce dețin o poziție dominantă pe o piață relevantă. Cota 

mare de piață pe care acestea o dețin le permite sa se comporte independent de forțele pieței, 

astfel impunând regulile proprii de joc tuturor participanților. În astfel de situații, evident că 

există atât câștigători cât și perdanți. Deseori efectele negative se răsfrâng asupra tuturor actorilor 

pieței, chiar dacă aceștia nu sunt afectați simultan în momentul aplicării comportamentelor 

anticoncurențiale, efectele negative pot apărea și după încetarea abuzului. 

Având în vedere amplitudinea efectelor negative care ar putea fi provocate de 

comportamentele anticoncurențiale, în special comportamentul abuziv al unei entități economice 

care deține o poziție dominată pe piață, autoritățile de resort se orientează  preponderent pe 

prevenirea cazurilor de abuz, deoarece restabilirea mediului concurențial eficient este mult mai 

dificilă decât prevenirea deteriorării acestuia.  
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Abstract 

Efficiency of human resource is a natural concern for the whole history of economic thinking. The author offer 

to debate a theme of meditation that seems strange. It becomes necessary to give up the effort to transform the 

individual through social action and acceptance of the individual as it is, correlative to encouraging and cultivating a 

special need for change that comes from the individual; An individual who becomes the promoter and artisan of his 

own change. 

Key words: human resource, communication, risks, change, management 

 

1. Introducere 

Depășind un nivel de înțelegere, reglementare și punere în practică a relației manager – 

personal operativ, redus la disjungerea totală a conducerii de execuție, ajunsă doar „mână de lucru”, 

ce, datorită fragmentării maximale a activităților, este formată din indivizi „necalificați specializați” 

motivați doar de câștigul salarial, putem constata că eficientizarea activității resursei umane, 

indiferent de tipul de organizație, constituie o preocupare firească pentru întreaga istorie a gândirii 

economice.  

Dacă organizația este percepută ca o mașină ce trebuie să îndeplinească un scop clar definit, 

iar muncitorii simple piese ce ori funcționează la parametrii planificați ori nu – caz în care, ca orice 

piesă defectă ori neconformă, trebuie înlocuiți, cât se poate de firesc – vom constata că este perfect 

rațional ca organizația, prin managerii de la toate nivelele, chiar societatea, în ansamblu, să exercite 

o presiune constantă asupra individului în obținerea conformității așteptate.  

Dacă, nu acceptăm rolul de simplă piesă într-un mecanism, devenind invariabil bun ori rău 

iar răul, inevitabil, trebuie îndepărtat, cu consecințe greu de evaluat în planul marginalizării și 

excluderii sociale, ci observăm că fiecare dintre noi, în parte, constituim individualități cu 

personalități, nevoi, comportament și viziune specifică, devine necesară renunțarea la efortul de 

transformare a individului prin acțiunea socială și acceptarea individului așa cum este. Corelativ, se 

impune încurajarea și cultivarea unei necesității specifice de schimbare care să vină de la individ, 

individul devenind promotorul și artizanul propriei schimbări. 

 

2. Probleme, riscuri, obstacole, soluții pentru comunicare în cadrul unei organizații 

De regulă, în practica vieții cotidiene a celor mai multe dintre organizații, de la fabrici, 

depozite, unități de distribuție, până la companii de audit ori instituții ale statului, se consideră că 

prestația individului este condiționată, în mod esențial, de motivație și de „problemele” ce pot afecta 

convergența dintre motivație și condițiile specifice în care individul își desfășoară activitatea. La 

interviurile de angajare se caută corespondența dintre elementele specifice motivației în muncă la 

nivel individual, caracteristicile situației personale și condițiile oferite de companie. Dacă situația 

personală și condițiile companiei creează convingerea că pot susține un nivel de motivare 

satisfăcător, care să facă posibilă performanța așteptată în cadrul rolului propus, candidatul este 

admis, dacă nu, nu. 

În cadrul prezentului demers, îmi propun să dezvolt modul de tratare a problemelor. 

Cele mai des întâlnite probleme, de interes în context, pot fi grupate în două categorii: 

▪ crearea și dezvoltarea de prejudicii în patrimoniul companiei; 

                                                            
1 Conf. univ. dr. 
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▪ apariția unor condiții care pot genera prejudicii în patrimoniul companiei. 

În prima categorie sunt incluse distrugerile de orice fel generate de neglijență; lipsă de 

concentrare; exces de oboseală; nerespectarea dispozițiilor venite de la supraveghetori ori de la 

managerii de nivel mediu precum șefii de tură ori șefii de serviciu; nerespectarea regulilor de 

folosire a utilajelor, dispozitivelor, sculelor; nerespectarea regulilor de protecție a muncii, 

întârzierea ori lipsa de la lucru, ș.a. 

În a doua categorie includ conflictele personale între diferitele categorii de angajați ori cu 

diversele categorii de manageri; resimțirea ca incorectă a modului de repartizare a sarcinilor, 

recompenselor, rolurilor; prezentarea la lucru sub influența unor stări de surescitare, apatie, 

oboseală excesive; diminuarea percepției senzoriale și a reacțiilor la diferiți stimuli ca urmare a unor 

tratamente, cure, stări incompatibile cu solicitările de diligență și pro activitate venite dinspre 

companie; probleme ce țin de competența loială pe piața de referință, păstrarea secretului de 

producție, tehnologic, legat de alte informații sensibile ce pot afecta activitatea companiei; percepția 

negativă deformată a sancțiunilor, anchetelor administrative pentru stabilirea și recuperarea 

prejudiciilor, ne darea în plată a unor sume de bani aferente unor ore suplimentare, unor condiții 

deosebite de muncă, lipsa echipamentelor de protecție, acoperirea unor cheltuieli de transport, etc. 

Această catalogare a problemelor trebuie privită în mod flexibil, nerestrictiv, fără a consacra 

consecințe de natură a ierarhiza ori a introduce distorsiuni nefirești, putându-se accepta că, în ultimă 

instanță, problemele personalului de natură a afecta interesele companiei pot fi tratate în mod unitar, 

cel puțin sub aspectul comunicării în cadrul companiei, cu membrii unui cerc social cu influență 

mai mare asupra individului sau cu diferite alte componente sociale, ce pot fi implicate la un 

moment dat și care au potențial de a influența comportamentul individului. 

Problemele au apărut, apar și, dacă nu apar, vor apare cu certitudine în viitor; sunt inerente 

funcționării oricărei organizații.  

Înainte de toate trebuie observat că, în practică se acționează pe două paliere – dacă 

rezultatul generator de prejudicii a apărut, rezolvarea începe cu limitarea, evaluarea și recuperarea 

prejudiciului, după care urmează preocuparea pentru schimbare. Se schimbă persoana ce a făcut 

posibilă apariția și dezvoltarea prejudiciului ori apar solicitări legate de schimbarea 

comportamentului, atitudinii, pregătirii profesionale, acestei persoane; dacă a apărut doar o situație 

de risc, efortul de rezolvare a problemei se concentrează pe persoana în cauză, ce devine o persoană 

problemă. 

Cine vrea să rezolve problema ? Managerii, personal din cadrul departamentului de resurse 

umane, apropiați ai persoanei problemă, psihologi, alte diverse categorii de consilieri. 

Ce fac toți cei care vor să rezolve problema ? Discută cu persoana problemă, unii încercând 

să descopere cauza, alții fiind interesați, de regulă, doar de impunerea unei schimbări care să 

excludă riscul apariției pe viitor de noi probleme. 

Cum sunt purtate aceste discuții, care sunt caracteristicile acestei categorii de comunicare ? 

Fiecare cum crede că este bine, în funcție de pregătire, experiență, percepția pe care o are despre 

persoana problemă, timp, ș.a. De cele mai multe ori, în măsura în care la nivel de organizație 

personalul este tratat doar ca forță de muncă, o sumă de elemente ce ori funcționează la nivelul 

așteptărilor ori nu, discuțiile sunt sumare iar concluzia, potrivit cu care nu există garanția schimbării 

așteptate, apare repede și persoana problemă este îndepărtată și înlocuită cu o altă persoană 

„imaculată” sperându-se, în mod mai mult sau mai puțin întemeiat, că aceasta nu va deveni, la 

rândul ei, problemă. Cum soluția nu este mulțumitoare nici în condițiile existenței unei mase 

importante de emigranți care stau la poartă și se consideră norocoși dacă găsesc ceva de muncă, 

care ar putea fi alternativa? 

Un demers adecvat, o soluție de comunicare eficientă care să genereze efectele așteptate – 

schimbarea care să transforme persoana problemă într-o persoană cu experiență, mai diligentă, mai 

conectată la efortul companiei. 
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Din nefericire lucrurile nu sunt și nici nu pot fi simple. Totul începe firesc, cu un efort 

fundamentat pe bune intenții. Cel puțin la nivel declarativ, persoana problemă nu este un inamic, nu 

este un virus ce poate infecta pe alții, ce poate distruge relațiile de muncă, ba, chiar, poate aduce 

falimentul companiei. Persoana problemă trebuie să se schimbe și să se conformeze așteptărilor 

companiei. Totuși, și în practică, totul se transformă, de cele mai multe ori, într-un obstacol de 

netrecut, cu consecința directă a apariției unui conflict între cei doi actori, deveniți subiecți ai 

comunicării, de unde vine schimbarea ? 

De la companie, societate, de la autoritatea reprezentată de cel care vrea să obțină 

schimbarea ori de la persoana identificată cu problema. Nu ține, neapărat, doar de percepție. Sunt 

două abordări diferite cu consecințe directe asupra naturii și caracteristicilor schimbării – desigur în 

măsura în care aceasta apare. 

Concret, de regulă, cei mai mulți își propun să schimbe persoana problemă, își arogă 

autoritate, uneori, putere, persuasiune și încep asaltul fiind convinși că cu cât presiunea este mai 

mare cu atât există șanse mai mari ca persoana problemă să cedeze și să se modeleze conform 

cerințelor. Ce se întâmplă pe fond ?  

Să luăm ca exemplu situația în care un muncitor ce își desfășoară activitatea la un flux 

tehnologic dintr-o fabrică parcurge o scurtă perioadă de lipsă de concentrare și … în loc să fie 

produse între 55 și 62 de piese pe oră, în urma controlului de calitate, supraveghetorul este informat 

că în zona respectivă a apărut o problemă și nu au fost produse decât 32 de piese la standard așteptat 

iar alte 29 de piese au fost deteriorate iremediabil. 

 A cui este problema ? 

Supraveghetorul o percepe ca fiind a lui pentru că șeful de tură o să considere că există un 

incident de producție, va nota în registrul special și … vor veni și sancțiuni.  

Majoritatea supraveghetorilor vor transmite mesaje prin care îi comunică muncitorului 

problemă că ceea ce s-a întâmplat este de neacceptat. El, supraveghetorul vrea ca muncitorul să se 

schimbe, să fie performant, vrea să se comporte ca și cum nu ar exista vreo problemă, vrea să fie 

diferit de cum este, vrea să înceteze să aibă orice fel de problemă. 

Totuși, muncitorul are o problemă și aceasta a generat lipsa de concentrare și distrugerea 

pieselor. Supraveghetorul ignoră problema muncitorului, își asumă el problema și … apare limbajul 

de neacceptare; pe undeva firesc, nimeni nefiind dornic de probleme, cu toții ne dorim, fiecare în 

parte, să depășim orice problemă apărută. Doar nebunii caută probleme, oamenii raționali caută 

rezolvări. Ei bine limbajul de neacceptare nu poate … rezolva problema pentru că blochează 

comunicarea; încetinește, inhibă sau oprește total procesul de comunicare. 

Concret, managerul, funcționarul de la departamentul de resurse umane, oricine altcineva se 

dorește implicat, nu stă prea mult pe gânduri și începe primul asalt în următorul context: 

▪ dă dispoziții, direcționează, dă ordine – Nu te mai plânge ! Adună-te și termină treaba ! 

Trezește-te odată ! Fii atent ! 

▪ avertizează, amenință – Dacă vrei să lucrezi aici, mai bine te-ai pune pe treabă ! Noi nu 

avem nevoie de oameni care greșesc, greșelile costă, poate că sunt și alți oameni care nu greșesc ori 

greșesc mai puțin decât tine ! 

▪ țin morală, spun „trebuie”, predică – Știi că datoria ta este să muncești eficient, când vii la 

serviciu. Trebuie să lași toate celelalte probleme acasă, acolo le este și locul. Aici vii să muncești 

responsabil. Responsabilitatea te privește atât pe tine cât și pe ceilalți oameni care muncesc aici, cât 

și compania. Dacă în ceea ce privește pe tine, poate fi doar problema ta, cât privește pe compania și 

ceilalți oameni care își câștigă pâinea aici lucrurile nu pot fi lăsate la voia întâmplării. Tu trebuie să 

te gândești foarte bine dacă vrei să continui. Tu trebuie să înțelegi că și ceilalți au familii, copii, 

probleme, cariere, perspective profesionale. nimeni nu trebuie să sufere din cauza ta. Tu nu ai 

dreptul să pui sub semnul întrebării activitatea celorlalți ori viitorul companiei. Nu tu ai înființat și 

dezvoltat compania; nu tu poți să-ți asumi răul pe care poți să îl faci celorlalți. 
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▪ oferă sfaturi, sugestii ori soluții – Ceea ce poți face este să îți faci ordine în viață, să vezi ce 

este important și ceea ce este mai puțin important. Ar trebui să îți gestionezi mai bine timpul. Sfatul 

meu este să ai, cu adevărat, grijă de tine și având grijă de tine vei avea grijă și de cei din jurul tău; 

să te iubești pe tine și, iubindu-te pe tine, îi vei iubi și pe cei din jurul tău; să te respecți pe tine și, 

respectându-te pe tine, îi vei respecta și pe cei din jurul tău. 

▪ ține prelegeri, folosește logica, dă exemple, predă lecții de viață, manifestă îngrijorare – Să 

fim realiști, nimeni nu îți poate oferi șanse la nesfârșit. Ține minte că mai ești aici doar pentru că eu 

mi-am pus obrazul pentru tine, am spus că ești bun, că am încredere în tine. Vrei să își spun cum și 

eu am fost nevoit peste o situație grea, asemănătoare ? Am pus osul la treabă și acum am ajuns 

manager, nu este mult dar am un salariu bun, am o casă, familie, mașină, copiii și soția mă privesc 

și mă tratează cu respect, mă simt iubit și împlinit, îmi pot, alături de ei, satisface și niște mici 

capricii, anul acesta am fost în vacanță în insule, anul trecut am fost la Disneyland și copii au fost 

fericiți și … dar trebuie să muncesc să fac tot ce este posibil ca producția să meargă bine, compania 

să aibă profit. Dacă mâine se va închide compania sau numai unitatea asta de producție va pierde 

toată lumea. Acționarii vor pierde, dar ei au proprietăți, conturi grase, investiții; cu mine și alții ca 

mine cum rămâne ? Prosperitatea, pacea familiei, micile economii, totul se duce foarte repede. Nu 

am cum să accept asta. Voi face tot ce depinde de mine pentru a fi bine, cu sau fără tine. Ai șansa ta 

de a veni alături de mine, de alți oameni respectabili din companie; chiar dacă ești emigrant ori nu 

ai un trecut cu care să te lauzi, vino alături de noi, vino alături de partea binelui. Folosește-ți logica ! 

Dacă vei fi dat afară, cine te va mai angaja cu referințele proaste pe care le vei primi de aici ? 

Cum v-ați simți, dacă v-ați asuma rolul muncitorului problemă, după un asemenea asalt ? 

Cel puțin răvășit, dacă nu dărâmat. Parcă nu prea ai aer, nu poți să îți ridici privirea din podea. Te 

simți baricadat, mai degrabă încarcerat undeva în interiorul tău, neînțelegând cum, unde și în ce fel 

va veni scăparea. Tu ești în criză iar cel pe care îl ai în față pare ca și cum s-ar întoarce din vacanță 

– odihnit, în formă, dispus să continue până la victoria finală. Chiar dacă, pe cale de excepție, ar 

putea realiza faptul că nu are o reprezentare clară cum ar arăta această victorie pentru omul 

problemă, devenit adversar, totuși … va continua, simțind că puterea este în spatele lui, că trebuie 

să continue, că este de datoria lui să continue, că acesta este rolul său, că nu face altceva decât ceea 

ce trebuie. 

În condițiile date, asaltul continuă; poate fi o scurtă pauza, nu obligatoriu, sunt aruncate în 

luptă alte resurse care sunt menite, parcă, să sublinieze cine are puterea, cine este stăpânul, cine este 

maestru și cine servitorul. Așa că: 

▪ judecă, critică, învinuiește, dezaprobă – Mi-e teamă că am în față un om slab, care nu este 

în stare să aibă grijă de el și familia lui / nu ești în stare să ai nici o relație stabilă. Nimeni nu are 

încredere în tine, ești leneș, ești delăsător, ai plecat de la mai multe locuri de muncă, de fapt ai fost 

dat afară pentru că nu ai respectat regulile, pentru că nu ești în stare să faci ce ți se spune. Crezi că 

ești deștept dar nu ești în stare de nimic. Nimeni nu te înțelege, nimeni nu te ajută, nimeni nu este 

alături de tine, pentru că nu respecți, nu vrei să ții cont de ce sunt și ce vor ceilalți. Este inacceptabil. 

▪ stereotipează, ridiculizează, alocă porecle – Te comporți ca un fraier care nu a mai văzut o 

păsărică de când au înflorit liliecii ultima oară. Arăți ca un … ce nu știe ce să facă pentru că nu este 

asistentul social lângă el. Toți emigranții sunteți la fel, o adunătură de hoți care nu sunteți în stare să 

clădiți ceva în țara voastră și a-ți venit aici să furați joburile oamenilor cinstiți. Ia-o ușor, de ce nu 

vrei să îți dai seama că aia nu este banană și nu se bagă în gură ? 

▪ analizează, interpretează, pune diagnostice, judecă – Tu, de fapt, vrei să scapi de ce ți se 

pare că este greu, am văzut eu: de fiecare dată când te pun să faci ceva, mă persiflezi, ai un zâmbet 

de superioritate și o atitudine… 

Atacatorul, este clar că a trecut dincolo de limite. A învins, dar nu găsește victoria. 

Adversarul este zdrobit, dar unde este câștigul ? Dacă voia să-l dea afară pe omul problemă, o făcea, 

la ce bun atât consum de energie ? Ce să facă acum ? Să continue asaltul ? Da, dar mai subtil, 

trebuie introduse niște nuanțe. Omul problemă este rău, este prost, dar, nu foarte … cineva, totuși, 
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trebuie să mai și muncească astfel că atacatorul aruncă în luptă elemente ce presupun o anumită 

finețe: 

▪ laudă, este de acord, face unele evaluări pozitive – Eu te știu un om capabil, deștept, nu 

aveai cum să ajungi până aici dacă erai un prost. Sunt convins că ai capacitatea de a te aduna, de a 

înțelege că ceea ce trebuie făcut, trebuie să faci. Mi-aduc aminte că nu cu mult timp înainte ai fost 

apreciat pentru felul în care ai … . Poate că și eu, fiind în locul tău, aș fi greșit. 

▪ asigură, susține, consolează, simpatizează – Nu ești singurul care treci printr-o perioadă 

dificilă. Cu toții avem probleme, important este cum le depășim și ce facem după aceea. Ca oameni 

trebuie să ne sprijinim unii pe alții, trebuie să ne ajutăm. Oricând, orice crezi că poate să îți fie de 

ajutor și depinde de mine, doar trebuie să spui. Nu vreau să consideri asta o gratuitate, te rog să fii 

convins că nu procedez cu toți așa, simt că ești un om bun, că împreună putem face lucruri 

importante, te rog să ai încredere în mine. Nu știu cum dar te simt foarte apropiat, un om cu suflet 

bun. 

Managerul poate considera, acum, că a devenit mai uman, mai ușor de acceptat de către 

omul problemă. Poate că, fără să realizeze, a cedat suficient cât să se implice emoțional. Partea, 

spun eu, nefericită a lucrurilor este că problema continuă să existe, că este posibil să nu fie doar a 

managerului și că, inevitabil este necesar să fie cunoscute mai multe detalii. Cel care conține 

controlul, managerul, consideră de regulă că omul problemă nu este suficient de … pentru a găsi 

soluția așa că el, managerul, trebuie să o descopere și pentru a nu greși este necesar să aibă la 

dispoziție cât mai multe informații. A identifica și a impune soluția poate deveni o problemă de 

orgoliu, de probă a superiorității de poziție, de ce nu, de a obține o satisfacție personală, așa că: 

▪ pune întrebări, investighează – Consideri că ce trebuia să faci acolo a fost prea greu pentru 

tine ? Cât timp a trecut până ți-ai dat seama că ai greșit ? Controlorul de calitate nu a venit la timp ? 

Ai primit indicațiile necesare la începutul lucrului ? 

Multele întrebări ce pot fi puse și răspunsurile scot la iveală mai multe neajunsuri decât cele 

așteptate, aspecte mai complexe și, uneori, concluzia că este doar o întâmplare că problema a apărut 

legată de activitatea unei anumite persoane, ea putând apare oricând și în legătură cu cei mai mulți 

dintre participanții la procesul tehnologic. Ce se poate face ? Viața trebuie să meargă mai departe 

așa că trebuie să se pună „batista pe țambal” și trebuie identificată o soluție pentru a marca 

momentul, așa că managerul: 

▪ bate în retragere, mută atenția la altceva, devine sarcastic, încearcă să fie pe placul 

interlocutorului – Of, hai să mai vorbim și despre altceva. Nu este momentul acum să … hai să ne 

întoarcem la ceea ce avem de făcut; ca să ne plătească cineva, trebuie să facem ceva. Nimeni nu este 

perfect, poate nici măcar Dumnezeu, însă aici pe pământ ca să trăim trebuie să muncim iar când 

greșim trebuie să plătim. Nu știu de ce dar mulți s-au trezit cu fața la cearșaf azi dimineață. 

Obiectiv vorbind, totul pare un cerc vicios, o glumă dar … totuși o luptă în care se aruncă 

multe resurse, care consumă energia participanților ca până la urmă, dacă se descoperă o problemă, 

aceasta să fie mai complexă, peste puterile celor care au intrat în comunicare și rezultatul … ? 

Nimeni nu este perfect, hai să ne facem treaba. Păi mai economic era să … hai să ne facem treaba 

fără tot acest efort, mai degrabă circ decât ceva cu sens și mai ales cu sens pozitiv, așa cum era de 

așteptat. 

Și, mai este ceva. Ceea ce s-a dorit un demers în zona binelui și-a arătat limitele. Dacă 

managerul își pune întrebarea de ce a procedat așa, va descoperi că este vorba despre un 

comportament învățat. Nu este vorba despre ceva argumentat științific ci despre faptul că, în trecut, 

așa s-a procedat și cu el și viața a mers mai departe, nu neapărat mai bine dar … a mers. Cu toții, 

dacă ne căutăm prin memorie vom găsi, uneori, fără să căutăm prea mult mesaje precum: Este vina 

ta ! Ai greșit undeva ! Nu ești suficient de pregătit / deștept / rapid / eficace / concentrat ! Nu pot 

avea încredere în tine ! 
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Tot efortul de comunicare, la care am făcut referire, are ca rezultat cert transmiterea unui 

mesaj de neacceptare. Omul problemă trebuie să se schimbe, ar face bine să se schimbe, nu este 

acceptabil să ai probleme, este ceva în neregulă cu omul care are probleme. 

Este vreo alternativă și dacă da, care ? 

Acceptarea omului, așa cum este.  

Mulți dintre cei care au responsabilități, mulți pedagogi, mulți psihologi, sociologi, etc. vor 

spune că schimbarea nu poate apare decât ca urmare a unei lupte a contrariilor, o presiune exercitată 

asupra stării unui sistem pentru a se transforma în starea dorită, că individul acceptat ca atare nu 

este motivat să se transforme, că omul, prin esența sa, ființă hedonistă, se va complace în proxima 

stare de liniște și de lipsă de efort astfel încât orice schimbare, în special schimbarea într-un bine 

dezirabil și adaptat la cerințele societății va fi imposibilă. 

În opinia mea lucrurile stau altfel. 

Este, poate, paradoxal dar … atunci când o persoană se simte cu adevărat acceptată, așa cum 

este ea, atunci se simte liberă să se schimbe, să-și mărească potențialul, să devină diferită, să se 

simtă împlinită și mulțumită de ceea ce este, ceea ce face, cum face, de ce face, cu cine face și ce 

rezultate obține. Din această stare decurge stabilitatea și continuitatea unei relații personale în 

cadrul căreia indivizii se pot dezvolta, pot fi generate schimbări constructive, o stare bună de 

sănătate psihică, individul poate deveni mai creativ, mai eficient, loial, își poate descoperi întreg 

potențialul său. Nu statistic ci practic, legat de oricine se poate foarte ușor constata că neacceptarea 

îi închide pe oameni, îi face defensivi, provoacă disconfort, apare teama de a vorbi sau/și de a se 

analiza mai atent. 

Cum poți ajuta un om care are o problemă ? Ce înseamnă să îl accepți așa cum este ? Cum îi 

poți transmite faptul că îl accepți așa cum este ? 

Înainte de toate trebuie să renunți la … neacceptare, la ceea ce am descris ca fiind asaltul, 

efortul de a-l schimba pe individ din exterior. Am constatat, în viața de zi cu zi, că printre cele mai 

grele lucruri, pentru persoanele care și-au asumat responsabilități, ca sarcină de serviciu în diferite 

entități socio-economice (și comportamentul, ca atare, tinde să fie generalizat și la nivel de familie 

ori cerc social) este să tacă și să asculte. Cum să taci ? Nu ai nimic de spus, nu ai o opinie, un punct 

de vedere, o poziție pe care să o comunici altora, înseamnă că ești un nimeni, o nonvaloare, un 

nimic. Mi aduc aminte de predica unui înalt ierarh ortodox, care început prin a spune că „tăcerea 

este de aur”. În public, a fost o voce, care s-a vrut un semn de răzvrătire, ce a peiorat „să tăcem noi, 

ca să vorbești tu”. Era un pic de adevăr, trebuia să tăcem noi pentru a-l asculta pe el, nu era timpul 

și locul unde noi să vorbim.  

Știu, din experiența mea ca anchetator, că este nevoie de o minimă și suficientă provocare 

iar persoana pe care o avem în față, odată pornită în a spune ce are pe suflet, nu trebuie oprită. Va 

spune ce o deranjează, este facilitat catharsisul, sunt eliberate sentimente și emoții. Poate suna 

stupid, dar, de multe ori, poți să ajuți o persoană prin simplul fapt că ești acolo. 

A nu se înțelege că este vorba despre un truc ori de o abordare simplistă, pentru că nu este 

cazul. Pentru a fi de ajutor unui om, pe care îl accepți așa cum este, sunt mai multe modalități ce pot 

fi folosite atât individual cât și ca sistem. 

▪ ascultarea pasivă (tăcerea) – A asculta în tăcere poate transmite o atitudine de acceptare. 

Mesajele nonverbale de deschidere pot să-l determine pe cel care are o problemă să se simtă 

acceptat, să împărtășească mai multe. Simplul fapt că ai spus ceva despre cum și în ce fel ai făcut o 

greșeală și nu a apărut „critica firească” te poate face să te simți normal, acceptat așa cum ești. 

Spovedania religioasă are ca temei cam același mecanism – ca să fii iertat și acceptat trebuie să spui 

ce ai pe suflet, ce ai greșit ori consideri că ai greșit. 

▪ răspunsurile de acceptare – La prima vedere, tăcerea ar putea fi ceva suficient. 

Comunicarea ar trebui să decurgă lin, fără nici un fel de obstacole. Chiar dacă, în mod evident, 

mesajul nu poate fi sistematizat, întrucât nu este pregătit dinainte, și este posibil ca cel care vorbește 

să sară de la un subiect la altul cu aceeași viteză cu care îi bate vântul prin suflet, este greu de spus 
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dacă este necesar să spui ceva ori nu, pentru a-ți exprima poziția, opinia ori aprobarea sau pentru a 

sugera concentrarea mesajului pe o anumită problemă, cel puțin până la epuizarea parțială. 

Răspunsul la o asemenea întrebare nu poate fi decât nuanțat da și nu. 

Da, pentru că cel care vorbește are nevoie să știe că este ascultat, cu adevărat, că un om îl 

ascultă cu atenția cuvenită. 

Nu, pentru că orice demers poate fi interpretat ca persuasiune, manipulare și ce poate fi mai 

rău, pentru comunicare, decât ca cineva să realizeze că un semen de-al său încearcă să-l manipuleze, 

să-l ducă într-un anumit loc împotriva voinței sale ? 

Există o cale de mijloc, ce nu trebuie calculată ca fracție ci mai degrabă simțită în funcție de 

atitudinea celui care vorbește. Se poate da din cap afirmativ, te poți apleca în față în semn de 

respect, poți zâmbi, poți să te încrunți, când este cazul și dacă totul merge bine se poate trece la da, 

da; înțeleg; aha; of; cum așa? și altele, asemenea, din categoria mormăitului empatic. Mormăit ?! 

Da, pentru că astfel de exprimări nu trebuie, cu obligativitate, să fie clare pentru că nu se va ajunge 

la o intervenție în adevăratul sens al cuvântului; totul trebuie să rămână la nivelul de a ține isonul. 

▪ folosirea de enunțuri care să încurajeze comunicarea – Constituie pasul următor, în 

condițiile unei acceptări firești, empatice, a unui rol de partener pentru cel care ascultă. Aceasta nu 

este ceva care vine de la sine pentru că, înainte de toate, managerul sau cel care s-a implicat în 

comunicarea cu omul problemă, trebuie să demonstreze că a renunțat la superioritatea de poziție, la 

statutul de putere pe care i-l conferă situația. Este interesant ce spui; Vreau să înțeleg mai mult din 

ceea ce s-a întâmplat; Se pare că sunt lucruri importante care mi-au scăpat mie și altora, cu toții 

am fi putut face mai mult ca ceea ce a fost rău să nu apară; Nu știu nimic despre asta; Mă 

interesează ce știi tu, pentru că se pare că tu ești întâmplător „în problemă”, că, de fapt, 

„problema” mă vizează pe mine, sincer, am nevoie de ajutorul tău. 

De observat că cele de mai sus sunt enunțuri deschise, invitații la narațiune. Practic se 

schimbă poziția: dacă omul problemă era de milă și avea nevoie de ajutor, acum, ajutorul se solicită 

de către cel care, aparent, era urcat pe piedestalul puterii, de către cel care afișa forță și era perceput 

ca cineva care vrea să se impună, atât la nivel personal, cât și la nivel de soluție. 

Enunțurile nu trebuie să conțină nimic de natură a acuza; trebuie să fie neutre, la nivel 

esențial. 

La fel de adevărat este și faptul că, pe ipoteza dată, este greu de anticipat în ce direcție va 

evolua fluxul de informații oferit de omul problemă. Poate, se vor afla lucruri utile, interesante, de 

natură a aduce lumină cu privire la multe aspecte neglijate sau cu privire la care nu există un control 

eficient ori, poate, vor apare doar acuzații emoționale, fără prea multe argumente care nu au 

potențialul necesar de a construi ceva. 

▪ ascultarea activă – Apare ca necesitate, la un moment dat, întrucât modalitățile precedente 

evită interacțiunea reală dintre cei doi actori ai comunicării. Omul problemă susține efortul de 

comunicare, s-a convins că interlocutorul său este prezent și este atent la ceea ce spune el. Nu este 

suficient, fără să fie un exces de sinceritate. Trebuie să observăm că avem nevoie să fim siguri că 

cel căruia îi vorbim înțelege și acceptă ceea ce spunem. Orice lucru important presupune o anumită 

profunzime, o depășire a nivelului de superficialitate specific ignoranței și egoismului care ne 

guvernează cea mai mare parte a existenței noastre. 

Comunicarea, pentru a fi eficientă, pentru a-și realiza scopul de a modifica comportamente, 

are nevoie ca participanții să fie activi, să își ofere reciproc dovada înțelegerii „problemei”. Cum se 

face aceasta ? 

La nivel fundamental se situează, în opinia mea, percepția reciprocă a mesajelor pe care le 

transmit reciproc cei care intră în comunicare, atât la nivel verbal cât și la nivel non verbal. 

Prelucrăm, decodăm informația și, ca etapă următoare, acordăm o semnificație, urmând să dăm un 

sens, să stabilim o anumită utilitate, relativă, informației obținute. 

De exemplu, omul problemă formulează: În ultima perioadă, în fabrică au fost angajați 

mulți tineri. Managerul percepe: Tinerii pot constitui o problemă. 
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Cel care a formulat enunțul are nevoie să știe ce a înțeles interlocutorul său. Managerul are 

nevoie să știe dacă ceea ce a înțeles el este congruent cu ceea ce a enunțat muncitorul pe care îl are 

în față. Managerul va formula: Da, tinerii reprezintă o problemă. Congruența se va verifica repede 

pentru că muncitorul va continua: Da, exact. Știați că … . În felul acesta nu se mai poate … . Ori: 

Nu, nu am vrut să spun asta, ei reprezintă un factor benefic, au … . Sau, va oferi o soluție de mijloc 

ce, oricum, va aduce un plus de informație: Nu, neapărat. Nu este vorba de tineri, la modul general, 

ci de X care a … . 

Astfel de reglaje, între enunț și ceea ce se înțelege, sunt fundamentale pentru eficiența și 

dezvoltarea comunicării. Ele sunt permanente, sunt necesare pe întreaga desfășurare a discuției, 

având un impact deosebit asupra preciziei și clarității comunicării. 

Nu cumva toată această poveste cu percepția este o complicare inutilă a lucrurilor ?  

Nu, pentru că oamenii funcționează diferit de sistemele mecanice, unde în aceleași condiții 

se obține același rezultat. La oameni, faptele, întâmplările, situațiile, evenimentele din planul 

obiectiv generează stări, sentimente și emoții în plan subiectiv care fundamentează, la rândul lor, 

reacții în plan obiectiv, ce pot ajunge la nivel de narațiuni ce sunt expuse în fața altor indivizi, la 

nivelul cărora provoacă stări, sentimente și emoții, ce generează din nou, alte reacții și tot așa. În 

această desfășurarea a lucrurilor de tip proces, managerul, pentru a avea succes în cadrul 

comunicării cu omul problemă trebuie să aibă asimilate în ipoteză anumite atitudini, fără de care 

întreg demersul ar putea părea nesincer, manipulativ, cu nuanțe de ironie, situație în care ascultarea 

activă poate părea mecanică și foarte puțin firească. Concret: 

▪ managerul trebuie să aibă încredere în capacitatea omului problemă de a-și rezolva 

singur problema 

De multe ori, cel care are problema sare de la una la alta. Nu tratează complet nici un aspect 

relevant și, cum simte că ceea ce face nu mai este suficient de facil și trebuie aprofundat, se retrage 

în confortul tratării unui alt aspect, cel puțin, până în momentul în care și acesta devine dificil. Este 

o problemă, în opinia mea, de încredere reciprocă. Cel care preia sau, pur și simplu, constată că 

inițiativa de a furniza informații în cadrul comunicării îi aparține, refuză sarcina, se opune aprioric, 

enunțând doar simple teme de meditație. Pentru a trece de acest prag, are nevoie de dovada faptului 

că cel cu care comunică are încredere în el, iar aceasta nu poate fi un lucru simplu. 

▪ managerul trebuie să aibă disponibilitatea de a accepta, cu adevărat, stările sentimentele 

și emoțiile exprimate de către omul problemă 

Aici, problema ține de diferența dintre așteptările managerului fundamentate pe stereotipuri 

sociale și pe propria experiență, pe de o parte, și ceea ce trăiește și furnizează, efectiv, omul 

problemă, pe de altă parte. Lupta cu „normalul” poate fi o temă de meditație, mai mult decât 

interesantă, însă nu este suficient spațiu, în cadrul prezentului demers. Important, de subliniat, este 

faptul că stările, sentimentele ori emoțiile legate, într-un fel sau altul, de problemă apar suficient de 

clar revelate atunci când sunt exprimate deschis, atunci când persoana ce comunică se simte liber să 

o facă. Dacă nu este locul, momentul sau cazul să fii așa cum ești apare reprimarea, apare refularea 

și … te poți apropia de ceea ce se cade ori se așteaptă de la tine dar nu mai ești tu. 

Cele mai multe dintre aceste stări, sentimente, emoții au caracter tranzitoriu. Se poate vorbi 

și despre efectul selectiv al stărilor, sentimentelor, emoțiilor pozitive și al celor negative. Prin 

ascultarea activă, stările, sentimentele, emoțiile pozitive pot fi consolidate iar cele negative pot fi 

dispersate, disipate, eliberate; binele vine, cum se spune în vorbirea curentă, din „trece că e vremea 

rece”, „până la urmă o să treacă și asta”, „orice minune ține trei zile”, „viața merge înainte”, orice 

„ceva”, ce poate face ca omul să nu mai fie dominat de emoții distructive. 

▪ managerul trebuie să vrea și să își facă timp, pentru a putea să îl ajute pe omul problemă 

Pentru a ajuta pe cineva este nevoie de un sacrificiu, de o renunțare la sine ce nu este 

disponibilă oricui, de unde și formalismul demersului multora din cei care încearcă să facă bine. 

Fixarea ca obiectiv poate ajuta însă nu rezolvă problema. De asemenea nu poți spune avem 15, 

avem 30 ori avem 40 de minute ca să discutăm. Fără doar și poate, programul unui manager, 
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indiferent de rang, este foarte încărcat, nu pot trece 10 minute fără să sune un telefon ori să se 

deschidă ușa pentru a apare o altă problemă sau alt element în evoluția altei probleme. Foarte 

important, în context, devine locul unde se desfășoară comunicarea și spațiile, ce în cadrul multor 

organizații, nu sunt generoase, nu asigură un confort adecvat, impun un anumit formalism, ș.a. 

De fiecare dată când comunicăm, rar începem abrupt punând „cărțile pe masă”, adevărata 

problemă apare, mai târziu, în condiții de natură a favoriza comunicarea. Nu este lipsit de interes 

nici faptul că, de multe ori, nici măcar noi nu am realizat care este, în ce constă și care sunt 

dimensiunile adevăratei probleme. Ascultarea activă ne poate ajuta, la nivel personal, să ne 

clarificăm, să aprofundăm, să rafinăm, să oferim altă dimensiune, pentru ceea ce considerăm noi că 

este o problemă. 

Important este de observat și faptul că fiecare om problemă are specificitatea lui. Abordarea 

pe baza unui scenariu verificat, cu alte ocazii, este contraproductivă. Managerul trebuie să 

experimenteze, la nivel personal, stările, sentimentele, emoțiile pe care le parcurge interlocutorul 

său, pentru a înțelege ce se petrece, însă nu trebuie să se încarce cu ele, să și le asume, să-și 

înlocuiască propriile stări, sentimente, emoții, generate de propriile resorturi interne, cu cele ale 

celui cu care comunică. 

▪ managerul trebuie să respecte natura confidențială a comunicării cu omul problemă 

Ceea ce considerăm normalitate – păstrarea confidențialității cu privire la conținutul 

comunicării – este discreditat repede. Un rol important îl poate avea disprețul față de interlocutor și 

superioritatea pe care ne-o oferă confortul împărtășirii experienței cu cei din mediul nostru ori din 

cercul nostru social. Confidențialitatea poate deveni o problemă atât în legătură cu managerul cât și 

cu omul problemă. Multe din aspectele discutate sunt „discutabile”, pot arăta inconsecvențe, 

limitări, neclarități, sunt susceptibile de interpretări, care să le scoată din contextul firesc, etc. astfel 

încât pot apărea elemente care să atragă dispreț, umbre de îndoială cu privire la caracterul, 

pregătirea profesională, scopurile urmărite, de către unul sau altul dintre cei care au avut ocazia să 

discute. 

Poate fi vorba și despre cultura învingătorului. Atunci când vedem viața ca o luptă, un șir 

infinit de confruntări în care nu pot exista învingători dacă nu există învinși, poate deveni normal să 

ne clamăm victoria denigrându-ne adversarul, expunându-i defectele ori simplele imperfecțiuni, 

invocând aspecte de natură a umili, a sublinia limitele, incapacitatea, reaua voință, etc. 

 

3. Concluzii 

Dacă la nivelul unei organizații apare o problemă, o persoană responsabilă petru respectiva 

problemă, acceptând că este nevoie de o schimbare, prima schimbarea ce trebuie făcută este una de 

natură fundamentală, ce ține de respectul și demnitatea oricărui individ – acceptarea lui așa cum 

este. Nu poate fi vorba despre acceptarea greșelii, erorii, conduitei care a generat problema, ci, totul, 

trebuie să pornească de la individ. Acceptarea individului, așa cum este, presupune reciprocitate: 

dacă eu te accept așa cum ești și tu trebuie să mă accepți așa cum sunt, pentru că trebuie să 

acționam ca persoane libere iar libertatea mea se sfârșește acolo unde începe libertatea ta.  

Presiunea societății, indiferent cât de mare a fost ori poate fi, nu poate rezolva, cu adevărat, 

problemele indivizilor. Singurul lucru util, care se poate face, este să se cultive capacitatea 

individului de a-și rezolva problemele. Trebuie, este nevoie să fie ajutat, însă ajutorul nu înseamnă 

înstrăinare, nu poate însemna externalizarea problemei și a soluției pentru că asta duce, sigur, la 

alienare, lipsă de implicare și de asumare a rolului social, marginalizare și excludere socială. 
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ACCESSIBILITY OF FINANCIAL AND BANKING SERVICES IN 
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ACCESIBILITATEA SERVICIILOR FINACIAR-BANCARE ÎN CADRUL 

REGIUNII NORD-EST 
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Abstract 

The phenomenon of globalization, generated an increasing  activity, in order to provide new and better 

products in banking and financial domain. 

The key point of the efficiency in the financial sector, involves the accessibility of products and services. The 

accessibility is particularly important, especially in rural areas, where bank agencies are relatively rare. The spatial 

policy, applied by the banks in North-East Region, is one of hub and spokes implantation, the region has a regional 

banking-financial center in Iași, and 6 county-centers in counties residences. Distribution of banking services in the 

other less important municipalities and towns, follows the geographic location model but, the position of these urban 

centers, means advantages or disadvantages for  each county. 

Key words: distribution of banks, accessibility, polarized area 

JEL: D4, L2 

 

1. Introducere 

Piețele emergente2 din Europa Central-Estică, sunt caracterizate de accelerarea proceselor 

de reformă în vederea asigurării climatului propice pentru dezvoltarea unui sector economic stabil și 

competitiv. Integrarea europeană a României a presupus deschiderea pieței, liberalizarea, precum și 

ralierea la normele Pieței Unice, facilitând concurența într-un domeniu aflat în expansiune, cum este 

cel reprezentat de instituțiile financiar-bancare. Piața bancară din România a comportat o serie de 

transformări, materializate prin creșterea numărului instituțiilor de creditare precum și al 

sucursalelor băncilor străine în România, alinierea reglementărilor din domeniul pieței bancare 

interne cu cele din domeniul bancar european, dezvoltarea unor servicii oferite persoanelor fizice și 

agentilor economici, dublată de  extinderea rețelei teritoriale de sucursale, agenții si puncte de lucru. 

 

2. Accesibilitatea – între geografie și economie 

Punctul cheie al eficienței sectorului financiar implică accesibilitatea la serviciile financiar-

bancare. Chestiunea  accesibilității este deosebit de importantă, mai ales în zonele rurale, unde 

agențiile și punctele de lucru ale băncilor sunt relativ rare.  

Având în vedere că băncile, în raport cu mediul rural, tind să vadă piețele lor, extinse 

geografic  doar  pe o distanță relativ scurtă față centrul care deservește un anumit areal, numărul de 

oficii bancare existent, poate avea o influență puternică asupra parametrilor calitativi și cantitativi ai 

operațiunilor și serviciilor bancare din zonă (Gunther, 1997). Evoluţia mediului economic 

internaţional a fost marcată în anul 2007 de evenimente cu impact destabilizator asupra mediului 

bancar şi a pieţelor de capital, care au culminat cu criza creditelor ipotecare în Statele Unite ale 

Americii. Odată cu manifestarea crizei economice mondiale în rândul ţărilor europene, sistemul 

bancar românesc este expus şi el reacţiilor directe sau indirecte ale crizei. Astfel că instituţiile de 

credit din sistemul bancar românesc nu mai au un rol majoritar în creditarea companiilor, dar rămân 

principala sursă în cazul populaţiei. Creditarea s-a orientat către IMM-uri precum şi către 

companiile care activează în domeniul comerţului şi al serviciilor (Drăgulin, Bichi, 2002). 3 

                                                            
1 Drd., Școala Doctorală de Geoștiințe, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, ionutvasileostopovici@yahoo.com 
2 Noțiunea de „piață emergentă” a fost introdusă în anul 1981 de către economistul Băncii Mondiale, Antoine van 

Agtmael 
3 Drăgulin, I., Bichi, C., Sistemul bancar: dinamica reformei, slăbiciuni și provocări, Ed. Mimeo, București, 2002 
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Marketingul bancar, evaluează posibilitățile de extindere a serviciilor de tip internet-banking 

sau virtual banking4, pentru a deservi cât mai eficient arealele în care amplasarea fizică a unei 

unități bancare nu se justifică. 

La nivelul Regiunii Nord-Est analiza serviciilor financiar-bancare sub aspectul 

accesibilității, comportă o abordare calitativă cât și cantitativă, realizarea unei baze de date, pornind 

de la informațiile oferite de  băncile comerciale, privind rețelele de sucursale, agenții și puncte de 

lucru, interpolarea cu baza de date spațiale, cartografierea rezultatelor obținute și interpretarea 

analitică a acestora.  

Sub aspect administrativ teritorial, regiunea este împărțită în 6 județe, totalizând 552 de 

unități administrativ-teritoriale, dintre care 46 de centre urbane și 506 comune.  Populaţia din 

mediul urban din cadrul Regiunii Nord-Est, deține un procent de 43,1% din populaţia totală a 

regiunii. Această stare de fapt o situează în cadrul regiunilor de dezvoltare cu cel mai scăzut grad de 

urbanizare la nivel naţional, influențând strategiile de amplasare a unităților bancare.  

 

2.1. Distribuția teritorială a unităților bancare în Regiunea Nord-Est 

Distribuția teritorială a unităților bancare este puternic determinată de politica de localizare 

în mediul rural a unităților CEC Bank, bancă cu capital integral de stat, care, în pofida restrângerii 

activităților, deține încă suficiente puncte bancare la nivelul regiunii, respectiv 177 de agenții și 

sucursale bancare. 

La nivelul regiunii, dintre unitățile administrativ-teritoriale, un număr de 148 dețin instituții 

bancare, reprezentând o pondere de 26,81% din total. 
Figura 1. Distribuția teritorială a unităților bancare la nivelul Regiunii Nord-Est 

 
Deservirea de către unitățile bancare, se prezintă într-o manieră relativ echilibrată în cazul 

județului Suceava, favorizată de dispunerea teritorială a centrelor urbane, în timp ce areale rurale 

din  sudul județului Iași, culoarul Bârladului și parte din Colinele Tutovei din județul Vaslui sunt 

private de serviciile bancare ‘’in situ’’, populația fiind nevoită să efectueze deplasări către cele mai 

apropiate unități administrativ-teritoriale care oferă servicii bancare. 

                                                            
4 The adoption of virtual banking: an empirical study, Shaoyi Liao, Yuan Pu Shao, Huaiqing Wang, Ada Chen,în 

International Journal of Information Management, nr. 19 (1999) pg. 63-74 
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Accesibilitatea populației față de pachetul de bază de servicii bancare, oferit de către orice 

agenție sau punct de lucru din cadrul rețelei, reprezintă punctul de interes al analizei următoare.  

Dacă urbanul beneficiază de amplasarea directă a unităților bancare, nu același lucru poate fi 

enunțat în privința așezărilor din mediul rural, care,  în cea mai mare parte, sunt polarizate de către 

anumite centre urbane, sau după caz, rurale,  furnizoare de servicii financiare. Apare astfel factorul 

distanță, până la prima unitate administrativ-teritorială deservită de o agenție bancară, exprimată în 

cadrul analizei în unități-timp și care este determinată de viteza medie de deplasare pe diferitele 

categorii de căi de comunicație rutieră, favorizând drumurile naționale și europene și  implicit 

localitățile tranzitate de acestea, în dauna celor de categorie inferioară.  

Cartograma accesibilității față de prima unitate bancară oferă o imagine asupra dotării cu 

acest tip de serviciu a arealului moldovenesc, favorizată din acest punct de vedere fiind jumătatea 

vestică a regiunii, în timp ce interfluviul pruto-siretean, în special în jumătatea sa sudică, puternic 

ruralizată se prezintă neatractivă, repulsivă pentru implantarea unităților bancare. Densitatea 

arealelor urbanizate, fie ele și caracterizate de prezența orașelor mici, nou-declarate conform legii 

nr.83/2004 influențează dispunerea în teritoriu a unităților bancare, județul Suceava evidențiindu-se 

ca fiind acoperit, într-o manieră echilibrată de serviciile oferite de către instituțiile bancare. Prezența 

CEC Bank, explică o mare parte din această dispunere uniformă, necesitatea menținerii unităților 

derivând din volumul operațiunilor financiare, susținute cantitativ de către cetățenii aflați la muncă 

în străinătate, precum și de către agenții economici de anvergură locală sau regională care-și 

desfășoară activitatea la nivelul județului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Analiza accesibilității la serviciile bancare la nivel județean 

În cazul județului Botoșani, este lesne de observat dispunerea axială, în lungul căilor de 

comunicații principale, a serviciilor bancare. Astfel comunele tranzitate de către tronsonul de drum 

național pe direcția Botoșani-Dorohoi-Darabani spre vama Rădăuți-Prut, prezintă o accesibilitate 

ridicată până la prima unitate bancară, situație ce se păstrează și pe direcția Botoșani-Săveni.  
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Prezența arealului rural în zona central sudică a județului, areal care, exceptând, unitățile 

CEC Bank de la Hlipiceni, Călărași, și Trușești, prezintă o singură unitate bancară, respectiv Banca 

Comercială Română la Trușești, explică valorile ridicate ale indicatorului distanță-timp. 

La nivelul județului Iași, dispunerea axială, devine evidentă pe direcția Est-Vest (Iași-Târgu-

Frumos-Pașcani cu derivațiile spre Roman, respectiv Hîrlău, precum și pe axa secundară spre 

Botoșani de pe Valea Jijiei. Totodată existența unui centru bancar incipient la Răducăneni, se 

manifestă prin polarizarea arealului de contact cu județul Vaslui, însă configurația reliefului și 

dispunerea căilor de comunicații impune orientarea comunelor spre un centru de talie superioară, 

respectiv municipiul Huși. Cuesta Iașului, areal relativ bine împădurit și marcat de ruralitate și 

accesibilitate rutieră  redusă, în condițiile în care căile de comunicații nu au suferit modernizări, 

explică lipsa contiguității pe direcția Iași-Țibănești-Negrești, singura unitate bancară care deservește 

comunele din sudul județului, fiind o agenție CEC Bank amplasată la Țibănești. 

Județul Neamț prezintă o axă longitudinală pe direcția Târgu-Neamț- Piatra-Neamț care se 

continuă pe Valea Bistriței spre Buhuși-Bacău, în lungul căreia timpii medie de parcurs până la 

prima unitate bancară sunt sub 5 minute. Reconversia post-industrială a axei de pe Valea Bistriței 

spre Bacău, coroborată cu implantarea centrelor comerciale, a unităților de tip bricolage, 

concentrarea IMM-urilor care beneficiază de economia de aglomerație, generatoare de fluxuri de 

persoane și bunuri,  explică localizarea unităților bancare indispensabile pentru buna desfășurare a 

activității. 

Limita fostelor județe Roman și Neamț, devine evidentă, arealul rural tranzitat de drumul 

național 15 D Roman-Piatra-Neamț, prezentând valori ale accesibilități similare celor din Colinele 

Tutovei sau Coastei Iașului. Difuzia serviciilor bancare pe direcția văilor Siretului și a Moldovei, 

având ca punct de plecare municipiul Roman, urmează logica tradițională a fluxurilor de pe marea 

arteră comercială a Moldovei, plasând într-o periferie neintegrată centrului comunele de la Vest de 

această axă. Prezența unităților bancare în zona montană a județului, aidoma situației din celelalte 

județe ce cuprind suprafețe montane (Suceava și Bacău) urmează logica amplasării în lungul axelor 

de transport, în cazul de față fiind situate pe văile Bistriței și ale Bicazului spre Gheorgheni, 

localizarea lor fiind determinată și de fluxurile  turistice specifice zonei. 

Județul Bacău, prezintă o bună accesibilitate în arealul urban de pe Valea Trotușului, Onești-

Comănești cu extensie spre Valea Tazlăului spre Moinești, unde concentrarea industriei extractive a 

generat o intensă activitate economică în trecut ale cărei inerții încă se resimt. Problematică însă, 

asemeni județului Vaslui, este regiunea profund rurală a Colinelor Tutovei, singură, comuna Podu-

Turcului, manifestând o polarizare specifică centrelor bancare locale. Lipsa atractivității bancare a 

acestui vechi areal răzeșesc, este explicabilă prin prisma caracteristicilor de ordin economic, 

pauperitatea populației, inexistența agenților economici, dificultatea realizării unor legături 

transversale, pentru a crea axe de difuzie a serviciilor, elemente care frânează dezvoltarea zonei. 

În cadrul județului Vaslui, concentrarea unităților CEC Bank, la nivelul mediului rural, a 

urmat logica amplasării fostelor unități Agromec, situație vizibilă pe Valea Prutului la sud de 

Fălciu, unde densitatea unităților bancare este superioară Văii Bârladului, care, pe tronsonul cuprins 

între municipiile Vaslui și Bârlad, nu prezintă, în mod cu totul surprinzător, nicio facilitate bancară. 

 

3. Polarizarea serviciilor financiar-bancare 

Luând în considerare faptul că majoritatea UAT-urilor dețin o singură instituție bancară, 

care se identifică cu banca cu capital de stat, CEC Bank, serviciile bancare care să implice politici 

concurențiale, pentru stabilirea pieței de desfacere a produselor și serviciilor specifice mediului 

financiar-bancar, se regăsesc în centrele unde apar, pe lângă banca cu capital public, minim două 

unități bancare concurente. Astfel se impune o analiză asupra centrelor care dețin un minimum de 3 

unități bancare, care manifestă o tendință de polarizare a teritoriului proxim. 
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Figura 2. Centrele bancare având unități concurente și arealele lor de polarizare 

 
Aceste centre, în număr de 29 la nivelul regiunii, cuprind doar localitățile urbane, începând 

de la cele de talie mică (sub 10.000 locuitori) – Bicaz, Roznov, Siret, până la polul de creștere, 

municipiul Iași, care deține cel mai mare număr de unități bancare, respectiv 160. 

Rezultă, în urma modelării matematice, o cartogramă, ce oferă o imagine asupra arealelor 

polarizate axial de către localitățile, care dețin servicii bancare diversificate, areale a căror extensie 

teritorială poate fi limitată la nivelul județului sau trans-județeană, precum în cazul centrelor aflate 

în proximitatea limitelor administrative ale unui județ (Buhuși, Siret) sau a centrelor urbane de talie 

medie, care, beneficiind de asezarea geografică, polarizează așezări pe o rază mult mai extinsă de pe 

cuprinsul a două sau mai multe județe (Roman, Bârlad, Huși). 

Aria de polarizare a unui centru este influențată de densitatea așezărilor care dețin minim 

trei instituții bancare, poziționarea în cadrul unui areal urbanizat și uniform distribuit în teritoriu 

precum în cazul jumătății estice a județului Suceava, determinând o limitare a extinderii influenței 

în teritoriu a fiecărui centru. Totodată, prezența unor vaste areale rurale (precum în  nordul județului 

Iași și sudul și estul  județului Botoșani) asigură extinderea, nu întrutotul dezirabilă, a influenței 

municipiilor Iași și Botoșani spre această zonă, situație ce comportă deplasarea populației interesate 

de serviciile bancare diversificate către aceste centre. 

Implantarea unor unități bancare, exceptând CEC Bank, la Popricani, județul Iași, respectiv 

Trușești, județul Botoșani  nu este suficientă pentru a asigura deservirea fără risc de monopolizare a 

zonei cu servicii financiar-bancare. 

Tendința de extindere spațială pentru optima deservire a teritoriului a cunoscut o perioadă 

propice în intervalul 2000-2010, ulterior, pe fondul restrângerii activității impusă de reducerile de 

cheltuieli, băncile consolidându-și pozițiile pe care le-au dobândit în centrele urbane care manifestă 

un dinamism economic minimal sau în cele în care cererea pentru serviciile oferite  s-a păstrat. 

Restrângerea activității a afectat atât băncile comerciale cu capital privat, cât și unitățile CEC Bank, 

urmărindu-se concentrarea activității bancare în centrele care polarizează arealele rurale, beneficiare 

ale unei rețele de căi de comunicații optime pentru facilitarea accesului la serviciile bancare. 

Astfel arealele, care se caracterizează conform cartogramei de mai jos, printr-o accesibilitate 

optimă față de primul centru care deține servicii bancare diverse (minimum 3 bănci), sunt extinse în 

lungul axelor de comunicație (Axa Iași-Pașcani - Târgu-Neamț, axa Bacău - Piatra-Neamț) precum 

și în periurbanul poziționat excentric în raport cu căile de comunicații majore, cum sunt de exemplu 

comunele din proximitatea orașului Darabani. 

Demersul elimină, relațiile concurențiale între centre, deoarece se pleacă de la premisa, 

necesității unui serviciu imediat, banal, în obținerea căruia, potențialul client, fie el persoană fizică 
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sau juridică, va apela la cea mai apropiată unitate bancară de locul unde domiciliază sau își 

desfășoară activitatea.  

 

4. Accesibilitatea distanță-timp 

Într-o lume în care distanțele se comprimă, perceptiv, pe fondul creșterii vitezei de deplasare 

și implicit scăderii timpului alocat deplasării, situarea în proximitatea unui centru urban, care să 

dispună de unități bancare nu mai reprezintă o condiție obligatorie în accesarea în timp util a 

serviciilor financiar-bancare clasice, la ghișeu sau ATM. 
Figura 3. Accesibilitatea la centrele având minim 3 unități bancare 

 
Parcurgerea distanței până la primul centru, care oferă serviciile a minimum 3 instituții 

bancare, concurente, realizată în intervalul de 15 minute, presupune un minim de efort și cheltuieli 

pentru beneficiarul serviciilor bancare, situație oarecum valabilă și în următorul interval 15-30 

minute, însă deplasarea pe o distanță și durată mai mare implică cheltuieli de transport precum și o 

disponibilitate redusă a potențialilor beneficiari în a accesa serviciile respectivului centru. 

Areale rurale vaste, nedeservite de către căi de comunicație a căror dispunere să conducă la 

facilitarea accesului rapid spre primul centru urban, se evidențiază în Estul județului Bacău și 

Vestul județului Vaslui, în Colinele Tutovei, în jumătatea Estică a județului Botoșani și Nordul 

județului Iași, impunându-se implantarea unităților bancare în comunele care beneficiază deja de 

serviciile a una sau două instituții bancare, respectiv Podu-Turcului și Trușești.  

Totodată zona deluroasă greu accesibilă la interferența județelor Iași, Neamț și Vaslui 

prezintă aceleași impedimente în privința accesibilității, o opțiune putând fi analiza implantării unor 

unități bancare în comuna Țibănești sau Dagâța. Zonele montane izolate din Nordul județului 

Suceava precum și zona de contact montană Neamț-Vaslui, constituie alte areale, care, pe fondul 

inexistenței unor artere de transport modernizate, sunt deosebit de excentrice față de centrele 

bancare, fiind necesară parcurgerea unor distanțe apreciabile. 

 În ceea ce privește accesibilitatea față de serviciile financiar-bancare de grad superior 

oferite de sucursalele județene ale băncilor (creditarea marilor companii, tranzacții financiare 

complexe), în cadrul regiunii Nord-Est se evidențiază arealul de dezvoltare Botoșani-Suceava, 

beneficiar al proximității geografice a celor două centre, reședință de județ. 
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Figura 4. Distanța-timp față de centrele bancare de rang județean 

 
Întrucât analiza distanței-timp față de centrele bancare, comportă o abordare separată a 

fiecărui județ și a  capacității de polarizare a serviciilor bancare de rang județean în interiorul 

fiecărei unități NUTS III, limita  administrativ-teritorială constituie o barieră care se impune nu atât 

prin impenetrabilitatea administrativ-juridică ci prin normele și condițiile impuse de cele mai multe 

ori de către instituțiile bancare în operațiunile de creditare. 

Astfel, unele instituții bancare prevăd posibilitatea creditării persoanelor fizice care au 

domiciliul în alt județ, impunând însă obligativitatea ca locul de muncă să fie în cadrul județului în 

care se face creditarea.  

Această limitare se transpune  spațial prin creșterea distanței parcurse, necesare până la 

centrul bancar de rang județean, în condițiile în care accesarea unui alt centru, mai apropiat devine 

imposibilă.  Extremitățile județelor apar astfel ca zone cu accesibilitate scăzută față de aceste 

servicii. 

Inechitatea acestei politici a băncilor, este evidențiată de arealul care grupează comunele din 

zona de contact a județelor Iași, Vaslui și Neamț, Valea Ursului, Oniceni, etc. potențialii clienți 

găsindu-se în situația de a fi nevoiți să suporte o deplasare, pe o distanță până la reședința de județ, 

respectiv Piatra-Neamț, dublă, în raport cu distanța până la Bacău. 

 

5. Concluzii 

Politica instituțiilor bancare, în privința regiunii Nord-Est, pare astfel a fi una de implantare 

de tip hub and spokes, având un centru financiar-bancar de talie națională, la Iași, și centre de rang 

județean în cele 6 reședințe. Difuzia serviciilor bancare la nivelul celorlalte municipii și orașe, 

urmează logica modelului de amplsare, însă distribuția teritorială a acestor centre urbane, 

favorizează sau dezavantajează, după caz, fiecare județ. 

Astfel, județul Suceava, cu un grad de urbanizare inferior județului Iași (42,7 % față de 

46,9% din care cea mai mare parte explicată de municipiul Iași) dar cu o dispunere echilibrată, pe 

tot cuprinsul județului a centrelor urbane va manifesta un grad ridicat de accesibilitate la serviciile  

bancare, în timp ce județul Iași, înafara axei spre Târgu-Frumos-Pașcani cu deviațiile spre Hîrlău și 

Roman, prezintă valori semnificativ mai reduse.  
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Totodată, implantarea de tip pionierat în cadrul arealelor rurale din Colinele Tutovei, 

jumătății sudice a județului Botoșani și nordul județului Iași, a agențiilor bancare, altele decât CEC 

Bank, care a moștenit o rețea rurală, reprezintă o încercare a băncilor comerciale de a veni în 

sprijinul potențialilor clienți din aceste zone, pentru simplificarea și scurtarea timpilor necesari 

efectuării de tranzacții sau plăți, putând fi considerat un element favorizant al dezvoltării economice 

a zonelor în cauză.  

Creșterea gradului de utilizare a serviciilor oferite sau intermediate de către unitățile 

bancare, la scară globală, se face resimțită și la nivelul regiunii, însă doar în așezările urbane 

majore, cu un puls economic minimal,  dintre care se remarcă Iași și Bacău, ca posibile centre 

financiar-bancare, în eventualitatea sporirii atractivității economice, potențialii investitori 

beneficiind de echiparea teritoriului cu infrastructura necesară, (aeroport, cale ferată internațională, 

drum express) cât și de condițiile create prin înființarea centrelor și a incubatoarelor de afaceri. 
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Abstract 

The purpose of the article is to illustrate the concept of circular economy and its forms of manifestation, in a 

transition process, from the linear model to the regenerative-circular model, which allows for the involvement and 

valorisation of all feasible sources of finance in an economy centered on the regeneration of environmental resources at 

the level of the Siret-Prut-Nistru Euroregion. 

The concept of resource circularity is closely related to the field of integrative-regenerative industrial ecology 

by referring to the concepts specific to cleaner production, the analysis of entropic material flows, as well as the 

specific indicators for absolute and relative dematerialization. 

The implementation of circular business models at the Siret-Prut-Nistru Euroregion requires significant 

financial investment. Although there is interest from investors to meet these needs, there are also several barriers that 

companies face when it comes to accessing finance. 

Key words: circular economy, transition, material flows, investment 

JEL: Q01, Q55, Q57, Q58  

 

1. Introduction 

The classical linear model of production „get, use, create and dispose” cannot be considered 

any longer the future of global economy. In this sense, the need for a regenerative system, reuse, 

repair, long-lasting design, remanufacturing, maintenance and recycling can be synthesized in the 

concept of “circular economy”. In circular economy the input resources are usually the wastes of a 

previous (linear or circular) production process, trying to minimise the consumption of raw 

materials. Thus, the circular economy may improve the competitiveness (lowering the cost of 

materials and increasing market share), may improve the innovativeness and the use of digital 

technology in the most natural way – no waste or the waste is becoming the resource for the next 

stage in the cycle, feedback, the adaptation of the appropriate response mechanisms and the 

optimisation of the economic process. 
Fig. 1. How circular economy works 
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In this sense, of sending a clear message for the implementation of circular economy, at the 

end of the year 2015, European Commission has set a legislative and economic package for the 

Circular Economy. These measures included the efficient use of biomass and bioresources, the 

revision of the fertilizer regulation by facilitating the recognition of organic fertilizers and the 

reduction of food waste. 

Established in 2005, the Siret-Prut-Nistru Cross-Border Euroregion (ESPN) has areas of 

interest in infrastructure, economy, agriculture, education, culture, tourism, human resource 

development and environmental protection. ESPN consists of the districts from Romania: Iasi, 

Prahova and Vaslui, and 26 districts from the Republic of Moldova as well as the administrative 

territorial unit Gagauzia. In November 2012, based on a good collaboration with Ukraine, were 

added the Vinitsa region and 7 districts on the north-eastern and northern border of the Republic of 

Moldova. Although relatively new in Romania, the circular economy paradigm may be of interest 

for the ESPN association. 

From ESPN, only the Iasi municipality joined in 2017 the "Zero Waste Municipalities" 

international network, becoming the first municipality in Romania, with a population of more than 

350000, committed to implementing "zero waste" solutions. The "zero waste" strategy has in mind 

the reductions of the number of landfills and waste incinerators without energy recovery, aiming at 

reducing the waste through the prevention and the ecodesign. In the sense of implementing the 

circular economy, the Iasi municipality aims to the progressive introduction of separate collection 

on a type of waste, scheduled on different days, with the support and involvement of the sanitation 

operator and the progressive application of the differentiated tariff depending on the type of waste 

collected, the volume of the container, the weight and / or frequency of collection (“pay for what 

you throw”). Also, the municipality of Iasi intends to establish a repairs shop for textiles, furniture 

and electronics, products that can be reconditioned and reintroduced into the economic system. At 

the same time, in order to reduce significantly the impact of waste generation of building materials 

the municipality intends to reuse and recover building materials. 

In Romania the recycling rates are very modest, but Iasi has benefited in recent years from a 

number of private and public initiatives that have become good practice models in terms of 

increasing separate collection, sorting rates and recycling, such as setting up the first Municipal 

Collection Center of waste from households. Other projects were considering the reuse, repair and 

re-marketing of textile and furniture waste. 

For a successful transition from a linear economy to a circular economy in the Siret-Prut-

Nistru Euroregion, in order to meet their specific needs, the municipalities should have the freedom 

to create tailor-made policies and even to create of waste and recycling markets.  

Romania and Republic of Moldova need to enforce the implementation of circular economy 

by building national waste management associations by combining municipalities, villages’ halls 

and companies responsible for waste management and the management of public space. For making 

valuable reused resources is necessary that every party in the chain to work together to reach the 

goal by providing the best waste material for that specific recycling chain level. In addition to the 

selective collection of plastic, metal, paper, clothes, appliances, batteries and light bulbs, food waste 

can be the fastest reusable recyclable resource. 

In order to promote sustainable development and promote clean municipalities it should be 

taking into account a partnership between a city and several villages, where the city offers its food 

extremely fresh ( few hours - one day) waste for feeding animals from the villages and the least 

fresh for heating. By shredding and drying food waste it can be provided a long-lasting agricultural 

fertilizer for plants and animals from the villages. Instead, villages will have to supply fresh food, 

fruit and vegetables, dairy products and meat to the partner city, according to a contractual 

predetermined weight of good quality food waste against the supply of fresh food. The cost of such 

investment at national level may be close to several tens of millions of euros, but by implementing 

this sort of pilot project in a district, the costs can be appreciated and can be better calibrated, and 
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then the project can be extended nationally. In addition to the conservation of energy and raw 

materials, the creation of new jobs in public and private companies dealing with recycling is not a 

social-economic element to be neglected. 

The creation of sorting and recycling plants can be a major investment opportunity at local 

and regional level, but sometimes it may even have an international character (for example, a 

number of waste from the Netherlands is exported for recycling in Germany). That is why the Siret-

Prut-Nistru euroregion should not lose this investment opportunity, which could turn into a low-cost 

project success in terms of benefiting from European funds and partnerships with cities and counties 

in the north-western EU with a tradition in the field. 

 

2. Business models in the circular economy 

Circular economy is a fundamental change in how products are designed, built, sold and 

consumed. A circular economy will have winners to the extent that managers will be able to 

understand the new opportunities that will support their profits. 

Companies that assimilate the principles of the circular economy need to adopt new business 

models, in particular this means moving from the sale of products to the sale of services. In these 

business models, companies retain product ownership rights. Thus, companies are stimulated to 

reduce their environmental impact by designing for longer product life. 

Since reuse is considered to be implicit in a circular economy, the role of the consumer is 

replaced by that of the user. For companies, this change requires a different way of thinking about 

the default customer contract. In a linear economy based on purchasing and consumption, the goal 

is to sell the product. In a circular economy, the aspiration would be to rent it to ensure that its 

materials were returned for reuse. When products have to be sold, companies would create 

incentives to guarantee their return and reuse. Leasing models are a rarity in many industries, 

though both customers and companies will benefit from these models. 

Implementing circular business models requires significant financial investment. Although 

there is interest from investors to meet these needs, there are also several barriers that companies 

face when it comes to accessing finance. 

Investment requirements for companies adopting the principles of circular economy are: 

▪ the need to finance product ownership over a longer period than in a linear model; 

▪ income from customers is related to the use, performance and prolongation of product life. 

Switching from a linear model to a business circular model requires investments to change 

established systems, such as creating a different revenue model, and the interest and capacity of 

those with different sources of funding to meet these investment needs varies. At present, credit is 

the main source of funding for circular business. And banks have the majority share of financing, 

improving their ability to finance circular businesses is crucial. 

In the future, bonds can also be important financial instruments for enterprises in the circular 

economy. However, access to the bond market requires enterprises in the circular economy to 

mature and expand their business to meet market requirements. 

On the capital side, there is interest and the ability to finance investments. A key benefit of 

investing in the circular economy is the ability to take into account the environmental benefits of 

business circular models. Private equity funds also want to invest in circular models. However, their 

requirements for high economic growth and relatively short depreciation horizons limit this source 

of funding for enterprises as they use the circular model. 

Thus, we can say that the current risks of circular business models limit the willingness and 

ability to translate their interest in investment. 

Uncertainties about how companies are able to efficiently repair, reuse and refurbish 

products, as well as uncertainty about future resource prices make the benefits of circular patterns 

difficult to estimate. In addition, the risks associated with the residual value of fixed assets 
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(materials, recovered components), uncertainty surrounding operational costs and customer 

acceptance provide additional risks. 

Lack of available data on the extent of risk restricts investment and the development of a 

history of the financial performance of business circular models is essential to attract investment. 

While some investors finance circular business models, most companies are still in their 

early stages and not measuring their financial performance. 

There is also a lack of familiarity of investors with the circular economy. Circular business 

models are also associated with sustainability, which for many investors translates into less 

attractive financial projects. 

There are a lot of financial factors that should be considered; not only in terms of its own 

company, but also in terms of the entire production chain. Banks, in addition to innovative 

organizations, play an important role in the transition to the circular economy. 

First, a production model that becomes a lease model needs different types of experts, both 

within the company and in banks. On the other hand, the company remains the owner of the 

physical product. This atage has the need for a larger working capital, with large investments being 

made at the beginning and profit gained over a longer period of time. Moreover, he is not sure what 

will happen in time with the resources and materials that are currently owned by companies, which 

is a new risk to them. There are also many dependencies on circular patterns, which means that 

financial risks will be harder to predict. 

Since the circular movement is still in its infancy, all these things need to be further 

explored. It becomes clear that both decision-making options from bottom to top as well as top-

down are required to make the circular pattern a success. 

Many companies and banks see the need for change also through profits. McKinsey 

calculated that European industry could save $ 630 million by 2025 by moving to circular patterns. 

At the same time, the transition will provide more diligence in product development, renovation, 

and rebuilding. Moreover, circular enterprises have the chance to be independent of the fluctuating 

market of resources. 

A regenerative economic model - the circular economy - starts by helping companies create 

more value, reducing dependence on limited resources. More and more projections contribute to 

stimulating debates on reconsideration of how resources are used at a time when major risks 

threaten prosperity and prosperity. More and more questions arise whether growth can be decoupled 

from resource constraints. 

If Renault's car maker's experience could be an indicator, the answer would be a positive 

one. More broadly, the company redesigns some components to make it easier to dismantle and to 

be reused. Thus, Renault has set up joint ventures with a steel recycling and waste management 

company to bring expertise in lifecycle design of the product. All these changes bring Renault a 

savings and a strict control of raw materials throughout product life cycles. Renault also works with 

its suppliers to identify "circular benefits," which distribute value in the supply chain. The change 

of nature and the terms of the relationship with the suppliers have brought Renault a 90% reduction 

in the volume of waste disposal. This circularity is the rethinking of how the economy can run in 

the long run. Renault's experience is just one example that suggests that business opportunities in a 

circular economy are real and big. 

Another way companies can benefit from a circular economy is to maximize the number of 

consecutive product cycles (cycles of reuse, repair, or reconfiguration). If properly designed, each 

additional cycle removes part of the net material, energy, and labor costs to create a new product or 

component. 

Leasing contracts are not a novelty, especially for the automotive industry (Michelin rents 

car tires in the 1920s). Products returning from their leasing contracts are inspected, dismantled, and 

through an extensive reconditioning process, including component replacement and software 

upgrades, the machines re-enter the market. By designing the components to be reused or recycled, 
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companies reduce the need for new production materials and create a "close inner" circle of use that 

allows the company to hire fewer materials, labor, energy, and capital without reducing the quality 

of products. For products that can not be refurbished, refurbished, or upgraded, components can be 

recycled to local facilities. 

In 2011, Michelin Fleet Solutions had 290,000 under leasing vehicles in more than 20 

European countries. The group offers tire, maintenance and replacement upgrades, optimizing truck 

performance as well as reducing total cost of ownership. By maintaining control of the tires, 

Michelin can collect them when they wear out and extend their usefulness by scraping or rewinding, 

then re-selling them. The company estimates that the new circular model has been reduced to half, 

and the performance to deliver these tires has increased to 90%. 

A major technical challenge of adopting a circular approach is the increasing complexity of 

modern materials. Companies often introduce new materials into production to reduce costs or 

innovate. Modern products contain a mixture of several different materials, so they can have 

properties that complement, durability and resistance to old ones. 

Often, most of the new materials introduced into the production process do not cover all 

functional specifications, with very few efficient processing methods that allow manufacturers to 

recover them. In addition, there is now the difficulty of classifying and collecting these materials at 

the necessary level to create arbitrage opportunities or to attract investors. 

However, current technologies still depend on presetting (often manual), which must meet 

the minimum purity requirements to ensures a viable economic yield 

In China, for example, the formal sector covers only 20% of the "waste" collected. Without 

adequate standards, reprocessing is inefficient and, worse, creates health and safety risks for the 

workers concerned. 

 

3. Conclusions 

The major obstacle in implementing the circular economy on a scale is to address systemic 

leakage. Corporate decision makers note that the most common losses in the circular model are due 

to geographic dispersion, production sites and suppliers (for example: a more complex product 

contains about 80 small components produced by multi-level networks of suppliers, with 

components comprising more than 14 raw materials from seven different countries). 

Overcoming these issues in the supply chain involves adopting material accounting methods 

so that manufacturers can develop a comprehensive understanding of how they are obtained and 

processed. This holistic understanding will then allow identifying deficient areas and adopt 

remanufacturing practices and creating mutually beneficial partnerships with their suppliers. 

The benefits of the circular economy seem to create a win-win situation for consumers and 

producers alike, but significant challenges remain in adopting the circular approach. 
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RISKS OF FINANCING THE ENVIRONMENTAL PROTECTION 

PROJECTS IN “SIRET-PRUT-NISTRU” EUROREGION 
 

RISCURILE FINANŢĂRII PROIECTELOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎN 

EUROREGIUNEA „SIRET-PRUT-NISTRU” 
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Abstract 

The cross-border cooperation of the Siret-Prut-Nistru Euroregion has led to the development of common 

strategies aimed at structuring, substantiating and testing new models of its development under conditions of risk and 

uncertainty. 

This approach also addresses the field of environmental protection, where new possibilities for cooperation 

and cooperation between the researchers within the Euroregion were identified, cross-border financing priorities in 

line with the vision of the local public administrations in Romania and the Republic of Moldova, in order to find long 

term solutions Short, medium and long term on the risks of financing environmental projects. 

Thus, cooperation at the joint project level in the Siret-Prut-Nistru Euroregion aims at approaching the 

strategic foundation of the environmental protection flows, which will enable all sources of feasible financing to be 

trained and capitalized, within an industrial economy focused on the regeneration of environmental resources, aims at 

ensuring their multigenerational assurance, maintaining a sustainable natural environment and prudent satisfaction of 

human needs. 

Key words: environmental protection, financing risks, environmental project, cooperation 

JEL: Q52, Q58, Q59 

 

1. Introducere 

Cooperarea transfrontalieră a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru poate conduce la dezvoltarea 

unor strategii comune care au ca scop fundamentarea și testarea unor noi modele de dezvoltare a 

unui sistem de prevenire a producerii riscurilor asociate finanțării proiectelor de protecție a 

mediului.  

Finanţarea proiectelor de mediu în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, poate fi definită ca fiind 

modul de finanţare a unei investiţii de mediu, reprezentând un ansamblu coerent de activităţi 

orientate spre realizarea, atingerea unui obiectiv de protecţie a mediului, cei care furnizează 

resursele financiare considerând ca o garanţie a împrumuturilor, fluxurile de numerar şi câştigurile 

de mediu obţinute prin realizarea proiectului, în contextul temporal şi spaţial definit, acestea 

constituindu-se ca surse de obţinere a fondurilor pentru rambursarea împrumuturilor acordate. 

În termeni generali, un proiect de mediu parcurge trei faze principale: definirea şi evaluarea 

proiectului; implementarea/executarea proiectului; exploatarea proiectului, selectarea variantelor 

optime având la bază strategia de mediu adoptată. 

Informaţiile despre starea actuală a mediului înconjurător nu mai corespund cerinţelor de 

cunoaştere completă şi corectă a tuturor condiţiilor şi efectelor producerii unui eveniment ecologic. 

Ca o consecinţă directă a acestui fapt, în luarea unei decizii nu se mai operează cu certitudini 

absolute, cu estimări precise ale evoluţiei unui anumit elemet sau fenomen ecologic, decidenţii 

recurgând tot mai des la estimări probabile, incerte, la noţiuni ca risc şi incertitudine. Cele mai 

multe decizii se iau în condiţii de risc, incompleta cunoaştere a uneia sau mai multor "variabile" 

fiind o constantă a economiei mediului şi o cauză care explică într-o oarecare măsură diferenţele 

între rentabilitatea diverselor proiecte de mediu. 

Cooperarea la nivel de proiect comun în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru are în vedere și un 

alt aspect al producerii riscurilor de finanțare a proiectelor de protecție a mediului: fundamantarea 

unei decizii, în special în aspectele referitoare la costul şi finanţarea investiţiei pentru diminuarea 

sau eliminarea poluării mediului, sursele proprii provenite din profiturile viitoare au o importanţă 
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deosebită atât în ceea ce priveşte utilizarea lor, cât şi dimensionarea nevoii de finanţare din alte 

surse.  

 

2. Model de evaluare a riscurilor de finanţare a protecţiei mediului 

Abordarea globală şi formală a impactului riscurilor asupra asupra finanţării unui proiect de 

protecţie a mediului se poate realiza utilizând instrumentul matricial. 

Matricea oferă posibilitatea evidenţierii, determinării şi interpretării interdependenţelor 

cauzale, determinative, dintre riscurile de reţea, riscurile ecologice şi riscurile condiţionale.  

Cele nouă tipuri de riscuri ale reţelei financiare sunt generate de cei trei factori condiţionali, 

şi care generează la rândul lor efecte directe şi indirecte, prin intermediul riscurilor specifice 

sistemului financiar.  

Astfel, se constată că riscurile associate proiectelor de investiții de mediul sunt plasat într-o 

structură a interdependenţelor, a influenţelor nemijlocite şi imediate, sinteza acestor interdependenţe 

fiind prezentată în matricea din Tabel 1. 
Tabelul 1. Matricea interdependenţelor riscurilor asociate proiectelor în reţea 

 Riscurile reţelei financiare 

Riscuri condiţionale Riscuri 

ecologice 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Riscul raţionalităţii 

economice 

 

Riscul 

deteriorării  

         

Riscul epuizării           

Riscul 

perturbării 

habitatului  

         

Riscuri de 

alterare  

         

Riscul presiunii           

           

2. Riscul 

determinismului 

tehnologic 

Riscul 

deteriorării  

         

Riscul epuizării           

Riscul 

perturbării  

         

Riscuri de 

alterare  

         

Riscurile 

presiunii  

         

           

1. 3. Riscul destructurării 

sociale 

Riscul 

deteriorării  

         

Riscul epuizării           

Riscul 

perturbării  

         

Riscuri de 

alterare  

         

Riscurile 

presiunii a 

         

Sursa: Date prelucrate de autor 

 

2.1. Fundamentarea modelului 

Interpretarea interdependenţelor prezentate în matrice este următoarea: 

▪ interdependeţele dintre riscurile condiţionale şi riscurile reţelei financiare (ICF) sunt 

interdependenţe cauzale, factorii generând indirect riscuri de reţea. Aceste interdependenţe cauzale, 

ambientale, se referă la calitatea mediului înconjurător, la mediului economic, financiar, social, şi 

politic de a fi sau nu favorabil realizării unui incident în reţeaua financiară. 
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Stările acestor interdependenţe sunt duale şi le vom nota astfel:  

1 = mediul extern nefavorabil apariţiei riscului, probabilitate mică de apariţie a riscului 

0 = mediul extern – favorabil apariţiei riscului, probabilitate mare de apariţie a riscului; 

▪ interdependenţe dintre riscurile reţelei financiare şi riscurile ecologice (IFE) sunt 

interdependenţe interactive, prin aceasta evidenţiindu-se faptul că riscurile reţelei de finanţare sunt 

rezultatul perturbării fluxurilor de finanţare a protecţiei mediului,care cuprind fluxuri de mobilizare 

şi de alocare a resurselor financiare pentru susţinerea strategiilor şi politicilor care vizează direct sau 

indirect sursele de poluare generate de către poluatori care ar trebui, în ultimă instanţă, să-şi 

reconstruiască tehnologiile şi comportamentele productive.  

Stările interdependenţelor dintre riscurile reţelei financiare şi riscurile ecologice sunt duale 

şi le vom nota astfel: 

1 = reţeaua dispune de capabilitatea realizării unei finanţări adecvate; 

0 = sunt deficienţe în realizarea finanţării în reţea. 

Prin combinarea celor patru stări  ale interdependenţelor dintre riscurile condiţionale şi 

riscurile reţelei financiare, respectiv riscurile reţelei financiare şi riscurile ecologice rezultă 

următoarele stări factoriale de realizare a finanţării protecţiei mediului: 

11 = reţeaua dispune de o situaţie acţională şi ambientală excelente; 

10 = reţeaua dispune de o situaţie ambientală favorabilă finanţării, însă nu există capacitatea de 

a valorificare favorabilă a mediului în care funcţionează, prezentând o situaţie acţională pasivă; 

01 = reţeaua dispune de o situaţie ambientală nefavorabilă,confruntându-se cu un mediu ostil 

caracterizat printr-o probabilitate mare de apariţie a riscurilor şi o situaţie acţională adecvată; 

00 = reţeaua prezintă o situaţie ambientală adversă şi o situaţie acţională contractivă. 

În Tabel 2 se prezintă combinaţiile celor celor patru stări  a interdependenţelor dintre 

riscurile condiţionale şi riscurile reţelei financiare respectiv riscurile reţelei financiare şi riscurile 

ecologice. 
Tabelul 2. Combinaţiile celor patru stări  a interdependenţelor 

                                             ICF 

  IFE 

1 0 

1 11 10 

0 01 00 

Sursa: Informaţii prelucrate de autor 

Cele 4 stări factoriale a interdependenţelor formează vectorul stărilor interdependenţelor, 

notate VSI, ale cărui elemente reprezintă coeficienţii interdependenţelor, notate  CI,  cu valori între 

0 şi 1, suma valorilor acestora fiind 1:  




4

1

1
s

sCI   

 

2.2. Operaţionalizarea modelului 

Esenţa modelului matricial constă în relaţionarea globală şi punctuală a categoriilor de 

riscuri ale reţelei financiare, cu categoriile de riscuri condiţionale şi categoriile de riscuri ecologice. 

În continuare sunt prezentate etapele metodologice ale construcţiei modelului matricial, 

precum şi operaţionalizarea ipotetică a modelului. 

1) Evaluarea coeficienţilor interdependenţelor, CI, pentru determinarea vectorului 

coeficienţilor interdependenţelor, VCI, în cazul modelului propus valorile coeficienţilor fiind 

ipotetice, vectorul stărilor prezentându-se în Tabel 3. 
Tabelul 3.  Vectorul stărilor interdependenţelor riscurilor 

 

 

 
Sursa: Date prelucrate de autor 

 

ICF 11 10 01 00 

IFE 0,10 0,30 0,40 0,20 
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120,040,030,010,0
4

1


s

sCI  

2) Pentru realizarea matricei interdependenţelor riscurilor asociate proiectelor de mediu 

(Tabelul 4)  se vor parcurge următoarele etape: 

▪ identificarea riscurilor reţelei financiare; 

▪ identificarea riscurilor ecologice; 

▪ marcarea impactelor la intersecţia dintre riscurile reţelei de finanţare şi riscurile ecologice cu 

ajutorul unei linii trasate pe diagonală, de jos în sus şi de la stânga la dreapta; 

▪ exprimarea subiectivă a mărimii impactului riscului pe o scară de evaluare cuprinsă între 1 şi 

10 şi înscrierea acesteia în partea superioară a fiecărei diagonale (colţul din stânga – sus); 

▪ estimarea subiectivă a importanţei impactului, utilizând o scară cu valori de la 1 la 10, şi 

înscrierea acesteia în partea inferioară a fiecărei diagonale. 
Tabelul 4.  Matricea interdependenţelor riscurilor 

 Riscurile reţelei financiare 

Riscuri 

condiţionale 

Riscuri ecologice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Riscul 

raţionalităţii  

 

Riscul deteriorării    8/10       

Riscul epuizării           

Riscul perturbării  2/1  3/5     2/1  

Riscuri de alterare    7/1       

Riscul presiunii    2/2  4/

8 

3/2 9/10   

2. Riscul 

determinismului  

Riscul deteriorării             

Riscul epuizării    5/1    7/4   

Riscul perturbării      5/

8 

    

Riscuri de alterare   3/10       

Riscurile presiunii    8/9  9/

9 

    

3. Riscul 

destructturării  

Riscul deteriorării   8/10       8/1

0 

Riscul epuizării  2/1 3/5      2/1 3/5 

Riscul perturbării   7/4       7/4 

Riscuri de alterare   2/2  4

/

8 

3/

2 

5/1 3/8  2/2 

Riscurile presiunii    8/10       

Sursa: Date prelucrate de autor 

Caracterizarea impacturilor riscurilor identificate se face utilizând următoarele simboluri: 

▪ pentru natura impactului: impact pozitiv (+), impact negativ (-), impact dificil de calificat 

(x); 

▪ pentru importanţa impactului: importanţă mică (1), importanţă moderată (2), importanţă 

mare (3); 

▪ pentru probabilitatea apariţiei impactului: impact cert (c); impact probabil (p), impact 

improbabil (i). 

Pentru creşterea eficacităţii operaţionalizării sunt necesare următoarele precizări:  

▪ mărimea şi importanţa reprezintă dimensiuni ale impactelor şi de aceea nu trebuie 

confundată importanţa impactului riscurilor reţelei financiare şi importanţa riscurilor condiţionale şi 

a riscurilor ecologice, între ele existând o relaţie ca de la o variabilă dependentă la variabila 

independentă; 

▪ meanismul şi dinamica impactelor relevă situaţii în care efectele majore în faza iniţială pot fi 

reduse ca mărime şi importanţă în perioada imediat următoare, precum şi în situaţii inverse: 

impacturi minore în faza iniţială îşi măresc amplitudinea şi importanţa pe termen mediu şi lung; 
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▪ multitudinea interdependenţelor favorizează creşterea riscului unei dublări a impacturilor 

luate în studiu. 

 

3. Concluzii 

Pentru obţinerea unui plus de informaţii, matricea poate fi elaborată în două variante – pe 

termen scurt şi pe termen lung, iar impactele primare, de bază, se pot utiliza ca variabile de intrare 

pentru o altă matrice care să fie realizată în scopul obţinerii de informaţii despre impactele indirecte. 

Dezvoltarea algoritmică a matricei interdependenţelor poate oferi posibilitatea reconsiderării 

acesteia, reconstruirii submatricelor, identificării erorilor calculatorii etc, ceea ce însă este important 

rezidă în capacitatea acesteia de explicitare şi interpretare teoretico-metodologică, precum şi 

deschiderea sa operaţională. 
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ANALYSIS OF THE SYSTEM OF INDICATORS USED TO ASSESS THE 

PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE’S BUSINESS ACTIVITIES 
 

ANALIZA SISTEMULUI DE INDICATORI UTILIZAȚI ÎN EVALUAREA 

PERFORMANȚELOR ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR 

 

Alina POPA1  

  
Abstract 

At present, the analysis of enterprise performance indicators is a current activity, being determined by the 

action of some economic processes and phenomena, which generate significant changes in the patrimonial value and 

the economic and financial situation of the enterprises. As a legal and economic entity, regardless of the legal status of 

the organization, in the course of its activity it knows the need to measure its own possibilities or weaknesses for 

various reasons, such as: improving performance or strategies, procurement operations, preparing for sale or purchase 

of the enterprise or part thereof, etc. It is known that in order to ensure a profitable activity some specific conditions 

are needed for its unfolding for a long time. This can be explained by the fact that under market economy conditions 

only such an activity can ensure the prosperity and the foreseeable development of the enterprises. 

Key words: performance, evaluation, indicator, efficiency, profitability, solvability, liquidity 

JEL: P17 

 

1. Introducere 

Gestiunea eficientă a întreprinderii este dependentă de obţinerea, la timpul oportun, a 

volumului necesar de informaţii veridice şi exacte cu privire la performanţele activităţii. Obţinerea 

unor date obiective şi formarea unui sistem optim de gestiune al finanţelor sunt posibile doar prin 

intermediul aplicării unui sistem de indicatori de estimare.  

Utilizarea rezultatelor analizei financiare a întreprinderii, studierea posibilităţilor 

concurenţilor şi partenerilor potenţiali, evaluarea poziţiei întreprinderii pe pieţele de desfacere, cât 

şi evaluarea întregii conjuncturi economice din ramură şi economie, în ansamblu, permit 

optimizarea întregului proces de gestiune a activităţii întreprinderii şi obţinerea performanţelor.  

 Problemele ce ţin de optimizarea performanţelor întreprinderii au apărut încă din momentul 

apariţiei producţiei de bunuri şi servicii, evoluând şi devenind mai dificile odată cu dezvoltarea 

procesului de producţie şi a mediului economic în ansamblu. La etapa actuală de dezvoltare a 

relaţiilor economico-financiare, una din sarcinile activităţii constă în asigurarea cu resurse 

financiare a obiectivelor strategice, tactice şi operative, astfel încât resursele date să fie suficiente, 

iar costul lor să fie minim.  

 

2. Aspecte conceptuale aferente performanţelor activităţii întreprinderii 

Performanţa nu există în sine. Ea este întotdeauna produsul unei comparaţii. Dar la ce bază 

de comparaţie se face raportarea? Aceasta este fie o variabilă internă (un obiectiv de progres sau un 

rezultat al unei perioade trecute), fie o variabilă externă. Dar baza de comparaţie are un caracter 

dinamic, ceea ce face ca performanţa să fie o stare tranzitorie.  

Conţinutul concret al performanţei este dependent de obiectivele strategice; nu există 

performanţă în absolut, independentă de obiectivele sale; evaluarea performanţelor este dependentă 

de fixarea obiectivelor, ceea ce este performant într-o situaţie dată, caracterizată prin anumite 

obiective, poate să nu fie într-o altă situaţie caracterizată, printr-o întreprindere care creează valoare 

pentru acţionarii săi atunci, când rentabilitatea capitalului investit este superioară costului diferitelor 

surse de finanţare folosite. 

Conceptul de performanță, transpus în domeniul întreprinderii, are semnificația unei ,,bune 

reușite” sau a unui ,,succes”, care este rezultatul unui act de gestiune a activității întreprinderii. El 
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poate fi definit și cuantificat cu ajutorul unui ansamblu de indicatori sau criterii de natură calitativă 

(profit, rentabilitate, rată de creștere, climat social, imagine de marcă etc.).  

Cu alte cuvinte, nu este suficient ca o întreprindere să înregistreze profit contabil, pentru ca 

acesta să creeze valoare. Noţiunea de valoare creată este legată, direct sau indirect, de cea de profit. 

Dar un profit, chiar foarte mare, n-are valoare în sine. El trebuie judecat prin prisma eforturilor 

făcute pentru obţinerea lui, a resurselor utilizate. Aceste resurse au un cost, chiar dacă îl considerăm 

virtual sau de oportunitate. Astăzi, toţi responsabilii de întreprinderi se confruntă cu problema 

creării de valoare, fie sub presiunea dezideratelor interne de gestiune, orientate spre creşterea 

valorii, fie sub presiunea pieţelor financiare, care solicita un randament mai mare şi mai rapid.  

O abordare mai precisă, la nivel microeconomic, caracterizează performanţa ca fiind o stare 

de competitivitate a entităţii economice, atinsă printr-un nivel de productivitate şi eficacitate care-i 

asigură o prezenţă durabilă pe piaţă [6, pag. 16]. Introducem aici, în analiza noastră, concepte 

asupra cărora vom reveni: productivitate şi eficacitate. Cei doi autori echivalează deci termenul de 

performanţă cu cel de competitivitate, cel de-al doilea fiind mai des utilizat în ultima perioadă. 

Performanţa poate fi considerată ca fiind un rezultat deosebit obţinut în domeniul 

managementului, cel economic, comercial etc. ce implică eficienţa, eficacitatea şi competitivitatea 

companiilor şi comportamentele lor procesuale şi structurale [6, pag. 163]. Nu este deci suficient 

pentru companie să fie performantă într-o anumită direcţie, ci este necesar un rezultat bun în toate 

activităţile, deoarece fiecare dintre ele are influenţă asupra performanţei globale. Evidenţiem aici 

deosebirea dintre noţiunile de performanţă şi rezultat. Astfel, performanţa este o mărime relativă 

deoarece se determină prin comparaţii cu alte mărimi (obiective, rezultatele obţinute de concurenţi), 

în timp ce rezultatul apare ca o noţiune absolută. După alţi autori performanţa companiei arată 

capacitatea ei de a progresa graţie eforturilor constante [2, pag. 30]. Noţiunea de performanţă este 

asociată unei ideologii de progres, de efort, de a face întotdeauna mai bine. Această este o abordare 

dinamică legând performanţa de acţiune, de un anume comportament, şi nu doar de un rezultat 

(viziune statică). 

Într-o altă abordare, performanţa reprezintă: „realizarea obiectivelor organizaţionale 

indiferent de natura şi varietatea lor” [1, pag.61]. Performanţa organizaţională arată capacitatea 

individului de a progresa, graţie eforturilor depuse.  

În viziunea noastră, performanţa în întreprindere reprezintă ceea ce contribuie la ameliorarea 

„cuplului” cost-valoare şi nu doar ceea ce contribuie la diminuarea costului sau la creşterea valorii. 

O întreprindere poate crea două tipuri de valori: 

▪ valoarea externă presupune că întreprinderea are o valoare de piaţă mai mare decât valoarea 

contabilă a activelor pe care le deţine. Diferenţa între valoarea de piaţă a unui activ şi valoarea sa 

contabilă este dată de creşterea preţurilor activelor respective pe piaţă, creştere care nu poate fi 

influenţată de deciziile interne din cadrul întreprinderii, ci de condiţiile specifice pieţei. 

▪ valoarea internă presupune că întreprinderea creează valoarea adăugată economică, deci o 

valoarea netă pozitivă după remunerarea tuturor factorilor de producţie, incluzând aici şi costul 

capitalurilor proprii. 

 

3. Metode de constituire a performanţelor activităţii întreprinderii şi indicatorii utilizaţi în 

scopul estimării lor 

În cercetările efectuate cu privire la posibilităţile de estimare a performanţei activităţii 

întreprinderii, pornim de la sintagma bine cunoscută, potrivit căreia evaluarea performanţei constă 

în măsurarea rezultatelor obţinute, cu scopul de a desfăşura, în mod corespunzător, demersul de 

îndeplinire a unui obiectiv fixat. Astfel, estimarea reprezintă un instrument de validare a activităţii 

desfăşurate. În acest sens, ea depinde de o anumită referinţă luată în considerare, rezultând din 

criteriile de rezultate aşteptate în raport cu un obiectiv stabilit. 

Din cele menţionate mai sus, performanţa trebuie înţeleasă ca fiind capacitatea 

comportamentală a unui sistem de a obţine un rezultat situat valoric la nivelele de referinţă care să îl 
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definească şi comparabile cu realizări reprezentative în mediul economic în care acest sistem se 

manifestă. În acelaşi timp, sistemul indicatorilor de performanţă trebuie conceput pentru a satisface 

nevoia de informare a două principale grupuri: managerii şi investitorii. Pornind de la interesele 

celor două grupuri, putem identifica următorii indicatori de estimare a performanţelor activităţii 

întreprinderii 
Figura 1. Sistemul de indicatori  utilizați în evaluarea performanțelor activității întreprinderii 

 
Sursa: Frăsineanu, C. (2010). Perfecţionarea metodelor de evaluare a patrimoniului. Bucureşti: ASE 

O entitate economică poate să genereze performanţe economico-financiare doar ca urmare a 

derulării unei activităţi lucrative. Procesul de formare a acestor performanţe este un proces obiectiv, 

separat de modul de reflectare sau de calcul al nivelului de performanţă. Se poate astfel afirma că 

din procesul de formare a performanţelor economico-financiare derivă conţinutul economic al 

indicatorilor ce reflectă aceste performanţe. 

Procesul de analiză a performanţelor economico-financiare ale unei întreprinderi trebuie să 

parcurgă toate etapele de formare ale acestor performanţe, cele mai importante etape fiind: 

▪ analiza rezultatelor care exprimă volumul şi profitabilitate activităţii întreprinderii; 

▪ analiza consumului resurselor; 

▪ analiza rentabilităţii întreprinderii; 

▪ analiza riscurilor întreprinderii [5, pag. 44]. 

Se poate observa că procesul de analiză porneşte de la nivelul de performanţă în formă 

globală (venituri şi cheltuieli) şi se continuă la nivele mai sisntetice, cum ar fi rentabilitatea şi se 

încheie cu evaluarea riscurilor, care pot influenţa nivelul de realizare al performanţelor. 

Analiza indicatorilor de performanţă are următoarele obiective: 

▪ reflectarea performanţelor financiare absolute ale întreprinderii din perspectiva volumului de 

activitate, al profitabilităţii, cât şi al potenţialului de finanţare; 

▪ aprecierea nivelului de realizare al rezultatelor financiare şi identificarea factorilor care au 

influenţat respectivul nivel; 

▪ identificarea măsurilor care se impun pentru îmbunătăţirea nivelului de realizare al 

rezultatelor; 

▪ evaluarea politicii şi a strategiilor adoptate de management privind creşterea volumului de 

activitate; 

▪ evaluarea efectelor induse de modificare nivelului de volum asupra nivelului şi dinamicii 

altor indicatori economico-financiari. 

Analiza principalilor indicatori de performanţă utilizează în demersul său practic o serie de 

modele factoriale. Construcţia acestora este orientată după modul în care anumite categorii de 

rezultate reacţionează la modificarea volumului de activitate sau a altor factori din mediul economic 

al întreprinderii.  
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Utilizarea modelelor factoriale în efectuarea analizei principalilor indicatori de performanţă 

permite identificarea legăturilor factorial-cauzale dintre indicatorii analizaţi şi factorii de influenţă 

ai acestora, în scopul formulării unor măsuri cât mai concrete de creştere a nivelului rezultatelor ce 

exprimă volumul activităţii şi a celor ce reflectă profitabilitatea. 

 

4. Aspecte practice de estimare a performanţelor activităţii entităţii pe baza ratelor de 

notabilitate 

Analiza performanţelor activităţii întreprinderii îşi propune stabilirea modificării valorii 

efective faţă de prevederi sau faţă de o perioadă anterioară a mărimii rezultatului, a ratelor 

rentabilităţii şi lichidităţii, identificarea factorilor care au determinat aceste modificări, a rezervelor 

interne care pot fi mobilizate pentru asigurarea nivelului prevăzut al acestor indicatori şi stabilirea 

măsurilor care se impun în acest sens. 

Pentru a identifica o claritate mai mare cu privire la situația financiară a întreprinderii și 

capacitățile sale de existență pe piață, este necesar să se analizeze lichiditatea întreprinderii 

respective. Nivelul lichidității este evaluat prin intermediul coeficienților speciali de lichiditate 

(Tabelul 1). 
Tabelul 1. Indicatorii de lichiditate la ”Vin-Spumos” S.R.L pentru perioada 2009-2016 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor bilanţului”Vin-Spumos” S.R.L pentru perioada 2009-2016 

La întreprinderea ”Vin-Spumos” S.R.L., nu au fost observate schimbări stabile ai 

indicatorilor de lichiditate. În 2010, la întreprindere, s-a produs o creștere a coeficientului lichidității 

curente, dar acest fapt nu poate fi considerat pozitiv, deoarece valoarea acestui coeficient a depășit 

valoarea normativă (2-2,5). Dacă, în anul 2009 și 2012, acesta corespunde normelor și atunci în 

următorii ani coeficientul este mai mare decât norma admisibilă.  

În anii 2011 și 2012, are loc o diminuare a normativului acestui coeficient, dar mărimea sa 

este, în continuare, mai mare sau în limitele standardului (pentru fiecare leu de datorii întreprinderea 

dispune de active în mărime de 2,69 lei și respectiv 2,29 lei corespunzător), în timp ce, în anii 2013-

2015, valoarea acestui coeficient a crescut în continuare, atingând 4,75 lei în anul 2015. O astfel de 

mărime ridicată a coeficientului indică o structură nerațională a activelor întreprinderii, și anume o 

parte semnificativă a mijloacelor întreprinderii este înghețată în formă de stocuri de mărfuri și 

materiale, în loc să fie investite și obținut un profit suplimentar. Situația creată poate fi explicată 

prin depășirea ritmului de creștere ale activelor curente a ritmului de creștere a datoriilor pe termen 

scurt. 

Mărimea coeficientului lichidității intermediare în perioadele 2009-2011 și 2013-2016, este 

mai mult de 1, adică întreprinderea este capabilă să-și plătească la timp datoriile, fără necesitatea de 

Indicatorii 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Active curente, 

lei 

 

82 067 829 

 

71 014 288 

 

75 066 922 

 

75 975 396 

 

79 879 832 

 

84 824 154 

 

86 825 155 

 

99 335 037 

Creanțe pe 

termen scurt, lei 

 

28 780 503 

 

28 447 784 

 

28 699 359 

 

30 245 873 

 

37 146 716 

 

32 690 403 

 

29 256832 

 

42 382 873 

Mijloace bănești și 

investiții pe 

termen scurt, lei 

3 283 395 1 741 807 1 024 483 1 344 224 3 026 036 3 658 543 3 047180 4532403 

Datorii pe 

termen scurt, lei 

31 696 100 26 107 754 27 922 769 33 172 417 21 502 952 22 316 209 18291 937 25 445 823 

Coeficientul 

lichidității 

curente 

 

2,5 

 

2,72 

 

2,69 

 

2,29 

 

3,71 

 

3,80 

 

4,75 

 

3,90 

Coeficientul 

lichidității 

intermediare 

 

1,01 

 

1,15 

 

1,06 

 

0,95 

 

1,87 

 

1,63 

 

1,77 

 

1,84 

Coeficientul 

lichidității 

absolute 

 

0,1 

 

0,07 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,14 

 

0,16 

 

0,17 

 

0,18 
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a realiza stocuri și, doar în 2012, aceasta a scăzut sub 1. În acest caz, mărimea acestui coeficient 

depășește normativul în 2010-2011 și 2013-2016, fapt ce ne vorbește despre o utilizare ineficientă a 

resurselor.  

În același timp, valorile coeficientului de lichiditate absolută, în șase perioadele de raportare, 

sunt cu mult mai mici decât cele normative, în special, în perioada 2010-2012, și, doar în perioada 

2013-2016, acest coeficient a crescut în mod semnificativ, dar nu a atins mărimea normativă (0,2-

0,25). Acest lucru denotă faptul că întreprinderea nu este capabilă să plătească imediat partea cea 

mai mare a datoriilor sale. Indiferent de faptul majorării mijloacelor bănești, obligațiunile pe termen 

scurt la fel au crescut în anul 2016, considerente din care coeficientul lichidității absolute așa și nu a 

atins normativul. 

La compararea cu coeficientul lichidității intermediare, putem concluziona că întreprinderea 

dispune de o mare parte de creanțe pe termen scurt, ceea ce înseamnă că partea cea mai importantă 

a mijloacelor bănești este înghețată în creanțe pe termen scurt. 

Cel mai important indicator al situației financiare a întreprinderii este stabilitatea activității 

sale, de aceea, la următoarea etapă a analizei, se realizează evaluarea stabilității financiare a 

întreprinderii. Pentru a evalua stabilitatea financiară a întreprinderii vom utiliza tabelul informaţia 

prezentată în tabelul 2.  
Tabelul 2. Indicatorii stabilității financiare la ”Vin-Spumos” S.R.L pentru perioada 2009-2016, % 

Indicatorii 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Coeficientul 

autonomiei 

financiare 

66,66 68,59 70,82 67,93 79,46 79,44 82,84 76,61 

Coeficientul 

stabilității 

financiare 

1,99 2,18 2,43 2,12 3,87 3,86 4,83 3,68 

Coeficientul de 

îndatorare 

0,50 0,46 0,42 0,47 0,26 0,26 0,21 0,27 

Sursa: Calculat de autor în baza bilanțului ”Vin-Spumos” S.R.L pentru perioada 2009-2016 

În anii 2010 – 2011, se atestă o creștere a coeficientului autonomiei financiare, care este 

evaluată pozitiv, deoarece denotă consolidarea independenței financiare a întreprinderii. Dar, în 

2012, acesta scade ușor, apoi, în 2013 și 2015, crește brusc. 

Totodată, în toate perioadele de raportare, valorile acestui coeficient corespund valorii 

normative (> 60%), care, de asemenea, este apreciat pozitiv. În opinia noastră mărimea 

coeficientului autonomiei financiare în anul 2015 este prea mare. De asemenea, în această perioadă 

de raportare, se observă o fluctuație spre reducerea coeficientului de îndatorare a întreprinderii. În 

2010, pentru fiecare leu al capitalului propriu, reveneau 46 bani de capital împrumutat, în 2011 – 

deja 42 bani, în 2013-2014 – 26 bani, iar în 2015 – 21 bani, care denotă o scădere continuă a acestui 

coeficient, fapt considerat pozitiv, care prezintă reducerea dependenței întreprinderii de sursele de 

împrumut. În anul 2012 și 2016, acest coeficient crește nesemnificativ. În același timp, valorile 

acestui coeficient, în toate perioadele de raportare, nu depășește o unitate, care, de asemenea, este 

evaluat pozitiv, ceea ce indică o stabilitate financiară bună a întreprinderii. 

Mărimea coeficientului de stabilitate financiară arată că, în 2009, pentru fiecare leu de capital 

împrumutat, revenea 1,99 lei capital propriu, în 2010 - 2,18 lei, în 2011– 2,43 lei, în 2012 - o scădere 

ușoară până la 2,12 lei, iar în 2013 și 2014 o creștere până la 3,87 și 3,86 lei, respectiv.  

În anul 2015, a avut loc o fluctuație bruscă a acestui indicator cu 25%, adică, în acest an, pentru 

fiecare leu de capital împrumutat, reveneau 4,83 lei de capital propriu. Prin urmare, s-au produs 

fluctuații spre creșterea acestui coeficient, care confirmă reducerea dependenței întreprinderii față de 

surse împrumutate. În anul 2013 acesta s-a micșorat, dar oricum a rămas foarte mare. De asemenea, 

valorile acestui coeficient pentru cele opt perioade sunt mai mari de 1, ceea ce înseamnă că 

întreprinderea este financiară stabil. 

În continuare vom analiza profitului întreprinderii utilizînd informaţia din tabelul de mai jos. 
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Tabelul 3. Indicatorii profitului de până la impozitare la ”Vin-Spumos” S.R.L pentru perioada 2009-2016 
Indicatorii 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Venitul din 

vânzări 

33642520 43 999165 51777435 36 967142 43 400 972 28 676 695 49 427430 57 126 613 

Costul vânzărilor 24 657 994 35 684 603 36 701 546 22 533 906 26 480 755 20 116 408 37 730 085 47 646 960 

Profit brut 8 984 526 8 314 562 15 075 889 14 433 236 16 920 217 8 560 287 11 697345 9 479 653 

Rezultatul din 

activitatea 

operațională 

3 176 807 (6 340 339) 2 142 690 2 154 916 12 535 458 2 940497 4 009867 2 460 719 

Rezultatul din 

activitatea 

investițională 

800 3 752 0 406 339 68 756 326 688 551421 681 760 

Rezultatul din 

activitatea 

financiară 

1 577 820 911 726 129 121 1 052 724 2 977 448 (251 046) (80 331) 844 882 

Profitul (pierdere) 

până la 

impozitare 

4 755 427 (5 424 861) 2 271 811 3 613 979  

15 581 662 

 

3 016 139 

 

4 480 957 

 

3 987 361 

Profitul net 4 808 872 (5 424 861) 5 771 071 3 613 979 15 581 662 3 016 139 4 003 054 3 508 878 

Sursa: Calculat de autor în baza Situaţiei de profit şi pierdere ”Vin-Spumos” S.R.L pentru perioada 2009 - 2016 

În 2010, s-a produs o scădere a profitului brut. Creșterea veniturilor din vânzări poate fi 

considerată pozitivă, deoarece influențează direct proporțional profitul brut. Reducerea lui este 

atribuită faptului că schimbarea costului vânzărilor depășește schimbarea veniturilor din vânzări. În 

2011, se atestă o creștere a profitului brut, care este apreciat pozitiv. Această schimbare, de 

asemenea, s-a produs ca urmare a modificării veniturilor din vânzări și a costului vânzărilor. 

Creșterea profitului brut este datorată faptului că ritmul de creștere a veniturilor din vânzări a 

depășit ritmul de creștere a costului vânzărilor.  

În 2012, survine o scădere bruscă a veniturilor din vânzări și a costului vânzărilor. Totodată, 

profitul brut a scăzut nesemnificativ. Rezultatele din activitățile operaționale și de investiții au 

crescut puțin, iar rezultatul din activitatea financiară a crescut semnificativ (mai mult de 9 ori). 

Toate acestea au influențat pozitiv asupra creșterii profitului de până la impozitare și profitul net. În 

2013, se atestă o creștere, practic, a tuturor indicatorilor, în special a profitului net (mai mult de 4 

ori față de 2012), dar acesta a fost începutul trendului.  

În 2014, s-a redus brusc volumul veniturilor din vânzări, respectiv au scăzut toți indicatorii, 

cu excepția rezultatelor din activitatea investițională. Cu toate acestea, se constată o pierdere 

survenită doar din activitățile financiare. În anul 2015, a crescut brusc venitul din vânzări (cu 72%), 

dar, luând în considerare ritmul de creștere a costurilor din vânzări care a crescut (87%), iar profitul 

brut s-a majorat doar cu 37%. Profitul impozabil, la fel, a crescut cu 49%, iar profitul net cu 33%. 

În anul 2016 iarăși a crescut venitul din vânzări, dar costul vânzărilor a avansat mai repede, fapt ce 

a determinat diminuarea profitului. Rezultatul din activitatea operațională la fel s-a micșorat, și 

chiar dacă rezultatul din activitatea investițională și financiară au avut tendințe de creștere, venitul 

impozabil s-a micșorat. În linii generale anul 2016 poate fi considerat un an reușit. 

La studierea rentabilității întreprinderii, la prima etapă, se analizează nivelul de rentabilitate 

al vânzărilor din diferite tipuri de profit, utilizând datele din Tabelul 4. 
Tabelul 4. Dinamica nivelului de rentabilitate a vânzărilor la ”Vin-Spumos” S.R.L pentru perioada 

2009-2016, % 
Indicatorii 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rentabilitatea 

vânzărilor, calculată pe 

baza: profitului brut 

26,7 18,89 29,12 39,04 38,98 29,85 23,67 16,59 

profitului din 

activitatea 

operațională 

9,44 - 4,14 5,83 28,88 10,25 8,11 4,31 

profitului de până la 14,14 - 4,39 9,78 35,90 10,52 9,06 6,98 
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impozitare 

profitului net 14,29 - 11,15 9,78 35,90 10,52 8,10 6,14 

Sursa: Calculat de autor în baza Situaţiei de profit şi pierdere ”Vin-Spumos” S.R.L pentru perioada 2009 - 2016 

În general, la întreprindere, nu sunt tendințe stabile de schimbări ale coeficienților de 

rentabilitate. Astfel, în anul 2010, comparativ cu anul 2009, se observă o scădere a coeficienților de 

rentabilitate. Dacă, în 2009, pentru fiecare leu din vânzări a fost primit profit brut de 26,7 bani, 

atunci în 2010 - era deja de 18,89 bani. Momentul negativ constă în faptul că declinul acestuia a dus 

la o schimbare a valorii normative: dacă, în anul 2009, coeficientul era în conformitate cu 

reglementările și mărimea acestuia era mai mare de 25%, atunci în 2010, mărimea sa a devenit mai 

mică de cea normativă. În 2011 și 2012, nivelul rentabilității brute a crescut, iar în 2013-2016 a 

scăzut, la început nesemnificativ, apoi mai mult. Totuși, momentul pozitiv este faptul că, în anii 

2011-2014, valoarea acestui coeficient depășește valoarea normativă. 

În perioada 2009-2010, s-a produs și o reducere a rentabilității operaționale. Dacă, în anul 

2009, pentru fiecare leu din vânzări a fost obținut un profit operațional în mărime de 9,44 bani, 

atunci, în 2010, au fost înregistrate pierderi. De asemenea, se constată o scădere negativă în 

dinamica rentabilității profitului până la impozitare și rentabilității profitului net. În anul 2011, 

comparativ cu anul 2010, dimpotrivă, se observă o creștere a tuturor coeficienților rentabilității. 

Dacă, în 2010, a fost înregistrată o pierdere de 12,33 bani per 1 leu active, atunci, în anul 2011, 

întreprinderea are deja un profit în mărime de 11,15 bani. În 2012, comparativ cu 2011, practic toți 

coeficienții rentabilității au crescut, cu excepția doar a rentabilității profitului net, care s-a redus 

nesemnificativ. În 2013, doar rentabilitatea profitului brut a scăzut ușor, în timp ce ceilalți 

coeficienți au crescut brusc, dar, în 2014-2015, toți coeficienții rentabilității au scăzut. Cu toate 

acestea, putem constata îmbunătățirea semnificativă a rentabilității în întreprinderea dată, în special, 

comparativ cu anul 2010. 

În următoarea etapă a analizei, pentru a determina eficiența de utilizare a activelor vom 

analiza dinamica rentabilității activelor, investițiilor și a capitalului propriu, pentru care vom folosi 

datele din Tabelul 5. 
Tabelul 5. Dinamica rentabilității activelor, investițiilor și capitalului propriu la ”Vin-Spumos” S.R.L pentru 

perioada 2009-2016 
Indicatorii 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Profitul 

(pierderile) 

până la 

impozitare, lei 

4755427 (5424861) 2271811 3613979 15581662 3016139 4480957 3987361 

Costul 

activelor, lei 

 

110171 091 

 

99150043 

 

104 168 297 

 

113622192 

 

116747574 

 

120 576 970 

 

120 432 135 

 

131386880 

Rentabilitatea 

activelor, % 

 

4,31 

 

- 

 

2,18 

 

3,18 

 

13,35 

 

2,50 

 

3,72 

 

3,03 

Profitul net, 

lei 

 

4808872 

 

(5424861) 

 

5771071 

 

3613979 

 

15 581 662 

 

3 016 139 

 

4003054 

 

3508 878 

Rentabilitatea 

investițiilor, 

% 

4,36 - 5,54 3,18 13,35 2,50 3,32 2,67 

Capitalul 

propriu, lei 

73435891 68003189 73774255 77186690 92 767 988 95784127 99768381 103289363 

Rentabilitatea 

capitalului 

propriu, % 

6,55 - 7,82 4,68 16,80 3,15 4,01 3,40 

Sursa: Calculat de autor în baza Situaţiei de profit şi pierdere ”Vin-Spumos” S.R.L pentru perioada 2009- 2016 

În 2010, se urmărește o scădere a rentabilității activelor, dacă, în 2009, pentru fiecare leu de 

active a fost obținut un profit în mărime de 4,31 bani, atunci, în 2010, pentru fiecare leu de active s-

a înregistrat o pierdere de 5,47 bani. În perioada 2008-2009, aceasta a crescut puțin, dar un moment 

negativ poate fi considerat faptul că, în toate perioadele de raportare, mărimea acestui coeficient nu 
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corespunde valorii normative și au fost mai mici decât 10-15%, prin urmare, întreprinderea nu a 

primit rata cerută a profitului pentru fiecare leu de active. În 2010, rentabilitatea activelor a crescut 

brusc, dar apoi, din nou, a scăzut la o valoare foarte mică – de 2,5%. 

În anul 2010, comparativ cu anul 2009, s-a înregistrat o scădere a rentabilității investițiilor, 

care este estimată negativ. Dacă, în anul 2009, pentru fiecare leu active a fost obținut profit net de 

4,36 bani, atunci, în 2010, întreprinderea a înregistrat o pierdere de 5,47 bani pentru fiecare leu 

active. În 2011, crește rentabilitatea investițiilor, fapt evaluat pozitiv, deoarece pierderea 

întreprinderii din anul 2010 a fost înlocuită, în 2011, de profit, dar, în 2009, acest coeficient a scăzut 

ușor. În perioada 2010-2011, rentabilitatea investițiilor coincide în valori cu rentabilitatea activelor. 

În anul 2010, se produce, de asemenea, o reducere a rentabilității capitalului propriu până la o 

valoare negativă, în 2011, a avut loc o creștere a acestuia, iar apoi, din nou, o descreștere în 2012. 

Dacă, în 2009, pentru fiecare leu de capital propriu a revenit profit net în mărime de 6,55 bani, în 

2010 – pierdere de 7,98 bani, în anul 2011, întreprinderea înregistrează un profit de 7,82 bani, iar 

în 2012 – 4,68 bani. În 2013, rentabilitatea capitalului propriu, de asemenea, a crescut brusc, iar, în 

2014, aceasta a scăzut până la o mărime de 3,15%. În anul 2015, toți indicatorii rentabilității au 

crescut nesemnificativ, fapt care poate fi considerat pozitiv în evaluarea întreprinderii, însă în anul 

2016 a scăzut. Deși, în ultimii șase ani, întreprinderea este rentabilă, dar fără o tendință clară în 

indicatorii rentabilității, care constituie un punct negativ în evaluarea întreprinderii din partea 

investitorilor potențiali. 

 

5. Concluzii 

Analiza eficienţei reprezintă punctul de pornire în conceperea, fundamentarea şi 

implementarea soluţiilor strategice de îmbunătăţire a performanţelor curente ale întreprinderii, 

procesul prin care se ajunge la o opinie, în ceea ce priveşte estimarea eficienţei activităţii 

economico-financiare a unei întreprinderi, adică a situaţiei financiare, care ocupă un loc extrem de 

important în aprecierea complexă a rezultatelor obţinute de întreprindere, atât la nivelul 

utilizatorilor interni, cât şi a celor externi. 

Pe termen scurt, obiectivul financiar al întreprinderii trebuie să fie lichiditatea, asigurarea 

echilibrului financiar pe termen scurt, ceea ce presupune asigurarea permanentă, cel puţin, a unei 

egalităţi între încasări şi plăţi. Gestiunea permanentă a capitalului, aflat sub diverse forme: de stoc 

de active în curs de transformare a formelor principale funcţionale, estimarea riscurilor la care este 

supusă activitatea întreprinderii, estimarea permanentă a evoluţiei  pietei şi acomodarea 

întreprinderii la schimbările de mediu, care reprezintă funcţii ale managementului financiar, conduc, 

pe termen lung, la creşterea profitului întreprinderii la sporirea averii acţionarilor şi, corespunzator, 

la maximizarea valorii de piaţă a acesteia. 

Totodată, în condiţiile actuale extrem de dificile, în care activează întreprinderile pe lângă 

direcţiile interne orientate spre realizarea performanţei funcţionării intreprinderii este necesară şi o 

susţinere din partea statului. Este necesară efectuarea unor acţiuni concrete, cum ar fi: asigurarea 

unui mediu macroeconomic stabil, guvernul trebuie să elaboreze o politică fiscală şi bugetară prin 

care să echilibreze interesele ce se manifestă la nivelul economiei naţionale, cele ale întreprinderii, 

care doresc ca profitul ce rămâne la dispoziţia lor să fie cât mai mare şi interesele statului de a 

colecta la buget sumele necesare, cu care să poată răspunde la cerinţele societăţii în ansamblu, 

protejarea şi asigurarea pieţei de desfacere etc.   

În final, putem afirma că, în genere, acţiunile şi direcţiile propuse orientează managerii spre 

atingerea unor decizii optime de monitorizare a performanţei activităţii întreprinderilor, dar 

realizarea în practică, mai depinde încă de multipli factori interni şi externi, care trebuie depistaţi şi 

înlăturaţi, aceasta fiind posibil în rezultatul evaluării financiare a activităţii întreprinderii. În 

contextul executării sale, în calitate de instrument de cunoaştere şi reglare, evaluării performanţelor 

îi revine rolul de a contribui la îmbunătăţirea rezultatelor activităţii economico-financiare, potrivit 

cerinţelor şi exigenţelor creşterii economice şi ale economiei de piaţă. 
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Abstract 

Phenolic compounds influence the organoleptic qualities of wines, making the astringency, the flavor, the 

hardness, the color, and so on. During maceration, the colored substances in the skin, the grains, pass into the wort, the 

amount of anthocyanins extracted being dependent on the technology used. Maceration and bosom fermentation 

increase the content of colorants. The process of alcoholic fermentation is the basis for the conversion of grape must to 

wine. This process is based on the extraction of the colorants in the grapes, as a result of the accumulation of ethyl 

alcohol and the acidity that stabilizes the phenolic compounds. Alcoholic fermentation plays an essential role in 

producing healthy wines with characteristic and qualitative qualities: suppleness, flavor, softness and harmony of 

components. The results showed that the antioxidant activity of the tested wines was not directly influenced by the total 

polyphenolic content, since wines with a higher total polyphenolic content did not always show the highest values of 

antioxidant activity. 

Key words: phenolic compounds, wine, acidity, antioxidant activity 

JEL: Q5 

 

1. Introducere 

Cercetările s-au realizat în anul 2016 la SCDVV BUJORU, centrul viticol Tg. Bujor pentru 

soiurile roşii  în vederea evaluării compuşilor fenolici din vin. Aceste cercetări au fost realizate prin 

proiectul ADER 3.3.10 la variantele luate în studiu în vederea determinării caracteristicilor fizico-

chimice şi a  compuşilor de culoare, coroborat cu activitatea antioxidantă a vinurilor. 

,,In vederea realizării vinului intens colorat s-au  determinat compuşii  de culoare din 

struguri  pentru o selecţie  cantitativă şi calitativă a acestora, după  care s-a  continuat cercetarea 

potenţialului fenolic al vinurilor roşii.’’ [3, pg 100-108]. 

,,Din punct de vedere chimic vinul este un complex format din apă, etanol, zahăr, 

aminoacizi, compuși polifenolici, antociani, substanțe organice și anorganice: ’’  [1, pg 1-11 ].  [2, 

pg 228-236]. 

,,Compușii fenolici reprezintă unul dintre cele mai importante grupuri de compuși pentru 

strugurii roșii, deoarece afectează în mod direct calitatea vinului’’ [4, pp.109-115].  

 

2. Material şi metodă 

S-a urmărit evaluarea calității fizico-chimice a vinurilor  obținute în sistem convențional și 

ecologic [(alcool (%vol.), aciditate totală (g/l acid tartric), aciditate volatilă (g/l acid acetic), extract 

total şi nereducător (g/l), antociani (mg/l), polifenoli totali (g/l), intensitatea colorantă, tenta culorii, 

dA%, d420%, d520%, d620%, studiul profilelor fenolice (acizi fenolici, flavonoli, flavanoli, 
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stilbeni, antociani monoglucozidici acilați și cumarilați) şi evaluarea capacității antioxidante a 

vinurilor în relație cu constituienții lor fenolici (mM trolox)]. Cercetările s-au realizat  pe  vinurilor 

obținute din variantele experimentale la soiurile Fetească neagră şi Merlot din podgoria Dealu 

Bujorului. 

 

3. Rezultate şi discuţii 

Evaluarea calității fizico-chimice și senzoriale a vinurilor obținute în sistem convențional 

și/sau ecologic, recolta 2016 este prezentată în tabelul 1. Concentraţia alcoolică la vinurile de 

Fetească neagră şi Merlot este funcţie de cantitatea de zahăr acumulată la recoltare şi este cuprinsă 

între 14,8-15,3% vol. la soiul Fetească neagră în sistem  convențional şi 16,6-16,8% vol. la soiul 

Merlot în sistem ecologic. 

Cantitatea de zaharuri reducatoare a vinurilor este de 2,2 -4,5 g/l la soiul Fetească neagră  

apropiat de un vin sec şi de 9,7-13,7 g/l la soiul Merlot la majoritatea variantelor apropiate de un vin 

demisec. 

Aciditatea totală la ambele soiuri este cuprinsă între 8,2-9,0 g/l acid tartric este destul de 

ridicată , vinurile sunt astringente, dure întrucât nu s-a realizat fermentaţia malolactică imediat după 

fermentaţia alcoolică. 

Aciditatea volatilă este în limite normale, înregistrând valori  de 0,57-0,76 g/l acid acetic 

este ridicată ca valoare deoarece vinul a stat 16 zile la fermentaţia alcoolică. 

Extractul nereducător a înregistrat valori foarte bune la ambele soiuri cuprinse intre 30,7-

36,2 g/l. 

Intensitatea colorantă şi tenta culorii sunt două mărimi ce exprimă caracteristicile cromatice 

ale vinurilor roşii  determinate cu spectrofotometrul. Intensitatea colorantă la toate variantele luate 

în studiu prezintă valori apropiate, deci intensitatea colorantă maxima s-a obţinut dupa 8 zile de 

fermentatie iar după 16 zile fe fermentaţie este chiar mai mica sau foarte puţin mărită ca valoare. 

Tenta culorii  este strâns legată de gradul de învechire al vinului  şi este exprimată prin 

calcularea raportului celor două absorbanţe (420nm/520nm). 

Antocianii sunt compuşii care dau culoarea vinurilor roşii. Conţinutul vinurilor în antocianii 

este foarte variabil, în funcţie de soiul de viţă de vie şi de tehnologia folosită la obtinerea vinului. 

In  tabelul 1 se observă că, conţinutul de antociani din vin este mai mare ca valoare la 

variantele fermentate 8 zile faţă de variantele fermentate 16 zile deoarece durata de fermentare fiind 

mai mare compuşii de culoare au precipitat. Scăderi pronunţate ale conţinutului de antociani se 

datorează operaţiilor de condiţionare şi stabilizare aplicate în etapa de formare, precum şi acţiunii 

procesului de oxidare  în timpul maturării vinului. 

Continutul de polifenoli totali prezintă o aliura inversă comparativ cu antocianii şi anume la, 

variantele fermentate 8 zile cantitatea de polifenoli totali este mai mica  ca valoare faţă de variantele 

fermentate  16 zile. 

Procentele absorbanţelor la lungimi de undă diferite (420,520,620 nm) sunt  în limite 

normale, întrucât la lungimea de undă 520 nm  sunt citiţi compuşii roşii din vin şi a înregistrat cea 

mai mare valoare faţă de celelalte două lungimi de undă. 

Studiul profilelor fenolice (acizi fenolici, flavonoli, flavanoli, stilbeni, antociani 

monoglucozidici acilați și cumarilați) ale vinurilor obținute din variantele experimentale este 

prezenat în tabelul 2. 

Consumul  de  vin  este  o  practică  comună  și  veche  în  România,  țara  noastră  fiind  

unul  dintre principalii  producători  și  consumatori  de  vin, clasându-se  pe  locul  al  șaselea  în  

UE  în  ceea  ce  privește cantitatea  de  vin  produsă,  după  Italia, Franța, Spania, Portugalia  și  

Germania. 

Vinurile roşii au fost şi vor exista pe piată românească datorită calitătilor gustative 

deosebite, fiind  vinuri de mare marcă  caracterizate prin compuşii fenolici din struguri şi vin. 

Compuşii fenolici contribuie la definirea însuşirilor organoleptice ale vinului, intervenind asupra 
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rotunjimii, astringentei, durităţii, şi chiar catifelării jucând un rol important în alcătuirea tipicităţii 

acestora. 

Compoziția  chimică  a  vinurilor  stă  la  baza  calităţii  și  autenticităţii  lor.  Profilul  

polifenolic  al  unui anumit  soi  reflectă  în  mare  măsură  potențialul  său  genetic  și,  prin  

urmare,  poate  fi  utilizat  ca  un instrument  pentru  a  diferenția între  ele  diverse soiuri.  În  acest  

sens,  s-a  analizat  compoziția  chimică  a vinurilor  obținute  din  soiurile  Fetească  neagră  şi 

Merlot. Studiul  de  față  a  investigat  prezența  în  vinuri a compușilor  fenolici aparținând  celor 

două  clase  principale  de  compuși: flavonoidici (acizi fenolici, flavoni, flavonoli și antociani) și 

non-flavonoidici (stilbeni)(tabelul 2)  și  a  permis  identificarea  și  cuantificarea  unui  număr  total  

de  11  compuși  fenolici şi identificarea calitativă a 9 antociani.   

In tabelul 2 este prezentat conţinutul de acid galic la soiurile  Fetească neagră şi Merlot. 

Soiul Fetească neagră  a înregistrat valori mai mari la 16 zile de macerare-fermentare  la toate 

variantele (36,76; 41,74; 41,79) mg/l  faţă de cele 8 zile de macerare-fermentare (24,55; 23,48; 

27,42) mg/l. De asemenea şi soiul Merlot prezintă  cantităţi  mai mari ca valoare la 16 zile 

macerare-fermentare (16,34; 10,90; 13,34) mg/l, respectiv la 8 zile macerare-fermentare (10,54; 

9,20; 10,78) mg/l. Acidul galic este cel mai frecvent dintre acizii hidroxibenzoici  în cantitatea cea 

mai mare şi fixează oxigenul care pătrunde în vin  şi protejează vinul de oxidare. 

Cantitatea de acid 3,4-dihidroxibenzoic la soiul Fetească neagră  prezintă aceeaşi aliură 

grafică ca si la acidul galic având valori mai mari la 16 zile de macerare-fermntare la toate 

variantele (1,63; 1,46; 1,73) mg/l iar soiul Merlot a înregistrat valori mai mici la 16 zile de 

macerare-fermentare (1,39; 1,04; 1,07) mg/l faţă de cele 8 zile macerare-fermentare 

(1,58;1,30;1,47) mg/l. 

Conţinutul de acid 4-hidroxibenzoic  la soiul Fetească neagră  este în creştere  la două 

variante (28 ochi si 20 ochi ), (8,88;11,35) mg/l faţă de varianta de 36 ochi (9,64) mg/l care prezintă 

valoare mai mică  la 16 zile macerare-fermentare comparativ cu 8 zile macerare-fermentare. La 

soiul Merlot  cantităţile de acid 4-hidroxibenzoic  sunt mai mici ca valoare la 16 zile de macerare- 

fermentare (4,85; 3,17; 0,53) mg/l faţă de 8 zile de macerare- fermentare (8,75; 7,10; 0,98) mg/l. 

La vinul din soiul Fetească neagră cantitatea  de acid clorogenic este în creştere la toate 

variantele (28-20-36 ochi) la 16 zile macarare-fermentare (1,56; 2,05; 1,74) mg/l faţă de 8 zile 

macerare-fermentare (0,64; 1,59; 1,62) mg/l. 

Vinul din soiul Merlot  a înregistrat valori mai mici la toate variantele (28-20-36 ochi) la 16 

zile de macerare-fermentare (1,52; 1,16; 1,29) mg/l faţă de 8 zile macerare-fermentare (1,58; 1,32; 

1,48) mg/l. 

Conţinutul de acid p-cumaric la vinul de Fetească neagră  la variantele ( 28-36 ochi) este in 

cantităţi mici (1,07;1,28 ) mg/l la 16 zile de macerare-fermentare faţa de 8 zile de macerare-

fermentare (1,62;1,78) mg/l iar varianta 20 ochi este în creştere (1,57) mg/l la 8 zile de macerare-

fermntare faţă de 16 zile macerare-fermentare (1,61) mg/l. La vinul de Merlot acidul p-cumaric a 

înregistrat valori mai mici cantitativ la o durata de macerare-fermentare mai mare la 16 zile la toate 

variantele (28-20-36 ochi) (1,27; 0,69; 0,86) mg/l faţă de 8 zile de macerare-fermentare (2,36; 1,94; 

2,49)mg/l. 

Cantitatea de acid ferulic la vinurile de  Fetească neagră şi Merlot prezintă aceeaşi aliură 

grafică ca si acidul p-cumaric la toate variantele. Soiul Fetească neagră are valori cuprinse între 

2,38-3,36 mg/l iar soiul  Merlot cu valori de 2,85-6,81 mg/l. 

Conţinutul de (+) catechină  ca şi cantitate este al doilea după acidul galic la soiurile  de vin 

de Fetească neagră şi Merlot. La soiul Fetească neagră la toate variantele (28-20-36) prezintă valori 

în creştere la 16 zile macerare-fermentare ( 24,99; 32,55; 26,22) mg/l faţă de 8 zile de macerare-

fermentare (20,92;20,43;21,18) mg/L iar la soiul Merlot  la 16 zile de macerare-fermnetare 

(14,04;10,8;12,78) mg/l faţă de 8 zile de macerare-fermentare (12,97;11,34;12,98) mg/l. 

Conţinutul de (-) epicatechină la soiul Fetească neagră este în cantitate mai mică cu cât  

durata de macerare-fermentare este mai lungă la 16 zile la toate variantele (28-20-36 ochi) 
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2,91;3,37;3,05) mg/l faţă de 8 zile macerare-fermentare (3,39; 6,26; 3,30) mg/l. Vinul de Merlot  are 

un conţinut de (-) epicatechină mic ca valoare  (1,72 ; 0,20; 1,62) mg /l  la 8 zile de macerare- 

fermentare iar la 16 zile de macerare- fermentare (1,55; 1,09; 1,23) mg/l. 

Resveratrolul (3,5,4’-trihidroxistilbenul) se întâlneşte, sub forma trans şi ca derivat 

glucozilat în pieliţele strugurilor la Vitis vinifera. Concentraţia lui variază după soi ( Pinot noir  

fiind cel mai bogat 20-40 mg/Kg ). In vinurile roşii resveratrolul se întâlneşte intre 0,55-2,65 mg/l, 

motiv pentru care aceste vinuri sunt considerate benefice sănătăţii, reduce nivelul lipidelor din 

sânge şi previne bolile cardiovasculare. Prin însusirile sale autooxidante, s-a constatat că reduce o 

parte din viabilitatea celulelor tumorale şi sinteza ADN-ului din aceste celule, având rol 

anticancerigen [5,pag.1-10]. Resveratrolul poate suferi o izomerizare enzimatică sub influenţa 

levurilor, sau  neenzimatică sub influenţa luminii, astfel încât, faţă de struguri unde se întâlneşte 

numai forma trans, în vin se găseşte şi forma cis. La soiul Fetească neagră  cantitatea de resveratrol 

este în descreştere la toate variantele (28-20-36 ochi) la 16 zile de macerare-fermentare (0,90;1,18; 

0,98) mg/l faţă de 8 zile macerare-fermentare (1,74;1,83; 1,80) mg/l. Conţinutul de resveratrol în 

vin la soiul Merlot la varianta de  28 ochi (2,65 mg/l) la 16 zile macerare-fermentare  faţă de 8 zile 

macerare-fermentare( 0,55 mg/l) iar la celelalte variante valorile sunt în descreştere la 16 zile 

macerare- fermentare (0,19; 0,23) mg/l faţă de 8 zile de macerare-fermentare (1,98; 2,65) mg/l. 

Naringin (cu formula moleculară C27H32O14 și o masă moleculară de 580,4 g / mol) este o 

glicozidă de flavanonă găsită în struguri și fructe citrice. Are gustul amar al sucului de grapefruit. 

Două unități de ramnoză sunt atașate la porțiunea sa aglicon, naringenin, la poziția  7-carbon. Atât 

naringin cât și naringenin sunt antioxidanți puternici. Naringinul este moderat solubil în apă. 

Flavonoidele sunt compuși naturali importanți cu diferite activități biologice. Naringin și 

naringeninul de aglicon aparțin  flavonoidelor și s-a descoperit că prezintă activități puternice 

antiinflamatoare și antioxidante. Câteva linii de cercetare sugerează că suplimentarea cu naringină 

este benefică pentru tratamentul obezității, diabetului, hipertensiunii și metabolismului sindromului. 

La soiul Fetească neagră conţinutul de naringin în vin la toate variantele (28-20-36 ochi) este în 

scădere la 16 zile de macerare-fermentare (4,74;7,20; 5,38 ) mg/l faţă de 8 zile macerare-fermentare 

(9,73; 10,50; 8,80) mg/l.Conţinutul de naringin la vinul de Merlot la două variante (20-36 ochi ) 

este în scădere la 16 zile de macerare-fermentare (1,80; 1,92) mg/ll faţă de 8 zile macerare-

fermentare (4,68;5,95) g/l  iar  varianta 28 ochi conţinutul de naringin a crescut la 16 zile macerare-

fermentare (5,95mg/L ) faţă de 8 zile macerare-fermentare (4,83 mg/l)(tabelul 2). 

Quercitina sau quercetolul este un polifenol cu funcţii fenolice (3,5,7,3,’4’-

pentahidroxiflavona), ce se găseşte în pieliţele strugurilor negri ca monoglucuronozidă, uneori ca 

monoramnozidă, iar în vin ca aglicon. Este cea mai abundentă din must, ajungând până la 20 mg/l. 

Poate suferi o degradare, în urma căreia rezultă un derivat chalconic  în pozitia 4 ce se deosebeste 

de chalconele derivate din antocianidine. Quercitina are puteri antioxidante și distruge celulele 

precanceroase ale colonului. Quercetinul este un flavonoid larg răspândit în natură. Numele a fost 

folosit din 1857 și este derivat din quercetum ( stejar). Quercetina este forma agliconă a unui număr 

de alte glicozide flavonoide, cum ar fi rutina și quercitrina, găsite în citrice, hrișcă și ceapă. 

Quercetinul formează glicozidele quercitrin și rutină împreună cu ramnoză și, respectiv, rutinoză. 

Conţinutul de quercitin din vinul Fetească neagră  la toate variantele (28-20-36ochi)  este în scădere 

la 16 zile macerare-fermentare (1,73; 2,83; 2,32) mg/l faţă de 8 zile de macerare-fermentare (2,65; 

3,31; 3,23) mg/l.Vinul de Merlot  a înregistrat  cantităţi de quercitin  la varianta 28 ochi la 8 zile  

macerare-fermentare de 4,22 mg/l si la 16 zile macerare-fermentare 4,59 mg/l iar celelalte două 

variante (20-36 ochi) valori în scădere la 16 zile macerare-fermentare (1,15; 1,32) mg/l faţă de 8 

zile de macerare-fermentare (3,67; 4,59 ) mg/l. 

In tabelul 2 sunt reprezentaţi cei 9 antociani  din vin care au fost identificati calitativ 

(delfinidol-3-glucozida,cyanidol-3-glucozida, petunidol-3-glucozida, peonidol-3-glucozida, 

malvidol-3-glucozida, peonidol -3-acetilglucozida, malvidol-3-acetilglucozida, peonidol-3-

cumarilglucozida şi malvidol-3-cumarilglucozida. Antocianii monoglicozidici din vin sunt 
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reprezentaţi în proporţie de 60% de către malvidină sau oenină(malvină-3-monoglicozid), urmată de 

petunidină 10-15%, peonidină 8-10 %, delfinidina 5-8 %, cianidină 1,5-3,5%. In timpul evoluţiei  

vinului, antocianii suferă aceleaşi transformări ca si antocianidinele pe care le conţin. Antocianii 

sunt foarte sensibili la oxidare, de aceea pentru a proteja culoarea vinurilor roşii, încă din faza 

vinificaţiei primare se foloseşte dioxidul de sulf. Enzimele din struguri şi în special lacaza, sunt 

responsabile de oxidarea antocianilor din must şi vin. In timpul formării şi păstrării vinului, 

antocianii suferă o serie de transformări reversibile şi ireversibile.Transformările reversibile conduc 

la o decololare a vinurilor roşii şi au loc sub influenţa următorilor factori: pH-ul şi Eh-ul vinului, 

prezenţa dioxidului de sulf şi a unor ionii metalici (Fe, Al Cu). Transformările ireversibile ale 

antocianilor, fac ca vinul să nu-si mai recapete culoarea iniţială. Aceste transformări au loc prin 

oxidarea şi copolimerizarea antocianilor. Prin reacţiile chimice de oxidare catalizate de ionii de 

cupru şi fier, antocianii sunt distruşi şi transformaţi în forme incolore ireversibile (dihidrochalcone). 

In tabelul 3 este redată evaluarea capacității antioxidante a vinurilor în relație cu 

constituienții lor fenolici. 

În  ultimii  ani,  o  mare  atenție  a  fost  acordată  antioxidanților  alimentari  și  asocierii  lor  

cu  multiple beneficii asupra sănătății, multe dintre aceste studii concentrându-se asupra  compuşilor 

fenolici. Vinul  roșu este o sursă excelentă de compuși fenolici și  poate conține 1000-4000 mg/l de 

polifenoli, având diverse activități biologice care sunt atribuite în principal activităților lor 

antioxidante și antiradicalice puternice. Activitatea antioxidantă este în prezent considerată a fi una 

dintre caracteristicile cele mai importante ale vinurilor și este asociată cu conținutul de polifenoli.   

Polifenolii  din struguri (cu importanţă  oenologică) sunt reprezentaţi  de 2 mari grupe de 

substanţe: antocianii şi flavonele, care reprezintă materiile colorante taninurile catechinice, 

reprezentate de polifenoli incolori. 

Puterea antioxidantă  a strugurilor  este  asigurată  de  prezenţa  compuşilor  polifenolici  şi  

flavone.  Aceşti  compuşi  se  găsesc  în  strugurii  albi  dar  şi  roşii.  Polifenolii  conţin  o  serie  de 

compuşi fenolici din grupa acizilor hidroxiaminici (cafeic, caftaric, cutaric, cumaric, ferulic); 

flavone cu compuşi flavanici (catechina şi epicatechina) şi flavonolici (quercitina). Conţinutul  

calitativ  şi  cantitativ de polifenoli  din  struguri  depinde  în  mare  măsură  de tipul  de  sol,  

condiţiile  climatice  şi  condiţiile  de  cultură,  definindu-se  ca  o  categorie  foarte importantă  de  

substanţe din  compoziţia  strugurilor  care  se  regăsesc  în compoziţia  musturilor şi  implicit  a  

vinurilor, influenţând proprietăţile  senzoriale  ale  acestora. Aceşti compuşi se găsesc  cu  precădere 

în seminţe şi pieliţa  boabelor  de struguri de unde sunt preluate în compoziţia musturilor şi a 

vinurilor în timpul procesului de macerare-fermentare. Compuşii fenolici din struguri transferaţi în 

mustuială asigură protecţia antioxidantă a acesteia, iar cei ajunşi în vin definesc puterea 

antiradicalică şi antioxidantă a acestuia.  

Activitatea antioxidantă la vinul de Fetească neagră la doua variante (28-36 ochi) la 16 zile 

macerare-fermentare a înregistrat valori în scădere (14,23 ; 13,23 ) mM trolox faţă  8 zile macerare-

fermentare (14,77; 13,95) mM trolox  iar la varianta 20 ochi la 16 zile macerare-fermentare prezintă 

valori crescânde la  (14,00 mM trolox) faţa de 8 zile macerare-fermentare (12,35 mM trolox).  

La vinul de Merlot activitatea antioxidantă  este invers faţă de la Fetească neagră şi anume: 

la variantele (28-36 ochI) la 16 zile de macerare-fermentare a înregistrat valori mai mari (14,23; 

13,20 ) mM trolox faţă de 8 zile macerare-fermentare (13,98; 13,20) mM trolox iar la varianta 20 

ochi activitatea antioxidantă este in scădere  la 16 zile macerare-fermentare (12,92 mM trolox) faţă 

de 8 zile macerare-fermentare (13,68). 

Rezultatele  au arătat că activitatea antioxidantă a vinurilor testate nu a fost influențată direct 

de conținutul polifenolic total, deoarece vinurile cu un conținutul polifenolic total  mai mare nu au 

prezentat întotdeauna cele mai mari valori ale activității antioxidante. Activitatea antioxidantă a 

vinurilor studiate pare să fie legată mai mult de tipul compușilor fenolici individuali decât de 

conținutul polifenolic total  și să se datoreze în principal flavan-3-olilor. 
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Rezultatele confirmă faptul că vinurile testate reprezintă o sursă bună de antioxidanți și, prin 

urmare, un consum moderat poate avea o influență benefică asupra sănătății umane. 
Tabelul 1. Evaluarea calității fizico-chimice și senzoriale a vinurilor obținute în sistem convențional și/sau 

ecologic, recolta 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soi/Varianta/ 

Parametrii 

Fetească neagră Merlot 

Martor 

(28 ochi) T1 (20 ochi) T2 (36 ochi) 

Martor 

(28 ochi) T1 (20 ochi) T2 (36 ochi) 

8 zile 16 zile 8 zile 16 zile 8 zile 16 zile 8 zile 16 zile 8 zile 16 zile 8 zile 16 zile 

Concentratie 

alcoolica (% vol)  14.8  14.8 15.3   15.0 15.0   14.8 16.7  16.8  16.6  16.8  16.7  16.8  

Zaharuri 

reducatoare (g/l)  4.5 1.9   4.5 2.9  3.2  2.2  12.3  9.7   13.7 10.4  12.0  9.7  

Aciditate  totala 

 (g/l ac tartric)  8.5 8.2  9.0  8.5  9.0  8.6  8.4  8.5  8.5  8.8  8.7  8.8  

Aciditate volatila  

(g/l ac acetic)  0.57  0.63 0.54  0.60  0.60  0.60  0.69  0.70 0.70  0.74 0.76  0.76 

Extract total (g/l)  35.2 34.6  35.4  38.8  38.8  34.9  45.7  41.8  47.5  46.6  47.0  44.9  

Extract  

nereducător (g/l)  30.7  32.7 30.9  35.9  35.6  32.7  33.4  32.1  33.8  36.2  35.0  35.2  

Intensitate 

coloranta (Ic)  8.97 8.74  8.93  8.76  9.15 8.89  9.36  9.30  9.30  9.38  9.27  9.30  

Tenta (T)  0.782 0.778  0.785  0.778  0.780  0.790  0.770  0.773  0.779  0.772  0.769  0.778  

Antociani (520 

nm)(mg/l)  642.2 581.0  618.5  606.0  610.0  593.0  425.7  398.2  510.3  502.8  547.6  441.0  

Polifenoli totali (g/l)  2.22 2.35  2.23  3.00  2.29   2.37  2.06 2.42  1.91  2.41  2.04  2.47  

dA%  54.34 52.90  54.84  53.15  44.00  53.83  58.15  57.34  41.25  57.42  55.89  57.40  

d 420%  37.15 38.09  37.22  37.42  36.86   37.73  35.62 35.72  35.96  35.63  36.02  35.91  

d 520 %  47.49 48.15  47.28  48.04  47.20  47.74  46.24  46.15  46.15  46.14  46.49  46.15  

d620 %  15.42  14.27  15.58 14.60  16.00  14.62  18.15  18.13  18.27  18.28  17.22  17.99  
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Tabelul 2. Studiul profilelor fenolice (acizi fenolici, flavonoli, flavanoli, stilbeni, antociani monoglucozidici 

acilați și cumarilați) ale vinurilor obținute din variantele experimentale 

Parametrii 

Fetească neagră Merlot 

Martor 

(28 ochi) T1 (20 ochi) T2 (36 ochi) 

Martor 

(28 ochi) T1 (20 ochi) T2 (36 ochi) 

8 zile 16 zile 8 zile 16 zile 8 zile 16 zile 8 zile 16 zile 8 zile 16 zile 8 zile 16 zile 

Acid galic,mg/l  24.55  36.76  23.48  41.74  27.42  41.79  10.54  16.34  9.20  10.90  10.78  13.34 

Acid 3.4-

dihidroxibenzoic,mg/l  1.19  1.63  1.33  1.46  1.15  1.73  1.58  1.39  1.30  1.04  1.47  1.07 

Acid 4-

hidroxibenzoic,mg/l  0.97  8.88  1.19  11.35  10.59  9.64  8.75  4.85  7.10  3.17  0.98  0.53 

Acid clorogenic,mg/l  0.64  1.56  1.59  2.05  1.62  1.74  1.58  1.52  1.32  1.16  1.48  1.29 

Acid p-cumaric,mg/l  1.62  1.07  1.57  1.61  1.78  1.28  2.36  1.27  1.94   0.69  2.49  0.86 

Acid ferulic,mg/l  2.81  2.38  2.82  3.36  2.94  2.60  6.21  3.85  4.99  2.85  6.81  3.72 

(+)- Catechină,mg/l  20.92  24.99  20.43  32.55  21.81  26.22  12.97  14.04  11.34  10.8  12.96  12.78 

(-)-epicatechina,mg/l  3.39  2.91  6.24  3.37  3.30  3.05  1.72  1.55  0.20  1.09  1.62  1.23 

Resveratrol,mg/l  1.74  0.90  1.83  1.18 1.80  0.98  0.55  2.65  1.98  0.19  2.65  0.23 

Naringin,mg/l  9.73  4.74  10.50  7.20  8.80  5.38  4.83  5.95  4.68  1.80  5.95  1.92 

Quercitin,mg/l  2.65  1.73  3.31  2.82  3.23  2.32  4.22  4.59  3.67  1.15  4.59  1.32 

Delfinidol-3-glucozida + + + + + + + + + + + + 

Cyanidol-3-glucozida + + + + + + + + + + + + 

Petunidol-3-glucozida + + + + + + + + + + + + 

Peonidol-3-glucozida + + + + + + + + + + + + 

Malvidol-3-glucozida + + + + + + + + + + + + 

Peonidol-3-

acetilglucozida + + + + + + + + + + + + 

Malvidol-3-

acetilglucozida + + + + + + + + + + + + 

Peonidol-3-

cumarilglucozida + + + + + + + + + + + + 

Malvidol-3-

cumarilglucozida + + + + + + + + + + + + 

Tabelul 3. Evaluarea capacității antioxidante a vinurilor în relație cu constituienții lor fenolici 

  

Fetească neagră Merlot 

Martor 

(28 ochi) T1 (20 ochi) T2 (36 ochi) 

Martor 

(28 ochi) T1 (20 ochi) T2 (36 ochi) 

8 zile 

16 

zile 8 zile 

16 

zile 8 zile 

16 

zile 8 zile 

16 

zile 8 zile 

16 

zile 8 zile 

16 

zile 

Activitatea 

antioxidantă 

(mM trolox) 

14,66 14,23 12,35 14,00 13,95 13,23 13,98 14,23 13,68 12,92 12,72 13,20 

 

4. Concluzii 

Din analiza fizico-chimică a vinurilor luate în studiu rezultă că polifenoli totali sunt extraşi 

mai intens în procesul de macerare-fermentare din seminţele de struguri la toate variantele cu 

perioada de macerare-fermentare de 16 zile ceea ce nu justifică prelungirea perioadei de macerare-

fermentare de la 8 la 16 zile. 

Compuşii de culoare exprimaţi prin antocianii totali şi evidenţiaţi prin intensitatea colorantă 

au maximum de reprezentare la peroada de 8 zile de macerare-fermantare ceea ce presupune o 

perioadă optima de extracţie  de 8 zile macerare-fermentare. 

Analiznd fracţiile taninice de acizi fenolici se constată o bună reprezentare a acidului galic, 

acidul 4-hidroxibenzoic,  acid ferulic, (+) catechina, (-) epicatechina care prezintă o creştere  prin 
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extracţie de la 8 la 16 zile de macerare-fermentare; fracţiile taninice reprezentate prin naringin, 

quercitin şi resveratrol  prezintă o scadere cantitativă de la 8 la 16 zile de macerare-fermentare. 

Extracţia maximă a resveratrolului s-a realizat la 8 zile de macerare-fermentare având o 

reprezentare  la vinul din soiul Fetească neagră la varianta 20 ochi de 1, 83 mg /L iar la soiul Merlot 

la varianta de 36 ochi  în proporţie de 2,65 mg/L. 

Fracţiile antocianice legate de glucozide au fost determinate doar calitativ fiind evidenţiate 

prin determinarea intensităţii colorante care a fost bine reprezentată la soiul Fetească neagră şi mult 

mai reprezentată la soiul Merlot. 

Rezultatele au arătat că activitatea antioxidantă a vinurilor testate nu a fost influențată direct 

de conținutul polifenolic total, deoarece vinurile cu un conținut polifenolic total mai mare nu au 

prezentat întotdeauna cele mai mari valori ale activității antioxidante. Activitatea antioxidantă a 

vinurilor studiate pare să fie legată mai mult de tipul compușilor fenolici individuali decât de 

conținutul polifenolic total  și să se datoreze în principal flavan-3-olilor.  
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RELIGIOUS HERITAGE OF SUCEAVA AND THE LIMITROPHE AREA 
 

PATRIMONIUL RELIGIOS DIN SUCEAVA ŞI ZONA LIMITROFĂ 

 

Palaghia RADION1 

Ioan GONTARIU2 

 
Abstract 

Somewhere in northern Romania there is a corner of heaven called Bucovina. It's not a metaphor: we assure 

you that a journey on these lands can turn into an experience of the sacred. Here, each of the innumerable instances of 

beauty speaks of God. It is almost impossible for you to come to this holy ground, not to enter into one of the churches 

or monasteries that go all the way in your path. is almost impossible not to overwhelm the beauty of the frescoes, 

painted in unmistakable shades of blue, red, yellow and green, which completely cover the outer walls of the 

monasteries, and do not forever remain in mind these old images rebuilding sacred and profane history of the world.  

Cultural tourism in Romania is generally of a religious nature, practiced by Romanian and foreign tourists 

attracted by the beauty and historical cultural load of tourist attractions (monasteries, churches, hermitages, cellars, 

museums). 

Key words: cultural space, churches, monasteries, architecture 

 

1. Introducere 

Bucovina istorică este un spaţiu viu, cât se poate de real şi autentic: această veche provincie 

românească se remarcă, între altele, prin numeroasele monumente construite cu mai bine de 500 de 

ani în urmă. Lăcașurile sfinte sunt răspândite aproape peste tot. Nicăieri în România nu o să găsiţi 

adunate, pe un spaţiu atât de restrâns mai multe biserici, mănăstiri şi schituri. Ce să însemne 

aceasta? Vă veţi întreba în chip firesc [Barbu N., Ionesei L., 1987, p. 68].  

Viaţa vechilor locuitori ai Bucovinei pare să fi fost dominată de un adânc sentiment al 

religiosului. De ce simţeau nevoia să înalţe atâtea lăcaşuri de cult, adevărate minunăţii arhitectonice, 

frumos împodobite, înzestrate cu danii bogate? Bătrânii de prin partea locului ar răspunde simplu: 

„Ca să-i ajute Dumnezeu în toate treburile lor”. Ridicate mai ales de voievozii moldavi din familia 

Muşatinilor (Petru I Muşat, Iliş, Petru, Alexandru cel Bun, Bogdan al II-lea, Ştefan cel Mare, Petru 

Rareş), aceste splendide mănăstiri serveau, în acelaşi timp, şi ca necropole domneşti. Potrivit 

cronicarului Ion Neculce, Ştefan cel Mare (1457 - 1504), „zidul de apărare al creştinătăţii ”, după 

fiecare din bătăliile purtate cu turcii, ungurii şi polonii, in cei 47 de ani de domnie, ar fi construit 

câte o biserică sau mănăstire. Nu se ştie cât adevăr riguros cuprinde această aserţiune, cert este că 

de pe urma domnitorului au rămas zeci de lăcaşuri religioase. Domnia lui Petru Rareş a continuat 

tradiţia marelui voievod Ştefan; din această perioadă datează valoroasele fresce pictate de la 

Voroneţ, Humor, Moldoviţa, Probota, mănăstiri înscrise în patrimoniul mondial UNESCO [Cucu 

V., Ştefan M., 1974, p. 39]. 

Aceste „giuvaere ale Bucovinei”, exemplare unice de arhitectură feudală moldovenească, 

exercită dintotdeauna asupra oamenilor o fascinație deosebită: Voroneţ (1488) – „adevărată Capela 

Sixtină a României şi chiar a Orientului”, cu vestita frescă de pe faţada vestică, reprezentând 

Judecata de Apoi, pictată pe inconfundabilul fond albastru; Putna (1466-1469) care păstrează 

colecţii de broderii şi obiecte bisericeşti din vremea ctitorului, Ştefan cel Mare; Humor (1530) – cu 

admirabile fresce exterioare bizantine executate de Toma Zugravul; Suceviţa (1591) – cu 

impresionanta Scară a virtuţilor pictată pe latura de nord; Moldoviţa (1532) – dominată de 

strălucitorul auriu al frescelor ei, cea mai cunoscută dintre acestea fiind Asediul Constantinopolului; 

Arbore (1502) – de asemenea, cu o remarcabilă pictura exterioară, realizată de Dragoş Coman, 

socotit „un adevărat Pisanello al Moldovei, cel mai mare artist al Orientului ortodox din secolul al 
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XVI-lea”; Bogdana (sec al XIV-lea) – cea mai veche biserică din Moldova; Pătrăuţi (1487); 

Bălineşti (1494 - 1495); Probota (1530); Dragomirna (1609) [Ungureanu, C., 2003, p. 5]. 

   

2. Caracterizare generală a Bucovinei 

În această regiune geografică aproape  fiecare  loc  are  o  amintire  istorică. La  adăpostul  

munţilor  şi codrilor  s-au  aflat  primele  capitale  ale statului feudal Moldova (Suceava), ruinele  

celor  mai  vestite şi  puternice  cetăţi (Cetatea de Scaun a Sucevei) precum și  ctitoriile  Moldovei. 

În  acest sens, merită amintită remarca istoricului D. Onciul,  potrivit căreia „nicăieri pe tot  

pământul românesc nu se află pe un  spaţiu atât de mic, atâta  bogăţie de istorie românească,  atâta  

bogăţie  de  amintiri  scumpe  ale  trecutului” [Epuran Gh., 1968]. 

Faima  Bucovinei, creată în primul rând de numeroasele monumente  ctitorite  cu  mai  bine  

de  500  ani în urmă, în  epoca  lui  Ştefan  şi  a  urmaşilor  săi  care  s-au  străduit  să-i  continue 

opera, este dată de „stilul moldovenesc”  din  arhitectură,  închegat  în  ultimii  ani  de  domnie a lui 

Ştefan  cel  Mare, dar și de „un stil moldovenesc” în pictura murală, strălucit  reprezentat  de  

frescele  exterioare  ale  unor  biserici [Bojoi I., şi colab. 1979, p.46].  

Referindu-se la acest „centru emergent al Evului Mediu românesc, Moldova de Sus”, 

academicianul Răzvan Theodorescu apreciază că regiunea reprezintă „ceea ce fuseseră în istorie Ile-

de-France pentru Franța capețiană, Wessex-ul pentru anglo-saxoni, Panonia pentru Ungaria 

arpadiană, Kievul pentru Rurikizii ruși, Stara Planina pentru hanii și țarii bulgari”. În istoria zonei 

numite „Bucovina, nucleu statal medieval sub Mușatini, ducat austriac al Habsburgilor după 1775, 

ținut înfloritor, chiar dacă înjumătățit, al României moderne și contemporane se regăsesc marile 

ctitorii ale domnilor moldoveni, de la întemeierea maramureșanului Bogdan I, cel îngropat la 

Rădăuți,  până la Movileștii de la Sucevița. Aici s-au aflat primele orașe ale principatului de la 

răsărit de Carpați, la Baia coloniștilor sași, la Siretul primei capitale princiare de la Sf. Treime dar și 

a dominicanilor ce și-au avut aici locaș sau a evreilor ce au unul dintre cele mai pitorești cimitire 

din Estul european și la Suceava fortăreței mușatine, a bisericii metropolitane de la Mirăuți și apoi a 

celei împodobite cu fresce interioare și exterioare recent restaurate de la mănăstirea Sf. Ioan. Aici, 

în vremea lui Ștefan al III-lea, zis și cel Mare s-a ridicat Putna unde voievodul odihnește, din 1504, 

sub admirabil cizelatul său sarcofag și unde se află muzeul cu cele mai extraordinare broderii 

liturgice ale întregului Orient ortodox, s-au ctitorit Voronețul și Pătrăuți paradigme ale esteticii 

arhitecturale și picturale românești -, aici Petru Rareș a inugurat, în secolul al XVI-lea, acel miracol 

mondial care este pictura murală exterioară de la Probota, Humor, Moldovița, Arbore și Râșca, 

explozie narativă în consens cu spiritul cronicilor monahale contemporane” [Ursu, Constantin-Emil, 

2004, p. 5 ]. 

Potenţialul  turistic  antropic, ca de altfel şi cel natural se constituie ca un factor fundamental 

de dezvoltare a turismului. Conform  teoriei lui N. Ceangă, acesta cuprinde totalitatea  factorilor de 

atracţie aparţinând cadrului  natural  şi  antropic, valorificaţi  prin intermediul  angajărilor  turistice. 

Ei  generează fluxuri turistice cu arii de provenienţă interne sau internaţionale, ce se deplasează 

către arii de destinaţie, unde „consumă” într-o manieră aparte, turistică, produsul turistic, rezultat 

din potenţial şi  amenajarea acestuia.  

Componentele patrimoniului  turistic antropic au  intrat în aria  de interes turistic pe  măsura  

manifestării tendinţei omului modern de a se cunoaşte pe sine prin cunoaşterea celor mai  

reprezentative  realizări  ale umanităţii,  din cele  mai  vechi  timpuri  si până astăzi [Opriş I., 2002, 

p. 38]. 

Este  un  reflex  firesc care marchează  grupuri  tot  mai mari de persoane  si  care  determină  

astfel  intrarea  în circuitul  cunoaşterii,  prin turism, a  unor  noi  destinaţii  şi obiective. Acestora  li  

se  adaugă  şi  calitatea de  atractivitate  turistică,  care  deşi  complementară  sau  derivată (faţă  de  

funcţia  sau  destinaţia  iniţială)  poate  deveni  dominantă  şi  cu  efecte  benefice  multiple. 

Intrarea  în  aria de interes şi apoi în circuitele turistice consacrate este marcată  în  România  

încă  din  a  doua  parte  a secolului  al  XIX-lea, când  aşezăminte şi unele localităţi devin  puncte  
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de  interes  pentru turismul  elitist. Fenomenul  se  accentuează  în  perioada  interbelica  şi  mai ales   

in  ultima  jumătate  a  secolului  trecut,  cu  un  dublu  impact:  intrarea  în  aria  de  interes  a  tot  

mai  multor  categorii de obiective antropice (cetăţi feudale, mănăstiri fortificate, biserici cu valoare 

artistică, monumente comemorative, muzee, case memoriale, instituţii de cultură şi artă) şi 

implicarea unui  număr tot mai mare de persoane, aparţinând unor categorii umane variate.  Această 

componentă importantă a potenţialului turistic si-a adus astfel o contribuţie esenţială la 

individualizarea turismului de masă,  o altă caracteristică a timpurilor actuale3. 

Atractivitatea  turistică  a  obiectivelor  de  natură  antropică  are  o conotaţie  complexă.  În  

primul rând, se impune mai ales prin componentele aparţinând timpurilor istorice, prin  simbolistică  

determinând impactul  emoţional  pentru realizări  ale  trecutului, care  nu  reprezintă  decât  jaloane  

în  formarea civilizaţiei româneşti actuale. În al doilea rând, obiectivele  în sine  reprezintă  realizări 

efective  cărora, caracteristicile lor structurale precum dimensiunea şi materialul  de  construcţie 

utilizat, stilul, forma, culoarea, ornamentele le atribuie calităţi cum ar fi unicitatea sau originalitatea,  

ineditul. Ele  rezultă  fie  din  soluţiile de edificare sau prezentare  fie  din  modul  de  amplasare  

intr-un   context  natural  sau  antropic  care  le  evidenţiază  valenţele4. 

Un  atribut  deloc  neglijabil  este  şi acela  al  vechimii, al  apartenenţei  la o anumită  epocă  

social  istorică, deoarece  este  ştiută  o  alta trăsătură  a  omului  modern. Ea  constă în  faptul de a 

găsi  adeseori suport  moral  în  evadarea  într-un  trecut  considerat  ca ideal sau sursă de  inspiraţie,  

de  creaţie  sau  cunoaştere.  

 

3. Edificii religioase din Suceava şi împrejurimi 

Municipiulul  Suceava,  oraş reşedinţă  de judeţ, mândru de trecutul  său istoric, caracterizat 

în  Enciclopedia  României  din  anul 1938 ca fiind o „bătrână  cetate  de  scaun”, care „după  ce  a  

cunoscut  strălucirea, a  ajuns  un  fel  de  târg  de  interes  mai  mult  local” ce menține „din trecut  

numai  bisericile şi  ruinele cetăţii”, este renumit și prin locuitorii urbei. Aceștia, ca de altfel și toți, 

mutatis mutandis, locuitorii Bucovinei „au fost călăuziți permanent de dragostea față de muncă, 

dragostea de aproapele, dragostea de țară și neam, dar mai presus de toate, de dragostea față de 

Dumnezeu” [Ursu, Constantin-Emil, 2004, p. 5 ].  

Astfel se explică, poate, atenția deosebită pe care o acordă și edificiilor religioase.  

Cea  mai vizitată de numeroşi turişti români şi străini este Mănăstirea Sfântul Ioan cel 

Nou, cu două hramuri: 23 aprilie, când se sărbătorește Sfântul Gheorghe și 24 iunie, când se 

organizează procesiunea sfintelor   moaşte  pe străzile Sucevei.  

Aceasta se  află  chiar  în  centrul  oraşului. Zidirea  ei  a durat  opt  ani, fiind  începută în  

1514  de  către  fiul  lui  Ştefan  cel Mare,  Bogdan  al III-lea  cel  Orb  şi terminată  de Ştefăniţă în 

anul 1522. 

Clădirea  este impunătoare,  repetând  cu  mici deosebiri forma şi stilul  bisericii  lui  Ştefan  

cel  Mare  de  la  Mănăstirea Neamţ, însă cu dimensiuni mai ample. Nu  lipsește decorul  policrom,  

realizat  prin  cărămizi şi discuri  smălţuite, precum și decorul  prin  frescă.  Din podoaba  picturală  

a  exteriorului, realizată în 1534, s-au  păstrat  urme doar  pe  peretele  sudic. În  schimb,  în  interior  

se vede pictura originală, care actualmente este, în linii mari, restaurată. Sunt  remarcabile  frescele 

din altar  şi  naos, curăţate fără  a fi refăcute. Deosebit  de  valoros  este  tabloul  votiv  şi în  special 

portretul  lui  Ştefăniţă odă. Picturile  din  pronaos şi din pridvor sunt mai puţin  valoroase,  suferind  

de  pe  urma  spălării  şi  fiind  pe  alocuri  repictate. 

În  interiorul  bisericii  se află  racla  moaştelor Sfântului  Ioan  cel Nou,  împodobită  cu  12  

plăci de argint gravate, aşezate pe lemn de chiparos din secolul  al  XV-lea. Gravurile  înfăţişează, 

ca şi frescele  mai noi din  pridvor,  scene  din  viaţa Sfântului  Ioan  cel Nou [Dumitrache V., 2002, 

p.24]. 

 

                                                            
3 http://www.turisminbucovina.ro/lacase-de-cult.html 
4 http://www.manastiri-bucovina.go.ro/ 

http://www.turisminbucovina.ro/lacase-de-cult.html
http://www.manastiri-bucovina.go.ro/


 

 437 

Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Tot  în  centrul  oraşului,  chiar  pe  locul  unde  s-au  aflat  curţile domneşti  din  Suceava, se 

înalță  Biserica  Domniţelor cu  hramul  Sfântul  Ioan Botezătorul (7 ianuarie).  Ea a fost  zidită  în  

anul 1643  de Vasile Lupu,  ca paraclis  al  palatului  domnesc.  Construcţia  are  proporţii  mici,  

dar armonioase, fiind încoronată de o turlă zveltă. Ea este ridicată pe un plan simplu,  

dreptunghiular, interiorul este  tratat  unitar, împărţirea  tradiţională  în  pronaos, naos  şi  altar  fiind  

mai mult simbolică. Clopotniţa, lipită pe partea nordică, dăunează aspectului general al  

monumentului. 

Mai  spre  vest,  nu  departe  de  fosta  Curte  Domnească se afla ctitoria  lui  Petru  Rareş,  

Biserica Sfântul  Dimitrie  (26  octombrie). Construcţia a durat doi ani, 1534-1536, o prima  clădire  

dărâmându-se  din  motive  necunoscute. Are un plan  triconic şi  seamănă  cu o altă  biserică a  lui  

Petru  Rareş, Moldoviţa,  doar  că la Suceava  pridvorul  este  închis. Faţadele  au  fost  acoperite  în  

întregime cu  fresce, dar  nu  s-au păstrat decât parţial, pe turlă. Catapeteasma a fost lucrată  în  foiţă  

de  aur. În  partea  de răsărit  a bisericii  se  află un masiv  turn  de  clopotniţă. El  a  fost construit în 

1561 de  Alexandru Lăpuşneanu şi  înălţat  cu  un  etaj  în  secolul  al  XIX-lea,  când  a  fost  folosit 

ca  foişor de foc. 
Biserica Sfântul Dimitrie 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mănăstirea Dragomirna – situat la 10 kilometri de municipiul Suceava, în comuna  Mitocu 

Dragomirnei,  acest  complex mănăstiresc este, după  Putna, unul  dintre  obiectivele istorice care 

atrag turiştii din ţară şi străinătate. Mănăstirea Dragomirna este una dintre creaţiile  arhitecturale  

româneşti  cu  o  mare  bogăţie  de  elemente  înnoitoare, dar adăposteşte și un  muzeu, un  adevărat 

tezaur  de  valori  din  diverse  ramuri  de  activitate   artistică. 
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Ctitorii complexului, realizat în m ai multe etape, au fost cărturarul Anastasie Crimca 

împreună cu fraţii Stroici. În 1602  s-a  ridicat  bisericuţa care se afla în afara zidurilor ce înconjoară 

mănăstirea, iar în 1609 s-a înalţăt mănăstirea propriu-zisă. Ulterior, în 1627, la porunca  

domnitorului Miron Barnovski, s-au construit ziduri cu tunuri şi contraforţi, care  dau înfăţişarea  

unei  impresionante  cetăţi  medievale. 

Pictura bisericii este realizată  de  meşteri  locali, însă  nu  se  mai  păstrează  decât  în  naos 

şi  altar. Catapeteasma,  sculptată  în  lemn  şi  aurită,  provine  de la Biserica din Solca. În pridvorul  

bisericii  se  află  mai  multe  pietre de mormânt, printre care şi cea a lui Anastasie Crimca [Vlăsie 

M., 1992, p.57].  

De mare  interes pentru turişti este muzeul de artă feudală organizat în incinta mănăstirii. El  

deţine o serie de piese de  mare valoare din secolele al XV-lea şi al XVI-lea, care au aparţinut  

mănăstirii Voroneţ: acoperăminte de vase liturgice din secolul al XVI-lea, un evangheliar ferecat 

datând din anul 1557, o cruce  din  lemn  de  abanos cu  motive  sculpturale  din 1542, numeroase 

manuscrise  cu miniaturi de o înaltă măiestrie artistică. Pe  lângă manuscrise,  muzeul  mai  conţine  

şi alte piese de mare valoare: broderii, ferecături în aur şi argint, obiecte sculptate în lemn, veşminte  

cu  fir  de aur, argint şi mătase. 
Mănăstirea Dragomirna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mănăstirea Zamca, un complex medieval fortificat care a avut anterior rol de mănăstire 

armenească, este considerată cel mai important edificiu religios construit de armenii din Suceava și 

inclusă, din anul 2004, în Lista monumentelor istorice din judeţul Suceava. 

Complexul medieval Zamca a fost construit în anul 1606 de armenii refugiaţi în Moldova 

încă din secolul al XVI-lea. Ridicată pe un platou din partea de vest a oraşului, construcţia ocupă o 

bună poziţie strategică, fiind închisă cu ziduri de forma unui patrulater neregulat, trapezoidal, întărit 

cu contraforturi interioare şi exterioare, fără turnuri de apărare5. 

Ansamblul arhitectural este format din trei clădiri: biserica principală Sfântul Auxentie, 

turnul-clopotniţă de pe latura de est cu o înălţime de 26 metri şi o construcție cu paraclis la etaj, pe 

latura de vest, unde se află intrarea în incinta mănăstirii. Se evidențiază: Biserica Sfântul Axentie 

construită în anul 1551, Paraclisul Sfântul Grigore, din turnul clopotniţă, datând din anul 1606, 

Paraclisul Sfânta Maria, din secolul al XVII-lea, chiliile din secolul al XIX-lea, zidul de incintă din 

secolul al XVII-lea, turnul-clopotniţă, din anul 1606 și fortificaţia de pământ din anul 1691. 

 

 

 

 

 

 
                                                            
5 http://www.bucovinaturism.ro/manastiri.html 

http://www.bucovinaturism.ro/manastiri.html
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Mănăstirea Zamca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserica ortodoxă Sfântul Gheorghe din Suceava, cunoscută şi sub denumirea de Biserica 

Mirăuţi, este construită în secolul al XIV-lea şi apoi reconstruită în secolul al XVII-lea. Ea se află 

în apropiere de Curtea Domnească și are hramul Sfântul Gheorghe, sărbătorit în fiecare an în 23 

aprilie. 

Între anii 1402-1522, Biserica Mirăuţi, considerată de unii cercetători ca fiind una dintre 

cele mai vechi biserici din Moldova, a îndeplinit rolul de catedrală mitropolitană. În anul 1402, 

voievodul Alexandru cel Bun a adus de la Cetatea Albă şi aşezat aici moaştele Sfântului Ioan cel 

Nou într-o raclă ferecată cu argint 

Construită la sfârşitul secolului al XIV-lea, de către domnitorul Petru I Muşat (1375-1391), 

în partea de nord-est a oraşului, pe vechea Uliţă a Datornicilor, în apropierea Cetăţii de Scaun a 

Sucevei, Biserica Sfântul Gheorghe-Mirăuţi din Suceava a fost inclusă, din anul 2004, pe Lista 

monumentelor istorice din judeţul Suceava. 
Biserica Mirăuţi 

                                         

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserica din Părhăuţi, comuna Todireşti, cu hramul Tuturor Sfinţilor, situată la 15 kilometri 

faţă de orasul Suceava, monument remarcabil al arhitecturii moldovenești, este ridicată cu ziduri 

masive, din piatră brută, în anul 1522, de logofătul Gavriil Trotuşanu. Pictura interioară originală, 

care se păstrează doar în pronaos, este realizată în anul 1530, cu detalii interesante precum: tabloul 

votiv, în care ctitorul nu ţine chivotul bisericii în mâini și scena "Pieta", care se află într-o firidă din 

altar, dovadă a influenţei picturii italiene. 
Biserica Părhăuţi 
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Biserica din Pătrăuţi, cu hramul Înălţarea Sfintei Cruci, 14 septembrie, are dimensiuni  

modeste. Este  cea  mai  mică ctitorie a  lui Ştefan  cel Mare, dar cu o siluetă armonioasă. În interior 

se păstrează picturi originale, ce  ne duc cu gândul la faptul că  în  Moldova se stabileşte, în  această 

epocă, un program iconografic specific. Deşi starea de conservare a picturilor este destul de  

precară, se poate distinge scena intitulată Asediul Constantinopolului, una dintre cele mai 

grandioase compoziţii prezentă în pictura exterioară a mănăstirilor din nordul Moldovei. De 

asemenea în tabloul votiv se poate admira unul dintre  cele  mai  reuşite  portrete ale  lui  Ştefan  cel  

Mare. 
Biserica Pătrăuţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În Vălineşti,  sat  din  comuna Grăniceşti, se păstrează un valoros monument de la sfârşitul 

secolului  al XV-lea. Este vorba despre o biserică de curte boierească, cu hramul Sfântul Nicolae, 6 

decembrie, ctitorie  a  logofătului  Tăutu,  finalizată  între  anii 1493-1494. 

Biserica  din Vălineşti este  ridicată  pe un plan  dreptunghiular căruia, în  partea sudică, i s-

a alipit un turn-clopotniţă. Faţadele sunt împodobite cu ceramică policromă. Picturile interioare 

trădează  calităţile  artistice  excepţionale ale zugravului moldovean, Gavril Ieromonahul. Aceste 

introduce fresca în pictura moldovenească şi reprezintă cele şapte sinoade ecumenice, elemente de 

inovație ce marchează  un moment  important  în  istoria  artei Moldovei.  

Expresia artistică a credinţei ortodoxe, a rafinamentului şi gustului pentru frumos a 

neamului românesc, mănăstirile din Bucovina îndeamnă la reculegere şi încântă inima şi mintea 

privitorului  din  toate  colţurile lumii, ajuns pe aceste meleaguri. 

 

4. Concluzii 

Bucovina, cu aşezările în care au existat reşedinţe sau domenii voievodale, dar și cu lăcaşele 

religioase aflate în patrimoniul UNESCO, mănăstirile Voroneţ, Suceviţa, Moldoviţa, Arbore,  

Humor sau Probota, au devenit  demult  destinaţie de pelerinaj și nu  încetează să uimească  prin 

frescele  exterioare, cu o tematică și cromatică remarcabilă, ce  datează de peste 500  de  ani.  

Această formă de turism comportă o latură spirituală pentru protagoniștii români, în general  

oameni simpli, şi una informaţională, mai ales în cazul vizitatorilor străini, dar şi al turiştilor  

români, intelectuali, studenţi, elevi, motivaţi de ideea de a învăţa, de a cunoaşte, de a înțelege 

bogăția spirituală a  locurilor  vizitate. 

După  revoluţia din decembrie 1989, turismul religios s-a dezvoltat mai mult ca urmare a  

afirmării credinţei, a liberei circulaţii, dar şi a programelor de promovare a turismului. Aşadar, 

numărul turiştilor străini şi români a crescut de la un an la altul, ponderea celor din urmă fiind 

mereu  superioară. 
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Ca  urmare a intensificării acestor forme de turism, care implică  un număr din ce în ce mai  

mare de persoane, a luat fiinţă agroturismul, aflat încă în studiu incipient. Pentru pensiunile  

turistice şi  fermele  agroturistice se înregistrează o cerere mult mai mică raportat la oferta turistică 

(potenţialul turistic şi capacitatea de cazare existentă). Pe de o parte, este vorba de lipsa mijloacelor  

financiare, mai ales în cazul turiştilor români, iar pe de altă  parte un aspect negativ esenţial îl 

reprezintă promovarea insuficientă în străinătate a obiectivelor turistice  religioase. 

Potenţialul  turistic al Bucovinei nu este suficient  pus în valoare, iar  serviciile turistice nu  

sunt foarte diversificate. Acestea sunt motivele principale pentru care  asistăm la o devansare a  

amenajărilor turistice de către fluxul de turişti. În condiţiile unei valorificări juste, agroturismul ar  

constitui  o adevărată investiţie profitabilă. 
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Abstract 

Starting from local and urban development concepts, cities become competitive through the implementation of 

large-scale projects that are financially supported by regional operational programs. 

The present study proposes an analysis of the inadequate implementation rate of urban development projects, 

highlighting the main problems encountered with the implementation and development of these types of regional 

projects for the Regional Operational Program 2007-2013, taking into account the data provided by the regional 

bodies regarding some counties in the North-West region of Romania. 

Thus, the problems identified during the implementation of the projects are highlighted, problems generating 

the main effects on the inadequate pace of adoption of the projects, for which, for the period 2014-2020, the authors, as 

recommendations, propose solutions to accelerate the rate of implementation of future regional projects. 

Key words: local development, urban development, competitiveness, sectoral operational program 

JEL: A10, A23, B40 

 

1. Introducere 

Dezvoltare locală [1] este activitatea de expansiune economică, într-o anumită zonă sau 

localitate administrativ-teritorială, care conduce la ridicarea gradului bunăstării locuitorilor la nivel 

local. Aceasta are ca principal obiectiv conducerea localității, regiunii la un grad mai ridicat de 

prosperitate financiară și bunăstare socială prin crearea pârghilor economico-financiare necesare 

mediului de afaceri de se dezvolta, concomitent cu integrarea în noile business-uri locale a 

populatiei indigene locale, folosirea cu o mai mare eficiență a resurselor disponibile și implicit 

dezvoltarea sectorului privat care generează ponderea cea mai mare din PIB-ul regional. 

Dezvoltarea urbană [2] este aceea formă a dezvoltării locale ce iși concentrează pârghiile 

financiare în polul său economic, respectiv orașul, localitatea, regiunea, pol ce reprezintă punct de 

plecare al dezvoltării sale zonale, loc de unde se dezvoltă treptat afaceri locale prospere care conduc 

la creșterea indicatorului de bunăstare socială și economică. 

Se poate concluziona astfel că „orice act adoptat sau emis de autorităţile autonome locale 

privinddezvoltarea colectivităţii teritoriale va trebui să fie în acord cu prevederile legale din 

domeniulvizat de măsura respectivă.”[3] 

Dragoș Dincă, Cătălin Daniel Dumitrică și Teodora I. Bitoiu [4] în analiza efectuată cu 

privire la cele 8 regiuni de dezvoltare a României, concluzionează că ,,din perspectiva 

administrației locale, există mai multe discrepanțe între regiunile de dezvoltare, atât din punct de 

vedere al cantității, cât și al calității actelor administrative.  

Astfel, o eventuală regionalizare administrativ-teritorială, ar fi de bun augur dar într-o 

formulă care nu să țină seama de cele opt regiuni care există în prezent, aprecindu-se că, nu există o 

bună comunicare și colaborare corespunzătoare între entitățile de cercetare și județene, orașele și 

comunele autorităților publice, cu atât mai puțin cercetarea efectuată în comun.‘’ 

 

                                                            
1 Drd., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, rgawrielle@yahoo.com 
2 Drd., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, alynanatalia@yahoo.com 
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2. Organismul de gestionare a proiectelor de dezvoltare urbană din Regiunea Nord-Vest a 

României 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organismul deliberativ care coordonează 

procesul de dezvoltare regională în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest a României. Acesta 

are în componență presedinții consiliilor judetene ale celor 6 județe din regiune (Maramureș, Satu 

Mare, Sălaj, Cluj-Napoca, Bistrița Năsăud și Bihor) si câte un reprezentant al consiliilor locale 

municipale, orășenești și comunale. Consiliul are următoarele atribuții principale: [5] 

▪ analizează și hotărăște strategia și programele de dezvoltare regională; 

▪ aprobă proiectele de dezvoltare regională; 

▪ prezintă Consiliului propuneri privind constituirea Fondului3 pentru dezvoltare regională; 

▪ aprobă criteriile, prioritățile, alocarea și destinațiile resurselor Fondului pentru dezvoltare 

regională; 

▪ urmărește utilizarea fondurilor alocate regiunii Nord-Vest din Fondul Național pentru 

dezvoltare regională; 

▪ urmărește respectarea obiectivelor regionale. 

 

3. Programul Operațional Regional (P.O.R.) 2007-2013 

P.O.R.2007-2013 [6] este documentul strategic care implementează elemente ale Strategiei 

Naţionale de Dezvoltare Regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (P.N.D.) şi 

contribuie, alături de celelalte programe operaţionale (e.g.Programul Operaţional Sectorial 

Infrastructura de Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea competitivităţii economice 

etc.), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionalede Dezvoltare Regională şi al Cadrului Naţional 

Strategic de Referinţă, respectiv la diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială 

dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE. 

Programul Operaţional Regional se adresează celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, 

stabilite cu respectarea Regulamentului CE nr. 1059/ 2003, referitor la stabilirea unui sistem comun 

declasificare statistică a unităţilor teritoriale. 

Obiectivul strategic al programului constă ,,în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, 

durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor 

specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor  urbani de creştere, îmbunătăţirea 

mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru afaceri din regiunile României,înspecial cele 

mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii” [7]. 

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea 

următoarelor obiective specifice:[8] 

▪ creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, 

pentrua stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor; 

▪ imbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi în special aaccesibilităţii centrelor urbane şi 

alegăturilor lor cu ariile înconjurătoare; 

▪ creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor; 

▪ creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri; 

▪ creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor; 

 

4. Analiza gradului de implementare a proiectelor de dezvoltare urbană din Regiunea Nord-Vest 

a României în perioada 2007-2013 și metodologia utilizată 

Metoda de cercetare care a fost utilizată a fost descriptivă, prin analizarea datelor și 

informațiilor puse la dispozitie de Ministerul Fondurilor Publice din România, date ce au fost 

extrase din cadrul rapoartelor de implementare fonduri europene din perioada 2007-2013 Astfel, 

conform rapoartelor anuale de implementare a proiectelor de dezvoltare din perioada 2007-2013[8], 

                                                            
3 Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională reprezintă instrumentul principal privind finanţarea proiectelor şi 

programelor de dezvoltare regional. 
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s-au înregistrat progrese de o anvergură mai redusă, sub așteptările scontate,privind atragerea de 

fonduri U.E., pentru dezvoltarea urbană a Regiunii Nord Vest a României. Astfel, conform tabelului de 

mai jos: 
Tabel 1. Indicatorii utilizati și stadiul implementării lor din perioada 2007-2013[9] 

AP/DMI4 Indicator de 

program 

T

IP 

Estimat prin 

constracte 

semnate 

Realizat prin 

proiecte 

finalizate 

INTA 

POR 

2007-

2013 

Gradul de realizare 

prin proiecte finalizate 

Dezvoltare 

urbană 

Dezvoltare urbană –

PIDU 

o 95 0 30 0% 

Dezvoltare urbană – 

infrastructură urbană 

o 331 68 60 113% 

Dezvoltare urbană – 

infrastructură de 

afaceri 

o 24 24 15 13% 

Dezvoltare urbană – 

infrastructură socială 

o 138 45 25 180% 

Locuitori care 

beneficiază de 

implementarea 

proiectelor 

r 8.061.340 5.137.522 400.000 1.284% 

Companii stabilite în 

polii de creștere 

regionali și locali 

r 329 13 400 3% 

Dezvoltare urbană – 

locuri de muncă 

create 

r 1.793 226 1.500 15% 

Eficiență 

energetică 

Apartamente 

reabilitate pentru 

creșterea eficienței 

energetice 

o 2.836 0 46.920 0% 

Economiile de energie 

totală pentru 

apartamente 

reabilitate 

r 12 0 256 0% 

Infrastuctură  

rutieră 

Drum județean 

reabilitat(km) 

o 2.482 1.171 1.080 108% 

Străzi orășenești 

reabilitate(km) 

o 282 111 420 26% 

Șosele de centură 

construite(km) 

o 87 22 219 10% 

Creșterea traficului de 

mărfuri transportate 

sau tranzitate(%) 

r NA NA 10 NA 

Creșterea traficului de 

pasageri(%) 

r NA NA 10 NA 

Se constată, că până la finalul anului 2013, pe domeniul de dezvoltare urbană, prin finalizarea 

celor 1.681 proiecte finanțate din POR, s-au creat doar un număr de 226 locuri de muncă din ținta de 

1500 locuri, reprezentând un grad de realizare de doar 15% iar cu privire la planurile integrate de 

dezvoltare urbană din ținta de 30 propuse nu s-au concretizat niciunul, înregistrând un procent de 0%. 

De la lansarea POR, s-au înregistrat, valori negative cu privire la domeniul de eficiență 

energetică (ex. apartamente reabilitate înregistrează un procent de 0%), precum și la domeniul 

infrastructură rutieră, unde sunt inregistrate valori „modeste”, respectiv realizarea de sosele de 

centură în procent de doar 10%, străzi orășenesti de 26% etc. 

 

 

                                                            
4 Cu privire la noțiunea de AP facem referire la autoritate publică, cu privire la noțiunea de PIDU facem referire la planul 

integrat de dezvoltaren urbană iar cu privire la noțiunea de DMI facem referire la domeniul major de interventie. 
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Tabel 2. Fondurile alocate pentru perioada 2007-2013 [10] 

Cu privire la fondurile alocate pentru cele 6 axe prioritare se poate constata că cea mai mare 

valoare s-a alocat infrastucturii rutiereîn procent de 30,51%, urmată de dezvoltare urbană în procent 

de 21,64%, infrastructură socialăîn procent de 18,35%, mediul de afaceri în procent de 14,18%, 

dezvoltarea și promovarea turismului în procent de 12,02%, iar pe ultimul loc este asistența 

tehnicăîn procent de 3,26%.  

Cea mai mare sumă a fost alocată reabilitării căilor de transport, în timp ce turismul a fost 

foarte slab promovat, chiar dacă există posibilitatea valorificării și atragerii de fonduri pentru o 

dezvoltare amplă. 
Figura 1. Cereri de finantare depuse pentru perioada 2007-2013 [10] 
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Eficiență energetică

Cereri de finanțare depuse pe domenii (FEDR 
alocat = 100%)

Cereri de finanțare depuse pe domenii (FEDR alocat = 100%)

 
În ceea ce privește depunerea cererilor de finanțare se poate constata că infrastructura în 

afaceri are cel mai ridicat grad de implementare în procent de 348%, urmărind dezvoltarea 

economică în diverse medii, atât în sfera producție, a serviciilor, în mediul urban și rural prin 

valorificarea fiecărui element identificat ca aducător de câștig, de promovare a zonei, de 

modernizare, de ocupare cu forță de muncă, diminuarea ratei somajului, recalificarea profesională și 

diminuarea deplasării în alte localități pentru a avea un loc de muncă. 

Infrastructura socială este un element principal către un mediu mai bun, mai prosper, la un 

acces egal la educație, investițiile în sistemul sanitar, de securitate socială, uniformitatea distribuției 

progresului în cadrul diferitelor grupuri, a accesului egal la diferite oportunități de bază în 

sustenabilitatea dezvoltării sociale cu un procent de 232% de cereri aplicate. 

 

                                                            
5 Cu privire la noțiunea de AMPOR ne referim la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional. 

Axa prioritară Plăți realizate de AMPOR5 către beneficiari (Euro) 

Prefinanțare Rambursări Total plăți 

Contrtibuție UE Buget de stat 

AP 1: Dezvoltare urbană 86.505.336 283.313.284 78.084.119 447.902.739 

AP 2: Infrastructură rutieră 251.129.306 311.810.217 68.468.465 631.407.987 

AP 3: Infrastructură socială 105.936.226 224.793.117 49.055.534 379.784.876 

AP 4: Mediul de afaceri 25.974.571 250.910.620 16.626.583 293511.775 

AP 5: Dezvoltarea și promovarea turismului 68.904.939 160.917.138 18.972.797 248.794.875 

AP 6: Asistență tehnică 15.044.104 36.843.403 15.745.447 67.632.953 

Total final 553.494.481 1.268.587.779 246.952.945 2.069.035.205 
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Figura 2. Gradul de contractare a fondurilor comunitare pe domenii din perioada 2007-2013 [10] 
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Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea şi promovarea turismului (buget Domeniul major de 

intervenţie 5.1 și 5.2 – 62,58 milioane euro, iar Domeniul major de intervenţie 5.1 - Restaurarea şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor 

conexe.  

Cererea deschisă de proiecte pentru domeniul 5.1 a fost lansată pe data de 14 martie 2008, 

iar bugetul alocat domeniului pe perioada 2007-2013 a fost de 25,30 milioane euro. Domeniul 

major de intervenţie 5.2. – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice.  

Cererea deschisă de proiecte pentru domeniul 5.2 a fost lansată pe data de 29 aprilie 2008, 

iar bugetul alocat domeniului pe perioada 2007-2013 a fost de 37,28 milioane euro. Inițial cererea 

de proiecte a fost suspendată în 19.12.2008, iar în data de 23.10.2012 s-a redeschis depunerea de 

proiecte pe acest domeniu. 

Astfel, se constată că domeniul de dezvoltare urbană, au fost finalizate proiectele, în baza 

sumelor alocate de Fondul European de Dezvoltare Regională, doar în procent de 10%, înregistrând 

astfel un grad mai redus decât ținta stabilită. 

 

5. Principalele probleme întâmpinate cu privire la implementarea proiectelor regionale din 

perioada 2007-2013 

Cele mai semnalate probleme pe perioada derulării acestor proiecte de dezvoltare urbană, de 

către reprezentanții mediului de afaceri și al instituțiilor publice sunt: 

▪ insuficiența personalului; 

▪ motivarea slabă a personalului din punct de vedere finanaciar și al potențialului de 

dezvoltare în carieră și dobâbdirea de noi competențe; 

▪ fluctuația personalului – de pe un post pe altul în funcție de necesitatea firmei; 

▪ dificultatea evaluării tehnice a proiectelor din cauza competențelor reduse la nivelul 

evaluatorilor; 

▪ lipsa personalului cu competențe IT; 

▪ lipsa unor ghiduri orientative și bune practici; 

▪ birocrația sistemului; 

▪ rigiditatea parametrilor de implementare a proiectelor; 
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▪ amânarea lansărilor apelurilor față de termenele anunțate; 

▪ calitatea slabă a proiectelor depuse; 

▪ competențe scăzute ale beneficiarilor; 

▪ durata mare de evaluare a proiectelor; 

Cu toate aceste incoveniente, prin P.O.R. 2007-2013, conform Axei Prioritare nr.1, au fost 

realizate investiții de mare anvergură, ce vizează  rețeaua stradală, transportul public, investițiice au 

creat acces la zona turistică a județului Cluj, cât și creșterea și accesul investitorilor în zona 

destinată afacerilor, fiind astfel accesate un număr de 17 proiecte, în valoarea totală a proiectelor de 

590.308.585 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile se ridică la suma de 387 mil. lei. 

Pentru municipiul Oradea s-a contractat, în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare urbană un 

număr de 6 proiecte ce se canalizează pe dezvoltarea integrată a urbei, vizând domenii legate de 

infrastructura rutieră, turistică și socială, conducând la o dezvoltare sustenabilă a orasului, cu 

valoarea totală a proiectelor implementate de 129 mil. lei, din care suma de 99 mil lei este valoarea 

finanţării neramursabile. 

Totodată, pentru municipiul Baia Mare – pol de dezvoltare urbană cu rol polarizator 

interjudețeana atras prin proiectele implementare suma de 73 mil. lei, reprezentând asistenţa 

financiară nerambursabilă. Iar valoarea totală a proiectelor fiind de 101.mil lei, semnându-se astfel 

un număr de 8 contracte de finanţare, din care, până la sfârşitul lunii octombrie 2015 s-au finalizat 

patru. 

 

6. Programul operațional regional (P.O.R.) 2014-2020 

P.O.R. 2014-2020 [11] este unul dintre programele prin care România va putea accesa 

fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. 

Acesta este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data 

de 23 iunie 2015. 

Noile propuneri sunt concepute pentru a consolida dimensiunea strategică a politicii şi 

pentru a se asigura că investiţiile UE sunt orientate asupra obiectivelor europene pe termen lung 

privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, în conformitate cu strategia Europa 2020. 

Pentru a contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 [12] privind creşterea 

inteligentă, durabilă şi favorabilă a incluziunii, noile regulamente vizează următoarele obiective: 

▪ consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării; 

▪ îmbunătăţirea accesului şi a utilizării, precum şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei 

şi comunicaţiilor; 

▪ îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a 

sectorului pescuitului şi acvaculturii; 

▪ sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 

sectoarele; 

▪ promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor; 

▪ protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

▪ promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore; 

▪ promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 

▪ promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

▪ investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; 

▪ consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă. 

În cadrul regulamentelor sunt propuse noi tipuri de instrumente pentru perioada 2014-2020, 

respectiv: 
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▪ planul de acţiune comună reprezintă ,,un grup de proiecte implementate sub 

responsabilitatea beneficiarului,ca parte a programului sau programelor operaţionale’’ 

▪ dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii care ,,este realizată prin 

strategii de dezvoltare locală pe zone integrate şi multisectoriale, fiind plasată sub responsabilitatea 

comunităţii, a grupurilor de acţiune locală formate din reprezentanţi ai intereselor socio-economice 

locale ale sectoarelor public şi privat’’ 

În cadrul POR 2014-2020, pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României, pâna la 

data de 30.12.2016 s-au depus proiecte pe următoarele axe prioritare [13]: 

▪ Axa 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, având prioritatea de 

investiții 2.1, 329 de proiecte având o valoare solicitată de 217 mil lei, toate proiectele  sunt în 

selecție și au un procent acoperire alocare/regiune de 143,8%; 

▪ Axa 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, având prioritatea 

de investiții 3.1 A, 50 de proiecte depuse având o valoare solicitată de 131 mil lei, din care 28 de 

proiecte au fost respinse și 22 proiecte sunt în selecție și au un procent acoperire alocare/regiune de 

23,5%; 

▪ Axa 5 Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, având prioritatea de investiții 5.1,52 de proiecte depuse având o valoare 

solicitată de  608 mil lei, din care 14 de proiecte au fost respinse și 38 proiecte  sunt în selecție și au 

un procent acoperire alocare/regiune de 265,6%, iar pe prioritatea de investiții 5.2, 9 de proiecte 

depuse având o valoare solicitată de 78 mil lei, din care 2 de proiecte au fost respinse și 7 proiecte 

sunt în selecție și au un procent acoperire alocare/regiune de 97,5%; 

▪ A 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regional, având prioritatea de 

investiții 6.1,8 de proiecte depuse având o valoare solicitată de 895 mil lei, din care 3 de proiecte au 

fost respinse și 5 proiecte sunt în selecție și au un procent acoperire alocare/regiune de 130,45%; 

▪ A 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului- având 

prioritatea de investiții 7.1, 6 de proiecte depuse având o valoare solicitată de 90 mil lei, din care 1 

de proiecte au fost respinse și 5 proiecte sunt în selecție și au un procent acoperire alocare/regiune 

de 115,8% [14]. 

 

7. Concluzii 

În perioada 2007-2013 s-au constatat anumite neconcordanțe în ceea ce privește sistemul de 

gestionare a instrumentelor structurale, a sistemelor de control la nivelul autorităților de 

management și cele pentru instrumente stucturale, la nivel de ministere. 

Un al element care a condus la o implementare redusă a proiectelor a fost resursa umană, 

pornind de la faptul că numărul acestora a fost destul de redus, mai puțin pregătit și a birocrației 

sistemului instituțional, cât și financiar nu era motivat să aplice pentru aceste proiecte cu un volum 

de activitate mare, un grad ridicat de responsabilitate a dus la o fluctuație oscilantă a resurselor 

umane experimentate în gestionarea fondurilor.  

O problemă majoră a reprezentat și întocmirea dosarului de finanțare, constatându-se că 

personalul nu a avut experiența necesară, sau neapelarea la firme specializate, ce a dus la 

respingerea dosarelor din motivul că mulți beneficiari și-au supraestimat capacitatea de 

implementare financiară și tehnică. Alte probleme întâmpinate în implementarea proiectelor au fost:  

▪ instabilitatea cadrului legislativ; 

▪ rigiditatea parametrilor de implementare a proiectelor; 

▪ durata foarte mare a evaluării proiectelor depuse, o comunicare formală; 

▪ durata mare de rambursare; 

▪ refuzul unor bănci de a finanța proiectul până la primirea rambursării; 

▪ încetinirea procesului informațional deoarece acestea trebuiau în format fizic; 

▪ lipsa cursurilor de specializare și nu în ultimul rând a soft-urilor. 
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Cu toate acestea, prin implementarea celor 1.681 [13]de proiecte finalizate până la finele 

anului 2013, un număr de 661 de au primit finanțare, 538 au fost finalizate, cu un grad de 

concentrare de 130,24% si absorție de 70,44%, 522,19 mil euro alocate regiunii și 367 mil euro plăți 

efectuate. 

S-au depus cereri de finanțare în procent de 203,4%, din care au fost aprobate 112,9%, au 

încheiat contracte 104,7% din care 45,9% au fost plătite și 41,5% primite de la CE, râmânând 

21,7% să se finalizeze în perioada următoare de derulare a contractelor, iar la mijlocul anului 2014 

rata de recuperare a debitelor era de 84,4%, proiecte au ce au condus la următoarele rezultate:[15] 

▪ 122 proiecte de dezvoltare urbane semnate; 

▪ peste 200.000 de locuitori care beneficiază de cele 29 de proiecte de dezvoltare urbană; 

▪ 10,3 km străzi orășenești reabilitate/modernizate; 

▪ 218 km de drumuri județene reabilitate/modernizate; 

▪ 10 unități medicale reabilitate și dotate; 

▪ 1800 persoane sunt îngrijite în fiecare zi, unități mobile 12 în zona rurală și 8 în zona urbană 

pe lângă cele 241 existente; 

▪ 28 centre sociale, 46 de școli; 

▪ 2 campusuri universitate reabilitate/modernitate, 10 infrastructuri de afaceri; 

▪ peste 1500 locuri de muncă, 8 proiecte finalizate de reabilitare a patrimoniului cultural și 6 

proiecte de infrastructură turistică. 

Pentru perioada 2014-2020 se are în vedere următoarele axe de dezvoltare: 

▪ creştere economică inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

▪ creştere economică durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

▪ creştere economică favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forței de muncă asigurându-se coeziune economică, socială și teritorială. 

Astfel, apreciem ca soluții în vederea rezolvării deficiențelor sus-menționate și, implicit, 

pentru creșterea gradului de implementare al proiectelor regionale, suplimentarea personalului de 

specialitate, efectuarea unei motivării financiare mai ridicate a angajaților, identificarea metodelor 

de depistare a potențialului de dezvoltare în carieră al specialiștilor, dobândirea de noi competențe 

profesionale, reglementări mai stricte cu privire la fluctuația ridicată a personalului de 

specialitate, elaborarea unor ghiduri orientative pentru aplicare, efectuarea de modificări 

constante ale sistemului de gestionare, a web site-urilor, eliminarea întârzierilor în elaborarea 

ghidurilor pentru solicitanți, reducerea perioadei de evaluare a proiectelor și a cererilor de 

rambursare. 

De asemenea, se impune pentru îmbunătățirea situației actuale, o analiză a opțiunilor 

beneficiarilor asupra impactului durabil și o externalizare a serviciilor de evaluare, derularea 

unor programe de pregătire/instruire profesională dar și crearea unui sistem de abonare 

newsletter pe site prin care să se transmită frecvent către beneficiarii abonați informațiile relevante 

pentru implementare. 
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Abstract 

In modern economy, the tax system is the basis of the financial and credit mechanism for regulating the 

economy. In each country there are peculiar features of the construction of tax systems, in line with the current 

legislation, which contain different provisions, based on the county’s national interests. Almost in all countries 

worldwide, governments seek to optimize national taxation systems, which largely depend on the existence of an 

effective tax control mechanism. 

In the system of state administration, tax control is viewed as an independent component of the management of 

tax relations, which provides a link between the state and taxpayers. In the current stage of the economic development, 

the efficiency of taxing control becomes more actual. State tax authorities, while implementing taxing control, often face 

a number of unsolved problems in the field of taxing risk management. The latter is associated with obtaining reliable 

information on the performance of companies, concealment of received real incomes, tax evasion, unpreparedness of 

taxpayers to active cooperation with tax authorities, etc. To overcome tax risks, it is necessary to create an effective 

system of risk management at all levels of the tax system. 

Changes in Armenia's economic relations, as well as integration of Armenia's economy into regional 

structures and the global economy, require an adequate tax policy, an efficient, fair and sustainable tax system, 

including specification of tax authorities' oversight functions and their transparency. The analysis shows that to 

improve the efficiency of tax control  in the Republic of Armenia, a unified, transparent and simplified system of tax 

examination planning and taxpayers’ risk assessment should be established. The latter will promote the tax discipline, 

ensure taxpayers' protection from unlawful actions of tax authorities. By and large, the system will ensure more 

convenient procedures and conditions for tax accounting and payments. Thus, the article will deal with the study of 

ways of enhancing tax control efficiency in the Republic of Armenia. 

Key words: modern economy, effective tax control mechanism, taxpayer risk assessment, examination 

planning 

JEL: E6 

 

1. Introduction 

In modern economy, the tax system is the basis of the financial and credit mechanism for 

regulating the economy. In each country there are peculiar features of the construction of tax 

systems, in line with the current legislation, which contain different provisions, based on the 

county’s national interests. Almost in all countries worldwide, governments seek to optimize 

national taxation systems, which largely depend on the existence of an effective tax control 

mechanism. 

In the system of state administration, tax control is viewed as an independent component of 

the management of tax relations, which provides a link between the state and taxpayers. In the 

current stage of the economic development, the efficiency of taxing control becomes more actual. 

State tax authorities, while implementing taxing control, often face a number of unsolved problems 

in the field of taxing risk management. The latter is associated with obtaining reliable information 

on the performance of companies, concealment of received real incomes, tax evasion, 

unpreparedness of taxpayers to active cooperation with tax authorities, etc. To overcome tax risks, it 

is necessary to create an effective system of risk management at all levels of the tax system. 

Tax control involves a set of aims among them:  

▪ ensuring legality; 

▪ prevention of disciplinary offenses; 
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▪ disclosure of causes and conditions contributing to the commiting of offenses; 

▪ the enforcement of state coercion measures against perpetrators and etc. 

In other words, tax control also identifies to what extent the state and local self-governing 

bodies, state officials involved, and citizens' actions are in line with the legal norms [6]. Naturally, 

tax control is  state-owned in its content, as it is implemented on behalf of the state with the exercise 

of state administration powers [1]. 

As is evident, in the theory of economics, there exist different views to tax control. Part of 

the experts hold the opinion that  tax control represents a system aimed to research the financial and 

economic functioning of the taxpayer, which is oriented towards "optimization" of the qualitative 

process of tax compliance requirements [5]. Others suggest that the tax authority is endowed with 

the power of exercising control, which is perceived as a method of management (aimed at 

guaranteeing compliance with the tax law) exercised by the mentioned state authority [3]. In 

modern literature, we may also encounter quite specific interpretation for tax control, the content of 

which includes tax supervision. [2]. 

According to A. Bryzgalin, in a market economy, tax control grows into a special activity of 

state bodies, which is directly connected with the implementation of a specific function of the state 

[2, p. 409]. 

According to G. Kleven, tax control, in particular, the conduct of inspections from 

taxpayers, is aimed at identifying the presence of cases of tax evasion, which ultimately leads to the 

reduction in cases of tax evasion [4]. 

According to B. Torgler, most of the research and empirical data on tax control is based on 

individual reports of taxpayers, surveys and laboratory analysis, therefore, the facts of tax control of 

companies are rather limited [7]. This opinion actually justifies the tax authority's implementation 

of tax audits from taxpayers. 

According to many experts, the tax control according to the legislation includes the 

following components [8]: 

▪ prevention of cases of tax evasion; 

▪ tax optimization. 

It should also be noted that tax control is not limited to guaranteeing compliance with tax 

legislation, it also aims to ensure the appropriateness of the activities of state authorities in the 

implementation of tax policy.  

Studying the forms and methods of tax control, we can state the fact that the latter are not 

exhaustive, having a complementary nature, dynamic development, constant tendency for 

improvement. The steady implementation of the afore-mentioned results in the increase of control 

efficiency. In addition, the disclosure and justification of the principles, methods and forms of tax 

audits are important in terms of clarifying the administrative activities of managerial bodies and 

establishing responsibility for the results of the audit. 

Thus, tax control is a special activity of the state to substantiate the tax legislation, assess the 

state of the tax system and ensure legality in the field of taxation. 

 

2. The issues on taxing control in the Republic of Armenia and the ways of enhancing its 

efficiency 

The most basic and most effective way of tax control is tax examination, as a result of which 

the tax authority simultaneously solves a number of problems, including detection of cases of 

violations of tax legislation and prevention of tax offenses. Currently, to improve the efficiency of 

tax examinations in the Republic of Armenia, a unified, transparent and simplified system of tax 

examination planning and taxpayer risk assessment should be established. This approach will 

promote discipline among taxpayers, ensure taxpayer protection from unlawful actions of tax 

authorities, as well as ensure more convenient procedures and conditions for tax registration and 

payment. 
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In the Republic of Armenia, the existence and the proper application of the legislative 

framework regulating the implementation of examination is crucial, therefore, since 2000, the RA 

Law on Organizing and Conducting tax examinations has been in force for 17 years, which 

regulates relations connected with the organization and exercise of inspections and studies of 

business entities, as well as defines the common procedure for their implementation. This law 

provides for two mechanisms of control and supervision: investigation and verification [9].  

The risk-based methodology and risk-setting criteria for tax service have undergone changes 

in 2011, and according to these amendments, the inspections conditioned by risk of the entity under 

examination are conducted at the following frequency: 

▪ for high risk entities, not more than once in 1 year; 

▪ for average risk entities - not more than once in 3 years; 

▪ low risk entities - not more than once in 5 years [9]. 

It should be noted that there are some deficiencies in the RA Law on Organizing and 

Conducting tax examinations, in particular, it contains duplications of functions of the inspection 

bodies, gaps and shortcomings in the process of regulation. Moreover, the tax examinations are not 

public so as to be predictable for business entities  and generally do not have an idea or have a very 

limited understanding of both the inspection bodies and their rights and obligations. Often, the 

scope of authority of the inspection officer and the objectives of the inspection are unclear. 

Therefore, in order to correct these shortcomings, it is necessary to carry out some reforms in the 

activities of the inspection bodies in such a way as to avoid frequent and inappropriate inspections, 

non-transparent processes, to minimize administrative corruption, and so on. 

Changes in Armenia's economic relations, as well as integration of Armenia's economy into 

regional structures and the global economy, require an adequate tax policy, an efficient, fair and 

sustainable tax system, including specification of tax authorities' oversight functions and their 

transparency. In this regard, at present the Republic of Armenia needs to formulate a new tax 

examination planning system based on the following principles: 

1) validation of the object being checked by using clear criteria for risk assessment; 

2) timely and objective response to possible cases of tax offenses, as well as proportionate 

sanctions against offenders; 

3) establishment of bilateral responsibility for both the tax authority and taxpayer. 

In the tax examination plan, those taxpayers who are known to the authorities for  cases of 

tax evasion or tax incentives schemes are to be listed first . The same may apply to the cases when 

the analysis of the taxpayer's financial-economic activity is evidence of the alleged tax offenses. 

In other cases, the tax authority should be guided by clear criteria for assessing the level of 

taxpayers' risk level, which will enable: 

▪ to ensure the validity of the choice of taxpayers to be examined, excluding the interests of 

taxpayers who perform their tax liabilities to the state budget in good faith; 

▪ to identify the most probable "risk zones" by tax authorities, which will allow a timely and 

adequate response to possible cases of tax offenses by defining adequate control measures in that 

direction; 

▪ for tax payers to evaluate the risk level of their business from the point of view of the 

possible use of tax control measures; 

▪ to promote taxpayers' law-abiding behavior in the field of tax accounting and collection by 

raising their literacy and discipline. 

Taking into account the importance and urgency of the issue of improving the efficiency of 

tax examinations in Armenia and reviewing the taxpayers' risk assessment criteria, for tax 

examinations we find it appropriate to set the following criteria for taxpayers' risk assessment by the 

tax authority: 

1) Significant deviation of the tax burden of the taxpayer from the average level of tax burden 

on other businesses operating in that specific economic sector (or economic activity). 
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2) Substantial deviation of the level of profitability of the taxpayer from the average level of 

profitability of that specific economic sector (or economic activity) according to the data reflected 

in the accounting documents (according to official statistical data). 

3) Reflection of losses in accounting and tax reports of several tax reporting periods. 

4) Reflection of such costs in tax reports that are most closely related to the income of the 

taxpayer during the reporting period. 

5) Reflection of tax deductions in large sums in tax reports presented for several reporting 

periods. 

6) Excessive growth rates of goods (works, services) sales in several tax reporting periods in 

comparison with the growth of earnings in the same period. 

7) Payment of salaries by the taxpayer that are significantly lower than the average salary paid 

in that specific economic activity. 

8) Approximation of taxpayers’ economic turnover scale in several reporting periods to the  

threshold defined by the RA Law on Turnover Tax, in case of exceeding the latter, the taxpayer 

moves to overall taxation area, becoming VAT and tax payer. 

9) Financial and economic activities carried out through the chain of mediators or resellers. 

without a reasonable economic justification. 

10) Failure to present substantiated clarifications to tax authorities in case of disclosure of 

inconsistencies in economic performance indicators. 

11) Multiple changes of the place of tax registration (removal from one tax authority and 

registration in another territorial tax authority). 

12) Implementation of financial-economic activities with high tax risks (non-submission of 

reports, multiple cases of delays, presence of numerous arithmetic errors in reports, etc.). 

If  any of the aforementioned criteria is available, the taxpayer's activities will be considered 

risky, which will serve as a basis for tax examinations. 

It is also important to note that in determining the taxpayer risk assessment criteria, it is a 

prerequisite to ensure publicity, which will enable taxpayers to be fully aware of the reasons for tax 

examinations as well as reduce their risk and maximize their compliance with the RA tax legislation 

requirements. 

 

3. Conclusions 

As a result of the research, the following main directions of development of the tax control 

sphere in the Republic of Armenia were revealed: 

▪ implementation of a new tax examination planning system based on using clear criteria for 

taxpayers risk assessment; 

▪ introduction of effective mechanisms for comparing tax liabilities of taxpayers and their 

expenses; 

▪ coordination of work of government departments in the sphere of tax collection; 

▪ increasing the sense of duty among the society regarding the timely and lawful payment of 

taxes; 

▪ improvement of tax payment conditions for lawful taxpayers. 

Thus, improving the effectiveness of tax control in the Republic of Armenia will help 

improve the activities of tax authorities, reduce tax violations, increase tax revenues of the state 

budget, create a favorable business environment and develop the country's economy. 
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THE ROLE AND THE NEED FOR CREDIT COOPERATIVES FOR THE 

DEVELOPMENT OF MOLDOVA’S COOPERATIVE SYSTEM 
 

ROLUL ȘI NECESITATEA COOPERATIVELOR DE CREDIT ÎN DEZVOLTAREA 

SISTEMULUI COOPERATIST DIN MOLDOVA 
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Abstract 

Throughout the world, co-operation has been generated by historical, economic and social causes, the 

cooperative doctrine representing a set of ideas, principles, values and solutions that interpret, appreciate and guide 

economic and social reality in a specific way. Since their inception, cooperatives have been a viable alternative to 

promoting the legitimate interests of disadvantaged segments of the population. With reference to financial institutions, 

we emphasize that at the European level, cooperative banks successfully compete with commercial banks in financial 

markets not only locally, but also at regional or national level. At the same time, the establishment of credit co-

operatives within the Moldovan consumer co-operation system will be beautiful. 

Key words: credit co-operative, financial mechanism, credit co-operation, financial institution, principle of 

mutuality 

JEL: G21 

 

1. Introducere 

Cooperaţia de consum din Republica Moldova reprezintă unul din cele mai numeroase 

sisteme organizate din ţară. Pe parcursul existenţei sale de aproape un secol şi jumătate acest sistem 

s-a afirmat drept unul din cele mai stabile segmente în domeniul cooperativelor, cu impact nu doar 

economic, dar şi social. În acest sens necesită de menţionat, că spre deosebire de alte forme de 

activitate cooperatistă, economia cooperaţiei de consum are un pronunţat caracter social. Cooperaţia 

de consum şi-a extins incontinuu domeniile sale de activitate, devenind multisectorială şi permanent 

şi-a dezvoltat propria infrastructură.  

Încă de la începuturile lor, cooperativele au reprezentat o alternativă viabilă pentru 

promovarea intereselor legitime ale segmentelor dezavantajate ale populatiei. În întreaga lume 

cooperația a fost generată de cauze istorice, economice și sociale, doctrina cooperatistă 

reprezentând un ansamblu de idei, principii, valori și soluții prin care se interpretează, apreciază și 

orientează realitatea economică și socială într-un mod specific. Ideea cooperării bancare s-a  născut 

în secolul XIX-lea, ca reacție împotriva capitalismului și a inceput să fie aplicată în domeniul 

creditului la debutul secolului al XX-lea. Bancile comerciale din acele vremuri nu acordau credite 

pentru anumite domenii de activitate, cum ar fi agricultura sau silvicultura, din cauza lipsei de 

garanții. Astfel s-au creat băncile mutuale și cooperativele de credit. 

 

2. Activitatea cooperativelor de credit în Uniunea Europeană 

În întreaga lume cooperația a fost generată de cauze istorice, economice și sociale, doctrina 

cooperatistă reprezentând un ansamblu de idei, principii, valori și solutii prin care se interpretează, 

apreciază și orientează realitatea economică și socială într-un mod specific. Încă de la începuturile 

lor cooperativele au reprezentat o alternativă viabilă pentru promovarea intereselor legitime ale 

segmentelor dezavantajate ale populației. Populația rurală, refugiații, imigranții, șomerii, persoanele 

în vârstă au găsit în cooperative mijloacele necesare pentru a-și îmbunătăți propria situație. În 

cadrul sistemului cooperației de consum din Repulica Moldova activează 101 organizații 

cooperatiste în cadrul cărora sunt 28 cooperative de consum și 35 întreprinderi cooperatiste. 

Europa reprezintă leagănul cooperativismului. În multe state membre ale UE cooperativele 

dețin o cotă de piață importantă în ramurile economice de baza, îndeosebi în sectoarele primare și 
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terțiare. Cota de piață a cooperației în agricultură este de 83% în Norvegia, 79% în Finlanda, 55% în 

Italia. În sectorul forestier cooperativele dețin 60% din piață în Suedia și 31% în Finlanda. În 

sistemul terțiar cooperativele au peste 50% din piața bancară din Franța, 35% în Finlanda, 31% în 

Austria și 21% în Germania. Din vânzările cu amănuntul cooperativele de consum dețin o cotă de 

piață de 35,5% în Finlanda și 20% în Suedia. În domeniul sanătății și al distribuirii medicamentelor 

cooperativele dețin 21% din piață din Spania și 18% din Belgia. 

Legislația cooperatistă existentă în țările UE constituie o modalitate specifică de transpunere 

în viață a valorilor și principiilor ce guvernează acest sistem economico-social. Multitudinea și 

complexitatea acestui tip de activitate a determinat și reglementările diverse din diferite state, în 

funcție de tradiția cooperatistă și de problemele cu care se confruntă. Aceleași considerente au dus 

la ideea creării unei organizații unitare a mișcării cooperative mondiale. Astfel, reunind peste 230 

organizații centrale, din mai mult de o sută de țări, Alianța Cooperatistă Internațională (ACI) 

reprezintă gigantul nr.1 al lumii, care are un caracter neguvernamental, apolitic, nereligios și 

nerasial, înființată în anul 1895 este a doua organizație neguvernamentală din lume. 

Ca organizație specializată a ACI – Comitetul Internațional al Cooperativelor de Producție și 

de Servicii Industriale și Artizanale (CICOPA) grupează 77 de organizații cooperatiste centrale din 

51 de țări însumând aproape 100 milioane de oameni. Actualmente CICOPA cuprinde cooperative 

de producție din cele mai diferite domenii: construcții, producție industrială, servicii generale, 

transport, activități de concepție, activități artizanale etc. 

Rezoluția Parlamentului European din 9 iulie 1987 a recunoscut necesitatea de a apropia mai 

mult diferitele legislații naționale asupra cooperativelor care să constituie punctul de referință 

comun și universal. În acest sens a elaborat un „Cod european al Cooperativelor”. În aprilie 1992 a 

fost promovat un Proiect de Regulament (CEE) asupra Statutului Societății Cooperative Europene 

(SCE) care a fost înaintat Consiliului European spre aprobare. În 1993 acest proiect a fost aprobat 

de Parlamentul European prin el fiind definite cooperativele ca societăți sociale și economice cu 

numeroase sectoare specifice. 

La momentul actual cele mai reprezentative structuri cooperatiste existente în tari membre 

UE sunt în Germania, Belgia, Spania, Anglia, etc. În Germania sunt înregistrate patru organizații 

naționale: Uniunea Națională de cooperative agricole; Uniunea Națională a băncilor populare; 

Organizația Centrală a cooperativelor comerciale și alte servicii neagricole; Uniunea cooperativelor 

de producție. Principalele sectoare de activitate: bănci cooperative; cooperative de consum; 

cooperative de comercianți artizani și profesioniști; cooperative de transport pe distanțe lungi; 

cooperative de construcție și exploatare locativă; cooperative de producție; cooperative agricole de 

vânzare-cumpărare. 

În Belgia funcționează patru organizatii nationale: Federația Națională a Cooperativelor 

Creștine; Federația Belgiană a cooperativelor; Federația Națională a Uniunilor Profesional Agricole; 

Oficiul Farmaciilor cooperatiste din Belgia. Principalele sectoare de activitate fiind: bănci 

cooperative; cooperative de consum; cooperative de producție; cooperative agricole; cooperative 

farmacii. 

În Spania structura cooperatistă este organizată din șapte organizații naționale: Uniunea 

națională a cooperativelor de consum; Federația cooperativelor din Andaluzia; Confederația 

cooperativelor din Catalania; Consiliul superior al cooperativelor din Țara Bascilor; Confederația 

cooperativelor agricole; Uniunea națională a cooperativelor de credit; Fundația Espiru. Principalele 

sectoare de activitate: cooperative de consum; cooperative de producție, artizanat, servicii; 

cooperative agricole; cooperative de credit; cooperative de turism; cooperative de construcție și 

exploatare locuințe; cooperative de asistență medicală; cooperative de asigurări; învațământ 

cooperatist. 

În Anglia funcționează cinci organizații naționale: Uniunea cooperatistă; Societatea de 

desfacere en-gros; Societatea cooperatistă de asigurari; Societatea cooperatistă bancară; Fundația 

Plunkett de studii cooperatiste. Principalele sectoare de activitate: cooperative de consum; 
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cooperative de credit și bancare; cooperative de producție; cooperative de construcții și exploatare 

locuințe; cooperative de asigurări; învățamânt cooperatist; cooperative agricole. 

Principiile cooperatiste care stabilesc cadru de acțiune al sistemului cooperatist sunt 

inspirate din principiile enunțate de Alianța Internațională a Cooperativelor, printreb care pot fi 

enumerate: 

▪ principiul asocierii voluntare și deschise, potrivit căruia societățile cooperative sunt 

organizații voluntare care se constituie pe baza liberului consimțământ și sunt deschise tuturor 

persoanelor capabile să utilizeze serviciile lor și care sunt de acord să își asume responsabilitățile 

calității de membru cooperator, fără discriminare pe criterii de naționalitate, origine etnică, religie, 

apartenența politică, origine socială sau sex; 

▪ principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit căruia societățile 

cooperative sunt organizații democratice care sunt controlate de către membrii cooperatori care 

participă la stabilirea politicilor și adoptarea deciziilor. Persoanele care activează ca reprezentanți 

aleși sunt raspunzătoare în fața membrilor cooperatori; 

▪ principiul participării economice a membrilor cooperatori, conform căruia membrii 

contribuie în mod echitabil la constituirea proprietății societății cooperative, exercitând asupra 

acesteia un control democratic. Cel puțin o parte a acestei proprietăți este indivizibilă. Membrii 

cooperatori primesc, de regulă, o compensație limitată în bani sau în natura, din profitul stabilit pe 

baza situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere, proporțional cu cota de participare 

la capitalul social. Membrii cooperatori alocă din profitul net al societății cooperative sumele 

necesare realizării următoarelor scopuri: dezvoltarea societății cooperative, recompensarea 

membrilor cooperatori în raport cu participarea la activitatea societății cooperative sau sprijinirea 

altor activități aprobate de catre membrii cooperatori; 

▪ principiul autonomiei și independenței societăților cooperative, potrivit căruia societățile 

cooperative sunt organizații autonome bazate pe autoajutoare și sunt controlate de către membrii 

lor. Intrarea în raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori 

atragerea de finanțare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor 

cooperatori și cu menținerea autonomiei societăților cooperative; 

▪ principiul educării, instruirii și informării membrilor cooperatori, conform căruia 

societățile cooperative asigură educarea și instruirea membrilor lor, reprezentanților, directorilor 

executivi sau angajaților, astfel încât aceștia să poată contribui la dezvoltarea societăților 

cooperatiste din care fac parte. Societățile date informeaza publicul, în mod special tineretul și 

liderii de opinie, privind natura și avantajele cooperației; 

▪ principiul cooperării intre societățile cooperative, potrivit căruia cooperativele servesc 

membrii proprii și consolidează mișcarea cooperatistă. Societățile cooperatiste lucrează împreună în 

cadrul structurilor locale, naționale, regionale și internaționale; 

▪ principiul preocupării pentru comunitate, conform căruia societățile cooperative acționează 

pentru dezvoltarea durabilă a comunităților din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor.  

 

3. Prioritățile dezvoltării instituțiilor financiare în structura sistemului cooperației de consum 

Cu referire la instituțiile financiare, subliniem că la nivel european, băncile cooperatiste 

concurează cu succes cu băncile comerciale de pe piețele financiare nu doar la nivel local, ci și la 

nivel regional sau național. Astfel, unele grupuri cooperatiste (Credit Auricle, Raiffeisen Bank, 

Rabobank Nederland, DZ Bank) s-au transformat în instituții financiare internaționale și se 

poziționează sus în topul instituțiilor bancare din întreagă lume. În anul 2007, grupurile de banci 

cooperatiste din Uniunea Europeană reprezentau 44 milioane de acționari/membri cooperatori, 126 

milioane clienți, 674 000 de angajați și acopereau 20% din piața bancarp. 

Băncile cooperatiste pot fi definite ca instituții de credit constituite ca asociații autonome de 

persoane fizice, unite voluntar, în scopul îndeplinirii nevoilor și aspirațiilor lor comune de ordin 

economic, social și cultural. Ele funcționează în special pe principiul într-ajutorării membrilor 
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cooperatori. Cu câteva excepții, cooperativele de credit pot desfățura majoritatea activităților pe 

care le poate desfășura orice altă instituție de credit. 

Conform practicii mondiale cooperativele de credit atrag depozite sau alte fonduri 

rambursabile de la membrii acestora, precum și de la persoane fizice, juridice ori alte entități, care 

domiciliază, au resedință sau locul de muncă, respectiv au sediul social și desfășoară activitate, în 

raza teritorială de operare a cooperativei de credit. Totodată aceste cooperative pot acorda credite: 

membrilor lor, cu prioritate și persoanelor fizice, persoanelor juridice ori altor entități fără 

personalitate juridică, ce domiciliază, au reședință sau locul de muncă, respectiv au sediul social și 

desfașoară activitate, în raza teritorială de operare a cooperativei de credit, la un nivel care nu poate 

depăși 25% din activele cooperativei de credit. Cooperativele de credit sunt o categorie de instituții 

financiare nebancare, care desfăşoară activităţi în beneficiul membrilor cooperatori privind:  

▪ acordarea de împrumuturi şi efectuarea de prestări de servicii bancare; 

▪ acordarea, cu prioritate, de împrumuturi în condiţii avantajoase membrilor cooperatori, 

producători agricoli, pentru cumpărarea de animale, furaje, maşini, utilaje, unelte agricole, 

îngrăşăminte şi alte bunuri pentru dezvoltarea producţiei agricole în gospodăriile individuale, în 

funcţie de resursele de refinanţare; 

▪ fructificarea economiilor băneşti ale membrilor cooperatori şi ale altor persoane; 

▪ contractarea de împrumuturi de la bănci; 

▪ păstrarea disponibilităţilor băneşti ale membrilor cooperatori, ale altor persoane fizice sau 

juridice, în conturi deschise, la cererea acestora, efectuarea de operaţiuni în cont; 

▪ operaţiuni de schimb valutar; 

▪ operaţiuni cu caracter financiar-bancar, efectuate în mandat.  

În Basarabia, deşi s-au înfiinţat de către ţărani, cu începere din anul 1860, mai multe 

tovărăşii de credit şi păstrare, în 1871, printr-un ucaz imperial, organizaţia acestora a fost trecută pe 

seama zemstvelor guberniale, care primeau şi sarcina de a întreprinde propaganda pentru înfiinţarea 

de noi tovărăşii în fiecare voloste (plasă), de a mijloci acordarea creditelor şi de a exercita asupra lor 

controlul de stat. În acelaşi an, zemstva gubernială din Chişinău a alcătuit un regulament pentru 

constituirea capitalurilor sociale ale asociaţiilor ţărăneşti, care provenea din impozitul plătit pentru 

întreţinerea poştelor săteşti şi dintr-un procent ce se reţinea de la vânzarea produselor pentru 

construirea şi repararea coşarelor destinate să ajute ţărănimea în caz de secetă. Acest tip de asociaţii 

s-a dezvoltat cu începere din 1873 în oraşe, iar la sate din 1881.  

Sistemul de cooperative financiare al Basarabiei la 1 martie 1920 constituia: 556 cooperative 

de consum şi tovărăşii de consum şi păstrare; 428 case de credit mărunt; 23 de uniuni de credit 

reciproc, uniuni de credit şi case de credit mărunt care întruneau un numar de peste 420 mii 

membri. Cu toate că o parte din formele de asociere folosite în teritoriile locuite de basarabeni, în 

special cele ale cooperativelor de credit, au fost inspirate din principiile instaurate în cooperaţia 

altor ţări, în special a celor din Germania, promotorii lor autohtoni le-au modelat potrivit cerinţelor 

membrilor asociaţiilor şi condiţiilor social-economice interne. În ansamblul ei, cu toate succesele 

înregistrate până la primul război mondial în unele ramuri, mişcarea de asociere era mult rămasă în 

urmă în privinţa vieţii cooperatiste, comparativ cu alte state, în special cu Danemarca, unde 

cooperaţia era foarte dezvoltată. Dar, în privinţa organizării, fundaţiile fuseseră bine puse, iar 

populaţia rurală se acomodase cu principiile ajutorului mutual.  

Deşi o bună parte din asociaţiile cooperative de creditare au avut o activitate modestă, unele 

chiar nesatisfăcătoare, în toate teritoriile s-au remarcat o serie de unităţi care au excelat în 

permanent prin rezultatele obţinute şi prin înrâurirea pe care au exercitat-o asupra comunităţii în 

care ele activau. Este necesar de menţionat că asociaţiile cooperatiste cu activitate fructuoasă au 

alocat o parte din beneficiile realizate de ele în vederea finanţării unor activităţi social-culturale. 

Deşi începuturile creditului cooperativ în Basarabia au fost atât de însemnate, aceste instituţii nu au 

evoluat, deoarece lipseau condiţiile economice necesare şi respectiv nici populaţia nu cunoştea 

perfect angajamentul şi modul de organizare a acestora. 
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Din păcate, buna tradiţie a instituţiilor de ajutor reciproc a fost lichidată de guvernarea din 

1940. În decursul anilor 1940-1989 ajutorarea financiară reciprocă a existat neformal în cadrul 

colectivelor de munca a întreprinderilor, dar deoarece nu au fost organizate oficial, nu au avut 

proporţiile şi amploarea unui fenomen economico-financiar important. Sectorul de microfinanţare 

porneşte reabilitarea sa în Republica Moldova în 1997, prin constituirea primelor AEÎC ( asociaţii 

de economii şi împrumut ale cetăţenilor). 

Astfel, considerăm că pentru dezvoltarea cooperației de consum în Republica Moldova ar fi 

binevenită crearea cooperativei de credit cu atribuțiile și funcțiile cooperativelor de credit din UE. 

Direcțiile principale de funcționare a cooperativelor de credit în cadrul sistemului cooperației de 

consum ar fi binevenite:  

1) asigurarea coperației de consum de credit cu baza normativă legală. În cazul dat e nevoie de 

implementat și aprobat un șir de acte normative, care vor asigura dezvoltarea domeniului respectiv 

al cooperației de consum; 

2) crearea sistemului de mecanisme financiar-economice a dezvoltării sistemului cooperatist. 

Consimțământul organizațiilor și intreprinderilor cooperatiste la dezvoltarea cooperației de credit. 

Cooperativele de credit trebuie să fie stimulate pentru unire, care trebuie să fie exprimată prin acces 

la utilizarea serviciilor de consalting și informaționale, acces la dateprivind fondul de dezvoltare, 

fondul de rezervă, etc.   

Pentru dezvoltarea activității cooperației de credit e necesară depunerea efortului în comun 

de întreprinderile și organizațiile cooperatiste performante pentru atingerea obiectivului. Astfel e 

necesară crearea mecanismelor economico-financiare, care vor contribui la dezvoltarea 

cooperativelor cu risc redus și în condiții de liberă asociere a entităților economice cooperatiste. Ca 

rezultat final va fi constituirea asociației de cooperative de credit. În cazul dat se propun următorii 

pași:  

▪ crearea fondului de dezvoltare, care va permite asigurareacu resurse suplimentare pentru 

activitatea intreprinderilor cooperatiste de credit, circulația de resurse între cooperative; 

▪ crearea fondului unic de standardizare și reglementare a relațiilor uniunilor de credit cu 

coasociații, prestarea serviciilor de leasing; 

▪ crearea fondului de rezervă pentru susținerea intreprinderilor și organizațiilor cooperatiste 

care au dificultăți cu solvabilitatea și protecția economiilor membrilor sistemului cooperatist. 

3) crearea bazei organizaționale pentru dezvoltarea cooperației de credit în următoarele direcții 

principale: 

▪ dezvoltarea cooperației de credit pentru membrii cooperatori și populația; 

▪ dezvoltarea creditării ipotecare și a sistemului de economii pentru construcții; 

▪ dezvoltarea cooperației de credit în sectorul rural. 

4) abordarea și asigurarea științifico-metodică și educațională a cooperației de credit, legături 

cu mass-media și propagarea ideilor și obiectivelor coopearției de credit.  

Conform legislației în vigoare (Legea asociaţiilor de economii şi împrumut, nr. 139-XVI din 

21.06.2007. MO nr. 112-116/506 din 03.08.2007), cooperativa de credit în cadrul sistemului 

cooperației de comsum poate fi organizată sub forma asociației de credit și împrumut, cu scopul 

sprijinirii activităţilor legale ale membrilor săi în vederea îmbunătăţirii condiţiilor economice şi 

sociale ale acestora prin acordarea așa servicii:acordarea de împrumuturi; acceptarea depunerilor de 

economii: la termen și la vedere; acordarea de servicii aferente împrumuturilor; acordarea 

serviciilor de intermediere în asigurări în calitate de agent bancassurance;acordarea de consultaţii; 

acordarea altor servicii, cu acordul scris al autorităţii de supraveghere.  

Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţilor legale ale membrilor săi în vederea 

îmbunătăţirii condiţiilor economice şi sociale ale acestora prin acordarea serviciilor specializate. 

Printre principiile de  bază ale activităţii asociaţiei pot fi enumerate: 

▪ asocierea benevolă a persoanelor fizice şi juridice prin comunitate teritorială, profesională, 

religioasă sau de interese şi libera disociere; 
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▪ participarea personală sau prin reprezentant a membrilor ei în organele de conducere şi de 

control, în conformitate cu legislaţia; 

▪ egalitatea în drepturi personale nepatrimoniale a membrilor asociaţiei, indiferent de mărimea 

cotei de membru, inclusiv deţinerea de către fiecare membru al asociaţiei a unui singur vot în 

organele de conducere; 

▪ accesul egal al membrilor ei la serviciile de acceptare a depunerilor de economii, de 

acordare a împrumuturilor şi la alte servicii oferite în conformitate cu legislaţia, cu statutul şi cu 

politicile asociaţiei; 

▪ minimalizarea riscurilor asociaţiei. 

Avantajele economice reciproce a integrării sistemului de microfinanţare în sistemul de 

cooperaţie din Republica Moldova pot fi: asigurarea cooperativelor de procudere şi consum din 

cadrul sistemului MoldCOOP şi a sectorului rural cu resurse financiare; accesul la produse 

financiare, cum sunt împrumuturile şi depunerile de economii; accesul la produse specializate, cum 

sunt instruiri, seminare, consultaţii; contribuirea la creşterea stabilităţii financiare a cooperativelor 

de consum şi a membrilor săi; aprovizionarea cu capital iniţial a fermierilor privaţi şi anteprenorilor 

agricoli şi non-agricoli din zona rurală; contribuirea la rezolvarea problemelor infrastructurii satului 

şi dezvoltării sectorului de servicii pe lângă cooperativele de procudere şi consum; etc. 

Concomitent aceasta asociația de economii și împrumut cooperatistă va putea realiza și 

operațiunile de factoring, pe care o definim ca vanzarea creanțelor unei societăți, la un preț redus, 

către un factor care își asumă apoi riscul de credit al debitorilor cedați. Principalele avantaje ale 

operațiunii de factoring pentru structurile antreprenoriale din sistemul cooperației de consum, sunt:  

▪ plata rapidă a creanțelor; 

▪ protecție împotriva neefectuării plății de către debitori; 

▪ o alternativă de finanțare care nu necesită garanții. 

O societate care alege operațiunea de factoring ca alternativa de finanțare (“clientul”) va 

cesiona societății de factoring (“factor”) creanțele sale izvorând din facturi pentru produse și 

servicii furnizate terților, în schimbul plății prompte de către factor a valorii acestor creanțe, minus 

o reducere. Există și variante de factoring în care plata se face în mai multe tranșe. În general, 

operațiunea de factoring este înțeleasă ca o vânzare de creanțe, în care riscul aferent achitării 

creanțelor de către debitori este transferat în întregime factorului, iar factorul nu are nici un drept de 

regres împotriva clientului în cazul neefectuării plăților de către debitori. Prin urmare, în mod 

normal, partea de protecție împotriva riscurilor a operațiunii este esențială în operațiunile de 

factoring fără drept de regres. Totuși, unii dintre factori furnizează și finanțare cu drept de regres, 

ceea ce înseamnă că riscul de neefectuare a plății creanțelor îi revine clientului.  

Dat fiind faptul ca operațiunea de factoring este în esență o cesiune de creanță, factorii 

dobândind de la client creanțele împreună cu toate drepturile și instrumentele aferente, în general nu 

sunt necesare alte garanții din partea clienților pentru ca aceștia să aibă acces la acest tip de 

finanțare.  

Toate societatile importante de factoring de pe piata ofera, de asemenea, servicii auxiliare 

operatiunii de factoring, precum contabilitatea si raportarea facturilor, monitorizarea debitorilor, 

incasarea datoriilor.Tipul cel mai comun de factoring la nivel mondial este operatiunea de factoring 

intern, care presupune ca acordul de factoring este incheiat intre un factor si un client pentru facturi 

emise pentru furnizarea de bunuri si servicii in tara de resedinta a clientului. Se estimeaza ca 80% 

din operatiunile de factoring la nivel mondial sunt operatiuni de factoring intern.  

Operatiunile de factoring extern inregistreaza în prezent o dezvoltare mai rapida decât cele 

de factoring intern, în special pentru că sunt activități de finanțare a activităților de export, care au 

crescut în mod semnificativ în ultimii zece ani. Finanțarea externă poate fi un factoring de export 

sau import direct, in care societatea de factoring intreține raporturi de afaceri cu cumparatori sau 

furnizori străini, sau un sistem cu doi factori, în cadrul căruia un factor exportator utilizeaza 

serviciile unui factor importator în țară de reședință a cumpărătorului.  
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Sistemul cu doi factori constă în: clientul care își cesionează creanțele către un factor 

exportator; factorul exportator care recesionează creanțele de export către un factor importator, în 

țara importatoare; și factorul importator, care în general va suporta riscul neefectuării plății de către 

debitor și va efectua încasarea creanțelor.  

În altă ordine de idei, considerăm ca element cheie al eficienţei managementului financiar al 

Asociației de economii și împrumut (AEÎ) binevenită Concepţia Corelaţia de Compromis cu 

directivele principale (risc-rentabilitate)care constituie combinaţia optimă a veniturilor şi riscurilor e 

considerată aceea care asigură un grad minim de risc în corelaţia risc/rentabilitate sau echivalentul 

volumului maxim de venituri în corelatia rentabilitate/risc. 

Importanţa gestiunii riscului ca activitate constă în posibilitatea de a prognoza într-o anumită 

măsură producerea evenimentului de risc şi de a lua la timp deciziile necesare în vederea reducerii 

riscului şi eventualelor consecinţe nefavorabile asupra performanţelor financiare a AEÎ.  

Examinarea și controlul periodic al calităţii creditelor reprezintă un element esenţial al 

politicii de gestionare a riscului de creditare, obiectivele urmărite fiind:respectarea standardelor de 

creditare prin verificarea dosarelor de creditare, respectarea normelor interne de creditare;reducerea 

pierderilor la portofoliul de credite, detectarea erorilor şi a problemelor;analiza evoluţiei plăţilor 

aferente portofoliului de împrumuturi;analiza evoluţiei nivelului de deteriorare a calităţii 

portofoliului de împrumuturi;informarea periodică a conducerii cu privire la starea şi evoluţia 

calităţii portofoliului de credite.  

Un aspect important în gestionarea riscului de credit îl constituie mecanismul financiar de 

provizionare. Provizioanele reprezintă cheltuieli pentru eventualele pierderi din nerambursarea 

împrumuturilor în viitor, recunoscute în rapoartele financiare în scopul constatării diminuării 

calităţii portofoliului de împrumuturi (provizioane pentru deprecierea activelor productive). 

Constituirea provizioanelor trebuie privită în contextul aplicării următoarelor principii: 

▪ principiul prudenţei, care presupune reflectarea în contabilitate a unui anumit grad de 

precauţie, atunci când se fac estimări valorice fără a se cunoaşte cu certitudine situaţia finală, cu 

scopul de a evita riscurile specifice activităţii; 

▪ principiul independenţei exerciţiilor, potrivit căruia la stabilirea rezultatului financiar trebuie 

avute în vedere toate cheltuielile şi veniturile provenite din activitatea exerciţiului curent, implicit 

de cheltuielile aferente constituirii/majorării provizioanelor pentru deprecierea activelor şi de 

veniturile aferente diminuării/anulării acestor provizioane.  

 

4. Concluzii 

Strategia de dezvoltare a cooperaţiei de consum trebuie să asigure continuitatea şi 

amplificarea tendinţelor de creştere economică şi consolidarea bazei sociale a acestui sistem. 

Progresele înregistrate în ultimii ani în domeniu confirmă existenţa premiselor pentru realizarea 

acestui imperativ. Concomitent, am confirmat necesitatea și importanța inițierii cooperativelor de 

credit în cadrul sistemului cooperației de consum din Republica Moldova. Ca direcții principale de 

funcționare a cooperativelor de credit în cadrul sistemului cooperației de consum ar fi binevenite: 

crearea sistemului de mecanisme financiar-economice a dezvoltării sistemului cooperatist; crearea 

bazei organizaționale pentru dezvoltarea cooperației de credit; abordarea și asigurarea științifico-

metodică și educațională a cooperației de credit, legături cu mass-media și propagarea ideilor și 

obiectivelor cooperației de credit.  

Pentru perfecționarea mecanismului de finanțare și dezvoltarea cooperației de consum din 

Republica Moldova după opinia noastră ar fi binevenită crearea cooperativei de credit la nivelul 

uniunilor raionale cu atribuțiile și funcțiile cooperativelor de credit din Uniunea Europeană sub 

formă de asociația de economii și împrumut. Totodată, dezvoltarea cooperației de credit va fi 

binevenită pentru susținerea membrilor cooperatori și populația, practicarea creditării ipotecare și a 

sistemului de economii pentru construcții, dezvoltarea cooperației de credit în sectorul rural, 

susținerea producătorilor agricoli, efectuarea operațiunilor de factoring, leasing, asigurări. 
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În vederea funcționării efective a asociației sau cooperativei respective conchidem că este 

necesar de a introduce unele modificări în Legea cooperației de consum și de aprobat un șir de acte 

normative, care vor asigura dezvoltarea domeniului respectiv al cooperației de consum. Asociațiile 

de economii și împrumut trebuie să fie stimulate pentru unire, care trebuie să fie exprimată prin 

acces la utilizarea serviciilor de consalting și informaționale, acces la date privind fondul de 

dezvoltare, fondul de rezervă, etc. 

Totodată, pentru dezvoltarea activității cooperației de credit este necesară depunerea 

efortului în comun de întreprinderile și organizațiile cooperatiste performante pentru atingerea 

obiectivului prin realizarea unor activități: crearea fondului de dezvoltare, care va permite 

asigurarea cu resurse suplimentare pentru activitatea întreprinderilor cooperatiste de credit, 

circulația de resurse între cooperative; crearea fondului unic de standardizare și reglementare a 

relațiilor uniunilor de credit cu coasociații, prestarea serviciilor de leasing; crearea fondului de 

rezervă pentru susținerea întreprinderilor și organizațiilor cooperatiste care au dificultăți cu 

solvabilitatea și protecția economiilor membrilor sistemului cooperatist.   
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Abstract 

In the first part of this paper, the authors debate issues related to ethics and business ethics, managerial 

responsibility and politics as factors able to influence all the elements of community life in general, from political, to 

economic social areas. In the second section, following the brief analysis of business ethics indexes in the US and the 

EU, a similar construction is proposed to be realized in modern Romania. Some final remarks underline the importance 

of policy about ethics and a system of information about it. 

Key words: economic policies, management, ethics, economic affairs, business ethics index (BEI) 

JEL: C46, D04, E04, E69, G18, M12, M19 

 

1. Introducere 

Accepțiunile ethosului, eticii, moralei, binelui/răului de la Socrate, la Platon sau Cicero, ale 

fericirii, virtuţii de la Confucius la Aristotel și chiar cele ale idealului social modern sunt corelate 

într-o știință, care există încă din antichitate, când a fost declarată aristotelic drept aptă să atingă de 

nivelul demnităţii ştiinţelor. Etica a apărut ca modalitate distinctă a cunoaşterii, după definirea 

omului virtuos de către Confucius în Analecte și s-a maturizat datorită filosofiei lui Socrate 

beneficiind de un domeniu distinct, o metodologie caracteristică și modele variate, dezvoltând în 

final o teorie proprie. De la bun început etica s-a preocupat de studierea principiilor morale, cu 

legăturile lor de dezvoltare istorică, cu conţinutul şi rolul lor în viaţa socială, reunind în obiectul ei 

de studiu totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare dinamicii societăţilor. 

Etica, în calitate de forma de cunoaştere a unor acte şi fapte omeneşti prin intermediul 

normelor şi imperativelor moraleare o substanță diferită în raport cu morala, etica fiind teoria şi 

ştiinţa moralei, în timp ce morala reprezintă obiectul de studiu al eticii. Etimologic etica este de 

origine greacă, în timp ce originea moralei este latină cu sens de morav sau moravuri, de unde a 

apărut şi termenul moralis, etimonul modern al termenului moralăși astfel se poate reconsidera etica 

drept o ştiinţă a moravurilor, a comportamentului, un ansamblu de prescripţii concrete sau o teorie 

asupra moralei sau de reguli de conduită împărtăşite de o comunitate, reguli fundamentate pe 

distincţia între bine şi rău (Stoicescu, 2013, p. 1).  

Etica, în permanență, caută un răspuns la întrebarea ce este binele?, iar aceasta dezvoltă alte 

întrebări ce este răul?, ce este corect?, ce este drept, just? Răspunsurile la asemenea întrebări oferă 

prilejul de a constata caracterul complex pe care îl oferă realitatea relaţiilor interumane şi 

intercauzalitatea care domină sfera comportamentului uman. Analiza problemelor pe care le pune 

etica în general, se extinde și în problematica aparent specifică a eticii manageriale în particular, 

moralitatea managerului sau managementului constituind de fapt scopul majorității demersurilor 

etice manageriale. Rațiunea de a fi a eticii este nu numai de a expune aspectele teoretice ale 

moralei, ci şi de a constitui un ghid practic, real, în îndrumarea şi ameliorarea vieţii morale a 

societăţii. Rolul eticii este să ofere principii oamenilor și instituţiilor să evalueze ce anume este mai 

bine, ce criterii sunt mai adecvate deciziei şi care sunt motivaţiile morale asociate acţiunilor și 

activităților. Unele opinii consideră că etica, nu are utilitate ca ştiinţă, deoarece deține un caracter 

normativ vizând conduita oamenilor, neputându-i influenţa, în mod real la un comportament real. 

Libertatea unei persoane are o singură limită, libertatea oricărei alte persoane, bunul simţ şi 
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respectarea demnităţii acesteia. Principiile etice nu sunt o opţiune în cadrul unei companii, ci stau la 

baza acţiunilor manageriale și activităților fiind înscrise într-un cod de etică al companiei, iar atâta 

timp cât există o poziţie managerială, în relaţiile interne sau în cele externe se va reflecta automat 

etica în imaginea companiei și a managementului acesteia, realizat cu respectarea codului etic. 

Etica managerială implică, în sensul cel mai larg, responsabilitatea sau capacitatea de a lua o 

decizie fără a se referi, în prealabil, la o autoritate superioară, responsabilitate percepută ca obligaţia 

de a îndeplini un obiectiv sau o țintă, un angajament sau un rol asumat, precum și de a repara o 

greşeală, care a adus prejudicii unei persoane sau unui grup ori unei echipe sau comunități. În DEX 

(Dicţionarul Explicativ al limbii române, 2012) responsabilitatea se defineşte ca obligaţia de a 

efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de ceva, de a accepta şi suporta consecinţele. 

Codul de procedură civilă, care are la bază Codul civil din 1865 și valorifică frecvent termenii 

îndatoriri şi obligaţii, dar și responsabilitatea civilă definită ca “obligaţia de a repara prejudiciul 

cauzat altcuiva prin neexecutarea unui contract sau “orice acţiune păgubitoare comisă personal, 

de o persoană care depinde de încriminat sau printr-o cauză aflată în sarcina sa”deosebind-o de 

responsabilitate colectivă care are în vedere considerarea tuturor membrilor unui grup ca 

responsabili de o manieră solidară de actele comise de către un membru al grupului. În același timp, 

în codul de procedură penală apare o responsabilitatea penală definită drept  obligaţia de a suporta 

pedeapsa prevăzută pentru o infracţiune comisă, iar în dreptul constituţional este prevăzută 

responsabilitatea guvernamentală descrisă ca necesitatea, pentru un guvern, de a abandona funcţiile 

sale, când Parlamentul îi refuză încrederea. 

 

2. Etica în afaceri, responsabilitatea morală şi managerială și evoluția politică 

Conceptul responsabilitate managerială este dificil de definit printr-o simplă propoziţie, 

fiind situat la intersecţia dintre etica managerială şi concepţia despre business. În lucrarea Etica 

protestantă şi spiritul capitalismului, Max Weber avertiza asupra riscurilor ca lumea capitalului să 

divorţeze iremediabil de valorile morale, sub contradicţia dintre etica convingerilor (morala) şi etica 

responsabilităţii (business-ul). În paralel etica politică devine nepotrivită și ea într-un context 

referitor la etică profesională, implicit etica managerială unde există un sens robust ca de exemplu 

în relaţia contribuabilului cu funcţionarii publici, a subiectului de drept cu justiţia, medicina, 

administraţia, comerţul, educaţia, a auditoriului sau publicului cu mass-media (Williams, 1978, p. 

57). Modul însă în care evoluează politica influenţează toate sferele vieţii sociale, actele celorlalte 

profesii, prin legi, prin politica de distribuire a banilor publici şi prin gradul de impozitare sau 

fiscalizare, prin exemplul personal, prin comportament.  

Când politica devine o carieră și chiar atunci când se transformă într-o ocupaţie vremelnică 

ea poate căpăta caracteristicile unei profesii speciale. „Cetăţenia în sens democratic este mijlocul 

prin care membrii unei comunităţi morale îşi proiectează normele şi valorile în spaţiul public. 

Spaţiul public este locul în care se pun la cale afacerile colective” (Coady, 1996, p. 373). 

Într-un regim democratic asocierea dintre morală şi politică este dezirabilă şi necesară din 

multiple considerente valabile: a) democraţia presupune soluţionarea conflictelor în mod paşnic, 

între comunitățile cu interese diferite; b) pentru instituirea şi dezvoltarea unei democraţii este 

necesar ca relaţiile între cetăţeni şi între aceştia şi instituţii să fie relaţii de încredere şi respect 

(Constituția României); c) asemenea relaţii nu se pot stabili şi menţine dacă se ajunge la înşelarea 

sistematică a cetăţenilor, la falsitate în probleme cruciale, la lipsă de transparenţă sau chiar 

manipulare ori dezinformare; d) societatea democratică este pluralistă şi contractuală, ceea ce 

impune ca grupurile de interese să se aflet în competiţie paşnică, să negocieze, să concilieze 

divergenţe, prin urmare, practici ce nu sunt posibile fără înţelegere (Norberto, 2000, p.84).  

Contemporanii tratează aspectele legate de etică politică sub impactul politica mâinilor 

murdare (dirty hands politics), termenul fiind preluat din titlul piesei lui Jean-Paul Sartre: Les 

mains sales, dar și din lucrarea lui Machiavelli, Principele, pornind de la ideea centrală care a 

condus la o astfel de formulare este aceea că, odată intrată în politică, o persoană nu poate să 
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rămână cu mâinile curate, ba mai mult, că, uneori, din raţiuni de stat, poate să aibă mâinile pătate 

cu sânge. Conform logicii lui Machiavelli scopul scuză mijloacele este justificată ruptura între etică, 

morală şi politică sub dezideratul legat de păstrarea integrității statului şi a binelui public, deși în 

logica statului de drept devine ilegitim tot ceea ce poate conduce la lezarea drepturilor fundamentale 

ale omului. Într-o analiza structurală și procesuală etica principiilor se află în contradicție perenă cu 

etica consecinţelor, princiipile generând consecințe absurde care culminează cu sacrificarea 

omenirii de dragul principiilor potrivit dictonului latin Fiat iustitia, pereat mundus iar 

primordialitatea consecințelor poate induce la rândul acesteia un sacrificiu al oricărei categorii de 

cetățeni sau interese. 

Conceptul de etică managerială, o noțiune relativ recent în limbajul managerial modern 

delimitează o categorie specială a eticii aplicate cu trimitere la conduita şi la acţiunile managerului 

legate de propria afacere, instituția administrativă sau organizaţia politică din care fie face parte, fie 

chiar o conduce. În managementul axat pe etică și definit ca disciplină socio-umană (incluzând 

latura economică prin prisma eficienței rezultatelor), existența și însușirea unor norme etice de către 

manager sau lider trebuie să fie dacă nu o obligaţie continuă, cel puțin o prioritate a cărei respectare 

poate aduce afaceri profitabile pe termen mediu și lung, conturând și îmbunătățind permanent 

imaginea socială a acestora, în raport cu unele oportunităţi ale economiei și societății, confruntate 

permanent cu cele ale afacerii sau companiei. Decizia managerială devine frecvent o problemă pur 

etică, o alegere între calea corectă axată pe respectarea unor reguli etice fundamentale și drumul 

facil al unor decizii neetice, care menţin și chiar cresc profitul, cifra de afaceri, cota de piață etc.  

Imoralitatea managerului din administraţie, prin utilizarea cetăţenilor ca mijloace sau 

instrumente și nu drept scop final, prin înşelăciune, prin încălcarea promisiunilor, prin cinism sau 

compromitere, prin demagogie și cruzimea, prin manipulare și minciună devine similară cu 

imoralitatea delimitată de viciile politice, contagioase și maladive în societatea cu un nivel de 

onestitate scăzut. Celebra minciună pentru binele public generează un concept fals cum este acela al 

dreptului moral de a minţi și a devenit în managementul unei instituții publice sau al unei 

organizații politice o formă aberantă de altruism administrativ sau politic, cu scuze dintre cele mai 

ciudate de la existența unei crize majore în administrație și societate, la așa zise raţiuni de stat. Se 

caută frecvent minciuna nevinovată, minciuna care are rolul de a proteja secrete sau de a ascunde 

informații, fapt ce o transformă apoi direct în înșelătorie (Bok, 1988), minciuna scuzabilă de parcă 

toate acestea ar putea exista altfel decât din lipsa clară a eticii manageriale... Marele risc al 

minciunii şi înşelăciunii, ca expresii ale cronicizării lipsei de etică manageriale îl reprezintă 

prăbuşirea încrederii în autoritatea afacerii, companiei sau firmei, intituției administrative sau 

organizației politice, iar în final a democraţiei. Chiar și unel guvernări, în măsura în care depășesc 

pragul moral și devin duplicitare produc alienare prin înşelăciune. Înșelăciunea devine treptat 

corupție, generând compromisul generalizat ca finalitate. Managerul afacerii sau al companieila fel 

ca și conducătorul administrativ sau politic expun propria filosofie de a conduce  fenomenului 

corupţiei, știut fiind faptul că dacă puterea corupe, puterea absolută corupe absolut. Compromisul 

nu este o negociere cum încearcă să justifice managerul care îl practică cu rol de înșelăciune sau 

corupție, transformându-l din compromis cu respectarea principiilor etice în compromitere, prin 

trecerea graniței dintre etic și lipsit de etică abandonând scopuri majore economice și sociale, 

interese majore ale societății, sacrificând principii morale fundamentale și făcând astfel posibilă 

apariția “mâinilor murdare”. (Coady, 1996)  Orice separație a eticii de afaceri, de administrație și de 

politică prin promovarea necesității imoralității sau prin fatalitatea lipsei de etică naște monștrii 

machiavelici ai minciunii, înșelăciunii, cruzimii și chiar ai crimei... 

O altă direcție contemporană a evoluției imoratității și lipsei de etică managerială este aceea 

de a nu face distincţie între etică şi morală, între morala publică şi cea privată, generalizând hoţia 

justificată, în locul afacerilor oneste și rolului echilibrat instituțional (Nagel, 1998). 

Responsabilitatea managerială pentru consecinţele imoralității și lipsei de etică este semnificativ 

mai ridicată decât răspunderea manifestată de omul care stă în spatele managerului în actele 
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acestuia din viaţa personală sau din viaţa profesională. Managerul cu un minim de etică managerială 

trebuie să protejeze interesele celor pe care îi reprezintă, asigurând soluționarea corectă a problemei 

imparţialităţii morale şi a neutralităţii, eliminând nepotismul, neprofitând de putere în interese 

personale, evitând să devină ilegitim și părtinitor. 

Aristotel a fost iniţiatorul tradiţiei eticii virtuţilor şi al discuţiei teoretice despre virtuţi civice 

conferind eticii o latură necesară practică şi o valoare acţională, fără a transcende individul. Pentru 

ca un manager să nu comită acte nedrepte, în spatele lui trebuie să fie un om drept, care deține 

virtutea corectitudinii, dar mai ales înţelepciunea practică (Aristotel, 1988). După mai mult de două 

milenii Max Weber, în lucrarea Politica - o vocaţie şi o profesie, critică ceea ce el numeşte etica 

scopurilor ultime, în care excesul de puritate obligă omul să colapseze în privinţa consecinţelor. 

Max Weber, de exemplu, preferă etica responsabilităţii fiindcă aceasta accentuează impactul asupra 

consecinţelor, devine relativistă instrumental.  

Michael Slote utilizează termenul de stomac moral (moral stomach), respectiv managerul 

care are un stomac moral deține de fapt calitatea de a-și păstra apartenenţa la afacere sau companie, 

la instuțe sau administrație, la organizațiile politice chiar dacă are o aversiune morală în a-și urma 

cauza: își va ţine toate angajamentele – în afaceri, administrative sau politice cahir  şi atunci când 

va fi în conflict moral cu ele. Simone Weil consideră că moralitatea acţiunii în sfera afacerilor, 

administrației publice sau politicii depinde de onestitatea intelectuală, aptă să te apere de 

automistificare, te face conștient de ce şi cine ești, redefinid care sunt limitele şi posibilităţile 

individuale. Două mari virtuţi cum sunt onestitatea şi umilinţa rămân necesare oricărei persoane 

devenite manager în contextul economiei și al democrației contemporane, capabile să facă omul din 

spatele mangerului să înţeleagă faptul că este el însuși un cetăţean alături de alţi cetăţeni, în rând cu 

ei, dând seama de interesele lor economice, sociale, publice, politice.  

 

3. Un indice statistic al eticii în afaceri: metodologie, rezultate internaționale și discuții 

Construcția unui indice statistic al eticii în afaceri este o realitate în plan european și 

internațional, dar, din păcate, nu se întrevede o inițiativă în acest sens și în România. Într-un astfel 

de deziderat constructiv statistic se pot oferi mai multe exemle aplicate sau pragmatice care ar putea 

avea impact național, pornind de la Indexul de etică al afacerilor (BEI) conceptualizat, dezvoltat și 

realizat în SUA (Tsalikis și Seaton, 2006) și ulterior evaluat și în trei țări din Uniunea Europeană, 

Marea Britanie, Germania, Spania (Tsalikis, & Seaton, 2007). O altă construcție specializată în 

patru dimensiuni importante ale unui indice de etică în afaceri este rezultatul Sondajului național 

privind etica în afaceri (National Business Ethics Survey - NBES), mai ales a celui realizat în SUA 

în 2011 și 2013. 

Indicele de etică în afaceri (Business Ethics Index - BEI) conceptualizat și realizat în SUA 

în 2006 (Tsalikis și Seaton) a fost axat pe măsurători statistice ale sentimentelor consumatorilor, 

concret pe un indice al sentimentului de consum și un indice al încrederii în consum, reliefând patru 

dimensiuni de tip antinomic personal - intermediar și trecut - viitor prin 4 măsurători agregative din 

datele oferite de un număr de 503 interviuri telefonice. Valoarea primului indice de etică în afaceri 

(BEI) a fost calculat statistic și a atins un nivel de 107% în SUA (2006). Acest rezultat indica un 

sentiment global pozitiv față de comportamentul etic în afaceri, relevând concret sentimentele 

consumatorilor față de etica afacerilor americane.  

Deși inițial BEI a fost creat pentru a asigura comparații longitudinale (în același context 

cultural american), în anul 2007, s-a extins în confruntări orizontale (adică între contexte culturale 

diferite) într-o investigație dominată de o perspectivă relativistă. Indicele eticii de afaceri (BEI) a 

fost evaluat orizontal în trei țări sau culturi din Uniunea Europeană (Marea Britanie, Germania, 

Spania) pornind de la aceeași logică metodologică cu eșantioane prelevate de 1001 respondenți în 

Marea Britanie, 1000 respondenți în Germania, 1009 respondenți Spania, extrași din gospodării 

private. Similaritatea metodologică a fost menținută în construcția BEI în sistemul de culegere în 
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SUA și Europa, la fel ca și echivalentele metodologice din practica cercetării de opinie, bine 

dezvoltată atât în SUA, cât și în  țările din Europa de Vest ale UE. 

Cele patru dimensiuni ale indicelui de etică în afaceri pentru cele trei țări au fost comparate 

de Tsalikis și Seaton cu cele din SUA (tabel nr. 1): 
Tabel 1. Dimensiunile comparate ale indicelui de etică în afaceri (BEI) 

 Marea Britanie Germania Spania SUA 

BEI personal/trecut 115,5 111,5 110,6 126,1 

BEI intermediat/trecut 93,8 75,7 73,2 87,3 

BEI personal/viitor 136,0 86,5 105,6 100,4 

BEI intermediat/viitor 133,6 87,5 104,6 96,7 

BEI FINAL 119,7 90,3 98,5 102,6 

Sursa: Tsalikis și Seaton, 2006 și Tsalikis și Seaton, 2007 

Indicii de tip BEI cu valori peste 100% indică sentimentele legate de mediul de afaceri 

înclinate spre partea etică, în timp ce cifrele sub 100 indică sentimentele consumatorilor înclinate 

către partea lipsită de etică. Germanii erau înainte de recesiunea financiară globală cei mai pesimiști 

(chiar excesiv), alături de spanioli, în timp ce britanici erau cei mai optimiști, urmați de americani în 

privința viitorului comportament etic al afacerilor. 

Un alt tip  de indice sau coeficient specific asemeni celor de concentrare /diversificare este 

ușor de dedus dintr-o analiză structural evolutivă a valorilor NBES din 2013 confruntate cu cele din 

2013 (figura nr. 1) o anchetă realizată pe un eșantion de circa 6600 de respondenți cu o eroare de 

reprezentativitate calculată de 1,2%  și un nivel final de încredere de 95% pentru mediul de afaceri 

american: 

 
Sursa: NBES, 2013.Eighth in a Longitudinal Cross-Sectional Study on Workplace Ethics, Ethics Resource Center, p.13, 

available at:  https://www.ibe.org.uk/userassets/surveys/nbes2013.pdf [accesed 18 August 2017] 

O propunere de construcție a unui indice al eticii în afaceri din cele patru dimensiuni 

evaluate, acordând coeficienți egali de ponderare (25%), fiecărei dimensiuni investigate în parte ar 

putea apela la relația de calcul de forma: 

IEA =                                                                                                    (1) 

unde: wi este coeficentul de ponderare al fiecărei dimensiuni urmărite și di reprezintă valoarea 

preocentuală a fiecărei dimensiuni investigate. 

Valorile succesive ale IEA 2011 și IEA 2013 sunt 0,3625 (36,25 %) și 0,335 (33,5%)  care pot fi 

interpretate evolutiv asemeni unui coeficient de concentrare diversificare Gini – Struck care tinde 

spre 0 și denotă un proces de diversificare (implicit o diminuare a tuturor dimensiunilor analizate și 

cuantificate prin pondere evenimentelor care atestă lipsa eticii în mediu lde afaceri. 

https://www.ibe.org.uk/userassets/surveys/nbes2013.pdf
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În linii generale, studiul NBES 2013 arată că un număr semnificativ de comportamente 

manageriale greșite implică mai degrabă un comportament continuu de diminuare a lipsei de etică 

decât simple incidente singulare. Unul din cinci angajați au raportat abaterile de la etică și au au 

suferit represalii manageriale concretizate în diminuarea veniturilor. Circa 4 saalriați din 10 constată 

un comportament managerial greșit succesiv, ceea ce delimitează un model neetic continuu de 

comportament managerial. Interesantă este și constatarea că membrii conducerii sunt responsabili 

pentru șase din zece cazuri de comportament greșit (managerii de rang înalt în 24% din încălcarea 

regulilor observate, managerii de mijloc în 19% din timp, iar supraveghetorii de primă linie în 17% 

din timp (NBES 2013). O formulare cu caracter de legitate a lipsei de etică managerială arată că 

nivelul și frecvența unui management lipsit de etică este corelat cu nivelul de management, orice 

treaptă urcată pe o scară managerială aduce după sine mai multe erori cauzate de lipsa de etică a 

amangerului. Ponderea organizațiilor care beneficiau de o culturi etică puternică atinsese deja 66% 

în 2013, iar acela al companiilor care ofereau formare în domeniul eticii a crescut la 81%. O urmare 

naturală a fost aceea că două trimi din companii au inclus comportamentul etic ca măsură de 

performanță în evaluările angajaților și trei sferturi au comunicat intern și au informat salariații 

despre acțiunile disciplinare atunci când s-au identificat acțiuni manageriale greșite. Formele cele 

mai grave de abateri sau cazuri de management total eronat, cum ar fi falsificarea datelor financiare 

ale organizațiilor și rapoartele publice sau mituirea funcționarilor publici, au fost observate mai rar 

și sunt în relativă scădere anual, totuși trei procente din angajați au declarat că sunt conștienți de 

informațiile înșelătoare privind rapoartele financiare, iar două procente au declarat că au observat pe 

cineva din companie care a oferit mită funcționarilor publici americani. 

NBES 2013 a oferit motive de optimism economiei americane, dar și un plan pentru 

activitatea care a fost realizat. Scăderea constantă și severă a comportamentelor necorespunzătoare 

în companiile din SUA, după 2007 sugerează că există o tendință de diminuare constantă și 

fundamentală în raport cu lipsa eticii, în modul în care managerii americanii se comportă la locul de 

muncă.3 

O anchetă mai recentă a NBES (2016. Bărbați, femei și conducerea etică: influența genului 

asupra tonului dat la vârf) constată că în afaceri bărbații și femeile manager se comportă în moduri 

etice similare, dar femeile se confruntă cu riscuri de apariție a unui management lipsit de etică mai 

mari decât bărbații: Astfel, femeile manager sau lider resimt mai acut presiunea de a compromite 

standardele de etică ale companiei și / sau legea, sunt mai predispuse la represalii pentru raportarea 

abaterilor în SUA.4  

În orice analiză etică, nu trebuie să se omită adevărul că managerii care demonstrează că 

sunt oameni morali, cu un puternic comportament etic au un impact mult mai mare asupra 

atitudinilor angajaților decât toate eforturile deliberate și vizibile de promovare a eticii unei 

companii. Trei dimensiuni factoriale devin relevante în acest sens: a) caracterul managerului dedus 

sau experimentat din contacte sau prin interacțiuni personale; b) modul în care managerul 

gestionează crizele; c) politicile și procedurile adoptate de manager pentru a gestiona compania. 

 

4. Concluzii 

Un management etic în afaceri poate face diferența între succes și eșec. Companiile care 

investesc în etică se bucură de un profit enorm. O mai bună etică a locului de muncă reduce 

riscurile de afaceri, diminuează șansele ca problemele grave de etică să arunce companiile în afara 

cursului și să le distragă de activitatea lor principală și de rolul lor în piață. Managerii organizațiilor 

administrative, dar și managerii companiilor private trebuie să recunoască faptul că linia dintre 

public și privat devine mai puțin clară în fiecare zi, din punctul de vedere etic impunându-se 

dispariția acesteia chiar.  

                                                            
3 NBES, 2013, https://www.ibe.org.uk/userassets/surveys/nbes2013.pdf 
4 http://www.ethics.org/ecihome/research/nbes/nbes-reports/nbes-contact 

https://www.ibe.org.uk/userassets/surveys/nbes2013.pdf
http://www.ethics.org/ecihome/research/nbes/nbes-reports/nbes-contact
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Un lider sau manager care îşi ghidează activitatea după codurile eticii manageriale nu 

trebuie să uite niciodată că deciziile sale trebuie să se bazeze întotdeauna pe principialitate, 

reciprocitate, onestitate, respectarea legilor, încredere, corectitudine, respectarea cuvântului dat, 

responsabilitatea propriilor acte şi toate acestea sunt susţinute de cultura organizaţională a 

companiei. O cultură organizaţională cu caracter pozitiv în care valorile, normele şi regulile etice 

sunt promovate şi susţinute de către manageri și lideri poate avea efectul de model asupra 

angajaţilor companiei si societăţii.  

Deși dreptatea pare a fi conceptul cel mai greu de definit în etica afacerilor, având în vedere 

varietatea situaţiilor sau a factorilor implicaţi în teoria dreptăţii, aceasta s-a format dezvoltând o 

veche afirmație atribuită lui Aristotel, supranumită şi principiul dreptăţii formale: „cei egali trebuie 

trataţi egal, cei inegali, trebui trataţi inegal” care subliniază chiar relativitatea acestei noțiuni. Un 

management în afaceri axat pe dreptate în România ar impune cel puțin trei construcții de indici 

similari cu indicele de etică în afaceri (BEI), pornind de la un indice al managementului etic în 

organizațiile politice (partide, uniuni, alianțe politice etc.), un al doilea dedicat managementului 

eticii firmelor și unul final cu destinație instituțională și administrativă. La final din toate aceste trei 

construcții poate rezulta un indice complex al eticii managementului românesc, care ar fi necesar să 

fie cuantificat continuu în următorul deceniu. 
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Abstract 

The regionalization of Romania is a subject that has been intensely debated over the past two decades and a 

half both in the press and in some scientific papers and events. After the 1992 census, territorial regionalization became 

a statistical reality that was recorded in the first database of regional directories. Subsequently, this was confirmed by 

the accession to the European Union (EU) and remained valid, and Romania is now divided statistically into eight 

regions grouped into four macroregions. In this article, the authors propose several optimization criteria and variants 

for grouping regions in macro-regions and analyze the current statistical viability of indicators that can provide 

optimized statistical grouping. Finally, any macro-regionalization solution would be considered optimal with respect to 

the variants exposed, the decision must be based on rigorous statistical data and information. 

Key words: macroregions, regions, NUTS, economic development 

JEL: C46, C15, N94, O18, R11, R13,  R58 

 

1. Introducere 

Statisticile regionale reprezintă esența sistemului statistic european, tot așa cum regiunea 

constituie unitatea structurală majoră. Natura statisticilor regionale a fot stabilită în anii `70 prin 

negocieri între statele membre ale Comunităților Europene, un rol central revenind Eurostat. 

Clasificarea NUTS 2013 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015 și cuprinde 98 de regiuni de nivel 

NUTS1, 276 de regiuni de nivel NUTS2 și 1343 de regiuni NUTS 3. O unitate administrativă este 

încadrată pe nivelul NUTS corespunzător pe baza unor praguri demografice stabilite pentru a 

asigura comparabilitatea statisticilor regionale (tabelul nr. 1).  
Tabelul 1. Pragurile demografice minime și maxime pentru dimensionarea NUTS 

Nivel Minim Maxim 

NUTS 1 3.000.000 7.000.000 

NUTS 2 800.000 3.000.000 

NUTS 3 150.000 800.000 

Sursa: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/national-structures-eu 

În România, macroregiunile în număr de patru corespund nivelului NUTS 1, regiunile care 

sunt și ele în număr de opt nivelului NUTS 2 iar cele 42 de județe reprezintă unitățile de nivel 

NUTS 3. Macroregiunile și regiunile deși în conformitate cu logica construcției Uniunii Europene 

ar fi trebuit să fie unităţi administrativ-teritoriale reale, nu au o formă proprie de administrare şi nici 

personalitate juridică, existența lor până în acest moment fiind una cu scop statistic. Astfel 

formalizate și delimitate, doar în scop statistic și la nivel național, constituirea lor a vizat asigurarea 

observării, ca proces de culegere și întregistrare de date, elaborării şi diseminării statisticilor 

regionale armonizate la nivelul Uniunii Europene. Pentru structurarea realistă NUTS, ar fi suficient 

pentru România să asigure nu numai ca mărimea medie a regiunilor și macroregiunilor 

corespunzătoare să se situeze în limitele pragurilor, dar și ca administrația într-un proces de dilatare 

inutil la nivel județean (NUTS 3) să fie diminuată semnificativ și acoperită prin modalități concrete 

și constituționale la nivel NUTS 1 și 2, respectând pragurile din tabelul 1,  acceptând că pot să 

existe excepții în cazul unor situații special socio-economice, geografice, istorice, culturale 

saulegate de mediu și în cazul țării noastre. Orice reorganizare potențială ar trebui să asigure în final 

o comparabilitate a marii majorități macroregionale și regionale demografice și chiar de suprafață, 

în general. Un alt principiu al construcției regionale a UE este conferit de disponibilitatea datelor și 

                                                            
1 Prof. univ. dr. hab., Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept, Universitatea din Piteşti, gsavoiu@yahoo.com  
2 Lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept, Universitatea din Piteşti, taicumarian@yahoo.com  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/national-structures-eu
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capacitatea de implementare a politicilor în corelație cu asigurarea unei diviziuni administrative 

teritoriale eficiente în statele membre. 

Nevoia de a respecta principiile administrative ale Uniunii Europene și, mai ales, asigurarea 

unei administrații naționale comparabile european, în paralel cu asigurarea și în Constituția 

României a unui set de regiuni și macroregiuni reale ca forță și diviziune administrativă, constituie 

argumente semnificative ale autorilor în redactarea acestui articol. 

 

2. Macroregiunile, regiunile și destructurarea lor la nivel de județ în România 

În figura nr. 1 și corespunzător acesteia în tabelul nr. 2 sunt expuse sintetic structurile 

macroregionale, regionale și județene actuale a căror analiză statistică este oricând un prilej   bine 

venit al unei reorganizări substanțiale a structurii administrative a unui stat membru, cum este și 

cazul României (http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/overview). Modificările aduse NUTS în 

România se pot realiza oricând, chiar fără a ține cont de cei trei ani ca interval standardizat și pot fi 

adoptate noi unități NUTS 1 și NUTS 2 la intervale chiar mai mici (așa cum în 2014, la un singur an 

după revizia din 2013, acest lucru a fost posibil pentru Portugalia): 
Figura 1. Corespondența dintre macroregiuni (stânga) și microregiuni (dreapta) 

  
Sursa: eDemos - Sistem informational statistic in profil teritorial  http://www.insse.ro/cms/ 

Nota* Corespondența dintre macroregiuni și regiuni este dată de relațiile: 1 =  Nord-Vest + Centru; 2 =  Nord-Est + 

Sud-Est; 3 =  Bucureşti – Ilfov + Sud – Muntenia; 4 =  Vest + Sud-Vest Oltenia 

Cea mai densificată regiune prin număr de județe constituente o reprezintă regiunea RO31 

Sud – Muntenia (șapte județe) și cea mai redusă structural este RO32 Bucureşti – Ilfov (cu numai 

două subunități NUTS3), iar împreună, acestea două formează macroregiunea III (RO3) așa cum 

rezultă din tabelul nr.2: 
Tabelul 2. Detalierea la nivel NUTS 3 a structurii regionale a României 

RO1 Macroregiunea I RO3 Macroregiunea III 

RO11 Nord-Vest RO31 Sud – Muntenia 

 RO111 - Bihor 

RO112 - Bistrita-Nasaud 

RO113 - Cluj 

RO114 - Maramures 

RO115 - Satu Mare 

RO116 - Salaj 

 RO311 - Arges 

RO312 - Calarasi 

RO313 - Dâmbovita 

RO314 - Giurgiu 

RO315 - Ialomita 

RO316 - Prahova 

RO317 - Teleorman 

RO12 Centru RO32 Bucureşti – Ilfov 

 RO121 - Alba 

RO122 - Brasov 

RO123 - Covasna 

RO124 - Harghita 

RO125 - Mures 

RO126 - Sibiu 

 RO321 - Bucuresti 

RO322 - Ilfov 

 

RO2 Macroregiunea II RO4 Macroregiunea IV 

RO21 Nord-Est RO41 Sud-Vest Oltenia 

http://edemos.insse.ro/portal
http://www.insse.ro/cms/
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 RO211 - Bacau 

RO212 - Botosani 

RO213 - Iasi 

RO214 - Neamt 

RO215 - Suceava 

RO216 - Vaslui 

 RO411 - Dolj 

RO412 - Gorj 

RO413 - Mehedinti 

RO414 - Olt 

RO415 - Vâlcea 

 

RO22 Sud-Est RO42 Vest 

 RO221 - Braila 

RO222 - Buzau 

RO223 - Constanta 

RO224 - Galati 

RO225 - Tulcea 

RO226 - Vrancea 

 RO421 - Arad 

RO422 - Caras-Severin 

RO423 - Hunedoara 

RO424 - Timis 

 

Surse: http://publications.europa.eu/code/en/en-5001000.htm  și  http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/ overview 

 

3. Metode și surse de date 

Pe baza datelor teritoriale disponibile în statistica oficială a EUROSTAT se poate realiza o 

analiză în timp și spațiu a principalilor indicatori economici care caracterizează dezvoltarea la nivel 

regional, implicit fenomene de ierarhizare, concentrare și diversificare, urmărind tendințe care să se 

armonizeze cu conceptele UE de convergență și coeziune.  

Corrado Gini a propus măsurarea gradului de uniformitate prin relația: 

 
unde gi reprezintă ponderea elementului ”i” în totalul populației analizate, iar domeniul de 

apartenență al valorii lui G este: 

[  

Atunci când cele „n” elemente dețin ponderi egale într-o populație bine delimitată, repartiţia 

structurală devine uniformă cu valoarea G =   şi când acestea se concentrează la nivelul unui 

singur element sau cele mult două component structurale, atunci G = 1 sau tinde spre valoarea 1. 

Variabilitatea limitei inferioare a coeficientului Gini, în raport cu cele „n” elemente analizate, 

determină o relativă dificultate în utilizarea lui în comparaţiile temporale sau spațiale. Pentru 

eliminarea acestui inconvenient, au fost concepute mai multe procedee  dintre care cel mai util și 

mai eficient prin limitetele și, de aici și utilitatea lui, este cel propus de R. Struck [Săvoiu, 2013]: 

                                                    (3) 

Dacă valoarea coeficientului Gini-Struck tinde către 1, atunci indică un grad ridicat de 

concentrare a structurilor populației investigate dezvăluind un fenomen de monopolizare, iar dacă 

valoarea coeficientului tinde către 0, dezvăluie un grad avansat de diversificare sau uniformizare a 

structurii populației analizate, o tendință de atomizare reală [Săvoiu, Crăciuneanu, Țaicu, p. 3]. 

O analiză descriptivă a omogenității, asimetriei și normalității distribuțiilor valorilor 

regionale completează informațiile anterioare iar o ierarhizare a două echilibre majore, piața muncii 

și coeziunea veniturilor, realizate prin indicatori semnificativi subliniază necesitatea optimizării 

organizării regionale și macroregionale în România, conform datelor definitive ale anului 2015. În 

paralel, conform datelor publicate de Comisia Națională de Prognoză, rata șomajului și câștigul 

salarial mediu sunt analizate în toate regiunile de dezvoltare ale României, în perioada 2015-2020, 

pornind de la indicatorul realizat la cel prognozat. 

 

4. Rezultate și discuții 

Plecând de la datele publicate pentru perioada 2015-2020 de Comisia Națională de 

Prognoză, prin care s-a estimat valoarea produsului intern brut pentru fiecare macroregiune cu 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/
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scopul de a determina valorile coeficientului Gini-Struck [Săvoiu, Iorga-Simăn, Crăciuneanu, 2012, 

pp.6-7], după relația (3), unde gi reprezintă ponderea produsului intern brut al județului ”i” în PIB – 

ul macroregiunii așa cum este conturată pe hartă în prezent (tabelul nr. 3):.  
Tabelul 3. Valorile coeficientului Gini-Struck calculat pe baza valorilor PIB pentru macroregiunile României 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Macroregiunea I 0.17376 0.17507 0.17465 0.17410 0.17353 0.17308 

Macroregiunea II 0.19614 0.19854 0.19782 0.19755 0.19711 0.19653 

Macroregiunea III 0.57681 0.57939 0.57853 0.57762 0.57694 0.57609 

Macroregiunea IV 0.20413 0.20576 0.20487 0.20431 0.20368 0.20290 

Sursa: Prelucrările autorilor pe baza datelor Comisiei Naționale de Prognoză  (http://www.cnp.ro/) 

Valorile coeficientului Gini-Struck calculate pentru macroregiunile României pe baza 

datelor publicate de Comisia Națională de Prognoză (CNP) pentru perioada 2015-2020 înregistrează 

un nivel apropiat, cu o singură excepție: ponderea mare a produsului intern brut generat de 

municipiul București, care determină valoarea mare a coeficientului Gini-Struck pentru 

Macroregiunea 3. Totodată trendul de diversificare maxim și de ezvoltare economică în spirit 

coeziv și, implicit, durabil se remarcă în cadrul macroregiunii 1. Luând în calcul datele prognozate 

de CNP, se observă că valorile acestui coeficient nu se modifică semnificativ în cei șase ani supuși 

analizei, ceea ce înseamnă păstrarea decalajelor actuale între economia județelor, fapt ce ar trebui 

corectat cât mai urgent, conform principiilor convergenței și coeziunii. Coborând analiza la nivelul 

fiecărei regiuni în parte de această dată conform tabelului nr. 4 polarizarea între județe și 

concentrarea în câteva dintre ele sunt mult mai evidente ca realități ce descriu atât eterogenitatea 

actualei structuri regionale a României, cu impact negativ pe termen scurt și mediu, cât și nevoia 

unei optimizări prompte printr-o altă soluție de regionalizare a țării noastre. 
Tabelul 4. Valorile coeficientului Gini-Struck calculat pe baza valorilor PIB pentru regiunile de dezvoltare a 

României 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nord-Vest 0.29541 0.29920 0.29785 0.29704 0.29619 0.29558 

Centru 0.20849 0.20732 0.20754 0.20692 0.20632 0.20574 

Nord-Est 0.20090 0.20308 0.20347 0.20393 0.20442 0.20496 

Sud-Est 0.34474 0.35016 0.34891 0.34838 0.34763 0.34664 

Sud-Muntenia 0.29759 0.29947 0.29914 0.29868 0.29774 0.29633 

Bucuresti-Ilfov 0.80265 0.80264 0.80216 0.80135 0.80074 0.79997 

Sud-Vest Oltenia 0.20623 0.20330 0.20374 0.20385 0.20387 0.20375 

Vest 0.32985 0.32960 0.32861 0.32781 0.32691 0.32572 

Sursa: Prelucrările autorilor pe baza datelor Comisiei Naționale de Prognoză (http://www.cnp.ro/) 

Se observă că valorile coeficientului Gini-Struck calculate pe baza valorilor PIB la nivelul 

regiunilor de dezvoltare ale României variază între 0,2 în cazul regiunii Nord - Est și 0,8 în cazul 

regiunii București - Ilfov. Populația regiunilor este pronunțat eterogenă (coeficentul de omogenitate 

fiind de 58,6%, cu mult peste limita admisibilă), cu o valoare a testului Jarque - Bera de 6,41, 

situată peste limita de 5,99, limita admisă unui prag de semnificație de 0,05. În cazul regiunii 

București-Ilfov, valoarea mare a coeficientului este determinată de valoarea PIB-ului generat de 

municipiul București, la un nivel mediu al UE, dar în mod disproporționat de mare față de valoarea 

PIB-ului generată atât în județul Ilfov, cât și în alte regiuni de alte județe. O optimizare printr-o 

nouă formulă de structurare regională și macroregională are capacitatea de a remedia aceste aspecte. 

Din datele publicate de Comisia Națională de Prognoză (tabelul nr. 5), rezultă că se așteaptă un 

trend de diminuare a ratei șomajului pentru perioada 2015-2020, de la 5,0% la 3,4% și cu un ecart 

de 6,4% în 2015 (ca rezultat plasat între 1,8 % în cazul regiunii București-Ilfov care are oricum un 

șomaj nesemnificativ și 8,2% în cazul regiunii Sud-Vest Oltenia care se confruntă în prezent cu cea 

mai mare rată a șomajului dintre regiunile de dezvoltare). Acest ecart între județe ca nivel al ratei de 

șomaj scade, dar într-un ritm mult mai lent la 5% în 2020. Polarizarea și tendințele de eterogrnitate 

regională sunt mult mai evidente la acest indicator care are un rol esențial în politica de coeziune 

socială. 
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Tabelul. Rata regională a șomajului înregistrat la sfârșitul anului (%) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total economie 5.0 4.8 4.3 4.0 3.7 3.4 

Nord - Vest 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 

Centru  4.7 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 

Nord - Est 6.3 6.4 5.8 5.5 5.3 5.0 

Sud - Est 6.6 6.5 6.1 5.9 5.7 5.2 

Sud Muntenia 6.6 6.2 6.0 5.6 5.4 5.1 

Bucuresti - Ilfov 1.8 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 

Sud – Vest Oltenia 8.2 8.1 7.4 6.9 6.5 6.3 

Vest 3.0 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză (http://www.cnp.ro/) 

Analizând anii limitativi ai prognozei, valoarea reală din 2015 și valoarea prognozată a 

anului 2020, împreună cu ierarhiile regionale nu apar schimbări de poziții ca urmare a unor procese 

așteptate de coeziune socială interregională, rangurile păstrându-se la un nivel aproape identic sau 

destul de asemănătoare între ele (tabelul nr. 6) 
Tabelul 6. Ierarhia regiunilor de dezvoltare în funcție de rata șomajului înregistrat,  la sfârșitul anilor 2015 și 

2020  (%) 
 2015 2020 

 
Valoare Rang Valoare Rang 

Total economie 5.0 - 3.4 - 

Nord - Vest 3.4 3 2.4 3 

Centru  4.7 4 3.6 4 

Nord - Est 6.3 5 5.0 5 

Sud - Est 6.6 6-7 5.2 7 

Sud Muntenia 6.6 6-7 5.1 6 

Bucuresti - Ilfov 1.8 1 1.3 1 

Sud – Vest Oltenia 8.2 8 6.3 8 

Vest 3.0 2 2.1 2 

Sursa: Prelucrările autorilor pe baza datelor publicate de Comisia Națională de Prognoză (http://www.cnp.ro/) 

Datele privind câștigul salarial mediu net lunar prognozează creșteri de 54 % în perioada 

2015-2020 și o singură schimbare semnificativă de locuri în partea inferioară a ierarhiei, regiunea 

Sud-Vest Oltenia, care va ocupa ultimul loc în anul 2020, față de locul 5 în anul 2015 (tabelul nr.7):  
Tabelul 7. Câștigul salarial mediu net lunar în regiunile României 

 2015 2020 

 
Valoare Rang Valoare Rang 

Total economie 1859 - 2864 - 

Nord - Vest 1618 6 2576 5 

Centru  1661 4 2587 4 

Nord - Est 1562 8 2497 6 

Sud - Est 1600 7 2479 7 

Sud Muntenia 1708 3 2687 3 

Bucuresti - Ilfov 2645 1 3969 1 

Sud – Vest Oltenia 1622 5 2442 8 

Vest 1787 2 2750 2 

Sursa: Prelucrările autorilor pe baza datelor publicate de Comisia Națională de Prognoză (http://www.cnp.ro/) 

Aceeași tendință de eterogenitate și anormalitate distribuțională se regăsește și în ceea ce 

privește prognoza câștigului salarial mediu, unde și ierarhiile se mențin între 2015 și 2020, fără a fi 

semnalate procese necesare de omogenizare sau convergență a veniturilor în actualul context 

regional. 

 

5. Concluzii 

În general, macroregiunile și regiunile României nu dețin niciun impact real administrativ, 

vechile organizări de tip NUTS 3, axate pe județe, fiind acele subunități teritoriale acoperite 

constituțional cu obligații și drepturi administrative în prezent. Aceste macroregiuni și regiuni așa 
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cum sunt delimitate și azi nu oferă o perspectivă optimistă, care să respecte principiile de 

convergență și coeziune specifice dezvoltării durabile în spațiul UE, iar prognozele arată o tendință, 

uneori chiar mai pronunțată decât în prezent, de monopolizare sau concentrare, simultan cu una 

excluziune socială. O exemplificare a unei distribuții de frecvențe revelatoare pentru anormalitatea 

ce caracterizează populația regională a României, o constituie distribuția valorilor PIB-ului (figura 

nr. 2) 
Figura 2. Distribuția regională anormală a valorilor PIB-ului în 2015 

 
Sursa: Realizat de autori cu ajutorul pachetului de programe EViews 

Articolul subliniază necesitatea unor noi organizări administrative, regionale și 

macroregionale apte să asigur tendințe de omogenitate inter- și intraregional, inter- și 

intramacroregional, apte să aducă procese de convergență și să favorizeze incluziunea, în paralel cu 

diminuarea severă a numărului de funcționari publici ineficienți. 
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Abstract 

Knowledge is not a science yet, as well as the fact that a person who possesses knowledge towards a subject 

can not be declared a scientist. Knowledge is only a part of the science, a products of the scientific activity which 

appears when a research project has already been absorbed by its result.  

If the science is reduced to knowledge and its products, this optic suggests teaching science as a product, 

reducing the education process to transmitting and absorbing the results and the information acquired. On the contrary 

case, the intendment of science as process and method, without underestimating the importance of products and 

knowledge, proposes the assimilation of science as process and method of exploring the reality, as well as searching, 

investigating and elaborating new pieces of information, already known by the humankind, for students through their 

own efforts. 

Key words: academic education, development of the economic expert, aptness, development of intelligence, 

interaction, designing the active and creative learning 

JEL: A2 

 

1. Introducere 

Într-un context de învăţământ, pentru o astfel de filosofie cu orientare puternic pragmatică, 

pentru care cunoaşterea înseamnă aplicare, utilizare, identificare şi rezolvare de probleme, o 

cunoaştere teoretică, disociată de capacitatea de a acţiona şi de a aplica, nu este de ajuns pentru a 

produce asimilarea de cunoştinţe. O astfel de filosofie este favorabilă dezvoltării unui învăţământ 

aflat în contact strâns şi permanent cu realitatea; a unui învăţământ pus în serviciul promovării 

dezvoltării economice şi social-culturale; un învăţământ care urmează să impună un rol motor în 

transformarea socială. Un învăţământ care acordă prioritate cunoaşterii şi acţiunii, transformării 

cunoaşterii în acţiune şi transformării acţiunii în cunoaştere, capabil,  deci,  să pregătească studenţii 

de aşa manieră încât să poată face faţă problemelor practice cu care se vor confrunta mai târziu, în 

viaţă, în activitatea lor profesională, problemelor neprevăzute ale viitorului. Adică, să pregătească 

specialişti-economişti cu competenţe intelectuale şi profesionale pe măsura cerinţelor unei societăţi 

întemeiate pe cunoaştere, pe „ştiinţifizarea” activităţii specifice domeniilor economice, pentru 

reuşita în viaţă şi pentru reuşita profesională a viitorilor absolvenţi. De altfel, aceasta poate fi şi 

semnificaţia trecerii de la o paradigmă mai veche, cea a „conţinutului” învăţământului, axat mai 

mult pe „a şti”, pe cunoştinţe, la cea de „curriculum” care vorbeşte mai mult de competenţe, de 

capacităţi, cu accent, deci, pe „a şti să faci”, „să aplici ceea ce ştii”. 

Este evident că o astfel de concepţie presupune o altă abordare a formaţiei individuale. O 

abordare care face să dispară vechea dihotomie dintre teorie şi practică, dintre „a şti” şi „a face”; 

care pune problema asimilării unei învăţături mai armonioase, a unei educaţii mai echilibrate, în 

cadrul căreia formaţia intelectuală să se împletească strâns cu formaţia practică studiile teoretice 

mai aprofundate să se îmbine organic cu studiile de înaltă specializare profesională, în ideea de a se 

preveni eventuala formare a unor simple tehnologii cu vederi înguste, pe primul plan urmând să fie 

pusă totdeauna dezvoltarea capacităţii generale de gândire şi de judecată independentă [5]. 
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2. Cunoştinţele nu sunt încă ştiinţă 

Integrarea, sub o formă şi la o scară corespunzătoare a cunoştinţelor teoretice, a aplicării lor 

şi a practicilor care le sunt asociate, este, fără îndoială principala pârghie în schimbarea calitativă a  

educaţiei universitare, căci este vorba de punerea în valoare a contribuţiei de nepreţuit a practicii la 

construirea cunoaşterii şi a exprimării personale. 

Dar o schimbare de concepţie a fost determinată şi de un alt aspect. De exemplu, multă 

vreme, ştiinţa era privită ca ceva static, gata construit, o „sumă de cunoştinţe”, un ansamblu de 

adevăruri elaborate, un bilanţ de produse finite, confundată cu teoriile date, cu formulele 

matematice, cu proiectele, cunoştinţele existente. Era o concepţie moştenită dintr-o perioadă istorică 

în care ştiinţa era pur speculativă, când  îşi vedea menirea în construirea ideală a lumii şi nu în 

transformarea ei. 

În accepţia actuală cunoştinţele nu sunt încă ştiinţă, aşa cum un om care posedă cunoştinţe 

nu poate fi considerat un savant. Cunoştinţele sunt doar o parte a ştiinţei, un produs al activităţii 

ştiinţifice care a apărut atunci când un proces al cercetării deja s-a consumat în rezultatul său. Acest 

rezultat, care capătă formă de „cunoştinţe” reintră, mai departe, ca materie primă într-un „proces de 

producţie” de noi cunoştinţe. Şi mereu aşa, acestea sunt antrenate din nou în activităţi ştiinţifice, 

într-un ciclu practic nelimitat de „producţie” ştiinţifică. Prin urmare, ştiinţa contemporană nu mai 

reprezintă doar nişte cunoştinţe în sine, ci este un ansamblu continuu restructurat, o producţie de 

cunoştinţe; este ceva care se elaborează fără încetare; este un veşnic „antrenament al gândiri”, o 

activitate de căutare permanentă, o luptă necontenită cu ceea ce încă nu este cunoscut; este un 

proces de creaţie de noi cunoştinţe şi o metodă de obţinere a acestora, aşa cum susţine G. N. 

Volkov [14]. Cunoştinţele apar şi se dezvoltă pe calea „obiectivării” funcţiilor de gândire ale 

activităţii umane în concepte, idei, teorii, legi, principii etc. Astfel de produse devin instrumente de 

cunoaştere şi transformare continuă a realităţii. În alţi termeni, ştiinţa nu constă în adevărurile deja 

cunoscute, ci în căutarea lor, în activitatea de experimentare şi de cercetare care urmăreşte 

cunoaşterea şi folosirea legilor naturii şi ale societăţii. Ştiinţa contemporană nu reprezintă 

cunoştinţe în sine, ci activitatea societăţii consacrată producerii de cunoştinţe  

Dar ce repercusiuni poate avea o asemenea schimbare de concepţie profund constructivistă? 

Este evident că, dacă ştiinţa este redusă la cunoştinţe, la produsele ei, această optică 

sugerează predarea ştiinţei ca produs, reducerea procesului de învăţământ la transmiterea şi 

asimilarea rezultatelor ştiinţei, a cunoştinţelor de-a gata constituite. Şi invers, interpretarea ştiinţei 

ca proces şi metodă, în primul rând, fără a subestima importanţa produselor a cunoştinţelor, 

propune însuşirea ştiinţei ca proces şi metodă de explorare a realităţii, de căutare, de investigare şi 

de elaborare a cunoştinţelor noi pentru student cunoscute deja pentru omenire, prin eforturi proprii, 

pe cât posibil, a acestora. În accepţia psihopedagogiei moderne, construcţia cunoştinţelor revine 

subiectului-cunoscător, studentului, care ia parte esenţial şi efectiv la obţinerea acestor produse ale 

eforturilor proprii, pe cât posibil. Acesta este un argument ca problematica învăţării să se mute la 

nivelul funcţionării cognitive şi afective, mai mult decât la cel al rezultatelor sau produselor. 

În fine, un asemenea efort de producere de cunoştinţe este privit un proces care 

participă la un alt proces, infinit mai complex, cel al formării studentului prin cunoaştere. 

Se are în vedere o cunoaştere orientată spre individ, o cunoaştere care porneşte de la 

individ şi se reîntoarce spre individ, ca,  prin efect cumulativ şi restructurări continue, să se  

avanseze, pe o spirală a modelării profilului spiritual al personalităţii acestuia. 

În condiţiile unei evoluţii rapide a cunoaşterii şi a societăţii, în general, multe dintre 

cunoştinţele şi practicile valabile astăzi, mâine vor fi depăşite, învechite. Este de aşteptat ca într-o 

perioadă marcată de atâtea şi atâtea mutaţii tehnologice şi de apariţia unor noi forme de organizare a 

muncii competenţele specifice sa devină şi ele rapid depăşite. Nevoia de reactualizare şi nevoia de 

învăţare continuă vor fi în creştere. Dar, ceea ce este cel mai important este faptul că nevoile de 

cunoaştere şi de acţiune ale societăţii şi ale membrilor ei vor fi altele decât cele de până acum. 

Viitorul creează cerinţe din ce în ce mai înalte. De exemplu, oricât de bună ar fi pregătirea teoretică, 
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selecţia cunoştinţelor pertinente şi utilizarea lor în rezolvarea situaţiilor noi vor face apel la un 

ansamblu de aptitudini intelectuale şi abilităţi de grad înalt; la structuri mentale de ordin superior 

pe măsura unor cerinţe mai largi de adaptare şi mobilitate. De cea mai mare trecere se vor bucura 

dezvoltarea  şi modelarea inteligenţei, înţeleasă a fi, nu ca până acum, o capacitate unică, ci o 

multitudine de potenţialităţi sau de tipuri de inteligenţă, de la cea logico-matematică, lingvistică, 

spaţială până la cea muzicală şi kinetică, interpersonală şi intrapersonală [6] implicate în atât de 

multe domenii; ca şi dezvoltarea capacităţii de învăţare, cea mai omenească dintre capacităţile 

umane. 

Dacă, aşa cum arată Gardner, inteligenţa este multilaterală, atunci, clasificarea studenţilor în 

funcţie de o singură direcţie nu îşi mai găseşte justificare. Şi nici organizarea învăţării în acelaşi 

mod nu mai este potrivită. Ca atare, funcţia instituţiei de învăţământ superior ar fi aceea de a 

detecta şi de a întări potenţialul studentului în direcţia sau în direcţiile în care îl favorizează 

dezvoltarea inteligenţei lui, ceea ce ar duce la întărirea personalităţii şi a realizării studentului. 

 

3. Capacităţi şi atitudini ale studenţilor 

O atenţie deosebită se va acorda dezvoltării capacităţii exploratorii, a capacităţii de a 

identifica şi rezolva probleme, aptitudini de analiză a problemelor complexe, semnificative pentru 

individ şi colectivitate, aptitudinii de a sesiza miezul acestor probleme şi de a găsi mijloacele 

adecvate de rezolvare a lor şi, fireşte, dezvoltării gândirii critice legată de soluţionarea problemelor, 

implicată în procesul inventivităţii şi al creativităţii. Aceasta este, de altfel una din principalele 

inovaţii ale învăţământului modern  - aceea de a favoriza o învăţare axată pe probleme, deduse din 

situaţiile trăite, ivite în practică, autentice. Vehicularea unor cunoştinţe teoretice, aşa cum am mai 

precizat, dar şi a unor structuri de cunoştinţe înalt integrate, vor reclama, de asemenea, o mai mare 

supleţe intelectuală, capacităţi mai elevate de abstractizare şi generalizare, de sinteză, dar şi de 

transfer, ceea ce se estimează, va avea darul să faciliteze studierea unor conţinuturi mult mai 

pretenţioase, multe dintre ele pentru prima dată integrate curriculum-ului educaţional. Dar şi alte 

aptitudini şi capacităţi, precum aptitudinea pluri- şi interdisciplinară, capacitatea de anticipaţie, de 

planificare şi organizare, intuiţia, spiritul întreprinzător, de iniţiativă şi creativitate vor deveni 

indispensabile pentru a putea accede o funcţie socială şi pentru a putea să fie menţinute în condiţii 

performante. 

Toate acestea se manifestă în asociaţie cu o serie de alte capacităţi cum ar fi acelea de a 

lucra cu ceilalţi în mod cooperativ şi constructiv (de a lucra, în echipă), de a comunica în mod clar 

cu alţii, de a întreţine un dialog fructuos, de a manifesta deschidere la lumea înconjurătoare; sau în 

asociere cu diferite calităţi umane aşa cum ar fi o voinţă puternică, cutezanţă şi încredere în sine, 

perseverenţă şi responsabilitate, autonomie în luarea deciziilor şi integrare socială, rezistenţa la 

situaţii de descurajare,  ca să amintim doar câteva dintre acestea. Altele vor fi, aşadar, opţiunile, 

priorităţile, valorile şi finalităţile spre care îşi va îndrepta atenţia învăţământul. Aceste alte 

necesităţi vor fi cele care vor modela viitorul învăţământului. Dezvoltarea funcţiilor cognitive 

superioare tinde să devină astfel un obiectiv prioritar şi fundamental, să reprezinte cheia unui 

învăţământ eficient. În perspectivă, educaţiei cognitive are toate şansele să devină astfel una dintre 

cele mai importante tentative de a regândi pedagogia în primele decenii ale acestui secol şi de 

mileniu, un demers ce se înscrie în ceea ce s-ar putea numi căutarea contemporană a opţiunilor şi a 

soluţiilor educaţionale.  

O problemă se pune, totuşi, şi anume: „Cum vor putea să fie dezvoltate aceste structuri 

mentale superioare? 

Un prim răspuns ar putea indica: prin acţiune,  meditaţie şi metacogniţie. Cel puţin aşa lasă 

să se întrevadă cele mai recente achiziţii din ştiinţele ce au ca obiect omul şi societatea, cu 

deosebire, de psihologie. Ceea ce tind să sugereze aceste date este faptul că dezvoltarea cognitivă 

implică  acţiunea (activismul) subiectului, influenţele mediului înconjurător, în principiu mediaţia 

socială şi  învăţarea cognitivă.  
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În principal, explicarea surselor teoretice ale activităţii de stimulare şi dezvoltare ale acestor 

dimensiuni trebuie căutate, prin urmare, în cercetările lui: 

▪ Piaget - pentru care inteligenţa se construieşte de-a lungul activităţii subiectului 

(constructivismul psiho-genetic), 

▪ Vîgotsky şi Bruner - adepţi ai mediaţiei sociale (ai constructivismului socio- 

genetic), 

▪ Flavell, Stenberg, Brown, Campione şi Borknoski, promotori ai învăţării 

metacognitive. 

 

4. Atitudinea de a învăţa singur 

În strânsă legătură cu aceste evoluţii se constată, totodată, o accentuare a nevoii şi a dorinţei 

de a învăţa mai mult şi pe cont propriu, ca efort autohton, încât există tendinţa de generalizare a 

unui alt stil de cunoaştere şi de viaţă. Un stil axat pe trebuinţa de înnoire continuă a propriei 

cunoaşteri printr-un efort personal neîncetat. Aceasta echivalează cu o reconsiderare „a face” „a 

fi”, ca valorificare a cunoaşterii avansate. Un efort de apreciat, fără îndoială, care deschide 

perspectiva dezvoltării aptitudinii de a învăţa singur,  de instruire autonomă, independentă. Astfel 

de sisteme de autodidaxie vor câştiga în extensiune, deoarece însuşirea pe această cale a 

cunoştinţelor răspunde mai bine unor motivaţii interioare de formaţie şi de autodepăşire, de 

autodesăvârşire, fiecare individ având posibilitatea să-şi cultive şi să-şi pună mai bine în valoare 

propriile-i capacităţi şi aptitudini. Urmând această direcţie, individul are toate şansele să devină 

autorul propriului său progres intelectual, cultural şi profesional, să joace un rol din ce în ce mai 

activ în dezvoltarea propriilor facultăţi cognitive, a propriei formaţii. 

Din punct de vedere psihologic şi pedagogic transpunerea în viaţă a acestui deziderat are o 

semnificaţie cu totul aparte – aceea a trecerii spre un stadiu calitativ nou în ceea ce priveşte 

atitudinea faţă de învăţătură. Un salt care cere viitorului absolvent să fie versat în învăţarea 

autodirijată şi să dovedească iniţiativă şi răspundere, un mod superior de-a se integra unui curent 

specific societăţii contemporane. Acesta este şi motivul pentru care dezvoltarea învăţării şi 

„învăţarea învăţării”  devin unul din obiectivele prioritare ale învăţământului postmodern.  

În fine, oricât de departe se va merge cu „educaţia cognitivă”, nu trebuie să uităm că 

dezvoltarea capacităţilor intelectuale nu pot fi separate de dezvoltarea capacităţilor emoţionale; 

dezvoltarea gândirii teoretice, a raţiunii, de cultivarea intuiţiei şi a sensibilităţii afective; 

funcţionarea intelectuală, de suportul ei afectiv-emoţional care o susţine şi o energizează. Şi 

aceasta din simplul motiv că nu există comportament cognitiv, pur cognitiv, fără să implice şi o notă 

de afectivitate. În alţi termeni, putem spune că educaţia cognitivă nu este numai cognitivă în 

obiectivele sale. Se estimează că se poate ajunge la ameliorarea capacităţilor cognitive făcându-se 

apel la o serie de caracteristici personale pozitive, aşa cum ar fi, de exemplu, o mai mare nevoie de 

reuşită, o motivaţie intrinsecă mai puternică, o imagine de sine mai bine conturată, aspecte care ţin 

de dezvoltarea unei motivaţii afective, de natura să orienteze şi să ghideze comportamentele 

individuale. În acest sens, cunoaşterea afectivă ar putea să devină parte complementară obligatorie 

a cunoaşterii ştiinţifice; dezvoltarea inteligenţei afective, să însoţească dezvoltarea celorlalte forme 

ale inteligenţei, deja amintite; educaţia cognitivă, să fie însoţită de o educaţie emoţională pe 

măsură.  

În sensul celor relevate până aici, este de aşteptat astfel o transformare progresivă a 

sistemelor procesuale sau didactice îndreptându-se spre dezvoltarea unor competenţe şi calităţi de 

un nivel mai înalt, posibil a fi atinse în forme de instruire mai înalte. 

Primul nivel, cel cognitiv, este alcătuit din elemente de conţinut, cu valoare de acţiune  

imediată: informaţii, cunoştinţe, noţiuni, idei, teorii, operaţii mintale, abilităţi intelectuale şi 

psihomotrice - toate ca elemente distincte asemănătoare unor elemente ce dau fundament culturii 

generale şi, de la o anumită vârstă, formaţiei specializate, profesionale a individului.  
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Acestora li se asociază diferitele facultăţi mintale precum percepţia, memoria, gândirea, 

inteligenţa, imaginaţia, capacităţi rezolutive, funcţii ale limbajului etc. angajate în asimilarea şi 

perfecţionarea respectivelor achiziţii. 

Al doilea nivel, cel metacognitiv, este compus din cunoştinţe metacognitive: cunoştinţe 

despre starea propriei cunoaşteri, despre modul propriu de a gândi, de a memoriza, de a înţelege 

etc.; capacităţi de a conştientiza şi explica propria funcţionare a minţii şi a progreselor cunoaşterii; 

capacităţi de a conştientiza şi stăpâni propriile activităţi de învăţare - capacităţi de autoobservare, 

de autocontrol (monitorizare), de autoreglare şi reorientare a propriilor procese de învăţare 

(cunoaştere) etc. în perspectiva ajungerii la autodirijarea propriei învăţări şi la autopropunerea unor 

programe individuale de studiu. În concluzie, se poate spune că acest nivel este alcătuit din 

elemente de acţiune pe termen lung de tipul unor funcţii şi capacităţi implicate în „cunoaşterea 

propriei cunoaşteri” şi a reuşitei acestei activităţi. 

În fine, cel de al treilea nivel, cel paradigmatic sau epistemic, presupune aptitudini de 

investigaţie ştiinţifică, diferite capacităţi specifice iniţierii şi organizării unui demers ştiinţific, 

experimental, într-un domeniu sau altul al cunoaşterii ştiinţifice, ai acţiunii sau tehnicii etc., 

respectiv capacităţi care susţin afirmarea spiritului ştiinţific, al căutării şi descoperirii, al invenţiei 

de soluţii sau alternative etc.  

 

5. Cognitivism şi constructivism în învăţământul universitar 

Actualmente - modelul informaţional conceput şi organizat în jurul unei paradigme 

cognitive, este cel al informaţiei. Este reflexul firesc al intrării noastre într-o nouă epocă istorică, 

epoca informaţiilor şi a informatizării într-un ritm extrem de rapid, resimţit în toate domeniile 

sociale; epoca inteligenţei artificiale şi a utilizării calculatorului; epocă în care omul este văzut 

pentru prima dată ca o centrală de prelucrare a informaţiei, ca un „supercalculator”, cu motivaţia că 

informaţia produce putere. 

Acest model este perceput nu în înţeles de achiziţie de cunoştinţe, ci în sensul de a pune 

studenţii în situaţia să proceseze informaţia şi de a ajunge, pe această bază, la construcţia propriilor 

lor cunoştinţe. 

Premisa de la care se porneşte este o altă interpretare dată învăţării, reconsiderarea ei prin 

raportare la sistemul procesării informaţiilor, definită, de acum drept o formă  superioară de 

prelucrare conştientă a informaţiei; un proces intern de transformare, organizare, stocare şi 

restituire a informaţiei care angajează procese şi mecanisme de tipul celor de recepţie, 

conceptualizare, codare, memorizare, formalizare, transferare etc. pentru a ajunge în final la 

elaborarea unor structuri cognitive (reprezentări ce ating niveluri diferite de abstractizare şi 

generalizare - cunoştinţe, concepte, definiţii, legi, teorii etc.) pe cât de temeinice, pe atât de operante 

în cadrul unor noi procese de prelucrare a informaţiei noi. 

Ceea ce ne aduce în faţa unui sistem de instruire centrat pe mecanismele procesării 

informaţiei în vederea construirii cunoaşterii individuale la studenţi unor structuri mentale 

conceptuale. Şi care face trimitere la utilizarea în cursul activităţii de predare-învăţare a unor 

strategii de gestionare a proceselor cognitive specifice transformării de informaţii, inclusiv de 

familiarizare a studenţilor cu strategii metacognitive (de cunoaştere a propriilor procese de 

prelucrare a informaţiei şi de autoreglare a acestora) capabile să sporească sensibil performanţele 

învăţării şi să contribuie la dezvoltarea capacităţii lor de învăţare. 

Este vorba, aşadar, de un alt tip de constructivism intelectual la care studenţii sunt 

îndemnaţi să ia parte, de angajarea lor într-un alt tip de învăţare care le conferă un rol activ şi 

constructiv, abilitaţi fiind cu strategii cognitive de gestionare a informaţiei şi a proceselor mentale 

implicate în această procesare. Într-o asemenea situaţie profesorul ar deveni, de fapt, un producător 

de scheme sau structuri de prelucrare a informaţiei pe care le va utiliza în activitatea sa didactică. 

Aşa este în faza de dezvoltare o nouă didactică, o didactică centrată pe cogniţie, pe 

construcţia de cunoştinţe şi produsele ei, prin procesare de informaţii. 
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În continuare abordăm învăţarea interactiv-creativă este un proces evolutiv, care are la bază 

receptivitatea faţă de experienţele noi, căutate şi rezolvate prin explorare, deducţie, analiză, sinteză, 

generalizare, abstractizare, concretizare, punând accentul pe realizarea conexiunilor între sensuri şi 

solicitând o profundă implicare intelectuală, psihomotorie, afectivă şi voliţională. 

În cadrul învăţării interactiv-creative, studentul descoperă, inferează, imaginează, 

construieşte şi redefineşte sensurile, filtrându-le prin prisma propriei personalităţi şi solicitând 

procese psihice superioare de gândire şi creaţie. Ea apare ca urmare a eforturilor individuale şi 

colective, al interacţiunii educatului cu ceilalţi, bazându-se pe schimburile sociale în dobândirea 

noului. Individul care învaţă activ este „propriul iniţiator şi organizator” al experienţelor de 

învăţare, capabil să-şi reorganizeze şi să-şi restructureze în permanenţă achiziţiile proprii, în viziune 

sistemică. Dezvoltând acest tip de învăţare, cadrele didactice stimulează studenţii să devină capabili 

să elaboreze proiecte personalizate de învăţare, i-şi asume responsabilitatea desfăşurării învăţării, 

conştientizând, aplicând, (auto)evaluând, gestionând şi dobândind progresiv autonomie în propria 

formare [1]. 

Interactivitatea are la bază relaţiile reciproce şi se referă la procesul de învăţare activă, în 

cadrul căreia, cel care învăţă acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma într-una nouă, 

personală şi interiorizată. în sens constructivist, cel ce învăţă reconstruieşte sensuri prin explorarea 

mediului înconjurător/educativ, rezolvând probleme şi/sau aplicând informaţia dobândită în situaţii 

noi. 

Principiile care stau baza construirii strategiilor didactice interactive sunt:      

▪ studenţii îşi construiesc propriile înţelesuri şi interpretări ale instruirii; 

▪ scopurile instruirii sunt discutate, negociate, nu impuse; 

▪ sunt promovate alternativele metodologice de predare - învăţare – evaluare; 

▪ sarcinile de învăţare vor solicita informaţii transdisciplinare şi analize multidimensionale ale 

realităţii; 

▪ evaluarea va fi mai puţin criterială şi mai mult reflexivă, integrând metode alternative de 

evaluare; 

▪ sunt promovate învăţarea prin descoperire şi rezolvarea de probleme. 

Învăţarea interactiv-creativă este un proces de creare de semnificaţii vis-a-vis de noua 

informare şi de cunoştinţele anterioare, de transformare a structurilor cognitive ale studentului, 

consecinţă a încorporării noilor achiziţii (cunoştinţe, priceperi şi deprinderi), prin angajarea efortu-

rilor intelectuale şi psihomotorii de construire a cunoaşterii. 

Specificul procesului activ-creator este însă, după opinia unor autori, „nu soluţionarea de 

probleme, ci găsirea lor, deci nu problem-solving (rezolvarea de probleme) ci problem-finding 

(descoperirea de probleme). Termenul de problem-finding devine în acest context sinonim cu cel de 

problematizare. Problematizarea/generalizarea, descoperirea de probleme reprezintă esenţa 

procesului de creaţie” [4]. 

 

6. Strategii interactive în învăţământul universitar 

Noile orientări postmoderniste asupra ştiinţei educaţiei solicită cu necesitate aplicarea unor 

strategii interactiv-creative în predarea şi învăţarea universitară.  

Condiţiile şi situaţiile specifice care pot duce la dezvoltarea spiritului investigativ, a gândirii 

divergente, a atitudinii creative şi active în şcoală, pot fi considerate următoarele:  

▪ încurajarea studenţilor să pună cât mai multe întrebări; 

▪ limitarea constrângerilor şi a factorilor care produc frustrare; 

▪ stimularea comunicării prin organizarea de discuţii şi dezbateri între studenţi, între profesor 

şi studenţi; 

▪ activizarea studenţilor prin solicitarea lor de a opera cu idei, concepte, obiecte în vederea 

reconsiderării acestora şi a emiterii de noi variante; 

▪ cultivarea independenţei cognitive, a spontaneităţii şi a autonomiei în învăţare; 



 

 484 

▪ stimularea spiritului critic constructiv, a capacităţii de argumentare şi de căutare a 

alternativelor; 

▪ favorizarea accesului la cunoaştere prin forţe proprii, stimulând atitudinea reflexivă asupra 

propriilor demersuri de învăţare; 

▪ posibilitatea de a contesta „lămuritul” şi „nelămuritul” în lucruri şi în fapte. 

În proiectarea învăţării active şi creative profesorul Sorin Cristea [3] propune anticiparea 

unor „strategii manageriale deschise, aplicabile în timp şi spaţiu” prin: 

▪ clarificarea scopului  învăţării creative la nivelul interacţiunii existente între:   

operativitatea intelectuală - performanţa academică - restructurarea permanentă a activităţii de 

predare - învăţare - evaluare; 

▪ stabilirea  sarcinilor  cadrelor  didactice  în  condiţiile  învăţării creative (individualizarea 

fiecărei secvenţe didactice prin diferite procedee de aprobare/vezi sentimentul succesului, încurajare 

a spontaneităţii, stimulare a potenţialului minim/maxim, amendare a superficialităţii); 

▪ crearea unei atmosfere afective optime, necesară pentru anularea treptată a factorilor de 

blocaj  (teamă, tensiune, imitaţie, conformism, criticism, frică); 

▪ valorificarea psihologică deplină a corelaţiei profesor-student la nivelul tuturor 

conţinuturilor educaţiei: intelectuale – morale – tehnologice - estetice-fizice. 

Atmosfera creată în auditoriu de către profesor constituie un factor care influenţează 

comportamentul de învăţare al studentului. Instaurarea unui climat favorabil unei conlucrări 

fructuoase între profesor şi studenţi, a unui climat caracterizat printr-o tonalitate afectivă, pozitivă, 

de exigenţă şi înţelegere, de responsabilitate, reprezintă o condiţie principală ce trebuie realizată în 

auditoriu. 

Profesorul creativ oferă posibilitatea studenţilor de a-şi spune părerea într-o atmosferă 

neautoritară, promovând o atitudine deschisă, prietenoasă, elastică, pozitivă şi receptivă, apreciind 

ideile bune ale studenţilor şi neridiculizând nereuşitele. El îngăduie studentului să-şi manifeste 

curiozitatea, indecizia, interesul pentru schimbul de informaţii. Climatul spornic de lucru este 

facilitat de faptul că profesorul tratează de fiecare dată întrebările studenţilor cu interes, respectă 

opiniile celorlalţi, întăreşte constant convingerea studenţilor că pot emite idei valoroase, 

antrenându-i în procesul de evaluare, comunicându-le criteriile de evaluare şi oferindu-le timpul 

necesar exersării propriilor capacităţi. 

Pentru a stimula activismul şi creativitatea studentului, profesorul însuşi trebuie să fie un tip 

creativ şi activ, să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens. Instruirea 

interactivă redimensionează rolurile şi ipostazele cadrului didactic.  

Un cadru didactic creativ ştie cum să folosească întrebările [11]. Fiecare act creativ începe 

cu întrebări, dar acestea trebuie să fie deschise, să aibă sens şi să nu sugereze răspunsuri 

predeterminate, întrebarea operaţională provoacă conduita creatoare, pentru că ea duce la explorare, 

dezvoltă curiozitatea şi implicit învăţarea creativă. 

 

7. Creativitatea în învăţământul universitar 

După C. Rogers,  principalul motiv al creativităţii îl constituie tendinţa individului de a se 

actualiza pe sine, de a deveni ceea ce este potenţial. Credinţa psihoterapeutului este că fiecare dinte 

noi deţinem această tendinţă de autoactualizare care aşteaptă condiţii prielnice pentru a se manifesta 

şi a se exprima în moduri specifice. Activităţile motivante, interesante, aflate în legătură cu 

dorinţele şi interesele studenţilor, vor stimula dezvoltarea acestora în „zona proximă”, asigurând 

învăţarea [9]. 

Importantă în dezvoltarea creativităţii şi a activismului în învăţare este stimularea efortului 

personal al studentului, stimularea tendinţei acestuia de a aduce o contribuţie proprie, de a fi 

original, inventiv, creativ. Misiunea cadrului didactic nu încetează odată cu terminarea prelegerii, ci 

se manifestă şi dincolo de cadrele acesteia. Profesorul trebuie să cunoască potenţialul creativ al 

fiecărui student şi modalităţile de stimulare, să sesizeze manifestările creative ale studenţilor în 
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afara orelor de curs, în activităţile extradidactice, să-l facă pe student conştient de propriile 

capacităţi şi să le dezvolte capacitatea şi obişnuinţa autoevaluării. 

Un rol important în crearea unui climat propice stimulării şi dezvoltării unei învăţări 

interactiv-creative, îl deţine atitudinea profesorilor faţă de creativitatea studenţilor şi de 

posibilităţile sale de a se descurca în situaţii problematice, implicându-se activ. Aspiraţiile 

studenţilor, valorile morale şi intelectuale preţuite de profesor acţionează asupra personalităţii aflate 

în formare. Ceea ce va preţui şi va promova profesorul va preţui şi va dezvolta şi studentul  în mod 

mai mult sau mai puţin conştient. 

S-a spus, pe drept cuvânt, că profesorii creativi determină avântul creativităţii studenţilor 

lor fără eforturi deosebite. Secretul constă în transferul setului de valori favorabile creativităţii 

dinspre îndrumător către discipol, fenomen urmat de autodezvoltarea şi autoformarea acestuia din 

urmă în funcţie de atitudinile şi convingerile devenite acum „ale lui”. În mod similar derulează 

lucrurile în cazul profesorilor rigizi şi convenţionali. Cadrele didactice noncreative nu numai că nu 

vor agrea comportamentul specific studentului creativ (independenţa în abordarea şi analiza 

problemelor, curiozitatea, spiritul de contrazicere, nonconformismul - în limita bunului simţ – etc.), 

inhibând orice pornire către inovaţie, dar vor întâmpina dificultăţi în depistarea studenţilor cu 

potenţial creativ ridicat, subestimându-i. 

Profesorul bun permite studentului să-şi asume riscuri intelectuale, să speculeze, să facă 

asocieri nebănuite, oferindu-i însă sprijin în situaţii de, frustrare, eşec, nesiguranţă, ambiguitate. La 

dispoziţia studenţilor indicat este să fie puse materiale lămuritoare şi surse de informare.  

„Creaţia ca activitate a gândirii, conduce nu numai la simpla corectare a structurilor 

cognitive existente, ci şi la emergenţa unora noi” [15]. 

În procesul educaţional este necesară schimbarea poziţiei faţă de student. El trebuie 

considerat drept un participant activ şi creativ la propria formare, trebuie luate în consideraţie 

progresele semnificative pe care le-a făcut în această perioadă plină de transformări sociale, 

economice, culturale. Studenţii culeg informaţii din tot mai multe surse şi cât mai variate. 

Universitatea trebuie să ţină pasul cu noul, actualizând atât cunoştinţele cât şi metodele.  

Trebuie avut în vedere că, formarea unor deprinderi de învăţare interactiv-creativă, 

antrenând efortul intelectual din partea studentului, cu cât sunt mai de timpuriu formate, fixate şi 

consolidate, cu atât au un efect formativ mai eficient, materializat în dezvoltarea capacităţilor 

intelectuale superioare şi a aptitudinilor specifice actului creator. „Nu este suficient să dispui de o 

atitudine creativă, ci trebuie să înveţi sistematic tehnicile şi instrumentele cu ajutorul cărora se 

produce acel ceva neaşteptat” [7].  

Una dintre căile cele mai sigure de stimulare şi generare de idei noi şi de dezvoltare a 

acestora pentru a soluţiona diferite situaţii, este organizarea de microgrupuri şi promovarea 

interacţiunilor între membrii acestora. Cercetările efectuate în domeniu şi literatura de specialitate 

au evidenţiat în nenumărate cazuri, superioritatea numerică şi calitativă a situaţiilor de găsire a 

soluţiilor şi de rezolvare eficientă a problemelor în grup, faţă de cea individuală. Creativitatea de 

grup s-a impus pentru că răspunde mai bine nevoilor de rezolvare a problemelor nerezolvabile 

individual în timp util. Argumente în favoarea creativităţii de grup şi raporturile acesteia cu cea 

individuală pot fi remarcate astfel [7]: operativitate în abordarea problemelor simple - operativitate 

în rezolvarea problemelor complexe; comunicare limitată de cunoştinţele şi experienţa individuală - 

judecată independentă, dar şi dependentă de ideile şi cunoştinţele celorlalţi membrii ai grupului; 

acţionează principiul comunicării nelimitate; gândire unilateral-explorativă, uneori marcată de 

prejudecăţi şi prea puţin disciplinată - gândire sistemică, multilateral-explorativă, dirijată flexibil şi 

fără prejudecăţi; desfăşurare şi amploare programabile în timp cu ajutorul experţilor; capacitate 

limitată în producţia de idei, de potenţialul creativ individual - capacitate mărită în producţia de 

idei, stimulată de acţiunea convergentă a mai multor indivizi cu potenţial creativ; sistem de evaluare 

a ideilor dependent de nivelul competenţei individuale, cu mare risipă de energie pentru 

recunoaşterea lor socială şi valorificare - sistem multicriterial de evaluare şi clasificare a ideilor şi 
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forţă în aplicarea şi valorificarea noului; desfăşurarea întregului proces este marcată de riscuri şi 

teama eşecului - grupurile tolerează riscul, având capacitate mărită de a evita eşecul, datorită şansei 

mărite de a găsi o soluţie acceptabilă; dezvoltarea în perspectiva potenţialului creator se realizează 

prin forţe proprii; şansa perfecţionării este limitată - este o sursă inepuizabilă de stimulare a 

potenţialului creator individual şi colectiv; „spaţiul de căutare a noului” se extinde continuu. 

 

8. TIC - model de formare a specialistului economist 

Universitatea viitorului va fi cu siguranţă o universitate cibernetizată, un laborator „viu” al 

calculatoarelor, interdisciplinară, care va pregăti pe studenţi de timpuriu să devină rezolvatori de 

probleme, creatori de nou şi capabili să ia decizii optime în întâmpinarea situaţiilor tot mai 

neobişnuite şi inedite ale vieţii sociale actuale şi de perspectivă. 

Obiectivul fundamental al învăţământului „supraindustrial” - precizează Alvin Toffler - 

„trebuie să fie acela de a spori capacitatea de adaptare a individului, pentru ca acesta să se poată 

adapta repede şi uşor la noutatea permanentă. Şi cu cât ritmul schimbărilor e mai rapid, cu atât se 

cere mai multă atenţie pentru a discerne tipul de evenimente ce vor surveni” [12]. Activ şi creativ 

este studentul care „intervine efectiv în activitatea didactică şi îi modifică variabilele, parametrii 

caracteristici: depune eforturi de reflecţie personală, de gândire, efectuează acţiuni mintale şi 

practice de căutare, cercetare, redescoperă noi adevăruri, reelaborează noi cunoştinţe, 

conştientizând faptul că întotdeauna influenţele şi mesajele externe acţionează prin intermediul 

condiţiilor interne” [1]. Această perspectivă asupra studentului se opune celei tradiţionale conform 

căreia el recepta în mod pasiv informaţiile oferite de către profesor, urmând ca ulterior să le 

reproducă. 

De interactivitate dă dovadă studentul care devine coparticipant alături de profesor al 

propriei formări şi coresponsabil de realizarea şi efectele procesului de învăţare. Asumându-şi rolul 

de actor în actul educativ, el îşi proiectează eficient proiectul de învăţare personalizat, îşi 

construieşte cunoaşterea, asumându-şi riscuri, conştientizând eforturile necesare, alegându-şi 

strategiile de învăţare, gestionându-şi timpul şi apelând la evaluări formatoare. Pregătirea pentru 

învăţare autonomă valorizează motivaţia intrinsecă a educatului, dorinţa de a căuta, de a 

experimenta, de a descoperi, de a crea şi de a inventa. Studentul activ-creativ „realizează demersuri 

critice şi creative, depune eforturi proprii înscrise în schimburi sociale, în scopul accederii la noua 

cunoaştere”.  

Studentul activ şi creativ dă dovadă de multă îndrăzneală în aprecierea critică a unui produs, 

de independenţă în abordarea şi analiza problemelor, de spirit de contraargumentare, de libertate în 

manifestarea comportamentală generală. De multe ori, comportamentul lui la ore devine deranjant 

pentru unii profesori mai conservatori. În „Dictionnaire de la langue pédagogique”, P. Foulquie 

semnalează faptul că „în auditoriu, studentul creativ apare adesea ca o ameninţare. O ameninţare 

pentru disciplină şi pentru ordine mai întâi. Apoi o ameninţare pentru cursul profesorului” [3]. El 

iese din tiparele prestabilite ale activităţii atunci când acestea devin plictisitoare, rutiniere. 

Profesorul trebuie să profite de nevoia lui de cunoaştere şi de avântul său în activitate, canalizându-i 

eforturile în direcţii constructive prin oferirea de ocazii variate menite să-i alimenteze setea de nou 

şi de descoperire. 

Comportamentul nonconformist ce se exprimă puternic în activitatea creatoare, nu trebuie 

interpretat de către cadrele didactice drept o atitudine indisciplinată, o dovadă de impoliteţe sau o 

lipsă de respect. El nu trebuie frânat printr-o atitudine negativă, de respingere, de disciplinare ci, 

dimpotrivă, trebuie creat un climat favorabil de manifestare liberă a spiritului creator. 

Studentul activ şi creativ se caracterizează prin spirit de independenţă în muncă, o gândire 

care se desfăşoară pe traiecte lungi, fără bariere de ordin cognitiv, manifestând o puternică şi 

neobişnuită tendinţă de a explora şi de a crea. Tinerii din această categorie sunt mai puţin interesaţi 

de activitatea în echipe şi au tendinţa de a-şi întocmi un plan personal de lucru, păstrând legătura 

numai cu un număr restrâns de prieteni. 
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Cercetătorul E.P.Torrance enumera următoarele conduite drept indicatori ai creativităţii 

individuale: îşi poate ocupa timpul fără a fi stimulat, preferă să se îmbrace în mod deosebit, merge 

dincolo de sarcinile trasate, este în stare să se amuze cu lucruri simple în moduri ingenioase, 

întreabă insistent „de ce” şi „cum”, îi place să organizeze jocuri în curtea şcolii, îi place să 

povestească despre descoperirile şi invenţiile lui, nu se teme să încerce ceva nou, foloseşte toate 

simţurile în observaţie [13]. 

Literatura de specialitate prezintă o listă de categorii de conduite stabilite pe bază 

experimentală, care poate fi de folos cadrelor didactice în identificarea studenţilor cu un înalt 

potenţial creativ [11]: Curiozitate investigatoare, întrebări profunde,  Originalitate în gândire şi 

acţiune, soluţii neobişnuite, Independenţă, individualism, plin de sine, Nonconformism, Vede rapid 

corelaţiile şi face uşor conexiuni, Plin de idei, fluenţă verbală sau conversaţională, Experimentator, 

încearcă idei noi, produse noi, Flexibilitatea ideilor şi a gândirii, Persistent, perseverent,  

Construieşte, reconstruieşte, Preferă complexitatea, se ocupă cu mai multe idei în acelaşi timp, 

Preocupat permanent de ceva. 

În diversitatea noilor tendinţe în evaluare se înscriu următoarele: 

▪ evaluarea calităţii cunoştinţelor şi competenţelor; 

▪ evaluarea integrală a fiinţei umane; 

▪ evaluarea liberă, care pune în valoare şi libertatea subiectului evaluat. 

Universităţile ar trebui să-şi stabilească un set de instrumente care să-i ofere sprijin în 

îndeplinirea obiectivelor propuse. Criteriile de evaluare vizează fie rezultatele şi evenimentele dintr-

o perioadă trecută, fie potenţialul viitor. 

Pentru ca rezultatele obţinute să fie concludente, criteriile de evaluare trebuie: precis 

formulate în scris, în număr limitat, clar enunţate, măsurabile şi cuantificabile, uşor aplicabile, 

stabilite la nivel naţional. 

Rolul distribuit studentului, în conexiune cu declaraţia „Studentul este subiect al educaţiei", 

în acest proces se manifestă în mai multe ipostaze, cea mai importantă fiind centrată pe 

autoevaluare. Formarea deprinderii de a-şi aprecia argumentat propriile lucrări şi produsele altor 

persoane este nu mai puţin importantă decît acumularea cunoştinţelor în domeniul profesional. De 

aceea, în contextul studiilor universitare, evaluarea trebuie privită ca un obiectiv de integrare a 

cunoştinţelor şi abilităţilor, ca parte organică a formării profesionale, nu doar ca o anexă, la care se 

poate renunţa în demersul didactic. 

Profilul studentului creativ şi dinamic se referă la acele trăsături care dovedesc capacitatea 

de a se detaşa de informaţii, de a se mişca liber îi sfera cunoştinţelor, manifestând iniţiativă şi spirit 

independent. Persoanele creative au un nivel superior de aspiraţii, au interese variate, manifestă  vie 

şi permanentă curiozitate, ieşind din şablon, punând în discuţi probleme interesante. Studentul cu 

potenţial creativ înalt are încredere îi forţele proprii şi este capabil de o corectă autoevaluare. În 

relaţiile cu ce din jur manifestă comportamente controlate, vrând să ofere o bună imagine atât în 

faţa profesorilor cât şi în faţa colegilor. 

O atitudine specifică tinerilor şi adulţilor cu potenţial creator înalt, indiferent de domeniu, 

„este interesul viu pentru orice informaţie, aceştia având un grad de activism foarte ridicat. Pentru 

oamenii înalt creativi nu există lucruri neinteresante, totul depinde de cine sunt privite, la ce tip de 

cunoştinţe ale individului sunt raportate şi mai ales modul cum sunt analizate, interpretate” [10]. 

Strategiile didactice interactive sunt recunoscute drept modalităţi eficiente de stimulare a 

potenţialului creativ atât individual cât şi grupal, promovând o metodologie care exersează 

capacităţile cognitive superioare ale studenţilor, dezvoltând inteligenţele multiple. 

 

9. Concluzii 

Este evident că sisteme diferite, cu potenţialităţi explicative şi rezolutive, normative şi 

explorative diferite, se angajează cu argumente diferite în susţinerea transformărilor actuale prin 

care trece învăţământul. Cunoaşterea acestor sisteme este esenţială în schimbarea imaginii noastre 
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despre procesul de  învăţământ. Ea schimbă, în mod sensibil, perspectiva noastră asupra practicilor 

educaţionale în învăţământul superior. 

Jean Piaget explică mecanismele construirii cunoaşterii realităţii prin procesare mentală 

activă a informaţiilor şi experienţelor efectuate direct prin prelucrarea lor de la simplu la complex. 

Cunoaşterea se referă la procese mentale superioare cum ar fi: gândirea, învăţarea, rezolvarea de 

probleme, luarea de decizii prin care studentul încearcă să înţeleagă natura şi societatea şi să se 

adapteze la ea. 

Unele sisteme au o vocaţie predominant cognitivă (informativă); altele - acţională, 

pragmatică; există şi sisteme cu finalitate formativă sau educativă. Unele au rămas ataşate ideii de 

transmitere şi vor acorda prioritate cuvintelor (în locul lucrurilor, al faptelor, experienţelor); altele, 

dimpotrivă, vor împrumuta trăsături comune investigaţiei ştiinţifice şi vor cultiva comportamente şi 

calităţi specifice. De asemenea, unele favorizează obţinerea de performanţe în anumite domenii, 

altele dovedesc eficienţă în altele; unele acordă prioritate formaţiei individuale, altele, celei sociale 

ş.a.m.d. Pentru toate, cunoaşterea reprezintă, însă, miezul învăţământului, ceea ce reflectă 

prioritatea pe care universitatea o acordă adevărului. Diferite rămân doar posibilităţile de a se 

ajunge la structurarea cunoaşterii individuale, apelându-se la experienţe diferite de învăţare. După 

cum toate au tendinţa, folosind mijloace specifice, de a subordona, într-un fel sau altul, instruirea 

formaţiei, educaţiei. 

În cele din urmă punctăm că didactica modernă nu se pronunţă împotriva sistemelor 

alternative, complementare sau compensatorii, ci în favoarea abordării pluraliste, a diferenţierii 

variatelor soluţii, în măsură să aducă mai mult dinamism şi flexibilitate, să se constituie într-un 

antidot la posibila alunecare spre un conservatorism pedagogic, uniformitate şi rutină în 

activitatea didactică. 

O asemenea didactică poli-modală aparţine în mod organic şi funcţional unuia şi aceluiaşi 

întreg, învăţământului modern în ansamblul lui, opus extremismului sau exclusivismului pedagogic. 

Această atitudine ar putea să echivaleze cu ceea ce s-ar putea numi o renunţare la „patul lui 

Procust”, la numeroasele canoane didactice. 
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DEZVOLTĂRII REGIONALE 
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Abstract 

The state of the banking sector and of the real sector represents an important indicator of the state of the 

regional economy. At present to stimulate and to develop the real sector of the economy of the Republic of Moldova it is 

appropriate to activate the investment credit management in the context of the regional development. 

The activation and improvement of the investment credit management require to study the  western experience, 

as well as its adaptation to the conditions of the economy of the Republic of Moldova. Investment credit management is 

the set of methods for organizing of financial institutions to plan, organize, control and evaluate all components of the 

investment crediting process. 

In this research it was made an analysis of the state of crediting the real sector of the Republic of Moldova at 

the present stage, highlighting the factors that influence the activation of the investment credit, as well as there were 

substantiated the main directions for activation of the investment credit management. 

The results of the research can be used as a theoretical and methodological basis for the elaboration of 

investment crediting programs of the real sector of the economy of the Republic of Moldova and of the regional 

economy. 

Key words: banking sector; the real sector of the economy, investment credit management; regional 

development 

 

1. Rolul activizării managementului creditării investiționale la etapa actuală 

Creditarea sectorului real al economiei reprezintă baza pentru asigurarea unei creșteri 

economice stabile a țării, iar obiectivul principal al sectorului bancar și este asigurarea unui flux 

constant de resurse creditare spre sectorul real al economiei. Realizarea sarcinilor actuale de 

dezvoltare social-economică a Republicii Moldova în condițiile intensificării constrângerilor 

financiare determină necesitatea creșterii rolului creditării investițiilor de către sectorul bancar  în 

finanțarea sectorului real al economiei. 

Până în prezent, cu regret, sistemul bancar moldovenesc nu a devenit o sursă esențială de 

resurse de investiții pentru sectorul real. Această stare de lucruri nu promovează creșterea 

economică și necesită o reorientare a fluxurilor monetare ale creditării investiționale în direcția 

susținerii producătorilor autohtoni. Stabilizarea situației economice din Republica Moldova, precum 

și nevoia asigurării unei creșteri economice impune o serie de probleme importante.  

Problema activizării creditării investiționale se afla în atenția mai multor  cercetători și 

economiști. Aspectele activizării creditării investiționale  au fost abordate și de cercetătorii și 

economiștii autohtoni[3-6]. 

Managementul creditării reprezintă direcția cheie a managementului bancar. În sensul 

general, managementul creditării reprezintă activitatea privind oferirea, gestionarea, controlul și 

siguranța creditelor. Dar, în spatele acestei simple noțiuni se află o activitate complexă, 

multidimensională a personalului de creditare, deoarece creditul reprezintă una dinte cele mai 

complicate categorii și domenii de activitate[1]. 

În unele aspecte, managementul creditării reprezintă o parte componentă a managementului 

financiar. Dezvoltarea managementului creditării necesită studierea experienței occidentale, precum 

și adaptarea lui la condițiile economiei Republicii Moldova. În conformitate cu Regulamentul  

Băncii Naționale a Moldovei cu privire la activitatea de creditare a băncilor, managementul corect 

şi prudent al activităţii de creditare al unei bănci necesită stabilirea şi menţinerea unor structuri 
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organizaţionale şi politicii de creditare împreună cu procedeele de evaluare a riscului, monitoring 

şi control, care au scopul de a asigura transformarea acestei politici în practica operaţională; 

obiectivul este de a proteja activele băncii şi de a obţine un profit, în acelaşi timp luînd în 

consideraţie securitatea depozitelor clienţilor[2]. 

Managementul creditării investiţiilor reprezintă  ansamblul metodelor de organizare a 

instituţiilor financiare, prin care se realizează planificarea, organizarea, controlul şi evaluarea 

tuturor componentelor procesului creditării  investiţiilor. 

Crearea unui climat investițional favorabil, însoțit de formarea și  perfecționarea permanentă 

a infrastructurii financiare necesară pentru punerea în aplicare a celor mai eficiente programe în 

domeniul investițiilor pe termen lung, precum și transformarea dinamică a economiilor cetățenilor 

în investiții direcționate către sectorul real al economiei - atingerea acestor obiective și altor 

obiective similare nu este posibilă fără activizarea managementului creditării investiționale 

asigurăndu-se participarea  directă a instituțiilor bancare, care domină segmentul de intermediere 

financiară. 

La etapa actuală de dezvoltare economico-socială, este important și oportun de efectuat 

abordarea și studierea aspectelor privind activizarea managementului creditării investiționale atăt la 

nivel național, căt și în cadrul euroregiunilor. 

 

2. Analiza situației privind creditarea sectorului real al economiei 

Trebuie să menționăm, că  la etapa actuală, principalii indicatori macroeconomici, inclusiv  

indicatorii sistemului bancar ai Republicii Moldova nu ne permit să vorbim despre utilizarea 

deplină a potențialului  său economic în sfera finanțării investițiilor, care reprezintă baza creșterii 

stabile a oricărei țări (Tabelul nr.1). 
Tabelul 1. Dinamica principalilor indicatori macroeconomici pe parcursul anilor 2010-2016 

Dinamica principalilor indicatori macroeconomici 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB, preturi curente, mil. lei 71885,5 82348,7 88227,8 100510,5 112049,6 122562,7 134937,0 

Indicele volumului fizic al PIB, 

anul precedent=100, % 

107,1 106,8 99,3 109,4 104,8 99,6 104,3 

Indicele preturilor de consum 

mediu anual, % 

107,4 107,6 104,6 104,6 105,1 109,7 106,4 

Investitii in active materiale pe 

termen lung – total mil. lei, 

13804,8 16449,5 17153,9 19132,3 21158,5 21123,3 19664,1 

% față de anul precedent 122,6 112,5 98,9 104,2 103,8 90,6 87,2 

Soldul creditelor în economie, 

mil. lei 

26916,0 30963,0 35948,3 42632,7 41273,0 42720,9 39455,2 

Transferuri de mijloace băneşti 

din străinătate efectuate în 

favoarea persoanelor fizice (în 

bază netă), mil. USD 

1244,1 1443,5 1494,2 1608,9 1612,9 1129,4 1079.2 

Sursa: www.statistica.md. Anuarele Statistice ale Republicii Moldova pe anii 2010-20016. www.bnm.md. Rapoartele 

anuale ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2010-2016 

Analiza situației privind creditarea sectorului real al  economiei atestă, că creditarea 

investițiilor se reduce, iar ponderea creditelor dubioase și compromise este în ascensiune. Numai pe 

parcursul anului 2016, creditarea economiei s-a redus cu peste 3 miliarde lei, de la 42,7 miliarde lei 

(2015)  la 39,4 miliarde lei (2016).  

Investițiile în active materiale pe termen lung, pe parcursul anilor 2014-2016 înregistrează 

un trend negativ, reducând-se de la 21,1 mild. lei la 19,7 mild. lei, fapt care denotă o înrăutățire a 

situației investiționale. 

Transferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice  pe 

parcursul perioadei anilor 2010-2016 au constituit 9612,2  mil.$ SUA. Dacă analizăm volumul 

investițiilor în active materiale pe termen lung pe surse de finanțare (Tabelul nr.2),  putem constata, 

că aceste mijloace financiare nu au fost valorificate eficient. 

http://www.statistica.md/
http://www.bnm.m/
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Tabelul 2. Investitii in active materiale pe termen lung pe surse de finantare pe parcursul anilor 2010-2016  

mil. lei 
Investitii in active materiale pe termen lung pe surse de finantare 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Surse de finantare - total 13804,8 16449,5 17153,9 19132,3 21158,5 21123,3 19664,1 

Finantate din bugetul de 

stat 
703,4 775,9 1196,7 1412,8 2274,7 1717,9 932,6 

Finantate din bugetele 

unitatilor administrativ-

teritoriale 

518,5 727,2 549,7 784,6 1077,2 948,4 898,7 

Finantate din mijloacele 

proprii ale intreprinderilor 
7 331,9 9 664,3 10051,3 10921,3 11685,4 12564,6 12834,5 

Finantate din mijloacele 

populatiei 
305,4 483,4 419,9 441,1 386,8 504,6 342,2 

Finantate din sursele din 

strainatate 
2506,6 1299,3 1348,9 1429,5 1267,7 1492,2 1420,5 

Finantate din alte surse 2439,0 3499,4 3587,4 4143,0 4466,7 3895,6 3235,6 

Sursa: www.statistica.md. Anuarele Statistice ale Republicii Moldova pe anii 2010-20016 

Această stare de lucruri nu asigură creșterea economică și necesită o reorientare a fluxurilor 

monetare ale creditării investiționale în direcția susținerii producătorilor autohtoni. Printre 

problemele, care reduc activitatea creditării investiționale se enumeră: 

▪ potențialul investițional redus al sistemului bancar din Republica Moldova, nivelul căruia nu 

satisface nevoile dezvoltării economice; 

▪ riscul ridicat al proiectelor de investiții cauzate de termeni lungi de implementare a acestora; 

▪ lipsa de experiență în domeniul specific de punere în aplicare a proiectelor investiționale, 

precum și managementul neadecvat la un număr considerabil de întreprinderi; 

▪ nivelul scăzut al cererii la credite investiționale cauzat de  ratele înalte ale dobânzilor.  
Tabelul 3. Prognoza  preliminară a indicatorilor  macroeconomici  pentru  anii  2018-2020 

 

Indicatorii 

Unitatea 

de 

măsură 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Efectiv pronostic 

 

Produsul intern brut nominal mild. lei 112,0 122,6 134,5 148,3 161,9 176,4 192,3 

   faţă de anul precedent în preţuri 

comparabile % 104,8 99,6 104,0 104,5 103,5 104 104 

    Indicele preţurilor de consum mediu anual % 105,1 109,7 106,4 105,5 105,9 105,3 105,0 

 

Producţia industrială în preţuri curente mild. lei 43,5 45,7 47,0 50,8 54,4 58,8 63,6 

 

Producţia agricolă în preţuri curente mild. lei 27,3 27,2 32,9 34,9 36,8 39,0 40,5 

 

Investiţiile în active materiale pe termen lung mild. lei 21,2 21,1 18,9 20,7 22,3 24,0 26,4 

   faţă de anul precedent în preţuri  

comparabile % 103,8 90,6 85 107,5 105 104,5 107,5 

Sursa: www.mec.gov.md Ministerul Economiei și Infrastructurii  

Deși în urma analizelor efectuate am constatat tendințe negative la capitolul creditării 

economiei și investițiilor în active materiale pe termen lung, conform prognozei  preliminare a 

indicatorilor  macroeconomici  pentru  anii  2018-2020 (Tabelul nr. 3), elaborată de Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, investițiile în active materiale pe termen lung urmează să se majoreze 

până la 26,4 mild. lei pănă în anul 2020, fapt care impune de efectuat activizarea managementului 

creditării investițiilor. 

Analizând cele expuse, devine destul de evident faptul, că economia Republicii Moldova 

este caracterizată nu numai prin costul ridicat al creditelor bancare, cauzate, în primul rând, de un 

deficit clar al proiectelor de investiții,  dar și de lipsa unui mediu de investiții productiv în întreaga 

http://www.statistica.md/
http://www.mec.gov.md/
http://www.mec.gov.md/
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țară. În același timp, în cadrul adaptării instituțiilor de credit la condițiile actuale, creșterea riscurilor 

de credit datorită reducerii solvabilității întreprinderilor, lipsa unei baze de resurse și înăsprirea 

cerințelor autoritățile de reglementare, tot mai mult orientează instituțiile de credit să minimizeze 

riscurile operațiunilor active, prin reducerea volumului de credite acordate economiei și prin 

căutarea unor surse de profit mai stabile. 

 

3. Direcțiile de activizare a managementului creditării sectorului real al economiei 

În scopul stimulării şi activizării activităţii subiecţilor economici în sectorul real al 

economiei naţionale se necesită reglementarea şi dirijarea calitativă la nivel de stat a activităţii 

investiţionale, prin alegerea şi fundamentarea direcţiilor investiţionale privind amplasarea eficientă 

a mijloacelor financiare cu aplicarea unui sistem complex de planificare strategică şi programe, 

concretizarea recomandărilor metodice privind selectarea, evaluarea şi finanţarea programelor 

investiţionale  în deosebi la macroninel. 

Politica investiţională de stat în condiţiile resurselor financiare insuficiente, urmează să 

poarte un caracter bine determinat de direcţionare şi orientare  reprezentînd o reflectare clară a 

transformărilor structurale. Atragerea efectivă şi utilizarea tuturor resurselor investiţionale, să 

permite motivarea în masă a agenţilor economici să participe la procesul investiţional. 

Sarcina principală a politicii investiţionale de stat constă în elaborarea şi implementarea 

mecanismelor şi instrumentelor pentru atragerea resurselor financiare pentru investiţii şi activizarea 

procesului învestiţional.  

Pentru majorarea rolului activităţii investiţionale ca factor al creşterii economice şi atribuirii 

stabilităţii şi dinamicii pozitive a investiţiilor, este necesară majorarea rolului statului în 

reglementarea eficientă a procesului investiţional (activităţii investiţionale). Reglementarea 

eficientă a procesului investiţional trebuie să se reflecte atît în participarea directă a statului la 

finanţarea  proiectelor investiţionale privind dezvoltarea tehnologiilor înalte, ramurilor producătoare 

avansate, cît şi în stimularea activităţii investiţionale a agenţilor economici, prin aplicarea metodelor 

şi formelor efective  de reglementare şi crearea climatului investiţional favorabil în ţară. În acest 

context, un rol primordial revine activizării şi perfecţionării managementului creditării 

investiţionale. 

Organizarea unui proces investiţional continuu urmează să devină unul din factorii cheie, 

care determină ritmurile creşterii economice, nivelul tehnic şi al  bunăstării populaţiei. Conform 

practicii internaţionale, pentru asigurarea unei creşteri economice stabile este, necesar ca volumul 

investiţiilor să atingă nivelul de 20-25 % în Produsul Intern Brut.  

Politica investiţională de stat corectă şi ştiinţific fundamentată, bazată pe practica 

internaţională constituie un factor decisiv al creşterii economice. Politica investiţională  a Republicii 

Moldova urmează să se bazeze pe un model performant, adecvat cerinţelor economiei de piaţă şi 

racordat la necesităţile economiei naţionale și regionale. care să utilizeze la maximum potenţialul 

economiei naţionale, realizarea căruia va fi posibilă prin funcţionarea unui şir de instituţii necesare 

pentru crearea climatului investiţional favorabil. 

Reieşind din practica ţărilor dezvoltate, privind modele politicii investiţionale de stat, pentru 

economia Republicii Moldova cel mai optimal este modelul mixt, care combină un şir de 

instrumente ale modelelor existente.  Caracteristicile  principale ale acestui model sînt: 

▪ dezvoltarea sectorului financiar  în vederea  dezvoltării sferei de producere; 

▪ dezvoltarea şi stimularea sectorului bancar orientat spre finanţarea sectorului real al 

economiei; 

▪ implementarea instrumentelor financiare şi bancare performante; 

▪ parteneriatul activ dintre stat şi investitorii particulari, accentul punîndu-se pe finanţarea  din 

diferite surse a proiectelor investiţionale; 

▪ crearea mecanismelor  de coordonare a deciziilor investiţionale ale investitorilor particulari;  

crearea infrastructurii necesare pentru stimularea investiţiilor. 
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Conform caracteristicelor modelului politicii investiţionale de stat, pe primul plan se 

situează perfecţionarea mecanismului de direcţionare şi amplasare a investiţiilor, inclusiv 

activizarea managementului creditării investiționale. 

Imperfecţiunea mecanismului de reglementare a transformărilor social economice pe 

parcursul perioadei de tranziţie s-a soldat cu nerealizarea multor  scopuri şi sarcini  propuse. 

Deseori măsurile întreprinse de unele organe abilitate în vederea realizării unor programe a purtat 

un caracter contradictoriu, lipsit de instrumentele şi pîrghii eficiente de realizare.  În scopul 

sincronizării atît a activităţii instituţiilor guvernamentale cât și nemijlocit ramurilor sectorului real al 

economiei  este necesar de întreprins unele măsuri privind coordonarea şi corelarea activităților 

tuturor participanților procesul investițional. În contextul activizării procesului investițional și 

managementului creditării investiționale, coordonarea şi corelarea activităților procesului 

investițional urmează de  efectuat în  în complex în sectorul bancar și real al economiei.  

Astfel, în contextul dezvoltării sectorului bancar, activizarea activității creditării  

investiționale urmează de realizat conform următoarelor direcţii:   

▪ eficientizarea sistemului bancar prin dezvoltarea infrastructurii moderne; 

▪ orientarea politicii monetare şi a celei bugetar-fiscale în direcţia stimulării creditării 

sectorului real al economiei; 

▪ perfecționarea şi dezvoltarea peții creditelor, inclusiv pe termen lung; 

▪ perfecționarea  mecanismului creditării investiționale de formare şi utilizare a depunerilor 

populației şi transformării lor în investiții pe termen lung; 

▪ dezvoltarea infrastructurii  regionale, în scopul ameliorării activității investiționale la nivel 

regional; 

▪ susținerea dezvoltării pieței financiare sub aspect instituțional şi de infrastructură pentru 

consolidarea rolului sectorului financiar în mobilizarea şi circulația resurselor investiționale, 

precum şi reducerea riscurilor investiționale; 

▪ elaborarea instrumentelor şi mecanismelor de stimulare a băncilor pentru acordarea 

creditelor pe termen lung, precum şi pentru atragerea economiilor populației, inclusiv a 

transferurilor  de  peste hotare, în activitatea investițională. 

Mecanismul creditării investiționale privind atragerea şi utilizarea economiilor populației 

urmează să devină una din componentele principale al mecanismului financiar-investiţional al 

economiei. De eficacitatea acestui mecanism depinde raționalitatea creării şi utilizării mijloacelor 

financiare şi investiționale disponibile.  

   

4. Concluzii 

În rezultatul analizei stării sectorului bancar și real al economiei, în contextul activizării 

managementului creditării investiționale, atât în cadrul economiei Republicii Moldova, cât și în 

cadrul euroregiunilor, pot fi enumerate următoarele concluzii. 

Soluționarea problemei privind activizarea managementului creditării investiționale, care să 

contribuie la sporirea investițiilor bancare în sectorul real al economiei la etapa actuală este 

imposibilă fără implicarea statului. În acest caz, este necesar să se ia o serie de măsuri în cadrul 

direcții prioritare de dezvoltare a economiei naționale privind eliminarea barierelor și stimularea 

ulterioară a creditării pe termen lung. Printre acestea se enumera: 

▪ creșterea atractivității investiționale a întreprinderilor autohtone pentru  sistemul bancar, 

prin modernizarea și optimizarea activităților acestora; 

▪ crearea condițiilor pentru creșterea disponibilității creditelor bancare pentru sectoarele 

prioritare ale economiei, inclusiv prin reglementarea de către Banca Națională a Moldovei; 

▪ formarea infrastructurii pieței de investiții, funcționarea căreia, în primul rând, ar trebui să 

fie orientată spre o reducerea  directă a riscurilor a la utilizarea mijloacelor financiare în proiectele 

investiționale  pe termen lung; 
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▪ crearea de stimulente și oportunități pentru băncile comerciale interne creșterea bazei de 

resurse proprii; 

▪ creșterea gradului de încredere în sectorul bancar intern prin asigurarea unei transparențe 

maxime a activităților băncilor comerciale. 

În concluzie se poate de menționat, că activizarea managementului creditării 

investiționale, eliminarea carențelor și dificultăților în sectorul bancar al Republicii Moldova vor 

contribui atăt la dezvoltarea  sectorului real al economiei în ansamblu, căt și la nivel regional. 
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THE TOURIST GUIDE AS A FACTOR OF TOURISM DEVELOPMENT 
 

GHIDUL DE TURISM CA FACTOR AL DEZVOLTĂRII DOMENIULUI TOURISTIC 

 

Alina SUSLENCO1 

 
Abstract 

The conceptual aspects of the importance of the tourist guide for tourism development were analyzed in this 

paper. The article analyzes the conceptual aspects of the subject matter, scrutinizes the specialists’ definitions in the 

field, and studies the legislation of the Republic of Moldova and Romania regarding the importance of the tourist 

guides for the development of the tourism sector. The research methodology focused on the use of a set of research 

methods that facilitate the crystallization of the results. Among the research methods used in this paper we can 

highlight: analysis, synthesis, scientific abstraction, induction, deduction, abduction. As a result of the researches 

carried out, we can mention that the tourist guide is a constituent link between the tourist and the tourist attractions, on 

the one hand, and the tourist potential, on the other hand. The tourist guide helps to discover and develop the tourist 

potential of a tourist destination. 

Key words: tourist guide, tourist attractions, tourism, tourist potential 

 

1. Introducere 

Turismul în zilele noastre a devenit o activitate care capătă noi valori și își conturează tot 

mai mult poziția și ocupă un loc aparte în țările lumii. Turismul devine pilonul vizibilității unei țări, 

purtătorul și magnetul atractivității țării, a investitorilor, a turiștilor. Din aceste considerente, 

turismul, în era globalizării, a internaționalizării relațiilor de piață a devenit o interfață la nivel de 

țară.  De aceea, multe țări acordă o atenție deosebită impulsionării dezvoltării turismului ca ramură 

a economiilor naționale. Trebuie să menționăm că turismul devine tot mai atractiv pentru că 

oamenii doresc să călătorească, să viziteze lumea, să viziteze diferite destinații turistice. 

 

2. Ghidul de turism ca factor al dezvoltării domeniului touristic 

Un loc aparte în sporirea atrativității turismului și a țării ca destinație turistică le revine unor 

actori precum ghizii de turism, care ajută oamenii în organziarea rutelor turistice în vizitarea 

diferitor destinații turistice. De aceea, în vederea ușurării dezvoltării turismului a apărut necesitatea 

de a avea și ghizi de turism care vor ajuta la comunicarea cu turistul care vizitează anumite locuri 

interesante și în susținerea cunoașterii de către turist a destinațiilor turistice, a anumitor date 

istorice, curiozități despre obiectivele turistice din cadrul traseelor turistice. Din aceste considerente, 

a apărut necesitatea de a cerceta locul, rolul și importanța ghizilor de turism.  

Dacă e să facem o analiză a ghizilor de turism atunci trebuie să spunem că potrivit legislației 

din Republica Moldova din domeniul turismului, cu precădere a Legii turismului nr. 352 din 

24.11.2006 ghidul turistic este „persoană fizică care însoţeşte un vizitator sau un grup turistic şi 

acordă acestora, în limitele contractului de servicii turistice, asistenţă calificată, oferind informaţii 

despre ţara (localitatea) de sosire, patrimoniul ei natural şi antropic” [1]. 

Din analiza acestei definiții observăm că ghidul de turism este acea persoană care face 

legătura, aduce la cunoștință turistului obiectivele turitice, îi explică și povestește despre locurile 

vizitate, curiozitățile lor. De aici, putem observa că ghidul de turism este interfața destinațiie 

turistice deoarece dacă ghidul de turism nu cunoaște bine destinația turistică, turistul de asemenea 

nu va putea cunoaște elementele interesante despre această destinație. De aici, putem concluziona 

că ghidul de turism reprezintă destinația, o explică și relatează cele mai interesante date despre ea. 

În acest sens, ghizii de turism trebuie să fie prezenți la rutele turistice atât naționale cât și 

internaționale, organizate de agențiile de turism. Cu ajutorul muncii lor pot fi descoperite 

destinațiile, obiectivele turistice și multe lucruri interesante. 

                                                            
1 Lect. univ. dr., Catedra de Științe Economice, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Universitatea de 

Stat „Alecu Russo”, Bălți, Republica Moldova, alina.suslenco@yahoo.com 
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Dacă e să facem o analiză a legislației din România atunci trebuie să menționăm că potrivit 

Legii turismului din România ghidul turistic „este persoană fizică autorizată să coordoneze şi să 

asigure desfăşurarea programelor turistice, în baza atestatului eliberat de către autoritatea 

administraţiei publice central responsabilă în domeniul turismului” [2]. 

Din analiza acestei definiții se observă că ghidul turistic este o persoană autorizată, care a 

trecut o testare și deține un document care îi atestă și îi oferă posibilitatea de a activa în calitate de 

ghid de turism. Această definiție evidențiază faptul că ghidi de turim sunt respeonsabili de 

organizarea programelor turistice, adică ei sunt acele persoane care îu funcție de necesități, cerințe, 

dorințe și așteptările turistului sau ale turiștilor de la un program turistic va organiza și va desfășura 

acest program.  Se observă că ghidul de turism este o persoană creativă care își asumă obligația de a 

cunoaște destinația turitică de a alcătui un program turistic și de a oferi posibilitatea turistului de a fi 

deservit calitativ. 

Dacă e să analizăm definirea ghizilor de turism de către Federațiea Mondială a Asociațiilor 

de Ghizi de Turism, conceptul de ghid de turism sună în felul următor: „ Tourist Guide is a person 

who guides visitors in the language of their choice and interprets the cultural and natural heritage 

of an area which person normally possesses an area-specific qualification usually issued and/or 

recognised by the appropriate authority”[27]. 

Din analiza acestei definiții observăm că ghidul de turism este o personaă care abientează 

turistul în cunoașterea unei destinații dar care este o personă competentă, care cunoaște limba 

turistului și îl poate deservi calitativ ajutându-l să descopere acea destinație. Pe lângă aceasta, 

această definiție ne accentuează actenția asupra necesității de a fi calificat acest ghid de turism adică 

de a avea un document care i-ar atesta această calificare. Se observă că în calitate de ghid de turism 

trebuie să apară acele persoane care sunt competente, care au anumite capacități și care au fost 

atestate de persoanele competente. 

Din aceste considerente, trebuie să remarcăm că, ghizii de turism sunt acele personae cu care 

se ia legătura din prima, odată ce turistul intră într-o țară străină, sau când el se pregătește de o 

plecare într-o țară străină, sau să plece într-o nouă destinație. Ghizii de turism sunt adevărați 

ambasadori, acele persoane care ajută oamenii în descoperirea noilor țări, noiler destinații.  

Ghizii de turism trebuie să fie competenți. Dacă ei nu vor avea capacitățile necesare în 

deservirea, informarea, intrețienrea discuțiilor cu turiștii, atunci va avea de pătimit nu doar agenția 

de turim care organizează acel traseu, nu doar turistul care rămâne dezinformat dar și țara care va 

pierde din imagine, din competitivitate și nu va putea să devină o destinație atractivă pentru turiști. 

Pentru a atrage turiștii ghizii devin intermediari dintre destinație și turist, ei reprezintă 

interfața relațiilor cu turistul deoarece el organizează ruta turistică în așa mod încât să fie atractivă 

pentru turist. De aceea, pare necesitatea de a atrage o atenție deosebită în momentul cercetării 

ghizilor de tuirsm, a selectării și a autorizării ghizilor de turism deoarece o alegere greșită va avea 

un impact negative asupra intregii țări. 

Tocmai din aceste considerente în literatura de specialitate se menționează că ghizii de 

turism ajută în organziarea, informarea și menținerea discuțiilor cu turistul.  

În final, trebuie să menționăm că și ghizii de turism sunt persoanele care fac legătura dintre 

destinația turistică și turist, care organizează, coordonează ruta turitică și ajută turistul în înțelegerea 

informațiilor deposre destinația dată. Un loc aparte îi revine consilierii și a calității ei oferite 

turistului care îi modelează percepția referitoare la atractivitatea destinației turistice, la oportunitatea 

programului turistic. 

Dacă e să analizăm modalitatea de atestare a ghizilor de turism atunci trebuie să trecem în 

revistă normele existente de atestare și utilizare a ghizilor de turism existente în România. 

Potrivit acestor norme în România există următoarele categorii de ghizi de turism redate 

schematic în figura 1. 

Din analiza figurii 1. se poate observa că potrivit acestor norme există 3 categorii de ghizi de 

turim ghid local, național și specializat [4].  
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Ghidul local - este preocupat de deservirea turiștilor, conducerea, informarea, consilierea lor 

pe un teritoriu dat – apare o problemă la acest capitol deoarece nu se cunoaște anume teritoriile care 

fac parte din aceste categorii, adică nu se știe dacă un ghid dun Zona de Nord a Moldovei va putea 

deserve un turism în ruta turitică a căruia intră și unele obiective turitice din alte zone. 

Ghidul național – este acea persoană care ajută la conceptualizarea, informarea, consilierea 

turiștilor într-o anumită țară, adică cunoaște toate destinațiile, obiectivele turitice, rutile turitice din 

acea țară.  

Ghidul specializat - este persoana care consiliază, ajută turitul în cunoașterea unei anumite obiective 

turistice specifice, precum: montan, artă, animație, habitat natural, sportive, altele. Cunoștințele pe 

care le deține această categorie de ghid corespunde strict acestei categorii de clasificare din care 

face parte [4]. 
Figura 1. Clasificarea ghizilor de turism 

 
Sursa: elaborat de autor în baza Normelor privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi 

utilizarea ghizilor de turism din România 

Din analiza normelor date, putem menționa că în calitate de ghid poate activa orice persoană 

fizică care deține atestat de turism. 

Formarea profesională a ghizilor de tuirm poate avea loc în: 

▪ instituțiile de învățământ superior; 

▪ în cadrul sistemului de formare profesională a adulților [4]. 

Astfel, observăm că ghizii de turism pot fi formați fie în instituțiile de învățământ superior 

din România fie în anumite sisteme de pregătire a ghizilor de turism existente. 

Potrivit normelor metodologice date atestalul de ghid de turism este „documentul eliberat de 

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin care se confirmă capacitatea 

profesională a persoanelor fizice calificate în profesia de ghid de turism de a exercita activitatea în 

una dintre categoriile de ghizi de turism, definite în prezentele norme metodologice” [4]. 

Potrivit acestor norme metodologice observăm că activitatea de ghid de turism poate fi 

efectuată și prestată doar dacă persoana fizică deține acest atestat care îi confirmă abilitățile și 

pregătirea pentru una din categoriile de ghizi prezentate anterior. 

În vederea obținerii certificatului de ghid de turism persoana fizică trebuie să depună 

următoarea informative, redată în figura 2. [4]. 
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Figura 2. Actele necesare pentru obținerea atestatului de ghid de turism 

 
Sursa: elaborat de autor în baza Normelor metodologice 

Din analiza acestei figure, se observă că persoana fizică trebuie să prezinte mai multe 

documente care ar confirma personalitatea, sănătatea, cunoașterea limbii naționale și limbii de 

circulație internațională, lipsa de infracțiuni făcute anterior. 

Trebuie să menționăm că pe lângă aceste documente pentru a profesa în calitate de ghizi 

naționali și specializați trebuie să prezinte și un certificat de absolvire al cursurilor de specializare 

profesională [4]. 

Toate aceste documente se prezintă Ministerului Transportului, Construcțiilor și Turismului 

care este nevoit să dea un răspuns în scris solicitantului în termen de 30 de zile [4]. 

Activitatea de ghid de turim poate fi practicată fie ca activitate de bază sau ca activitate 

complementară adică, angajatul poate munci prin cumul în calitate de ghid de turism dar dacă deține 

atestatul de ghid de turism și ecusonul de ghid. 

Ghizii de turism pot fi angajați în cadrul agențiilor de turism care organizează diferite ture 

turistice, programe turitice naționale sau internațional și doresc să angajeze ghizi de turism.  

Persoana deținătoare de atestatul de ghid de turim poate munci și pe cont propriu fără a fi 

angajată în cadrul unei agenți de turism. 

Potrivit normelor metodologice „ecusonul de ghid de turism se eliberează de Ministerul 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Naţională pentru Turism” [4]. 

Potrivit normelor date în unele cazuri atestatul de ghid de turism poate fi retras. 

Astfel,  în cazul în care se constată înregistrarea unui număr de mai mult de 5 reclamaţii 

care, în urma verificării de către reprezentanţii cu atribuţii de control ai Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, se constată că sunt întemeiate, se va lua măsura 

retragerii atestatului de ghid de turism [4]. 

Pentru a selecta persoanele potrivite pentru cursurile de calificare profesională în profesia de 

ghid de turism local, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, redate schematic în 

tabelul 1. 
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Tabelul 1. Cerințele obligatorii pentru a fi atestat în calitate de ghid de turism în România 
Cerințe pentru ghizii de turism locali Cerințe pentru ghizii de turism naționali și specializați 

1. să aibă vârsta minimă de 18 ani şi vârsta 

maximă de 65 de ani; 

2. să aibă cel puţin studii liceale cu bacalaureat; 

3. să nu fi suferit condamnări (fapt dovedit cu 

certificatul de cazier judiciar); 

4. să fie apt din punct de vedere medical pentru 

profesia de ghid de turism (sănătos clinic şi 

psihic, fără defecte fizice, de vorbire sau de auz); 

5. să cunoască satisfăcător cel puţin o limbă 

străină de circulaţie internaţională, dovedită prin 

atestat privind cunoaşterea unei limbi străine, 

pentru persoanele fizice române şi atestat privind 

cunoaşterea limbii române, pentru persoanele 

fizice străine; 

6. să aibă cunoştinţe de cultură generală, dovedite 

prin test de verificare 

1. să aibă calificarea profesională pentru profesia de ghid de 

turism; 

2. să aibă cel puţin studii liceale cu bacalaureat; 

3. să aibă vârsta minimă de 18 ani şi vârsta maximă de 62 de 

ani pentru ghidul de turism 

specializat şi, respectiv, 65 de ani pentru ghidul de turism 

naţional; 

4. să nu fi suferit condamnări (fapt dovedit cu certificatul de 

cazier judiciar); 

5. să fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de 

ghid de turism *sănătos clinic 

şi psihic, fără defecte fizice, de vorbire sau de auz, apt pentru 

efort fizic*)+; 

6. pentru categoria de ghid de turism specializat trebuie să 

aibă cunoştinţe temeinice, teoretice şi practice, specifice 

categoriei de ghid de turism specializat pentru care optează; 

7. să cunoască temeinic cel puţin o limbă străină de circulaţie 

internaţională, dovedită prin test de verificare; 

8. să aibă cunoştinţe de cultură generală, dovedite prin test de 

verificare. 

Sursa: elaborat de autor în baza normelor privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi 

utilizarea ghizilor de turism din România 

Din datele tabelului anterior, observăm că, ghizii de turism naționali și specializați trebuie să 

dețină pe lângă ghizii de turism locali calificarea profesională pentru profesia de ghid de turism. 

Astfel aceasta este o primă cerință față de aceste categorii de ghizi.  

Pe lângă aceasta, ghizii de turim naționali și specializați trebuie să fie până la vârsta de 62 de 

ani și nu până la 654 de ani precum sunt cerințele față de cei locali. Pentru ghidul de turism 

specializat trebuie să dețină cunoștințe temeinice teoretice și practice [4].  

Modelul de atestat de ghid de turism este prezentat în anexa 1. Potrivit anexei observăm că 

în cadrul atestatului este notată numele, prenumlele deținătorului, specializarea, categoria,  numărul 

și seria buletinului de identitate. 

Modelul ecusonului de ghid de turism este redat în anexa 2. Din anexa 2 se observă că în 

ecusonul de turism se notează numele prenumele deținătorului de atestat de turism și numărul 

atestatului de turism [4]. 

Dacă e să facem o analiză a legislației din Republica Moldova cu privire la ghizii de turism, 

atunci trebuie să remarcăm că activitatea în calitate de ghid de turism în Republica Moldova poate fi 

prestată de o persoană satisface următoarele cerințe: 

▪ este cetăţean al Republicii Moldova sau cetăţean străin cu drept de şedere în Republica 

Moldova; 

▪ locuieşte în Republica Moldova nu mai puţin de 3 ani; 

▪ are capacitate deplină de exerciţiu; 

▪ nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 

▪ deţine atestat de calificare al ghidului de turism, eliberat de către autoritatea centrală de 

turism [5]. 

Trebuie să menționăm că potrivit legislației din Moldova „în timpul desfăşurării activităţii, 

ghidul de turism este obligat să deţină asupra sa ecusonul ghidului de turism, expus în loc vizibil și 

controlul activităţii ghizilor de turism se efectuează de către autoritatea centrală de turism [5]. 

Dacă e să analizăm posibilitățile de atestare a ghizilor de turism din Moldova atunci trebuie 

să remarcăm că potrivit legislației atestarea ghizilor de turism implică mai multe elemente: 

▪ „Persoanele care vor să practice activitatea de ghid de turism sînt supuse atestării, în scopul 

verificării nivelului cunoştinţelor şi capacităţii de aplicare a lor în organizarea excursiilor. 



 

 500 

▪ Pentru realizarea atestării ghizilor de turism autoritatea centrală de turism creează Comisia 

de atestare a ghizilor de turism, din care fac parte reprezentanţi ai autorităţii centrale de turism, 

Ministerului Culturii, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, instituţiilor de învăţămînt şi ai asociaţiilor 

de branşă. 

▪ Atestarea ghidului de turism, eliberarea/retragerea atestatului de calificare şi a ecusonului se 

efectuează gratuit de către Comisia de atestare a ghizilor de turism, care activează în baza 

Regulamentului de atestare a ghizilor de turism. 

▪ Termenul de valabilitate al atestatului de calificare al ghidului de turism şi al ecusonului este 

de 5 ani de la data eliberării. 

▪ Prelungirea termenului de valabilitate, suspendarea şi reluarea valabilităţii, reperfectarea, 

eliberarea duplicatelor, retragerea atestatului de calificare a ghidului de turism şi al ecusonului se 

efectuează în condiţiile Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a 

activităţii de întreprinzător” [5]. 

Potrivit legislației din Moldova, orice angajat care muncește în sfera turismului trebuie să fie 

titularul certificatului de competențe profesionale [5]. 

Schematic aceste patru categorii de certificate sunt redate în tabelul 2. 
Tabelul 2. Certificatele de turism eliberate pentru personalul din domeniul turistic 

Denumirea certificatului Titularii lui 

Categoria „A” pentru directorul/administratorul întreprinderii de turism; 

Categoria „B” pentru personalul de specialitate din cadrul întreprinderii de turism cu studii 

superioare, cu specializare în alte domenii, decât turismul; 

Categoria „C” pentru ghizii de turism; 

 

Categoria „D” pentru personalul de specialitate din cadrul întreprinderii de turism, care deţine 

studii medii şi medii profesionale, cu excepţia absolvenţilor instituţiilor de 

învăţămînt cu specializare în domeniul turismului. 

Sursa: elaborat de autor în baza normelor metodologice din Moldova 

Din datele tabelului observăm că ghizii de turism trebuie să prezinte certificatul de categoria 

„C” care le va confirma și oferi posibilitatea de a munci în acest domeniu. 

 

3. Concluzii 

În concluzii, trebuie să remarcăm că, ghizii de turism sunt persoane autorizate, care au 

cunoștințe în domeniul turismului, care dețin un atestat de turism. Acest atestat se eliberează la 

cererea depusă de către solicitant și doar dacă solicitantul corespunde totalmente cerințelor înaintate 

față de el. Ghizii de turism reprezintă interfața care face conexiunea dintrepotențialul turistic al unei 

destinații și turiști. Ei sunt acei actori care dinamizează circulația turistică într-o anumită regiune, 

care descoperăși valorifică patrimoniul turistic și ajută turiștii să descopere frumusețea unei 

destinații turistice. Ghizii de turism sunt catalizatorii dezvoltării turismului deoarece ei contribuie la 

atragerea turiștilor într-o zonă.  

De aceea, propunem elaborarea unei metodologii de dezvoltare a competențelor și 

capacitărilor ghizilor de turism din România și Moldova, fapt ce va ajuta la creșterea interesului 

ghizilor de turism pentru profesia pe care au îmbrățișat-o. Această metodologie ar putea fi aplicată 

de agențiile de turism care au ghizi de turism profesioniști și care lucrează cu ei. Astfel, aplicând 

această metodologie ar putea fi valorificat potențialul turistic al unei destinații turistice optim și ar 

crește fluxurile turistice din zona dată. 
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THE DEVELOPMENT OF REPUBLIC OF MOLDOVA’S TOURISM 

POTENTIAL 
 

DEZVOLTAREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

Alina SUSLENCO1 

 
Abstract 

The basic elements of development and capitalisation of the tourist potential of Moldova were analysed in the 

present paper. Moreover, special attention was paid to the research of the tourist potential of the northern region of 

Moldova. Thus, both the natural and the anthropic potential of the northern region of the Republic of Moldova were 

analysed. In this context, a number of research methods have been used to substantiate the research, such as: analysis, 

synthesis, induction, deduction, abduction. In conclusion, we mention that the tourist potential of the northern region of 

the Republic of Moldova is a vast one, which includes both valuable natural tourist attractions that are worth to be 

discovered by tourists, as well as anthropic objectives attracting the attention of tourists and contributing to the 

formation of anthropogenic potential of the northern region. But, as a result of the analyses, the need to develop the 

tourist potential of the northern region is noticed in order to polish the crystals of the natural attractions that form the 

image of the region's potential. 

Key words: tourism potential, tourism, tourist attractions, anthropic potential, natural potential 

 

1. Introducere 

Potrivit Strategiei Turismului a Republicii Moldova 2020 în Republica Moldova există peste 

15 mii atracţii turistice antropice şi de asemenea peste 300 arii naturale care pot fi valorificate de 

către turiștii care sosesc în Moldova. În Moldova au fost găsite mii de staţiuni preistorice, 

aproximativ 400 selişti din perioada cucuteni-tripoli. Pe lângă  aceasta există  în jur de 50 horodişti 

fortificate antice, peste 500 selişti medievale, multe cetăţi medievale din pământ, 6 cetăţi medievale 

din piatră, peste 1000 monumente de arhitectură, circa 50 mănăstiri ortodoxe [11]. Patrimoniul dat 

al Republicii Moldova este relativ uniform dispersat pe teritoriul naţional, este unul interesant 

pentru a fi valorificat de către turiștii străini care doresc să descopere Moldova ca destinație 

turistică. 

 

2. Dezvoltarea potențialului turistic al Republicii Moldova 

Regiunea de Nord a Republicii Moldova este poziționată în partea de sud-est a Europei. Ea 

se învecinează cu  România  la  Vest,  cu  Ucraina  la  Nord  şi  Est. Suprafața totală a Regiunii de 

Nord a Republicii Moldova este  de  10.014  km  ceea ce formează 29,6% din din toată suprafața 

țării [15]. 

Regiunea de Nord a Moldovei include municipiul Bălţi și 11 raioane dintre care: Briceni, 

Edineţ, Donduşeni, Drochia,  Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Sângerei, Soroca.  Cea mai 

mare parte dintre populația regiunii locuieşte în localităţi medii de aproximativ 5000  locuitori, 20% 

locuiește în sate și orașe de 15 000-20 000 locuitori. Ponderea orașelor în regiunea de nord este de 

32%. Principalul centru economic din Regiune este orașul Bălți, care este un centru cultural, 

economic, științific. Alături de acest centru mai există încă doi poli importanță precum Edineț și 

Soroca [15]. 

Cooperarea pentru o regiune de dezvoltare este un element de bază de aceea regiunea de 

Nord a Republicii Moldova participă la 3 euroregiuni: Euroregiunea „Siret–Prut-Nistru”, 

Euroregiunea  „Prutul  de  Sus”  și  Euroregiunea  „Nistru” care contribuie la intensificarea relațiilor 

cu vecinii, cu România și Ucraina. Existența acestor euroregiuni ajută regiunea la detectarea 

problemelor și evident, cu ajutorul eforturilor consolidate ajută regiunea la soluționarea lor. 

                                                            
1 Lect. univ. dr., Catedra de Științe Economice, Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, Universitatea de 

Stat „Alecu Russo”, Bălți, Republica Moldova, alina.suslenco@yahoo.com 
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Potențialul turistic al regiunii de nord a Moldovei este unul impresionant existând atât o serie de 

obiective turistice și un potențial turistic natural și antropic. 

În continuare vom face referire și o analiză a potențialului turistic natural din regiune. 

Dacă e să ne referim la potențialul natural al regiunii de nord atunci un prim element care 

necesită analizat este relieful regiunii de nord. Relieful regiunii de nord a Moldovei, în mare parte, 

reprezintă o câmpie deluroasă, puternic dezmembrată de văi, cu o înclinaţie generală din nord-vest 

spre sud-est.  

Potrivit Strategiei de dezvoltare a regiunii de nord a Moldovei, din punct de vedere 

peisagistic regiunea de nord face parte din zona de silvostepă, în cadrul căreia se  deosebesc  trei  

regiuni  fizico-geografice:   

▪ Regiunea  Podişurilor  şi  Câmpiilor  de  Silvostepă  a  Moldovei de Nord; 

▪ Regiunea Câmpiilor şi Dealurilor de Stepă a Moldovei de Nord; 

▪ Regiunea  Podișului Codrilor [15].   

Dacă facem referire  la clima din regiunea de nord a Moldovei, atunci trebuie să menționăm 

că   este  de  tip  continental,  cu  veri  călduroase  şi  secetoase  şi  cu  ierni  reci.  

Analizând reţeaua hidrologică din cadrul regiunii de nord a Moldovei, observăm că 

regiunea  este  traversată  de  cursuri  de  apă  aparținоnd  bazinelor  hidrografice ale râurilor Nistru 

și Prut. În cadrul regiunii de nord își are începutul râul Răut care are o lungine totală de 300 km. 

Tot la acest capitol trebuie să menționăm că circa 50% din populația Republicii Moldova nu 

are acces la apă potabilă de calitate, iar aproape 60% este aprovizionată cu apă prin sistemul 

descentralizat, izvoare și fântâni [15]. 

Captarea apei din obiectivele acvatice naturale în toate cele 12 unități componente ale 

Regiunii a scăzut de la 35 la 34 și apoi la 33,2 milioane m3 pe parcursul anilor 2010-2012. 

Datele sintetice sunt redate în figura 1. 
Figura 1. Captarea apei din obiectivele acvatice natural în cadrul Regiunii de nord a Moldovei 
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Sursa: elaborat de autor în baza datelor 

Din cadrul figurii 1, se poate observa o reducere continuă a apei captate din regiune de la 35 

m3 în 2010 la 32,8 în anul 2013. 

Analizând și flora  și  fauna din cadrul regiunii de nord a Moldovei, observăm că din  punct 

de  vedere  biogeografic,  flora  și  fauna  regiunii  de nord este specifică zonei de câmpie cu o mare 

diversitate de plante și animale.  

În conformitate cu Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale 

protejate de stat (FANPS), Republica Moldova dispune de 307 arii protejate de stat, care include 

următoarele categorii de obiecte și complexe naturale: rezervații științifice, parcuri naționale, 

monumente ale naturii, rezervații naturale, rezervații peisajere, rezervații de resurse, arii cu 

management multifuncțional, rezervații ale biosferei, grădini botanice, grădini dendrologice, 

monumente de arhitectură peisajeră, grădini zoologice, zone umede de importanță internațional 

[15]. 

La moment, în Republica Moldova cota suprafețelor protejate constituie 4,65% din teritoriul 

țării, ceea ce este insuficient pentru asigurarea unui echilibru stabil al funcționării ecosistemelor 

naturale și conservarea diversității biologice în ele. 

În funcție de datele analizate, putem menționa faptul că în Regiunea de Nord suprafața totală 

a ariilor naturale protejate de stat constituie 20 %. Din analiza cotei parte a suprafețelor și tipurilor 
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de categorii de arii natural protejate din regiunea de nord pune în evidență că cea mai mare 

suprafață de arii naturale protejate o are raionul Dondușeni (de pe contul zonei umede), însă cele 

mai diverse categorii le оntrunesc raioanele Briceni și Sângerei, pe teritoriul cărora sunt amplasate 

respectiv 7 și 6 categorii de arii protejate. Cu toate că suprafața ocupată de ariile protejate în raionul 

Glodeni este relativ mare, aici constatăm doar 2 categorii de arii protejate: Rezervații științifice 

adică Pădurea Domnească, cu 6032 ha și Monumente ale naturii geologice și paleontologice așa ca 

Cheile Butești și Stânca Mare ce ocupă 110 și 105 ha. Însă raportul cantitativ nu reflectă modul de 

repartizare a categoriilor de arii protejate în Regiune.  

Dacă e să facem o analiză a parcurilor din Regiunea de Nord a Moldovei, atunci trebuie să 

constatăm că din cele 34 de parcuri, doar 11 sunt luate sub ocrotire în calitate de monumente de 

arhitectură peisagistică (Legea nr. 1538-XIII privind fondul ariilor naturale protejate de stat), iar 

altele 22, grație edificiilor boierești, sunt luate sub ocrotire оn cadrul Legii nr.1530-XIII  privind 

ocrotirea monumentelor. Pe de altă parte, 8 obiecte – parcurile din satele Pavlovca, Țaul, Brânzeni, 

Cuhureștii de Sus, Temeleuți, Cubolta, vila Mândîc și parcul „Poienița însorită”, s. Miciurin, r. 

Drochia au statut dublu de ocrotire [15].  

Tot aici, trebuie de remarcat faptul că peste 70%  din  suprafața  teritoriului  este  ocupată  

de  terenurile  arabile, pe când suprefețele ocupate de păduri este de 8,8% din tot teritoriul regiunii 

de nord.   

Dacă analizăm procentul de împădurire a Regiunii de Nord (8,8%), constatăm că este un 

procent foarte mic în comparație cu procentul optim de 20%. Pentru a asigura  procentul optim 

ecologic, social și economic, este extreme de necesar de a împăduri  încă 111976,0 ha. Cel mai mic 

procent de împădurire este în raionul Drochia (3%), municipiul Bălți (6%), Florești (6,2%), Râșcani 

(6,5%), iar cele mai împădurile sunt raioanele Glodeni (13,9%), Ocnița (12,8%), Briceni (11,5%), 

Fălești (11,0 %) și Sângerei (10,7%), dar care nu ating procentul optim. 
Tabelul 1. Suprafața terenurilor acoperite cu pădure și vegetație forestieră 

Nr.crt. Municipiu/Raion Suprafața Suprafața terenurilor acoperite 

cu pădure și vegetație forestieră, 

ha 

% de 

împădurire ha % 

1. Bălți 7800,6 0,8 466,7 6,0 

2. Briceni 81444,2 8,1 9386,6 11,5 

3. Dondușeni 64412,5 6,4 5061,4 7,9 

4. Drachia 99991,5 10,0 3047,0 3,0 

5. Fălești 107259, 6 10,7 11812,4 11,0 

6. Edineț 93291,6 9,3 7954,8 8,5 

7. Glodeni 75417,8 7,6 10504,3 13,9 

8. Florești 110819,0 11,1 6853,8 6,2 

9. Sângerei 103370,5 10,3 11046,3 10,7 

10. Rîșcani 93602,9 9,3 6063,3 6,5 

11. Ocnița 59747,0 6,0 7652,9 12,8 

12. Soroca 104299,0 10,4 8465,4 8,1 

Total 1001456,2 100,0 88314,9 8,8 

Sursa: elaborat în baza datelor BNS 

Ajungând la resursele solului din cadrul Regiunii de Nord a Moldovei trebuie să remarcăm 

faptul că resursa naturală de bază, fundamentală care reprezintă și o bogăție a regiunii sunt solurile 

cu bonitate înaltă, care oferă posibilitatea de a obține recolte înalte la culturile tehnice agricole.  

Făcînd o analiză de ansamblu a potenţialului turistic din cadrul Regiunii de Nord a 

Moldovei, trebuie să evidențiem faptul că acest potențial este unul foarte valoros și impresionant. 

Resursele turistice ale Regiunii de Nord ale Moldovei sunt divizate în resurse  turistice  de  origine 

naturală  şi antropică, dar fiecare dintre resursele respective sunt atractive din punct de vedere 

cantitativ, structural și calitativ.  

Regiunea de nord a Moldovei are și o gamă variată de structuri de primire pe care le 

utilizează pentru primirea turiștilor care doresc să se odihnească, călătorească în cadrul regiunii.  

Structura de cazare a regiunii este una diversă incluzînd hoteluri, moteluri, pensiuni turistice, 



 

 505 

structuri de întremare, tabere de vacanță care sunt utilizate de turiștii care vizitează și călătoresc prin 

cadrul regiunii. 

La nivelul anului 2014 Regiunea de Nord a Moldovei deținea o capacitate de cazare de 5019 

de locuri-pat, plasându-se pe locul 3 în plan național, după mun. Chișinău și regiunea de centru ce 

reprezintă 18% din totalul capacității de cazare naționale [16].  

Trebuie de remarcat faptul că cea mai mare pondere din capacitatea de cazare este deținută 

de hoteluri (49%) și  tabere de  vacanță pentru copii (40,6%). Un important potențial îl dețin 

pensiunile turistice (6,8%) [15].  

Pentru a reda aceste date și mai detaliat și în scopul analizei lor aprofundate, vom prezenta 

în anexa 7, structura de cazare turistică a regiunii de nord pe orașe. Din analiza datelor concentrate 

în cadrul acestui tabel, se poate observa faptul că în Bălți există pentru turiștii care vizitează acest 

municipiu 320 de camere în anul 2015 în creștere cu 25 de camere în comparație cu anul 2011 când 

erau la dispoziția turiștilor doar 295 de camere. O creștere se observă și la numărul de locuri-pat în 

municipiu. Acestă creștere este una modestă de la 747 de locuri-pat în anul 2011 la 791 de locuri 

pat în aanul 2015. Considerăm aceste locuri disponibile insuficiente pentru turiști deoarece dacă se 

dorește o intensificare a fluxurilor turistice atunci va fi nevoie de a forma o structură de cazare 

turistică consolidate, cu condiții  prielnice pentru turiștii care vizitează regiunea. 

Creșteri a numărului de camere disponibile se atestă și în celelalte orașe din cadrul regiunii. 

Astfel, o creștere ușoară se observă și în orașul Rîșcani de la 46 de camere în anul 2011 la 50 de 

camere în anul 2015. Creșteri, se mai observă și în Dondușeni, Glodeni. Dar, în unele orașe din 

regiune se observă reduceri a numărului de camera și a locurilor pat puse la dispozziția călătorilor. 

Astfel, putem menționa că o scădere drastică a numărului de camere disponibile se observă în 

Ocnița de la 45 de camere în 2011 la 25 de camere în 2015. Același lucru se observă și în Fălești, 

unde numărul de camera s-a redus de la 80 de camera în anul 2011 la 51 în anul 2015.  

În unele orașe din regiune, pentru perioada analizată 2011-2015 se observă o menținere a 

numărului de camere disponibile pentru cazarea turiștilor. Acest lucru  se observă în orașele 

Glodeni unde în perioada 2011-2015 se mențin 74 de camere disponibile turiștilor, Ocnița cu 45 de 

camera disponibile, Briceni cu 32 de camere disponibile. 

Acest lucru este unul trist deoarece se observă că autoritățile nu au resurse și nici motivație 

de a împrospăta baza structurală a unităților de cazare din cadrul Regiunii de Nord deoarece 

fluxurile de turiști cazați în unitățile de cazare este unul redus, fapt ce îngreunează creșterea 

atractivității regiunii deoarece multe dintre unitățile de cazare din regiune nu dispun de condiții 

necesare, prielnice pentru turiștii străini care doresc să se odihnească în condiții bune, beneficiind 

de tot ce au nevoie pentru a petrece vacanța în Moldova. 

Făcând o analiză a potențialului turistic al Regiunii de Nord putem afirma faptul că 

majoritatea zonelor de protecţie a monumentelor naturale şi antropice nu sunt amenajate pentru 

turiști, iar deţinătorii legali locali nu au un plan de amenajare turistică. Pe lângă aceasta s-a observat 

că marea majoritate a atracțiilor turistice din zonă nu dispun de locuri de cazare. În preajma celor 

mai interesante locuri nu există nici pensiuni nici vile, nici apartamente. Deci, turiștii chiar dacă 

doresc să viziteze anumite locuri nu au unde dormi, unde se odihni și lua masa.  

Pădurea Domnească din Regiunea de Nord este cea mai mare rezervaţie ştiinţifică din 

Moldova, aflată  în lunca Prutului de Mijloc. Suprafaţa totală a rezervaţiei este de 6032 ha. 

Suprafaţa pădurilor din  cadrul acesteia constituie 3054 ha sau 52% din totalul suprafeţei ei. 

Majoritatea pădurilor sunt alcătuite din stejar - 17,7%, plop-alb - 17,8% şi salcie albă - 6,3%. 

Rezervaţia adăposteşte peste 79 specii de plante rare.  

 Parcul Ţaul, din satul Ţaul, cu o suprafaţă de 46 ha. Colecţia botanică cuprinde circa 150 de 

specii, din care  aproximativ 100 sunt exotice. Parcul adăposteşte acum aproximativ acelaşi număr 

de specii de animale ca la оnceputul secolului al XX-lea, însă în număr mai mic. Aici pot fi văzute 

căprioare, raţe si lebede albe.  Parcul din apropierea satului Rediul Mare, cu o suprafaţă de 10 ha, 

alcătuit din 4 poieni. Parcul cuprinde diverse specii de foioase, 26 specii şi forme de arbori şi 
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arbuşti, printre  care şi castanul porcesc, arţari argintii, stejari pedunculaţi, plopi albi.  o  Parcul din 

Mоndоc, la 4 km de satul Mоndоc şi 7 km de satul Cotova, cu o suprafaţă totală  de  16,4  ha.  

Parcul  se  remarcă  prin  o  colecţie  de  specii  florale  şi  dendroflorale  rare  şi  valoroase  pentru  

о întreaga  ţară.  Parcul  este  format  din  15  alei,  5  izvoare,  3  lacuri  şi  2  pâraie mici.  

 

3. Concluzii 

Regiunea de Nord a Moldovei dispune de un patrimoniu turistic valoros. Dar totuși trebuie 

să recunoaște faptul că acest patrimoniu turitic și potențial turistic atât cel natural cât și cel antropic 

rămâne încă slab valorificat. 

Dacă analizăm Strategia de dezvoltare a Regiunii de Nord, atunci trebuie să menționăm că 

dezvoltarea unei infrastructuri de turism adecvate, crearea unor trasee turistice naţionale şi 

internaţionale, promovarea activă a obiectivelor turistice din zonă, ar permite de atras numeroşi 

turişti din ţară şi din străinătate, contribuind la sporirea avantajelor competitive ale regiunii [28].   

Aceste imperative apar deoarece noi cu toții conștientizăm faptul că nivelul de atracţie şi 

gradul de vizitare a destinaţiilor turistice dintr-o anumită regiune depind în mare parte de 

posibilitățile de amenajare a lor şi de existența unei infrastructuri adecvate pentru odihna turiștilor.  
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FINANCIAL STABILITY VERSUS PRICE STABILITY 
 

STABILITATEA FINANCIARĂ VERSUS STABILITATEA PREȚURILOR 

 

Ina ȘARCO1 

 
Abstract 

The financial crisis brought on the debate agenda between economists the problem of maintaining the 

financial stability and preserving the stability of prices. The two things that the central banks are trying to placate are 

sometimes in conflict, because the measures that are taken to preserve the stability of prices may have negative 

implications for financial stability. On the other hand, economic theory shows that price stability is a condition for 

financial stability. As a result, considering the long-term price stability as a fundamental objective, central banks must 

pay special attention to financial stability, because otherwise, disinflation gains, no matter how spectacular it might be 

at any given time, it may become completely unsustainable. 

Key words: price stability, financial stability, Central Bank, monetary policy, financial crisis 

 

1. Introduction 

Price stability and financial stability are two concepts encountered more often in monetary 

policy strategies of central banks, and in scientific literature. Price stability is a complex concept 

that requires keeping track of several economic issues at the macro level, of which detaches: 

analysis and the evolution of inflation, the purchasing power, the amount of money in circulation, 

etc. 

According to the Greek economist and politician Lucas Papademos, price stability is: "the 

condition of the economy in which the general price level is stable in the strict sense, or in which 

the rate of inflation is low and stable enough so that considerations relating to the nominal size of 

the transactions shall cease to constitute a relevant factor for economic decisions" [5]. 

According to the Romanian academician Mugur Isarescu, financial stability is "the situation 

where the financial system is able to attract and to place monetary funds effectively and to 

withstand shocks without hurting the real economy" [5]. 

The importance of ensuring financial stability results from the benefits that provide a stable 

economy, which is characterised, in particular, by an insignificant variance of inflation rate but also 

by the absence of the phenomenon of deflation, both having negative effects on economies.  

Now the question arises, if financial stability should be an objective of the Central Bank or 

of a separate institution from the Central Bank?  Some economists even argue that the Central Bank 

should relinquish its operational independence in order to ensure financial stability, but others 

believe that this is not desirable since so there would be no guaranteed the price stability [6].  

 

2. Financial stability versus price stability 

Most of central banks advocates for ensuring the price stability as inflation is a costly 

phenomenon that can affect a country's resources. 

The advantages resulting from the authorities' efforts to ensure price stability contributes 

substantially to the achievement of the general economic objectives, such as: a higher standard of 

living, more steady expansion in economic activity and a higher degree of employment of the 

workforce. 

It is important to make the distinction between price stability and financial stability, even 

though the two types of stability are supporting each other over the long term. 

The financial stability has both nationally and internationally impact due to a multitude of 

risks which may influence, that's why the role of the banks in ensuring the stability requires an 

adequate system of supervision, especially regarding prudential supervision but also in the case of 

authorizations or special supervision. 
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Financial stability, especially in the context of the current crisis, has an impact on monetary 

and prices stability, because it shows a trend of decreasing the volume of currency in circulation. 

These correlated with decreased rate of multiplication of money generate a reduction of the volume 

of monetary aggregates which can generate disinflation and price stability is impaired. 

In other words, there may be incompatibilities between price stability and financial stability, 

which if are not determined and solved in a timely manner, can delve even further the economic 

imbalance. 

Most central banks from Europe have the basic objective of ensuring price stability, as is the 

objective of the monetary policy of the ECB, which shall formulate a quantitative target for this 

purpose, the annual CPI (the consumer price index) growth for the euro zone below 2% [3]. In our 

country, the objective of ensuring the price stability is explicitly formulated in the law on the 

National Bank of Moldova [1]. 

Price stability is both a purpose in itself and a mean for monetary policy, whereas it 

contributes to achieving sustainable growth and macroeconomic stability. 

As strategy most central banks, including the NBM, have chosen the direct inflation 

targeting, because it was considered that this strategy is the most convenient, central banks cannot 

exert a direct influence on the economy through other means, and which involves fixing a target 

with 2 years in advance, announced and publicly assumed. 

The inflation target in the Republic of Moldova takes the form of a fixed central point 

framed in a stripe of fluctuation ( 1.5%). 

The option to adopt the targeting inflation as monetary policy strategy was justified by the 

need to achieve a reasonable disinflation. Thus, at present, the annual rate of inflation constituted 

7.1% in the II quarter of 2017 [4]. 

According to the medium-term inflation forecast of the NBM [4], in perspective, the annual 

inflation rate will be within the range of variation of 1.5 percentage points from the target of 

inflation rate of 5.0% per year. For the year 2017 the average inflation rate will reach a level of 

6.5%. For 2018 annual inflation rate will register the value of 4.4%. 

Bearing in mind that the financial system is part of the economic, social and political system 

of a State, decisions cannot be taken in isolation mode, but must be taken into account all evolutions 

and perspectives phenomenon. 

The financial crisis has increased the volatility of monetary and currency markets and tends 

to amplify the slowing in economic activity. On the one hand, the existence of large external 

imbalances triggered the devaluation of the leu, which is feeding the inflation and requires a 

relatively high interest rate. Thus, in a situation where the approach of reducing of the inflation 

depends on the appreciation of the exchange rate of the national currency, which recorded 

significant deviations from its equilibrium level.   

As a result, considering the long-term price stability as a fundamental objective, a Central 

Bank must pay special attention to the financial stability, and to the overall evolution of 

macroeconomic indicators, because otherwise, disinflation gains, no matter how spectacular it could 

be, at some point this become absolutely inadmissible. 

The effectiveness of monetary policy in achieving the basic objective- ensuring and 

maintaining the price stability is limited if there is no financial stability, so between these 2 

concepts is a relationship of interdependence. 

Thus, recently appeared a new context, met under the name of the new environment 

hypothesis, which says that it is particularly important to assess the extent to which the Central 

Bank has the capacity to ensure simultaneous the  price stability and the financial stability. 

Through the use of tools at its disposal, as well as the ways in which the two categories of 

stability can be reconciled within the framework of the new hypothesis it is necessary to adopt 

measures to eliminate divergences and conflicting conditions. There may arise a number of 

situations in which the need to maintain financial stability to be more important than the objective 
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of maintaining price stability; sudden evolutions in interest rates aimed at restoration of price 

stability in the short term will be proven ineffective in the longer term if they contribute to the 

accumulation of imbalances in other economic sectors. 

Between price stability and the objective of the financial stability is manifested a 

relationship that can be presented on the basis of the figure 1. 
Fig. 1. The relationship between the financial stability and the price stability 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Isǎrescu Mugur, Price stability and financial stability, Piteşti, 2008:  www.bnr.ro. 

As shown in Figure there is a relationship of complementarity between the financial stability 

and the prices stability. Although financial stability, usually, is not an  explicit objective for modern 

central banks, the systematically instability may cancel their performances in their major objective-

maintaining price stability. However, it has been proven that a low level of inflation is not a 

sufficient condition for ensuring long-term financial stability. 

In the context of the opening of national economies, financial stability has become a 

fundamental element of macroeconomic stability, bearing in mind that equity inflows taking 

advantage of the vulnerabilities of the financial system to penalize prompt the errors or any other 

unsustainable economic policy measures. 

The importance of stability arises from negative aspects that are involved by the instability. 

Thus, the financial instability has numerous disadvantages such as: impairment of the exchange rate 

and the population's confidence in the national currency, unemployment, declining living standards, 

bankruptcies, reducing the number of jobs, etc. 

Given these disadvantages, as well as their consequences, the authorities responsible for 

ensuring price stability and financial stability took action and so it went at the opening of a new 

direction, one dedicated to the fight against financial instability.  

National Bank of Moldova, from legal point of view, does not have a clearly defined role in 

the management of financial stability. However, the powers of the NBM include the licensing, 

supervision and regulation of financial institutions; supervision of payment system in the country 

and to facilitate the efficient functioning of the interbank payment system, the granting of loans to 

banks. Thus, the NBM has implied powers in this area through regulation and prudential 

supervision of the banking sector, monitoring the payment systems, providing liquidity through its 

role as lender of last resort for banks in exceptional cases. 

However, as important as it would be the Central Bank's actions, for its measures and 

actions in the field of monetary policy to be properly understood, applied and to have the desired 

effect, it is necessary that in carrying out its functions, it should work closely with the other 

legislative or executive bodies of the State [7]. 

In order to accomplish these tasks, on June 2nd, 2010, by the decision of the Government of 

the Republic of Moldova No. 449, was created the National Committee for Financial Stability [2], 

as the Vice-President of which being appointed Governor of the National Bank of Moldova. 

At the same time, the clear delimitation of responsibilities, and in order to achieve prompt 

actions in case of extraordinary financial shocks, National Bank of Republic of Moldova, together 

with the Government of the Republic of Moldova, Committee for economy, budget and finance of 

the Parliament of the Republic of Moldova, National Commission for Financial Markets, Deposit 

guarantee fund in the banking system have signed at 28.02.2011 the Memorandum of understanding 

Price 

stability 

Financial 

stability 

http://www.bnr.ro/
https://www.bnm.md/files/index(1878).pdf
http://www.cnpf.md/en/start/
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on financial stability, which determines the principles of maintaining financial stability and 

systemic financial crisis management, duties and responsibilities of the public authorities 

responsible for maintaining financial stability, policy of  exchange of information, the principles of 

anti-crisis measures. 

Establishing the framework for the concept of financial stability has in mind that the 

financial system is part of the economic, social and political system from the  State and hence 

cannot make a decision in isolation, but must be taken into account all developments and prospects. 

 

3. Conclusions 

Targeting inflation in 2017 is a priority objective of the monetary policy of the NBM, 

because a high inflation creates problems to our country. In this context the NBM monetary policy 

is reorienting, along with the other components of the mix of macroeconomic policies in the 

direction of fixing firm and acceptable inflation expectations at low levels of inflation for the annual 

growth of prices according to the disinflation path over the medium term, thus ensuring price 

stability. The NBM also has at its disposal, as a tool of monetary policy the  open market operations 

(the most important and most used) through that can significantly influence the level of liquidities 

in the economy, which if it is excessively will transform in inflation-generating factor leads to 

economic destabilisation.  

Price stability and financial stability is a hard process, because it depends on the other 

ensuring, being a hard mission to accomplish for the Central Bank, especially in the present context 

dominated by the global crisis. Nonetheless, it is important for the NBM to find the ability to 

simultaneously ensure the price stability and the financial stability through the use of instruments at 

its disposal. 
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PARTICULARITĂŢILE SUPRAVEGHERII BANCARE ÎN SPAŢIUL UNIUNII 
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Ada ȘTAHOVSCHI1 

 
Abstract 

Banking supervision is an indication of the maturity of the banking financial system. The structure of the 

banking supervision process in the EU Member States is constantly changing and the number of institutions involved in 

the process results also from the recent reforms of structural supervision and the results of their implementation in the 

EU Member States. 

Banking regulations are a form of direct intervention of banking and banking environment takes several 

features whose appreciation goes through analysis of these objectives and their effects on banking strategy. Refer to 

banking regulations both in developed countries and from the developing or in transition to the new market economy as 

is the case of Moldova, it is particularly important to maintain a certain ratio quantitatively and qualitatively. An over-

regulation can stifle banking, increasing bureaucratic bottlenecks.  

Key words: banking system, financial instruments, banking products, bank regulation, banking supervision 

JEL: E 50 

 

1. Introducere 

Supravegherea bancară este un indiciu al maturităţii acestui sistem. Chiar dacă se afirmă că 

circulaţia capitalului, precum şi armonizării legislaţiei bancare în UE este un proces în derulare, iar 

în unele cazuri, chiar finisat, vârsta tânără a principalei instituţii financiare europene, Banca 

Centrală Europeană, demonstrează faptul că finisarea procesului de crearea a unei pieţe financiare 

unice mai durează. 

Banca Centrală Europeană (BCE) a fost înfiinţată prin Tratatul de Ia Maastricht, luând locul 

Institutului Monetar European în 1998, este fiind stabilită la Frankfurt Este cea mai nouă instituţie a 

Uniunii Europene. Banca Centrală Europeană autorizează emiterea de bancnote şi hotărăşte 

volumul de monede Euro emise de către statele din zona Euro. BCE este independentă din punct de 

vedere instituţional şi din punct de vedere financiar (capitalul său este subscris prin băncile centrale 

naţionale, ele înşele independente, în funcţie de PIB şi de populaţia fiecărui stat). BCE are obligaţia 

de a informa instituţiile Uniunii asupra măsurilor luate. Capitalul social al băncii centrale europene 

s-a format prin contribuţia băncilor centrale ale ţărilor membre, precum şi a cotelor părţi subscrise 

de către băncile centrale ale unor ţări nemembre. Calculul acestor contribuţii s-a făcut în funcţie de 

PIB si mărimea populaţiei şi urmează a fi plătit în întregime. 

La mijlocul anului 1998, au fost nominalizate statele care îndeplinesc condiţiile de 

participare la viitoarea uniune monetara, ţinându-se seama atât de gradul îndeplinirii criteriilor 

economice prevăzute, cât şi de opţiunea acestora privind participarea sau neparticiparea la Uniunea 

Monetara. Ţările care au fost selectate pentru uniunea monetara sunt: Austria, Belgia, Finlanda, 

Franţa, Germania, Italia, Irlanda, Luxembourg, Olanda, Spania, Portugalia. Din statele membre ale 

UE patru nu au fost incluse pe lista iniţiala fie deoarece au optau pentru a nu participa Ia uniunea 

monetara prin ceea ce se numeşte opt-out (Danemarca, Suedia, Regatul Unit), fie deoarece nu 

îndeplineau condiţiile privind performanţa economiei (Grecia). De la 1 ianuarie 2001 Grecia a intrat 

în uniunea monetară.  

Banca Centrală Europeană formează împreună cu băncile centrale ale statelor membre 

Sistemul European de Bănci Centrale (SEBC). BCE şi băncile centrale ale ţărilor din zona Euro 

formează „Eurosistemul", care are ca obiectiv principal menţinerea stabilităţii preţurilor. 

                                                            
1 Prof. univ. dr., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chişinău, Republica  Moldova, 

astahovschi@gmail.com 
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Eurosistemul sprijină politicile economice, în vederea promovării dezvoltării economice şi 

atingerii unui înalt nivel al ocupării forţei de muncă. Eurosistemul are rolul de a defini şi de a 

implementa politica monetară unică, de a gestiona rezervele şi de a conduce operaţiunile de schimb 

valutar. SEBC este compus din Banca Centrala Europeana și toate celelalte bănci centrale naţionale 

ale statelor membre.  

Termenul "Eurosistem" defineşte Banca Central Europeana şi băncile centrale / naţionale ale 

statelor care au aderat la zona Euro. Obiectivele acestui sistem sunt: 

▪ definirea si implementarea politicii monetare a zonei euro; 

▪ derularea operaţiunilor externe; 

▪ păstrarea si administrarea rezervelor statelor membre; 

▪ promovarea unui sistem eficient de plaţi. 

Pe lângă aceste funcţii importante, SEBC trebuie să promoveze buna funcţionare a 

sistemelor de plaţi şi să susţină autorităţile naţionale competente să supravegheze instituţiile de 

credit şi stabilitatea sistemului financiar. 

SEBC este condus de către organele de luare a deciziei din cadrul BCE şi anume: 

▪ Comitetul executiv (Preşedintele, Vicepreşedintele, şi alţi patru membri); 

▪ Consiliul  guvernatorilor,  care  reuneşte,  de  două  ori  pe  lună,  membrii   Consiliului  

executiv  şi guvernatorii BCN din statele membre ale zonei euro; 

▪ Consiliul  general  care  se întruneşte  mai  rar decât Consiliul  guvernatorilor,  şi  este 

format din Preşedintele şi Vicepreşedintele BCE şi guvernatorii tuturor BCN ale statelor membre, 

inclusiv cei de la BCN din statele care nu participă Ia UEM. 

Reuniunile sunt confidenţiale. Consiliul poate decide sa facă public rezultatul deliberărilor 

sale. Se întruneşte de cel puţin 10 ori pe an. Comitetul director se compune din preşedinte, 

vicepreşedinte si alţi patru membrii. Aceştia sunt numiţi de comun acord de guvernele statelor 

membre Ia nivelul şefilor de stat si de guvern, la recomandarea Consiliului si după consultarea 

Parlamentului European si a Consiliului guvernatorilor, dintre persoane a căror autoritate si 

experienţa profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute. Mandatul lor are o durată 

de 8 ani si nu poate fi reînnoit. Doar cetăţenii statelor membre pot fi membrii ai Comitetului 

director. Comitetul director este responsabil pentru gestiunea curentă a BCE. Aceste aspecte ale 

sistemului bancar european este redat în art. 1-30: „Banca Centrală Europeană". Chiar dacă deja 

sunt aplicate directivele care fac referinţă la procedura supravegherii bancare în UE, aranjamentul 

instituţional a supravegherii sectorului financiar variază în ţările membre ale UE. Această 

diversitate se păstrează în continuare, mai ales prin dinamica diferită a restructurării din ultimii ani. 

 

2. Modele ale structurii de supraveghere bancară 

În timp ce unele ţări au păstrat neschimbat cadrul instituţional şi alocarea responsabilităţilor, 

altele se supun substanţial reformării, iar altele doar iniţiind acest proces. Procesul de reformare în 

UE este încă anevoios datorită existenţei paralele a două niveluri ale supravegherii bancare: naţional 

şi unional. El este, însă, motivat de dezvoltarea rapidă dezvoltării în sectorul financiar şi de nevoia 

de menţinere şi perfecţionare a competitivităţii prin eficienţa supravegherii. 

Din aceste considerente, structura procesului supravegherii bancare în ţările membre din 

UE este în permanentă schimbare, iar numărul instituţiilor implicate în proces rezultă şi din 

reformele recente a supravegherii structurale şi din rezultate implementării lor în statele membre a 

UE.  

In primul rând, o largă consolidare a supravegherii structurale poate fi observată ca fiind 

unul din elementele modificate prin reformele implementate. Rangul consolidării, la fel ca şi 

numărul autorităţilor competente în acest domeniu, diferă de la o ţară la alta. O sigură autoritate 

răspunzătoare de supraveghere este prezentă în şase ţări (Austria, Germania, Danemarca, Irlanda, 

Suedia şi Marea Britanie) şi cu succes se implementează în Belgia. In multe ţări numărul 

autorităţilor competente în supraveghere este mai numeroasă, cel mai mare număr este prezent în 
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Franţa. În unele cazuri reorganizarea procesului (Olanda, Belgia), a dus la reducerea competenţei 

autorităţilor de supraveghere, mai bine zis, ia  permutat competenţa de reorganizare. 

În practica internaţională se cunosc şi funcţionează trei modele ale structurilor de 

supraveghere a operaţiunilor bancare. 
Figura 1. Modele ale structurii de supraveghere a activității bancare 

 
Sursa: Elaborat de autor 

Primul model se referă la separarea competenţilor în cadrul sectorului financiar. Astfel de 

model este prezent în patru ţări (Grecia, Spania, Franţa şi Portugalia), fiind propriu, cu unele 

diferenţe sistemului bancar din Finlanda şi Luxemburg, unde responsabilitatea pentru siguranţă şi 

activitatea băncii este destinată unei autorităţi, alta fiind responsabilă pentru securitatea 

supravegherii. 

Al doilea model este bazat pe consolidarea totală a responsabilităţii supravegherii în 

sectorului financiar într-o singură agenţie, astfel de model este prezent în Austria, Danemarca, 

Germania, Irlanda. Suedia şi Marea Britanie. 

La fel, acest model este propriu ţărilor unde Banca Centrală rămâne implicată extensiv în 

supravegherea prudenţială a sectorului bancar. Competenţa supravegherii bancare este alocată 

băncii centrale în şase ţări: Grecia, Spania, Irlanda, Italia, Olanda şi Portugalia. 

Al treilea model este fundamentat de faptul că responsabilitatea sarcinilor şi scopurilor 

supravegherii sunt repartizate agenţiilor de la două niveluri distincte, din care unul se referă Ia 

protejarea stării economico-financiară sănătoasă a instituţiilor financiare şi cealaltă se concentrează 

asupra gestionării sarcinilor de asigurare a transparenţei. Astfel de model îi este caracteristic 

Olandei şi Italiei. Eficienţa reformei bancare în Olanda poate, în perspectivă, să perfecţioneze acest 

model prin eliminarea componentelor de sector, o integrare deplină a supravegherii şi a consolidării 

rolului băncii centrale. Recenta dezvoltare atestă o trecere de la primul model la celelalte două, prin 

fuziunea băncilor şi necesitatea eficientizării supravegherii ca un posibil pas intermediar. 

În al doilea rând, banca centrală are în general o implicare mai largă în supravegherea 

prudenţială şi în sectorul bancar. Competenţele supravegherii bancare sunt alocate băncilor centrale 

naţionale aşa ca în şase ţări: Grecia, Spania, Irlanda, Italia, Olanda şi Portugalia. În ţările unde 

responsabilitatea supravegherii este încredinţată autorităţilor de supraveghere (Franţa şi Finlanda), 

băncile centrale naţionale sunt implicate în procesul de supraveghere în diferită măsură. în ţările 
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unde o singură autoritate de supraveghere a fost înfiinţată, rolul băncii centrale variază. în trei 

cazuri (Austria. Belgia, Germania), banca centrală este adepta reformei recente prin care poate 

controla activitatea subiecţilor supravegherii. In alte două cazuri (Suedia, Marea Britanie), 

implicarea băncii centrale este limitată. în Irlanda o singură autoritate de supraveghere a fost creată 

în interiorul sferei băncii centrale. în cazul Danemarcei şi a Luxemburgului, banca centrală nu este 

implicată în supravegherea prudenţială.  

Supravegherea bancară cunoaşte cel mai bine lucrul şi specificul băncii, şi de aceea poate 

aplica ratingul CAMEL cel mai bine la finele unui control pe teren. Capitalul poate fi ajustat pentru 

a reflecta pierderile şi necesitatea de a mări fondul de risc după cum a fost descoperit pe parcursul 

controlului. Calitatea activelor poate fi evaluată corect numai prin intermediul unui control pe teren 

şi al clasificării creditelor. Managementul poate fi evaluat mai bine prin intermediul discuţiilor 

directe şi revizuind politica, evidenţa documentaţiei şi sistemului de control intern prin observarea 

eficacităţii lor pe parcursul controlului. 

În Moldova, reglementările elaborate de Banca Națională sunt aliniate la standardele 

internaționale în materie, fiind în concordanță atât cu principiile generale stabilite de Comitetul da 

la Basel privind activitatea de supraveghere bancară, cât și cu Directivele UE privind reglementarea 

activității instituțiilor financiare și de credit. 

Produsul final al unui control pe teren este raportat privind controlul care terbuie scris într-o 

formă standard, aprobată pentru a comunica neajunsurile depistate, concluziile şi recomandările 

controlului consiliului băncii, conducerii, de asemenea şi autorităţile Băncii Naţionale. Controalele 

pe teren pun diagnoza problemelor băncii,dar nu sunt prea valoroase, dacă nu sunt garantate de 

acţiuni ulterioare referitoare la întreprinderea măsurilor de remediere pentru a îmbunătăţi situaţia 

băncii. Măsura în care activităţile ulterioare sunt necesare este dirijată de informaţia conţinută în 

raportul privind controlul, ratingul CAMEL şi opinia conducătorului controlului. 

O responsabilitate primară a departamentului de supraveghere bancară este identificarea şi 

întreprinderea acţiunilor adecvate cu privire la băncile problematice. În sens de prudenţă, o bancă 

problematică este o bancă ce arată posibilitatea sau probabilitatea de eşec. De obicei, băncile dau 

faliment din unul sau două motive [ 1] : 

Insolvabilitate – activele băncii nu mai sunt suficiente pentru a acoperi pasivele. Când o 

bancă are deficit de active nete sau capitalul sau normativ total a fost epuizat, ea trebuie declarată 

insolvabilă. 

Nelichiditate – banca nu poate îndeplini o obligaţiune faţă de un deponent sau alt creditor 

(inclusiv Banca Naţională). 

Odată ce a fost determinat printr-un control pe teren sau printr-o supraveghere financiară din 

afara băncii că banca are o problemă cu solvabilitatea sau lichiditatea, sau cu ambele, banca trebuie 

considerată o bancă problematică şi Departamentul reglementare şi supraveghere bancară trebuie 

prompt să întreprindă acţiuni corespunzătoare.  

Un neajuns de bază al sistemelor de supraveghere bancară în multe ţări a fost eşecul de a 

întreprinde acţiuni prompte cu băncile problematice, odată ce a fost diagnosticat neajunsul. Eşecul 

de a întreprinde astfel de acţiuni necesare este de obicei rezultatul puterii neadecvate de 

constrângere în cadrul legal sau lipsa dorinţei din partea autorităţilor (uneori din motive politice) de 

a întreprinde paşi neplăcuţi, dar necesari pentru a proteja fondurile deponenţilor. 

Întârzierile în întreprinderea acţiunilor cu băncile problematice fac situaţia doar mai rea. O 

bancă cu un neajuns al suficienţei capitalului din cauza practicii de creditare slabe de obicei devine 

insolvabilă, dacă o astfel de problemă nu este adresată corect şi prompt. O bancă care dirijează 

greşit fondurile de obicei observă că situaţia lichidităţii devine tot mai rea şi mai rea, în special dacă 

creditorii află de problema în cauză şi rapid retrag fondurile sau liniile de credit.  Controalele pe 

teren sunt efective numai dacă sunt folosite suficiente acţiuni de constrângere pentru a întreprinde 

acţiuni de corectare a condiţiilor nesigure şi nesănătoase.  
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În mod normal, băncile problematice vor fi acelea care au fost apreciate cu nota 4 sau 5 

conform sistemului de rating CAMEL. Toate băncile de felul acesta trebuie să fie transferate sub 

examinare în Secţia de analiză economică (unitatea de remediere a băncilor) a Departamentului de 

Supraveghere Bancară care vor determina ce tipuri de acţiuni de constrângere se cer în conformitate 

cu Legea despre Instituțiile Financiare şi politica Băncii Naţionale [ 2].  În sumar, avem de-a face 

cu cerinţele băncilor problematice faţă de măiestria de diagnostic pentru a detecta probleme cu 

solvabilitatea şi lichiditatea, cu puterea de a înterprinde acţiuni de corectare cînd astfel de probleme 

sunt depistate şi cu dorinţa de a se mişca repede şi efectiv pentru a proteja fondurile deponenţilor şi 

a menţine încrederea publicului în sistemul bancar din Moldova. Toate celelalte bănci vor fi 

apreciate cu 1, 2 sau 3, conform sistemului de rating CAMPL. De obicei, pentru astfel de bănci va fi 

emisă o scrisoare de supraveghere după ce va fi formal aprobat raportul privind controlul de către 

şeful secţiei control asupra activităţii băncilor şi şeful secţiei analiză economică şi de Consiliul de  

Administraţie. Astfel de scrisori cer ca Consiliu să întreprindă acţiuni specifice de corectare pentru 

a se adresa deficienţilor citate în raportul privind controlul şi pentru a consulta Banca Naţională că 

astfel de acţiuni au fost întreprinse şi vor continua în viitor. 

Scrisoarea de supraveghere poate fi semnată de conducătorul controlului sau alt membru 

superior al personalului departamentului da supraveghere bancară; oricum el trebuie semnat de şeful 

departamentului de supraveghere bancară după ce a fost aprobat de Consiliul de Administraţie 

pentru a atrage atitudinea foarte serioasă a Consiliului şi managementului băncii faţă de raportul 

privind controlul şi scrisoare de supraveghere. Scrisoarea de supraveghere trebuie să corespundă 

complet observaţiilor, concluziilor şi recomandaţiilor raportului privind controlul. Ea trebuie să 

pună accentul Consiliului băncii pe importanţa raportului, necesitatea Consiliului de a revizui pe 

deplin raportul şi a redresa toate problemele notate acolo şi pe necesitatea de a întreprinde acţiuni de 

corectare menţionate în scrisoarea de supraveghere. 

Reglementarea bancară este reprezentată de mai multe legi și acte normative care urmează a 

fi respectate de către bănci pentru ca politica monetară și valutară a băncii centrale să fie efectiv 

aplicată, iar autoritatea de supraveghere este responsabilă pentru verificarea gradului de 

corespundere a activității băncilor normelor stabilite. Supravegherea corespunderii activității 

băncilor reglementărilor prudențiale facilitează determinarea punctelor forte și a vulnerabilităților 

fiecărei bănci în parte [3, p. 92-93].  

 

3. Concluzii 

În baza celor menţionate mai sus, putem  menţiona, că reglementarea și supravegherea 

bancară constituie premisa principală în procesul de promovare a unui sistem financiar stabil și 

sigur pentru prestarea serviciilor bancare de calitate înaltă și în conformitate cu legislația actuală. 

Astfel, reglementările bancare au înregistrat pași importanți în adaptarea lor la regimul existent în 

țările europene. Considerăm în primul rând oportună constituirea unui cadru de reglementare și 

supraveghere pe baze prudențiale a principalelor componente ale sistemului bancar care prezintă în 

același timp o condiție esențială pentru asigurarea și menținerea sănătății economico-financiare a 

unei țări.   

O largă consolidare a supravegherii structurale poate fi observată ca fiind unul din 

elementele modificate prin reformele implementate. Rangul consolidării, la fel ca şi numărul 

autorităţilor competente în acest domeniu, diferă de la o ţară la alta. Reglementarea ca activitate nu 

este unica și cea mai sigură cale de a atinge un nivel de stabilitate impunător. Unele prevederi 

normative pot avea efect benefic în cazul unui stat, și efect nul în cazul altuia. 

Procesul de reformare în UE este încă anevoios datorită existenţei paralele a două niveluri 

ale supravegherii bancare: naţional şi unional. El este, însă, motivat de dezvoltarea rapidă 

dezvoltării în sectorul financiar şi de nevoia de menţinere şi perfecţionare a competitivităţii prin 

eficienţa supravegherii. 
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Cu toate acestea în opinia noastră mai rămân suficiente posibilități de consolidare a 

sistemului bancar. Evident că procesul de perfecționare nu se va opri nici aici. Aspirațiile Republicii 

Moldova vor determina în ultimă instanță, racordarea supravegherii bancare la standardele 

europene.  
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REFLECTIONS ON CERTAIN CONDITIONINGS, DYSFUNCTIONS AND 

OPPORTUNITIES OF THE EXTENSIVE PROCESS OF COLLABORATION 

AND DEVELOPMENT WITHIN “SIRET-PRUT-NISTRU” EUROREGION 
 

REFLECȚII ASUPRA UNOR CONDIȚIONĂRI, DISFUNCȚIONALITĂȚI ȘI 

OPORTUNITĂȚI ÎN AMPLUL PROCES AL COLABORĂRII ȘI DEZVOLTĂRII ÎN 

EUROREGIUNEA „SIRET-PRUT-NISTRU” 

 

Ion TALABĂ1 

 
Abstract 

The paper deals with both the barriers to a sustainable economic development of “Siret-Prut-Nistru” 

Euroregion and the opportunities to make it prosperous. 

Key words: cooperation, development, opportunity, conditioning, dysfunction, Euroregion 

 

1. Introducere 

În prezentul studiu se încearcă o analiză critică, pe de o parte a barierelor ce stau în calea 

unei dezvoltări economice durabile a spațiului Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru”, iar pe de alta a 

oportunităților care își pot aduce o substanțială contribuție la creșterea de ansamblu a acestuia. 

Analiza pornește de la un proces de inventariere a elementelor ce pot influența în sens pozitiv sau 

negativ amplul proces al cooperării și dezvoltării. Din aceste motive rugăm onoratul cititor să aibă 

în vedere faptul că elementele prezentate sunt reflecţii personale determinate de starea actuală a 

relaţiilor de colaborare între cele două state româneşti, accepatate de unii sau neaccepatate de 

ceilalţi. 

Ar fi de dorit, chiar îi rog pe unii eventuali critici să fie îngăduitori cu aceste puncte 

personale de vedere ale unui om care, fără a avea puterea de a alege, este ,român, şi în atare condiţii 

trebuie neapărat să îşi iubească ţara, neamul, istoria şi cultura acestui popor. 

 

2. O primă remarcă 

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru reprezintă un proiect de colaborare transfrontalieră, chiar 

dacă în acest caz este vorba despre o frontieră ,,criminală’’ trasată în urma unui dictat extern care a 

avut  ca efect ruperea din trupul vetrei de formare şi de locuire a poporului român, a părţii cuprinse 

între Prut şi Nistru. 

Acest rapt teritorial economic demografic etc., a avut şi încă are efecte extrem de negative 

asupra populaţiei autohtone supuse unui amplu şi sângeros proces de deznaţionalizare, de rusificare 

şi de depărtare cât mai mult posibil de vechile rădăcini istorice. 

Proiectul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, pe care părţile lui contractante şi-l doresc a fi unul 

de succes, el poate eşua în condiţiile în care nu sunt depuse eforturi susţinute  cu multă muncă şi cu 

multă ingeniozitate pentru atingerea unor obiective concrete. 

Chiar dacă acest proiect are la bază o iniţiativă şi o experienţă vest-europeană în condiţiile 

noastre concrete şi impuse de realităţile istorice culturale, spirituale, economice, geografice, 

demografice, etc., el poate căpăta nuanţări vizibile şi benefice în acelaşi timp. 

 

3. A doua remarcă 

Strategia de dezvoltare şi cooperare economică a spaţiului Euroregiunii Siret-Prut-Nistru 

trebuie să pornească de la aşteptările autorităţilor civile şi mai ales a populaţiei actuale  pe care 

aceasta o încorporează, aşteptări care sunt extrem de mari, de urgente şi în egală măsură stresante.  

Din acest motiv apreciem faptul că, timpul nu permite tatonări, tergiversări, amănări sau ,,mimări,, a 

                                                            
1 Cercet. șt. pr. I dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iaşi, 

ion.talaba@yahoo.com 
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înţelegerii exigenţelor momentului, ci un angajament  ferm, o linie clară de urmat şi o acţiune 

continuă de  adunare a tuturor resurselor materiale, umane, financiare (investiţionale) etc., la care se 

poate face apel. 

Astfel că, în acest context general, o deosebită atenţie trebuie acordată menţinerii 

consolidării în rândul populaţiei a unei stări de încredere faţă de acest proiect, care prin consecinţele 

lui practice să conducă măcar parţial la diminuarea greutăţilor şi a neajunsurilor pe care actul 

samavolnic de despărţire dintre 1812-1918 şi 1940 până în prezent  l-a avut în special şi prioritar 

asupra populaţiei din Basarabia. 

O atitudine fără un ataşament ferm, strategic etc., nu poate în nici un caz conduce spre 

succes, context în care insuccesul va bate la uşă. 

Din acest motiv, suntem nevoiţi ca în activităţile ce vor fi planificate şi implementate să se  

pornească de la simplu la complex, adică de la ,,acţiuni simple,, şi în mod gradual să se ajungă la 

alternative de mare complexitate. 

 

4. Condiţionări existente 

În genere în evoluţia lor, fenomenele şi procesele sociale, sunt influenţate de un set de 

condiţionări, unele cu efecte pozitive, altele dimpotrivă negative. 

Amplu proces de cooperare şi dezvoltare al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, este la rândul său 

influenţat de numeroase condiţionăr , ale căror efecte în plan real au fost deja resimţite. 

Putem astfel vorbi inclusiv despre o încercare de calificare a acestora în funcţie de anumiţi 

indicatori de referinţă sens în care putem identifica condiţionări de ordin: 

▪ natural, impuse de nivelul de energie al terenului (dealuri, văete), structura şi calitatea 

resurselor ce pot fi atrase în circuitul economic etc. 

▪ material, constând din baza tehnico-materială a asociaţilor , inclusivde infrastructura 

existentă şi atrasă de volumul capitalurilor ce pot fi utilizate. 

▪ doctrinar-politic al intereselor şi al strategiilor pe care părţile incluse în procesul de 

cooperare le au în vedere. Aceste interese pot fi comune  ce interesează  toate părţile implicate, sau 

pot avea unele diferenţieri vizibile. 

▪ structural economic, legate de configuraţia a activităţilor economice aflate în portofoliu 

fiecărei entităţi asociate, a numărului mai mare sau mai mic de decidenţi, deci de persoane cu putere 

de decizie economică şi politică în acelaşi timp. 

▪ fiscal, în funcţie de politică actuală în domeniu  a celor doua state componente a entitaţilor 

aflate în procesul de cooperare, inclusiv în cele ale  reglementărilor de ordin vamal şi al 

transporturilor bancare. 

▪ interesele pe care etniile conlocuitoare le promovează, uneori în dezacord direct cu cele ale 

strategiilor generale de la nivel statal sau al Euroregiunoo Siret-Prut-Nistru. 

▪ străin statelor şi entităţilor aflate în procesul de cooperare în genere al statelor care sunt 

limitrofe. În cazul concret al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, avem în vedere  presiunea pe care o 

manifestă faţă de Basarabia. 

În acelaşi timp poate fi avute în vedere şi condiţionărilor impuse de: 

▪ modul şi nivelul de cunoaştere a fenomenelor social-economice din partea populaţiilor celor 

două maluri ale Prutului; 

▪ ataşamentul faţă de valorile strategiilor economice stabilit în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-

Nistru. 

▪ nivelul general de cunoaştere al populaţiei de pe cele două maluri ale prutului care sunt 

membre ale entitaţilor procesului de cooperare în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. 

▪ nivelul aşteptărilor pe care populaţia şi decidenţii fiecarui partener le are în vedere etc. 

Din această scurtă trecere în revistă a elementelor enumerate mai sus, înţelegem câte 

obstacole stau în faţa procesului de cooperare şi de dezvoltare economică a ESPN  mai cu seamă că: 

avantajele majore create de istoria, limba, cultura şi istoria comună, aparţinătoare a aceluiaşi 
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trunchi românesc, sunt în parte anulate de devierile de la adevăr şi realitate, prin efortul masiv al 

statului ce se doreşte perpetuu dominator în zonă respectiv Federaţia Rusă. 

 

5. Disfuncţionalităţi: efecte 

În general în procesul de fundamentare şi de realizare a proiectelor de genul Euroregiunii 

Siret-Prut-Nistru, se preconizează o funcţionare cât mai bună-deci cu eficienţă-cât mai aproape de 

ideal. Însă practica curentă  a demonstrat  faptul prin care în  procesul de aplicare a strategiilor, a 

direcţiilor de acţiune etc, lucrurile capătă alt contur, datorită disfuncţionalităţilor care apar şi şi care 

sunt inerente. 

În al doilea rând, în practică poate apărea o lipsă de funcţionalitate inclusiv între partenerii 

din dreapta Prutului, cum la fel ar putea sta lucrurile şi în cadrul celor din partea stângă a acestuia. 

O detaliere a cauzelor cu efect negativ ale bunei funcţionări a angrenajului de ansamblu al 

Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, ne arată astăzi că, disfuncţionalităţile provin din: 

▪ nivelul diferit de creștere și dezvoltare economică de pe cele două maluri ale Prutului; 

▪ diferențe din perspectiva nivelului de trai aferent celor două părți; 

▪ atașamentul pentru respectarea legislației în vigoare, cât și al celor în comun convenite; 

▪ diferențe în privința volumului și al calității infrastructurii existente, inclusiv al celei 

informaționale; 

▪ interesele polilor de putere de pe cele două maluri ale Prutului; 

▪ atașamentul oamenilor față de acest proiect, dorințele acestora, orientarea spre lucrurile 

concrete  (cu publicitatea și propaganda necesară în acest sens ). Pragmatism sau visare, mimare sau 

antrenare plus angajare, etc.  

Toate aceste elemente ca și multe altele nereținute în acest cadru, au darul de a contribui la 

diminuarea rezultatelor pozitive atât de mult dorite. Cu siguranță că, efortul de cunoaștere a acestor 

disfuncționalități și de înlăturare a cauzelor care stau la baza lor, ar conduce cu siguranță la 

obținerea unor rezultate pozitive, pline de speranță.  

 

6. Oportunități și rolul lor în cooperarea și dezvltarea Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru” 

Din fericire pentru proiect, spațiul ESPN este unul, care oferă numeroase oportunități 

amplului proces de cooperare și dezvoltare. Din punctul strict de vedere al partenerilor proiectului 

acesta este un:  

▪ spațiu cu o istorie, limbă, cultură comune, având același izvor de pornire; 

▪ spațiu economic care are la bază anumite rezultate create de structura resurselor naturale 

atrase cu posibilități reale de extindere; 

▪ teritoriu în care se țin cu „dinții” acumulările seculare în: agricultură, viticultură, 

gastronomie, artizanat, etc. 

▪ spațiu în care se cântă și se stimulează ce este original local, ceea ce creează avantaje 

comparative; 

▪ teritoriu cu oportunități geografice cu vecinii care au nevoi mai mari tocmai pentru 

produsele excedentare din ESPN; 

▪ pachet impresionant de informații în domeniul pieței, de cunoaștere, pregătire și pătrundere 

în alte spații cu produsele disponibile; 

▪ comerț interior ce poate într-un viitor apropiat să dezvolte proiecte comune; 

▪ potențial bun de interconectare a proiectelor de infrastructură, sport, educație etc; 

▪ teritoriu cu o experiență acumulată deja în accesarea de fonduri europene și nu numai; 

▪ câmp favorabil de reușită în amplu proces al globalizării, cu o dorință și luptă pentru a sta pe 

„creasta valului” și nu sub el; 

▪ fond afectiv pentru stabilirea unor strategii de succes în domeniile cu influență directă 

asupra calității vieții oamenilor; 

▪ puternic capital științific cu ramificații în toate sferele activității umane etc. 
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7. Concluzii 

Problematica ce stă în fața ESPN este atât de largă și de complexă încât numai printr-o 

muncă asiduă, inteligentă, unire a forțelor componente pe linia strategiilor de dezvoltare, etc., poate 

asigura succesul atât de mult dorit. 

În multe situații și direcții de acțiune trebuie pornit aproape de la cele mai simple lucruri, 

urmând ca în mod gradual să fie abordate probleme mult mai complexe, etc.  
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THE EXPERIENCE OF CENTRAL REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY 

IN THE ELABORATION OF THE REGIONAL DEVELOPMENT 

PROJECTS IN REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

EXPERIENȚA AGENȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ DE CENTRU ÎN 

ELABORAREA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

Tatiana TOFAN1  

 
Abstract 

The Central Development Region as a geographic location, climate, hydrological network, flora, fauna, 

natural resources, economy is in a well-positioned situation, which allows it to attract investment in its own regional 

development. As well, the article describes the activity of Center Regional Development Agency, which has a rather 

good experience in implementing regional development projects in the Republic of Moldova. It also proves to be a 

partner to attract foreign direct investment to northern localities. 

Key words: regional development, regional imbalances, Central Regional Development Agency, national 

development strategy, national strategy of regional development 

JEL: A10, H1 

 

1. Introducere 

Regiunea de Dezvoltare Centru reprezintă o unitate teritorială cu un cadrul de planificare, 

evaluare și implementare a politici de dezvoltare regională în Republica Moldova. Conform datelor 

recensămîntului a.2014 locuiau - 1060,8 mii locuitori, dintre care: urban – 205,3 mii, cam 19% de 

locuitori și cel rural cu 857,7 mii, ceia ce reprezintă 80,7%. Aceasta demonstrează că Regiunea are 

o pondere înaltă a populației active și anume 76,7%. La fel dispune de un potențial de pregătire 

profesională destul de bună cu 6 colegii și 14 școli profesionale.  Suprafața regiunii fiind de 10636 

km  [2].  

Regiunea include 13 raioane (Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Orhei, 

Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești, Ungheni), 14 orașe și 344 unități teritoriale administrative 

de nivelul I.   

Regiunea de Dezvoltare Centru dispune de zăcăminte minerale pentru producerea 

materialelor de construcție cum sunt: calcar, marnă, materie primă argiloasă, nisip, pietriș, diatomit, 

tripoli. La fel persistă suprafețe extinse de terenuri agricole, cu o bonitate destul de înaltă, cu o 

infrastructură a vinăriilor extinse, 86 din 157 vinării per ansamblu din Republica Moldova.  

Oportunitățile de dezvoltare a afacerilor din această regiune, sunt oferite: Parcurile 

industriale din or. Strășeni și or. Hâncești, Zonele Economice Libere din or. Chișinău și  Ungheni, 

incubatoarele de afaceri din or. Ungheni, or. Călărași, or. Rezina. 

La fel Regiunea de Dezvoltare Centru dispune de avantaje instituționale și de infrastructură 

prin: Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru; Euroregiunea Siret-Prut-Nistru; Rețeaua de 

trasee internaționale, Coridorul Economic European, Coridorul Economic Budapesta – Odesa, 

Coridorul Giurgiulești – Briceni. 

Această regiune dispune peste 250 de edifici de cult de importanță națională și de importanță 

locală printre care: Căpriana, Hîncu, Curchi, Butuceni, Saharna, Condrița, Dobrușa, Hârjauca, 

Racovăț etc. La fel tot în regiunea dată se află Parcul Național Orhei, complexul muzeal “Orheiul 

Vechi”. Prin aceasta regiune trece “Drumul vinului”, care reprezintă traseul care include cele mai 

importante puncte de vinificație. [2] 

 

 

                                                            
1 Conf. univ. dr., șef catedră, Catedra de Economie și Management Public, Academia de Administrare Publică, 

Chișinău, Republica Moldova, tatianatofan@yahoo.com 
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2. Realizarea proiectelor de dezvoltare regională 

Pe parcursul anului 2016, ADR  Centru  a obţinut următoarele realizării  în domeniul 

politicii de dezvoltare regională: 

1) În domeniul planificării strategice și programării regionale: [1] 

▪ audiată și aprobată SDR Centru 2016-2020; 

▪ au fost elaborate Programul Regional Sectorial în domeniul creșterii atractivității turistice; 

▪ a fost inițiat  procesul de elaborare a PRS în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri; 

▪ acordarea asistenței  tehnice în elaborarea strategiilor de dezvoltare socio – economică 

pentru 7 localități rurale din Regiunea Centru; 

▪ au fost desfășurate 3 ședințe CRD; 

▪ au fost elaborate Planul Operațional Regional.  

Total proiecte incluse în DUP pentru anii 2017-2020 sunt 10 în sumă de 295,7 mii lei. 

2) În domeniul managementului proiectelor regionale pe parcursul anului 2016: [2] 

▪ s-au implementat 10 proiecte de dezvoltare regională, inclusiv 7 proiecte finanţate din 

FNDR şi 3 proiecte, cu suportul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ); 
Tabelul 1. Proiecte investiţionale conform domeniilor de intervenţie 

Sursa: http://www.statistica.md/statistici pe domenii a. 2016 [4] 

▪ 1,43 km de drum construit în cadrul proiectului „Dezvoltarea activităţii economice în 

sectorul cu potenţial industrial regional a oraşului Hînceşti prin construcţia capitală a drumului de 

ocolire "; 

▪ 8,85 km reţele noi de canalizare construite în cadrul proiectului „îmbunătăţirea calităţii vieţii 

populaţiei rurale prin construcţia sistemelor de apă potabilă şi de canalizare, regionalizarea 

serviciilor comunale în satele din lunca r. Lapuşniţa, raionul Hînceşti"; 

▪ 2 staţii de pompare construite; 

▪ 3,95 km de ţeavă montate; 

▪ 11 puncte termice instalate; 

▪ 1425 m.l. conducte exterioare renovate; 

▪ 1 Apel de Propuneri de Proiecte încheiat; 

▪ organizarea atelierelor de lucru, întru dezvoltarea capacităţilor a autorităţilor publice locale 

şi a prestatorilor de servicii.[2] 

3) În promovarea potențialului de dezvoltare a regiunii au întreprins următoarele activități: 

▪ 1 proiect moldo-slovac finalizat; 

▪ 1 acord adiţional de prelungire a Memorandumului Moldo-Slovac semnat; 

▪ 1 acord de cooperare, în cadrul proiectului, semnat; 

▪ cooperarea moldo-letonă iniţiată; 

▪ 2 acorduri de cooperare între APL RM şi APL Slovacia şi Letonia semnate; 

▪ 4 concepte de proiecte elaborate şi depuse; 

▪ 2 concepte de proiecte promovate; 

▪ 2 acorduri de parteneriat încheiate. [3] 

La fel au fost realizate proiecte în domeniul îmbunătățirii accesului la servicii și utilități 

publice de calitate, și anume: 

Domeniul de intervenţie Nr. proiecte 

Aprovizionare cu apă şi sanitaţie 4 

Infrastructura drumurilor regionale şi locale 1 

Eficienţa energetică a clădirilor publice 3 

Sporirea atractivităţii turistice 2 

http://www.statistica.md/statistici
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Proiectul „Dezvoltarea activităţii economice în sectorul cu potenţial industrial regional a 

oraşului Hînceşti prin construcţia capitală a drumului de ocolire” a fost propus de către primăria 

or. Hînceşti şi presupune:[2] 

▪ construcţia unui sector de drum pichetul 9+35 şi instalarea sensului giratoriu în or. Hînceşti 

cu accesul la traseele republicane R3, R34 şi R33; 

▪ devierea traficului rutier regional ce trece prin centrul oraşului cu scopul de a micşora 

intensitatea circulaţiei transportului tranzit şi de mare tonaj; 

▪ asigurarea accesului transportului către zonele industrial-economice. 

În rezultatul implementării proiectului, circa 25 726 de locuitori vor avea acces confortabil 

la drumul republican Chişinău-Hînceşti-Cimişlia-Basarabeasca R3 şi R34. Implementarea acţiunii 

exclude pericolul de inundare a 450 de case. Se va majora atractivitatea investiţională a localităţii, 

se vor crea noi locuri de muncă. Durata estimativă a proiectului este de 24 luni. Costul total este de 

28 517 160,0 lei. Conform deciziei CNCDR nr.14/16 din 19.12.2016, au fost alocate 5 187,07 mii 

lei. 

 

3. Implementarea proiectelor de alimentare cu apă şi canalizare [3] 

În urma realizării proiectului „Eliberarea izvoarelor rîului Bîc, s.Temeleuţi, r-nul 

Călăraşi" aplicantul, primăria s.Temeleuţi şi-a propus ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii în 

localitate, prin dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă potabilă". La data de 31.10.2016 

către MDRC a fost prezentat raportul final al proiectului. Durată estimativă a proiectului este de 18 

luni. Suma totală a proiectului conform cererii de finanţare din sursele FNDR a fost de  4 999,90 

mii lei. Suma totală finanţată de FNDR a fost de  4 447,34 mii lei. 

Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei rurale prin construcţia sistemelor de 

apă potabilă şi de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca r. 

Lapuşniţa, raionul Hînceşti" a fost depus de primăria s. Sofia, r-nul Hînceşti şi prevede construcţia 

şi reabilitarea sistemelor de evacuare şi purificare a apelor uzate din satele Sofia, Bălceana şi 

Negrea ale raionului Hinceşti cu lungimea totală de 27,6 km. Deasemenea, construcţia a trei staţii 

de pompare a apelor uzate si a unei staţii de epurare cu capacitatea de 200 m3/zi. Realizarea 

obiectivului dat va asigura creşterea calităţii vietii în satele Sofia, Bălceana şi Negrea ale ra ionului 

Hînceşti prin reabilitarea sistemelor comunale de canalizare. A fost elaborat un nou caiet de sarcini 

şi publicat în BAP la data de 27.09.2016. La data de 08.11.2016 a fost semnat un nou contract cu 

SRL „Comalion" LCA, iar pe 10.11.2016 a fost înregistrat la achiziţii publice. La data de 

21.11.2016 au început lucrările de construcţie a reţelelor de canalizare. Pînă la moment au fost au 

fost construite în s. Sofia 157 fîntîni de vizitare şi 3 620 m de canalizare, iar în s. Bălciana - 40 

fîntîni de vizită şi 1 405 m de canalizare. Conform deciziei CNCDR nr. 14/16 din 19.12.2016, suma 

alocată pentru lucrările de construcţie executate este de 2 068 638,75 lei. Costul total al proiectului 

este de 24 156,00 mii lei; durata estimativă este de 12 luni. [3] 

Proiectul „Construcţia staţiei raionale de epurare şi dezvoltarea sistemului public de 

canalizare şi epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar", propus de primăria or. Teleneşti, 

prevede dezvoltarea cooperării intercomunitare pentru creşterea calităţii vieţii şi a mediului 

înconjurător prin construcţia staţiei raionale de epurare a apei uzate şi extinderea sistemului de 

canalizare din oraşul Teleneşti şi satul Ineşti. Durata estimativă este de 36 luni. Costul total al 

proiectului este de 28 336 953,86 lei. Conform deciziei CNCDR nr.14/16 din 19.12.2016 pentru 

anul de gestiune 2016 au fost alocaţi 15 796 153,51 mii lei şi 10 273 800 lei ca suport din partea 

USAID.  

Proiectul „Construcţia şi restabilirea sistemului de canalizare în or. Nisporeni, com. 

Vărzăreşti" aplicat de către CR Nisporeni a avut ca scop protejarea şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului prin extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare în raionul Nisporeni. Durata 

estimativă este de 36 luni. Costul proiectului este de 44 995 305 lei. Conform deciziei CNCDR nr. 
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14/16 din 19.12.2016 a fost alocată suma de 15 920 112,72 lei. Proiectul s-a finalizat cu brio, s-a 

reabilitat sistemului de canalizare în raionul Nisporeni. 

Proiectul „Creşterea eficienţei energetice a spitalului regional Orhei", (GIZ), beneficiar 

CR Orhei. Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice a spitalului raional 

din oraşul Orhei. Durata de implementare constituie 24 luni. Costul estimativ al proiectului este de 

10 657,85 mii lei. Acest proiect cuprinde 3 obiective: rețelele termice, izolarea termice, colectoare 

solare. La data de 15.12.2016 a avut loc procedura de recepţie finală. 

Proiectul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a spitalului raional Nisporeni” (GIZ), 

propus de către CR Nisporeni. Obiectiv general al proiectului este îmbunătăţirea eficienţei 

energetice a spitalului raional din oraşul Nisporeni. Durata estimativă este de 12 luni. Costul 

estimativ al proiectului 711,61 mii lei. La data de 01.12.2016 a avut loc procedura de recepţie 

finală. [ 3] 

La fel ADR Centru mai are un obiectiv specific de realizare: Dezvoltarea economică 

duranbilă și competitive a regiunii. Ocest obiectiv prevede realizarea următoarelor măsuri: [2] 

▪ sprijinirea dezvoltării urbane durabile. 

▪ dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare. 

▪ dezvoltarea potenţialului turistic al regiunii.  

Pentru realizarea acestor măsuri s-a realizat următoarele activități: 

▪ a fost elaborat Programul Regional Sectorial în domeniul  dezvoltării economice. 

▪ a fost inițiat proce4sul de elaborare a Programului Regional Sectorial de dezvoltare a 

turismului în RD Centru. 

▪ acordarea suportului metodologic la elaborarea proiectelor în domeniul touristic. Aici putem 

enumera următoarele proiectele initiate sau implementate  în domeniul turistic: 

» Proiectul „Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpuşna) prin restaurarea obiectelor 

de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bey" din or. Hînceşti, Locaţia geto-dacică din s. 

Stolniceni". Costul total al proiectului este de 23 500 000,0 lei. Durată implementării proiectului 

este de 24 luni. 

» proiectul „Traseul turistic în 9 localităţi – crearea oportunităţilor de investire în turism 

(Ulmu, Ialoveni)". Costul total al proiectului este de 11 097 026,79 lei; durata proiectului este de 24 

luni. 

» obiectivul „Muzeul satului de istorie şi etnografie „Anatol Candu" din s. Văsieni". 

» obiectivul „Parcarea auto în preajma mănăstirii Hîncu s.Bursuc". 

» obiectivul „Zona de agrement în preajma mănăstirii Hîncu s. Bursuc". 

» obiectivul „Reparaţia capitală a muzeului din s. Ruseştii Noi r. Ialoveni". 

» obiectivul „Amenajarea complexului de agrement şi ecoturism din satul Ulmu r-n Ialoveni".  

O altă funcție de bază în activitatea ADR Centru, este și funcția de monitorizarea 

implementării proiectelor la nivel regional. Pe parcursul anului 2016 acestă funcției a fost realizată 

pe tot parcursul perioadei de realizare a tuturor proiectelor enunțate.  

 

4. Concluzii 

În urma cercetărilor efectuate se poate de conturat următoarele concluzii: toate activităţile 

realizate de ADR Centru pe parcursul anului 2016 au contribuit, sub diferite aspecte, la realizarea 

politicii de dezvoltare regională în RDC. 

La fel se poate de menționat că ADR Centru are o experință destul de bună în acordarea 

asistenței metodologice în planificarea strategică și programare regională, cît și în implementarea 

proiectelor regionale.  

Ceea ce ține de activitatea ADR Centru pentru anul 2017 rămîne a fi în continuare 

următoarele activități de bază: 

▪ planificarea strategică şi programare regională; 

▪ îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate; 
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▪ dezvoltarea economică durabilă și competitive a Regiunii; 

▪ consolidarea unei bune guvernanțe regionale. 
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PRICES OF MEDICINES FROM THE EUROPEAN PERSPECTIVE 
 

PREȚUL LA MEDICAMENTE DIN PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ 

 

Ana ȚENTI1 

  
Abstract 

This article reflects some aspects of the price-setting process of medicines in European countries. The price of 

medicines is a very current problem and intensely discussed both in the economic and academic environment. At 

present, there are various analysis devoted to how drug prices are estimated. When determining the price of medicines, 

it is taken into account either the analogous prices in that country or prices for that medicine in other countries. Such 

an order is adopted for example in Sweden, Belgium, Spain, Italy, and in Belgium and Sweden, it is also taken into 

account the costs structure, market sales, profits, etc. The price-setting process, in most countries, as a rule, is carried 

out within the framework of the current medical insurance system and extends main over medicines whose value is to be 

reimbursed to reduce the treatment cost. The study shows that the prices level don't correlate with the amount of 

expenditure for medicines per capita because the expenditures reflect the differences in medical practice as well as the 

social, political and economic value. On the basis of the economic evaluation is not possible to set the price of 

medicines, because it should be decided with respect to the share of added value for the company and the share for the 

pharmaceutical company as a reward for innovation. 

Key words: economic entity, the medicines, the price, European countries 

JEL: G322 

 

1. Introducere 

Prețul la medicamente este o problemă foarte actuală și intens discutată atât în mediul 

economic cât și în cel academic. Medicamentele, în multe cazuri sunt soluția pentru o viață 

sănătoasă și fericită, de aceea oamenii sunt dispuși să plătească pentru medicamente în funcție de 

cât de bine acestea funcționează. Pacientul va fi dispus să achite un preț mai mare, doar pentru un 

medicament, care va asigura un tratament efectiv și rapid. Dacă un nou medicament costă mai mult 

decât alte produse farmaceutice anterior apărute pe piață, este în regulă numai dacă face ca oamenii 

să fie atât de sănătoși, încât să-și reducă cheltuielile pentru alte forme de îngrijire a sănătății. 

Unul dintre cei mai importanți parametri ai studiilor cu privire la prețul medicamentelor sunt 

considerate costurile de cercetare, elaborare și difuzare către consumatorii de medicamente. În 

prezent există diverse analize dedicate modului în care sunt estimate prețurile la medicamente. Cu 

toate acestea, persistă numeroase întrebări de ordin metodologic privind aceste studii, de exemplu, 

dacă metodele de stabilire a prețului respectiv sunt coerente situației economice a consumatorilor de 

medicamente, este important să se țină cont de descrierea completă a produselor medicamentoase, 

de evaluarea numărului de unități în ambalaj sau flacon etc.  

Or, în multe situații, prețul cel mai mic nu asigură și accesul la medicamente, agenții 

economici fiind interesați atât de punerea medicamentelor pe piață cât și de profit, vor prefera să 

vândă medicamentele în țările unde prețul este mai mare. În acest context, se pare că există o 

problemă în comparație internațională, care poate fi găsită în mai multe țări, și multe țări nu fac 

parte dintr-un sistem complex, cu o singură doză sau cu un număr mare de utilizatori. 

Deci, ne propunem drept scop de a studia problema stabilirii prețurilor la medicamente la 

nivel european, în vederea elaborării unor recomandări privind modul în care prețurile la 

medicamente ar trebui stabilite ținându-se cont eficiența acestora dintr-o perspectivă comparativă 

internațională. 

 

2. Problematica stabilirii prețurilor la medicamente: experiențe și soluții 

Există o relație de dependență între prețul medicamentelor și volumul de aprovizionare cu 

aceste produse pe piață. În țările cu un nivel scăzut de restricționare a aprovizionării pe piață, prețul 

medicamentelor tinde să fie mai mare decât în țările în care există reglementarea mai strictă a 
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volumului de aprovizionare,de exemplu, în multe țări din Europa Centrală și de Est. Principalele 

abordări și metode de stabilire a prețurilor la medicamente, utilizate în prezent în țările cele mai 

dezvoltate din punct de vedere economic cum ar fi Franța, Marea Britanie, Germania etc. s-au 

format timp de o jumătate de secol. 

Conform unuia dintre principiile de bază ale stabilirii prețurilor - continuitatea, modificările 

de preț și ajustările în funcție de condițiile pieței, se produc în mod constant. Astfel, din a doua 

jumătate a anilor 1990, în multe țări în plan european, reforma prețurilor la medicamente era strâns 

legată de situația economică.  

Un loc special în stabilirea prețurilor la medicamente în Europa este reglementarea 

ulterioară a lor prin controlul asupra nivelului prețurilor. Controlul asupra prețurilor este cea mai 

veche și una dintre cele mai utilizate forme de control al cheltuielilor privind nevoile farmaceutice. 

Controlul prețurilor este o formă de reglementare a pieței, care limitează capacitatea furnizorilor de 

a determina prețurile medicamentelor. Un număr impunător de cercetători teoreticieni din acest 

domeniu, subliniază faptul că prețurile la medicamente nu sunt considerate ca fiind corecte, vis-a-

vis de evaluarea social-economică a societăților [1, pag. 525-537; 2.]. 

Importul, controlul prețurilor, comerțul paralel și globalizarea pieței  farmaceutice au pus un 

accent deosebit și au făcut ca problema prețurilor la medicamente să fie una foarte actuală. Ca 

exemplu, conform estimărilor Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, 

comerțul paralel de medicamente în Romania a ajuns în prezent la o valoare de 600 milioane de 

euro, aceasta suma reprezentând 20% din piața de medicamente. Pericolul constă în faptul că 

comerțul paralel de medicamente din România, spre alte țări, este încurajat de actualizarea și 

scăderea prețurilor acestora, astfel ca pacienții români riscă să nu mai găsească terapiile de care au 

nevoie în farmacii. 

Este cunoscut faptul că actualmente în Uniunea Europeană există mai multe metode cu 

referire la reglementările prețurilor la medicamente. Reglementarea directă sau controlul 

administrativ al prețurilor, prevede stabilirea directivei pentru prețul maxim de vânzare cu 

amănuntul pentru fiecare medicament. Controlul indirect al prețurilor are loc atunci când prețurile 

sunt stabilite de producător, iar comisia de reglementare a prețurilor limitează profitul 

producătorului care furnizează medicamente către sistemul național de sănătate prin returnarea unei 

părți a profitului sau prin reducerea prețului. 

În cazul stabilirii unui control direct asupra prețurilor, se pot utiliza diferite modalități de 

determinare a prețului maxim: eficacitatea clinică; analiza cost-beneficiu; costul terapiei sau 

simptomului; prețul estimat al medicamentului; prețurile la medicamente într-un număr de țări; 

inovativitatea și originalitatea medicamentului. 

Dar, trebuie totuși să ținem cont de faptul că medicamentele au un caracter dual – pe de o 

parte sunt o marfă care circulă liber în spațiul european, dar, în același timp, ele se eliberează în 

țările europene după reguli specifice. Când în una dintre țările membre sunt cele mai mici prețuri la 

medicamentele inovatoare din UE, comercianții de medicamente vor veni să le cumpere pentru a le 

revinde pe piețe unde prețul este mult mai mare. Deci, are loc comerțul paralel de medicamente. 

Este o activitate perfect legală atâta timp cât se plătesc taxele și se respectă niște reglementări în 

ceea ce privește circulația medicamentelor. Totuși, trebuie să se conștientizeze riscul de a scăpa 

situația de sub control în momentul în care prețurile sunt sistematic mai mici pe o anumită piață. În 

acest context, poate ar fi o soluție să fie pusă în aplicare experiența Irlandei, unde se folosește un 

mecanism alternativ de stabilire a prețurilor [3, pag. 651–658]. 

La stabilirea prețurilor pentru medicamente în procesul de înregistrare, se folosesc 

următoarele abordări de bază: 

▪ prețurile sunt stabilite prin negocierea între autoritățile guvernamentale și producători 

(Franța, Suedia); 

▪ prețurile sunt stabilite de guvern, independent și în baza documentelor și informațiilor 

furnizate de producători (Spania, Belgia). 
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Atunci când se stabilește prețul la medicamente, se iau în considerare fie prețurile analogilor 

din țara dată, fie prețurile la acel medicasment în alte țări. O astfel de ordonanță este adoptată, de 

exemplu, în Suedia, Belgia, Spania, Italia, iar în Belgia, India, China, Suedia se  ține cont de 

structura costurilor, de vânzările de pe piață, de profituri etc.  

Trebuie remarcat faptul, că țările cu cel mai scăzut nivel de preț sunt deseori alese ca bază 

de comparație. De asemenea, în mai multe țări europene cum ar fi de exemplu, Olanda,   Norvegia 

și Suedia mai multe țări cu țări mici și mai multe țări cu prețuri relativ ridicate sunt utilizate pentru 

comparație. Principala sarcină a acestor țări în ceea ce privește prețurile pentru medicamente care 

fac obiectul rambursării este stabilirea unui preț internațional sau realizarea unui coridor scandinav 

îngust. Prin urmare, Marea Britanie și Germania, ca țări cu un nivel relativ ridicat de prețuri, sunt 

adesea introduse în lista țărilor de bază pentru a compara prețurile. În unele țări, când se stabilesc 

prețurile la medicamentele importate, pentru comparare, se iau prețurile la medicamentele interne 

sau prețurile folosite în țările care se află aproximativ la același nivel de dezvoltare economică. De 

asemenea, se ia în considerare medicamentul inovativ sau generic, dacă este produs în conformitate 

cu cerințele internaționale. 

Procesul de stabilire a prețurilor la medicamente, în majoritatea țărilor, de regulă, se 

desfășoară în cadrul sistemului actual de asigurare medicală și se extinde în principal asupra 

medicamentelor a căror valoare urmează a fi rambursată pentru a reduce costul tratamentului. În 

unele țări, cum ar fi spre exemplu, Spania și Suedia, de rând cu prețurile stabilite și înregistrate, se 

utilizează și prețurile de referință, conform cărora, se rambursează costul medicamentelor. În cazul 

în care prețul înregistrat depășește prețul de referință, diferența este plătită de pacient. Ca urmare, 

stabilirea prețurilor de referință este un mecanism de reglementare indirectă a prețurilor la 

medicamente. 

În țările unde nu se folosesc prețurile de referință pentru a determina limita superioară de 

recuperare a costurilor și procedura de stabilire a prețurilor se realizează prin negociere, aceasta 

continuă până când se ajunge la o înțelegere reciprocă referitor la valoarea prețului stabilit și 

înregistrat, care devine limita rambursării costului medicamentului. De exemplu, în Franța, procesul 

de armonizare a prețurilor continuă până în momentul, în care producătorul ajunge la un consens 

privind prețul reglementat, în baza căruia se recurge ulterior la rambursarea costului 

medicamentelor. 

În Suedia, acest mecanism de stabilire a prețurilor se aplică medicamentelor incluse în lista 

de rambursare a prețului. Dacă nu se ajunge la un acord cu privire la preț, atunci medicamentul nu 

este inclus în lista deicamentelor cu preț rambursabil. Astfel, pentru a-și asigura un nivel suficient 

de cerere la medicamentele sale, companiile farmaceutice sunt cointeresate să reducă ratele 

dobânzilor la nivelul celor de referință. În acest mod este protejat și de taxe suplimentare. Vom 

menționa că în Germania, Danemarca, Norvegia este utilizat doar sistemul prețurilor de referință. 

Procedura de stabilire a prețurilor de referință în fiecare țară are caracteristici proprii. De 

exemplu, în Suedia, prețurile de referință sunt stabilite pe baza prețului celui mai ieftin medicament 

generic plus 10% și sunt revizuite de patru ori pe an. În Spania, prețurile de referință sunt stabilite 

conform prețului la preparatul echivalent brevetat. În Germania, prețurile sunt stabilite la un nivel 

puțin mai mare decât al celui mai ieftin generic din grup. Pentru a face acest lucru, medicamentele 

existente sunt clasificate în grupuri care combină analogii. Pentru fiecare grup se determină prețul 

de referință. Orice medicament din acest grup pe care asiguratul îl cumpără sau îl primește va fi 

rambursat pe cheltuiala fondurilor de asigurare numai la limita prețului de referință stabilit. 

În țările din Europa Centrală și de Est, se folosesc cel puțin trei tipuri de abordări pentru 

stabilirea criteriilor de referință: 

▪ prețul minim în grupul de medicamente în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit în 

Republica Cehă, Slovacia; 

▪ prețul preparatului local, ca exemplu în Polonia; 
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▪ prețul minim la medicamentele cu aceeași denumire acceptată internațional, dar nepatentată 

ca exemplu în România. 

Analiza prețurilor la medicamentele inovative indică faptul că prețurile la medicamentele de 

bază nou-apărute sunt supuse rambursării în majoritatea țărilor vizate  și sunt stabilite în 

conformitate cu prețurile din comerțul internațional. În același timp, Franța ia în considerare și 

eficacitatea acestora iar în Suedia se ține cont și de perspectiva socială.  

În Germania, spre exemplu, prețurile la medicamentele inovative au prețuri liber stabilite pe 

piață. În Anglia sunt utilizate aceste prețuri, dar în limita venitului fix al companiei. Stabilirea 

prețurilor la medicamentele inovative este în mare măsură determinată de faptul că acestea nu au 

adesea analogii și sunt greu de comparat cu medicamentele din generațiile anterioare. În unele 

cazuri ele devin esențiale în tratamentul anumitor patologii, ele nu vor fi realizate cu prețuri mici pe 

motiv ca firmelor care le produc nu le este convenabil. 

În multe țări, procesul de stabilire a prețurilor se concentrează pe aproape toate etapele de 

parcurs a medicamentului de la producător la consumator, cum se întâmplă în Franța, Belgia, etc. În 

acest caz, prețurile sunt reglementate nu numai la nivelul producătorilor, ci și la nivelul lanțului en 

gros și de comerț cu amănuntul prin limitarea nivelului marjei de comercializare. De exemplu, în 

Franța, nivelul marjelor comerciale, ținându-se cont de alocarea elementelor individuale ale părții 

angro și de vânzare cu amănuntul pentru produsele care fac obiectul rambursării, se stabilește prin 

negociere între agenția guvernamentală și comercianți. În același timp, prețurile cu amănuntul se 

calculează prin adăugarea la prețul de vânzare al producătorului a unei marje de gros, care 

reprezintă circa 35% din structura prețului de vânzare [4, pag. 6-8]. 

În mai multe țări europene, de exemplu în Olanda, Suedia și Marea Britanie, au existat 

tendințe de stabilire a prețurilor în funcție de costuri. Primul pas a fost de a efectua cercetări 

economice cu referire la valoarea produselor farmaceutice, pentru a determina costul de producere a 

medicamentelor  noi. De fapt, în consecință, se urmărea scopul de a evalua dacă există o justificare 

pentru prețurile care depășesc prima de preț la medicamentele existente pentru aceste condiții. Cu 

toate acestea, în prezent, estimările farmacoeconomice tot mai des stau la baza negocierilor privind 

prețurile la medicamente. În Anglia, de exemplu, pe baza procedurilor de stabilire a prețurilor, 

acesta poate fi modificat pentru fiecare indicație medicală în parte. Actualmente, cheltuielile pentru 

medicamentele incluse în cercetarea anterior menționată se bazează pe prețul propus de producător 

[5]. 

Utilizarea pe larg a prețurilor diferențiate este o altă modalitate, la părerea noastră, poate cea 

mai eficientă de a acoperi costul global al activităților de cercetare-dezvoltare în domeniul industriei 

farmaceutice. Deși, aceste metode fac posiibilă comerțului paralel. Astfel, o companie farmaceutică 

alocă, în funcţie de estimările de consum local, un volum de un milion de cutii, de exemplu, pentru 

piaţa unei țări mai puțin dezvoltate economic. Însă pentru că tariful din această țară pe cutie este de 

10 euro, iar într-o țară dezvoltată este de 30 de euro, unii distribuitori şi firme create în acest scop 

cumpără din farmacii sau de la alţi distribuitori medicamentul respectiv şi îl revând pe piaţa țării 

avansate, ca exemplu, germană, franceză sau britanică. Cu toate acestea, transparența prețurilor 

poate pune în pericol sensul extinderii accesului la medicamente în țările în curs de dezvoltare. 

 

3. Concluzii 

În baza cercetărilor efectuate, constatăm că nivelul prețurilor nu corelează cu volumul de 

cheltuieli pentru medicamente pe cap de locuitor, deoarece cheltuielile reflectă diferențele în 

practica medicală precum și valoarea socială, politică și economică. Or, doar în baza evaluării 

economice nu este posibil de stabilit prețul la medicamente. De asemenea, este necesar de luat 

anumite decizii cu privire la cota pe valoare adăugată pentru companie și cota-parte pentru 

compania farmaceutică, ca recompensă pentru inovație. 

Specialiștii din domeniu, tot mai des avertizează că comerțul paralel nu poate fi împiedicat 

decât în situaţii excepţionale, cum e o criză acută de medicamente, ceea ce ţine de siguranţa 
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naţională o astfel de restricţie însă nu trebuie impusă cu titlu general, ci limitată la acele 

medicamente pentru care se constată că comerțul paralel a generat o lipsă care afectează în mod 

grav sănătatea publică. 

În altă ordine de idei, constatăm că metodele de calcul a prețului unui medicament, în cadrul 

studiilor farmacoeconomice, pot fi influiențate și de modificările cursului de schimb. Astfel, 

fluctuațiile estimate ale cursului de schimb au același efect asupra tuturor medicamentelor elaborate 

în țară, ceea ce înseamnă că preșul medicamentului variază în funcție de aceeași valoare. Acest 

lucru poate fi testat utilizând anumite metode economico-matematice de determinare a costului 

medicamentelor. 

Nevoia societății în ceea ce privește asigurarea cu medicamente la prețuri accesibile impune 

necesitatea creării unui sistem de redistribuire a poverii financiare în favoarea cetățenilor. O parte 

semnificativă a poverii financiare este, ca regulă, suportată de asigurările medicale, în care, un rol 

semnificativ îl are statul în calitate de organizator, controlor și, în multe cazuri, principala sursă de 

finanțare. 

Accesibilitatea medicamentelor, din punct de vedere financiar deseori contravine condițiilor 

impuse de economia de piață la nivel european. Toate acestea demonstrează în mod clar că niciuna 

dintre abordările cu privire la stabilirea prețului  la medicamente nu poate fi lăsată fără atenția 

cuvenită și ar trebui să fie luate în considerare atunci, când se determină mecanismul de 

reglementare a prețurilor prin intermediul instrumentelor de reglementare directe și indirecte. 
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DECISION-MAKING PROCESS IN PUBLIC ADMINISTRATION: A 

COMPARATIVE CASE STUDY BETWEEN 2013-2016 
 

PROCESUL DECIZIONAL LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE: UN STUDIU 

COMPARATIV ÎNTRE ANII 2013-2016 

 

Dorina ŢICU1 

  
Abstract 

The present article aims to identify what are the characteristics, the stages of the decision-making process at 

the public administration level from the Siret-Prut-Nistru Euroregion, starting from the problem definition, the 

decisional alternatives identification, the decision making through which an alternative is chosen, the implementation 

and the evaluation of public decisions. 

The present article is based on a quantitative study, which uses as a working tool the questionnaire applied in 

the public administrations from Iaşi and Vaslui, and as a method of analysis the horizontal comparison - between the 

two administrative institutions - and vertical comparison - over time 20132- 20163. 

Key words: regional public administration, decision making process, decision, comparative analysis 

JEL: D72, D73, D78, H76, H77 

 

1. Luarea deciziei la nivelul administraţiei publice 

Administraţia publică reprezintă un sistem care funcţionează după o serie de principii, dar 

care este influenţată şi de anumite evoluţii din societatea ĩn care este integrată. Calitatea particulară 

care defineşte acest sistem constă ĩn faptul că deciziile sunt produse ĩn funcţie de particularităţile 

stabilite de autorităţile publice, în acest caz primăriile. 

Gary Johns defineşte, în lucrarea sa, „Comportament organizaţional: înţelegerea şi 

conducerea oamenilor în procesul muncii”, procesul decizional drept “procesul prin care se dezvoltă 

angajarea faţă de un anume curs al acţiunii, pentru rezolvarea unor probleme” [1, p. 663].  

Etapele procesului decizional sunt identificate diferit de autorii din literatura de specialitate, 

dar sintetizat, pot fi enunţate astfel: 

▪ identificarea problemei 

▪ identificarea alternativelor 

▪ evaluarea alternativelor 

▪ selectarea alternativelor (soluţia optimă/decizia) 

▪ implementarea deciziei 

▪ urmărirea şi evaluarea rezultatelor 

În cazul deciziei administrative, acest proces presupune elemente specifice ce derivă din 

rolul şi funcţiile administraţiei publice. Înainte de a aborda etapele deliberării propriu-zise ale 

procesului adoptării deciziei administrative, trebuie precizat că decizia administrativă presupune: 

▪ “stabilirea gradului de prioritate pe care îl prezintă problema şi măsura în care se impune sau 

nu o intervenţie; 

▪ gruparea problemelor asupra cărora este utilă intervenţia; 

▪ verificarea realităţii, a caracterului şi oportunităţii problemei respective (dacă este o 

problemă curentă, de rutină sau de excepţie)” [2, p. 119]. 

                                                            
1 Prof. univ. asociat dr., Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Facultatea de 

Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ticudorina@yahoo.com 
2 This work was supported by the European Social Fund in Romania, under the responsibility of the Managing 

Authority for the Sectoral Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013 [grant 

POSDRU/CPP 107/DMI 1.5/S/78342].  
3 This study was supported by the Sector Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), 

financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number 

POSDRU/159/1.5/133675. 
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Pornind de la aceste specificităţi ale spaţiului public şi ale instituţiilor administrative, 

procesul luării deciziilor precum şi caracteristicile etapelor sale vor fi influeenţate de ceea ce poartă 

numele de principiul utilităţii publice şi al interesului public, alături de care se vor adăuga 

principiile clasice ale birocraţiilor. 

 

2. Metodologie 

Cercetarea de față este realizată în cadrul regiunii de Nord-Est (judeţele Moldovei), 

primăriile din oraşele reşedinţă Iaşi şi Vaslui, pe parcurdul unui interval temporal 2013- 2016. 

Ipoteza acestei cercetării pleacă de la ideea că guvernarea publică are la bază un proces 

decizional care urmăreşte anumite etape, cu anumite caracteristici, scopuri, finalităţi. Cercetarea 

foloseşte ca instrument chestionarul, autoaplicat. Acesta operaţionalizează etapele proceselui 

decizional, caracteristicile, scopurile sale pe care instituțiile administrative le pot folosi la diferite 

nivele ale guvernării lor.  

Volumul total al eşantionului cercetării este de 248 de persoane, creat prin tehnica 

„bulgărelui de zapadă” [3, p. 256].  

 

3. Rezultate 

Evoluţia procesului decizional la nivelul administraţiei publice între anii 2013 – 2016 

presupune acelaşi parcurs general, modificându-se doar valoarea procentajelor. Atât în 2013, cât şi 

în 2016 cele mai mari valori sunt înregistrate pentru procesul decizional care care are următorii 

paşi: definirea problemei – scopul – identificarea tuturor altenrativelor pentru respectiva problemă – 

alegerea soluţiei celei mai vibile, adică în funcţie de costurile cele mai mici pentru atingerea 

scopului propus (70% - în 2013, 65% - în 2016) (vezi Figura 1. Etape ale procesului decizional). 
Figura 1. Etape ale procesului decizional 
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În ambele cazuri (2013, 2016), cele mai mivi procentaje se obţin pentru procesul decizional 

care are ca şi paşi: definirea problemei – căutarea unei alternative în urma negocierilor tuturor 

părţilor implicate – alegerea soluţiei recunoscute de toţi cei implicaţi în procesul de luare a deciziei 

(10,6% - în 2013, 10% - în 2016). 

Doar în cazul celui de-al doilea model decizional se poate observa că procentajele cresc din 

anul 2013 până în anul 2016 (vezi Figura 1) (de la 19,2% în 2013 la 25% în 2016). 

În ceea ce priveşte scopul pe care îl urmăreşte procesul decizional, evoluţia generală la nivel 

administrative între 2013-2016 scote în evidenţă caracterul conservator al procesului în sine. Cea 

mai mare valoare pentru cei trei ani este obţinută pentru păstrarea politicilor existente – de la 46,7% 

în 2013 la 50,6% în 2016 (vezi Figura 2. Scopuri ale procesului decizional). 
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Figura 2. Scopuri ale procesului decizional 
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În ceea ce priveşte celelalte scopuri adiacente urmărite la nivel administrativ, în 2013 

procesul decizional viza schimbarea chiar şi drastică (24,7%) pentru ca în 2016 procentajul să 

crească şa 27,7%. De asemenea, dacă în 2013 28,6% considerau că scopul ar fi schimbarea, dar nu 

drastică, procentajul scade în 2016 la 21,6%. 

În ceea ce priveşte raportarea procesului decizional la problemele de interes public, pe 

perioada celor trei ani procentajele înregistrate sunt foarte apropiate şi urmează acelaşi parcurs. 

Dacă în 2013, 72,7% considerau că atunci când se ia o decizie toate problemele sunt discutate, 

procentul creşte la 73% în 2016 (vezi Figura 3). 
Figura 3. Rezolvarea problemelor 
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Dacă în 2013, 14,4% considerau că atunci când se ia o decizie unele probleme pot fi 

ignorate în favoarea altora, procentajul creşte în 2016 la 15,8%, iar dacă în 2013, 12,9% considerau 

că problemele sunt impuse de coordinator, unele putând fi eludate în urma negocierilor, procentajul 

scade la 11,2% în 2016 (vezi Figura 3). 

În ceea ce priveşte modalitatea de raportare a procesului decizional la alternativele posibile 

de realizare a problemei, cele mai mari procentaje sunt obţinute atât în 2013 cât şi 2016 pentru: 

toate alternativele sunt evaluate şi apoi se iau în calcul consecinţele (de la 66,8% în 2013, la 72,7% 

în 2016) (vezi Figura 4). 
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Figura 4. Evaluarea alternativelor 
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În ceea ce priveşte caracteristicile procesului decizional, cele mai mari procentaje pentru 

intervalul 2013-2016 sunt obţinute pentru itemul care caracteriyează procesul prin strategie, 

coerenţă, planificare: dacă în 2013 procentajul era de 70,6%, în 2016, acesta creşte la 72,2% (vezi 

Figura 5).  
Figura 5. Caracteristicile procesului decizional 
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Dacă în 2013, 10,2% considerau că procesul decizional nu este neapărat coerent, poate fi 

schimbător, în 2016 – procentajul creşte la 14,5%. De asemenea, dacă în 2013, 19,1% considerau 

procesul decizional reglementat, dar posibil incoherent, în 2016 procentajul scade la 13,3%. 

 

4. Concluzii 

Procesul decizional în administraţia publică locală din regiunea de Nord-Est (Moldova, în 

cazul de faţă) are ca şi etape definirea problemei de interes public pentru respective comunitate- 

identificarea scopului - identificarea tuturor alternativelor care pot rezolva problema menţionată 

anterior în conformitate cu scopul dominant - alegerea soluţiei care poate rezolva problema în 

funcţie de costurile sale. Scopul dominant al procesului decizional vizează în principal păstrarea 

politicilor existente, dar nu excplude de tot schimbarea. În procesul decizional, toate problemele 

sunt discutate atunci când se doreşte luarea unei decizii şi se evaluează mai apoi toate altenativele şi 

consecinţele lor. Toate aceste etape ale procesului decizional sunt strategice, coerente şi planificate. 

Trebuie remarcat de asemenea că toate aceste dimensiuni generale ale procesului decizional 

s-au conturat şi mai mult pe parcursul celor trei ani, astfel încât dintre cele cinci dimensiuni 

discutate (vezi Figura 1, 2, 3, 4, 5), patru înregistrează o creştere a procentajelor de la nivelul anului 

2013 la nivelul anului 2016 (mai puţin în cazul Figurei 1, unde procentul scade o dată cu trecerea 

timpului). 
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Concluzionând, administraţia publică locală pare să păstreze acelaşi curs la nivelul 

procesului decizional între anii 2013 – 2016, acesta fiind văzut ca un proces raţionalizat, planificat, 

strategic, coerent.  
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Abstract 

The study focuses on several aspects of cross-border cooperation between Romania, Moldova and Ukraine, 

within the Euroregions formed since the 1990s, which we considered to be of greater importance for the future 

sustainable development of the analyzed areas. We want to identify the main determinants of development as well as the 

main barriers that have influenced socio-economic development over the years. Based on these, various scenarios for 

the future can be designed. 

In this paper the data provided by the national statistical institutes in all three countries were used. Also, the 

results of the paper are a synthesis of the results of the socio-economic analysis carried out by various researchers from 

Romania, Moldova and Ukraine. We used the results of previous SWOT analyzes, which identified regional 

opportunities and the main threats in terms of strengths and weaknesses. The main social and economic indicators 

registered in national statistics were used, divided into the following categories: population and workforce, social and 

cultural dimensions, agriculture and forestry, other economic activities, transport and technical infrastructure. For 

each category, several key indicators were used and analyzed. 

The results show that there are currently many differences in the investigated Euroregions with regard to 

issues related to the different national policies applied or institutional strategies that exist, as well as differences in 

sources and channels of information. However, we can see that the Euroregions investigated are viable areas, as the 

limits of economic interests rarely coincide with socio-cultural boundaries, and historical boundaries are not always 

considered political and administrative barriers. In fact, a cross-border spiritual relationship works, generating 

collective identity, to the detriment of language or history differences. 

Key words: Euroregions, cross-border cooperation, Romania, Moldova, Ukraine, SWOT 

 

1. Introducere 

Cooperarea transfrontalieră dintre România, Rep.Moldova și Ucraina, sub forma actuală, a 

fost lansată în 1997, când a fost creată euroregiunea "Dunărea de Jos". Inițiativa a fost urmată de 

crearea Euroregiunii "Prutul de Sus", în anul 2000, iar mai târziu, în 2002, Euroregiunea "Siret-

Prut-Nistru". În zilele noastre, importanța regiunilor euroregionale menționate mai sus este mai 

mare decât începutul procesului de cooperare, din diferite puncte de vedere. Dintre acestea, am dori 

să menționăm faptul că, în prezent, granița dintre România și celelalte două țări reprezintă granița 

de est a Uniunii Europene (UE). În același timp, menționăm Acordul de asociere dintre UE și 

Rep.Moldova și Parteneriatul Estic semnat în 2014. De asemenea, condițiile politice sunt diferite 

având în vedere opțiunile politice din Ucraina și Rep.Moldova. Lungimea frontierei statelor comune 

este considerabilă, iar majoritatea teritoriului este rural. În plus, Regiunea Nord-Est a României este 

una dintre cele mai sărace regiuni din UE. Pe cealaltă parte a graniței, Rep.Moldova este una dintre 

cele mai sărace țări din Europa, iar Ucraina se află în criză economică profundă de mulți ani. 

Desigur, există multe alte argumente care susțin importanța zonei analizate, în actualul context 

internațional. 

 

 

 

 

                                                            
1 Cercet. șt. pr. II dr., Institutul de Economie Agrară, Academia Română, Bucureşti 
2 Ec. dr., Centrul de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare „Hortinvest”, Universitatea de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară, București, ioncertan@gmail.com 
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2. Definiţii, metodologie şi date 

Euroregiunile sunt, de obicei, amenajate pentru a promova interesele comune de peste 

graniță și pentru a coopera pentru binele comun al populațiilor de frontieră. Cooperarea creează 

legături directe și permanente între zone și comunități din ambele părți ale frontierei. Este bazată pe: 

▪ încredere și toleranță, înțelegere și bune relații transfrontaliere; 

▪ eficiența și capacitatea serviciilor oferite cetățenilor prin parteneriat public-privat de ambele 

părți ale frontierei; 

▪ managementul și responsabilitățile comune pentru aspecte legate de: mediu, diminuarea și 

prevenirea calamităților naturale etc; 

▪ coordonarea politicilor regionale în ceea ce privește dezvoltarea, prevenirea inundațiilor, 

asistență reciprocă în caz de urgență; 

▪ revitalizarea autorităților de management comune bazate pe transparență și respect în 

procesul de luare a deciziilor. 

Înainte de toate, câteva definiţii consacrate şi precizări metodologice sunt necesare.  

"Crearea unei Europe prospere şi sigure nu depinde doar de cooperarea între state; este 

necesară şi cooperarea transfrontalieră între autorităţile locale şi regionale, fără ca aceasta să 

afecteze integritatea teritorială a statelor implicate“. (Declaraţia de la Viena, 1993) 

„Euroregiunile sunt forme de cooperare sub-regională care contribuie la dezvoltarea unei 

coeziuni economice şi sociale a unor spaţii geografice transfrontaliere ce includ unităţi 

administrativ-teritoriale din state vecine, membre şi nemembre UE”. (MAE România) 

„Euroregiunile pot fi definite ca zone sau regiuni de interferenţă economică şi nu numai, în 

care două sau mai multe state valorifică în comun resursele materiale şi umane prin iniţierea şi 

derularea unor activităţi şi programe agricole, industriale, de transport şi comunicaţii, turistice, 

comerciale”. (Neguţ, S., 1998) 

„Euroregiunea reprezintă teritoriul unităţilor locale, de o parte şi de alta a unei frontiere, care 

îşi asumă angajamente de cooperare cu scopul de a asigura echilibrul de interese şi de a creşte 

nivelul de trai al populaţiei din zonă”. (Certan,S., Certan,I., 2012) 

„Euroregiunile pot fi definite drept organizaţii de cooperare transfrontalieră și transnațională 

europeană, mai mult sau mai puțin structurate, care reunesc instituții cu autoritate care variază de la 

nivel local la cel regional, sau echivalentul acestora, asociate să elaboreze un set comun de acțiuni 

sau obiective, pe baza intereselor comune din "zonele de proiect" vizate”. (Hermand, M.H., 2014; 

citat Perrin, 2013) 

Prezenta lucrare se bazează pe analiza SWOT. S-a efectuat o analiză socio-economică 

privind următoarele dimensiuni / indicatori: populația și forța de muncă, sociale și culturale, 

agricultură, silvicultură și pescuit, alte activități economice, transport și infrastructură tehnică. 

Pentru fiecare categorie au fost utilizați și analizați câțiva indicatori principali: populația totală, 

densitatea, structura de vârstă, mobilitatea (modificări de domiciliu), natalitatea, rata natalității, rata 

mortalității, reînnoirea forței de muncă, îmbătrânirea demografică, numărul de angajați, structura 

populației ocupate pe principalele sectoare, numărul de școli, numărul de materiale didactice, 

populația școlară, unitățile de asistență medicală pe categorii, numărul de paturi, obiectele de 

sănătate, obiectivele culturale, patrimoniul istoric și etnografic, numărul de artiști, muzeele, 

structura terenului, numărul, suprafața totală a terenului și suprafața medie pe terenuri pe tipuri de 

ferme, producția agricolă, randamentele, structura și producția animalelor, structura și cantitatea de 

inputuri agricole, mecanizarea (tractoare și echipamente agricole), dimensiunea structurii 

întreprinderilor active, structura mediului de afaceri, numărul de turiști, structurile de cazare 

turistică, pensiuni agroturistice, capacitatea de cazare, mișcarea turiștilor, lungimea drumurilor 

publice, drumurile comunale modernizate, lungimea căilor ferate, căile ferate modernizate, rețeaua 

de canalizare, rețeaua de alimentare cu gaze naturale, rețeaua de alimentare cu apă potabilă, 

aprovizionarea cu energie termică, comunele conectate la utilitățile publice. 
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Datele utilizate au fost furnizate de institutele de statistică din cele trei ţări, la nivel de NUTs 

3. De asemenea, au fost utilizate rezultatele proiectului comun româno-ucrainean RUP 2015, 

analizele Agenţiei de Dezvoltare Regională SE (2014), sau studiile realizate de alţi autori din 

România sau Rep.Moldova, iar aici amintim: Voicilaş, D.M. (2017), Certan, S., Certan, I. (2015), 

Nițescu, A. (2016), Şerbănescu, S. & al. (2016). 

 

3. Cooperarea transfrontalieră şi euroregiunile 

De la cooperarea transfrontalieră iniţială, care se baza pe simple relaţii economice între state 

cu frontieră comună, în anii 70 acest concept a început a fi dezvoltat şi s-a ajuns la ceea ce în 

prezent numim euroregiune. Cooperarea transfrontalieră a apărut în vestul Europei, pentru ca mai 

târziu, după căderea regimurilor comuniste, să se extindă spre estul Europei, până la limita actuală a 

UE, frontiera dintre România, Rep.Moldova şi Ucraina. Având în vedere acest aspect, cooperarea 

transfrontalieră între cele trei ţări menţionate anterior poate deveni dificilă şi diferită de cea între 

state membre ale UE. Aceste particularităţi ne-au determinat să considerăm important a analiza 

stadiul de dezvoltare a euroregiunilor din estul României, care sunt oportunităţile şi principalele 

constrângeri pentru continuarea dezvoltării lor. 

Importanţa acordată cooperării transfrontaliere în cadrul UE este evidenţiată şi de 

documentele Comisiei Europene (CE), prin Directoratul General al Regiunilor (DG Regio), care 

sprijină prin diverse măsuri şi fonduri astfel de iniţiative. Figura 1 prezintă o parte din programele 

transfrontaliere cofinanțate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în care fiecare 

zonă de program este afișată cu o anumită culoare, iar zonele haşurate fac parte simultan din două 

sau mai multe zone ale programului. Evident, la nivelul României cele două zone aflate în 

programele DG Regio sunt zona de sud (frontiera cu Bulgaria) şi zona de vest (frontiera cu 

Ungaria). 
Figura 1. Programe de cooperare transfrontalieră 2014-2020 (FEDR) 

 
Sursa: Prelucrare după DG Regio, CBC Map_2014-2020_eu28_cbc_2014_2020 

În acelaşi timp, dezvoltarea conceptului de euroregiune a dezvoltat şi cooperarea 

transfrontalieră între state membre ale UE şi state nemembre. Este şi cazul României, ca stat 

membru UE dar la frontiera sa de est. Spre deosebire de Europa de Vest, unde euroregiunile sunt 

concepute în primul rând pentru a promova dezvoltarea economică a regiunilor periferice, 

euroregiunile din estul UE se concentrează mai mult pe educație, cooperare științifică, sau aspecte 

culturale. De asemenea, se pune accent pe protecția minorităților naționale şi se încercă să se creeze 

noi oportunități pentru rezolvarea problemelor etnice. O altă particularitate a acestor euroregiuni 
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este faptul că acestea se bazează pe unități administrativ-teritoriale, care nu este o regulă generală în 

practica vest europeană. 

 

4. Euroregiunile în România 

În prezent, în România fiinţează 12 euroregiuni (Figura 2). Acestea sunt dispuse pe toate 

frontierele României cu statele vecine: Ungaria, Serbia, Bulgaria, Rep.Moldova şi Ucraina. 
Figura 2. Euroregiuni în România 

 
Sursa: http://greeny.comyr.com/blog 

Gradul lor de dezvoltare şi gradul de implicare a autorităţilor în atingerea obiectivelor 

stabilite la înfiinţare sunt diferite, în funcţie de fondurile disponibile, gradul de cooperare, interesele 

actorilor implicaţi, tradiţii, sau factori politici.  

La frontiera de est a României, regiunile pe care le are în vedere spre analiză această lucrare 

sunt: Dunărea de Jos, Prutul de Sus şi Siret-Prut-Nistru. Acestea sunt prezentate în figura 3. 
Figura 3. Euroregiuni între România, Republica Moldova şi Ucraina 

 
Sursa: Preluare după https://ro.wikipedia.org/wiki/Euroregiunea_Prutul_de_Sus; 

https://www.timpul.md/articol/republica-moldova-ignora-potenialul-euroregiunilor-54221.html?action=print; 

http://www.euroregiune.org/ 

Scopul general al euroregiunilor dintre Români, Rep.Moldova şi Ucraina constă în 

„extinderea şi înbunătăţirea relațiilor dintre colectivitățile şi autoritățile locale în domeniile 
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economic, educațional, cultural, științific, sportiv şi asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii în 

contextul alinierii la standardele în domeniu în plan european” (Certan S, Certan I, 2012). 

Obiectivele urmărite pot fi sintetizate astfel:  

▪ consolidarea democraţiei şi dezvoltarea unităților teritorial administrative; 

▪ soluţionarea în comun a ameninţărilor de mediu, sociali şi economici; 

▪ îmbunătăţirea continuă a infrastructurii de transport şi comunicaţii; 

▪ dezvoltarea conceptelor strategice transfrontaliere de marketing agrar, reciclarea deşeurilor, 

turism şi dezvoltare regională; 

▪ diversificarea activităţilor în zone rurale; 

▪ îmbunătăţirea calitativă a standardului de viață; 

▪ îmbunătățirea mediului educațional; 

▪ conservarea moştenirii culturale. 

 

5. Rezultate – oportunităţi şi constrângeri euroregionale 

Urmare analizelor SWOT efectuate de autorii acestei lucrări, dar şi de alţi autori, au fost 

identificate mai multe oportunităţi, dar şi constrângeri comune, care vizează euroregiunile analizate. 

Astfel, oportunităţile pot fi grupate după cum urmează, ţinând cont de dimensiunile şi 

indicatorii luaţi în considerare şi menţionaţi la început (Voicilaş, D.M., 2017):  

Populația și forța de muncă: 

▪ parteneriate regionale pentru dezvoltarea educației, ocupării forței de muncă și incluziunii 

sociale; 

▪ obiective tematice legate de Strategia Europa 2020 dedicată capitalului uman. 

Dimensiuni sociale și culturale: 

▪ fondurile structurale europene dedicate îmbunătățirii infrastructurii educaționale, de 

transport și tehnice; 

▪ fondurile UE dedicate dezvoltării regionale și dezvoltării resurselor umane în sistemul de 

sănătate; 

▪ fonduri UE și programe guvernamentale dedicate culturii și conservării patrimoniului; 

▪ cooperarea transfrontalieră; 

▪ programe de schimb cultural cu alte localități; 

▪ promovarea vechilor obiceiuri, tradiții, meșteșuguri și obiceiuri; 

▪ externalizarea vechilor tradiții etnografice și folclorice; 

Agricultură, silvicultură și pescuit: 

▪ practici agricole diversificate; 

▪ tradiţie în creşterea animalelor; 

▪ resurse silvice bogate; 

▪ mare potențial de pescuit. 

Alte activități economice în zonele rurale: 

▪ turism. 

Transport și infrastructură tehnică: 

▪ prezența drumurilor transeuropene și a rețelelor feroviare; 

▪ fondurile europene dedicate rețelelor rutiere și feroviare TEN-T. 

De asemenea, au fost identificate următoarele constrângeri comune, în euroregiunile 

analizate (Voicilaş, D.M., 2017): 

▪ populația și forța de muncă: 

▪ natalitatea; 

▪ migrația. 

Dimensiuni sociale și culturale: 

▪ creșterea numărului de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate; 

▪ diminuarea performanțelor școlare individuale și colective; 
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▪ bugetul de stat alocat asistenței medicale. 

Agricultură, silvicultură și pescuit: 

▪ structura polarizată a agriculturii; 

▪ perpetuarea fermelor de (semi-)subzistență; 

▪ menținerea structurii dezechilibrate a producției agricole; 

▪ exploatarea intensivă și industrializarea proastă a lemnului; 

▪ utilizarea redusă a potențialului piscicol. 

Alte activități economice în zonele rurale: 

▪ valorificarea resurselor naturale și antropice ale regiunii din punct de vedere turistic; 

▪ corelația dintre potențialul natural și infrastructura dezvoltată; 

Transport și infrastructură tehnică: 

▪ utilizarea fondurilor UE; 

▪ continuarea crizei economice. 

Spre deosebire de alte euroregiuni din UE, cele de la frontiera de est a Uniunii au întâmpinat 

o serie de dificultăți în timp. În primul rând, formularea ambiguă din primul acord încheiat în anul 

1997 a complicat promovarea proiectelor euroregionale (Vasylova, V., 2012). Astfel, dificultățile 

organizatorice interne au împiedicat implementarea acestora, afectând eficiența lor. Au fost 

diferenţe de opinie privind rolul şi scopul înfiinţării euroregiunilor.  

Apoi, alte dificultăţi întâmpinate au ţinut de situația economică din țările participante, care a 

limitat posibilitățile de implementare a proiectelor economice reciproce. Astfel, Ucraina, 

Rep.Moldova și România nu au fost țări reciproc atractive din punct de vedere economic, la acel 

moment. Proiectele din euroregiunile analizate au depins în mare măsură de țările și organizațiile 

donatoare, în primul rând fondurile europene, ceea ce a limitat în mod semnificativ dezvoltarea 

proiectelor transfrontaliere. 

Nu în ultimul rând, alte probleme au fost legate de imperfecțiunile și discrepanțele existente 

la nivel național, referitor la legislația celor trei state, lipsa unor concepte și strategii clare de 

reformă și a celor de dezvoltare economică sustenabilă, taxele vamale ridicate, prețurile ridicate 

pentru transport, reglementările fiscale inadecvate, lipsa concurenței reale pe piață, birocrația sau 

corupția. Relații dificile între autoritățile centrale și locale/regionale, specifice statelor 

postcomuniste, au generat probleme suplimentare pentru cooperarea transfrontalieră în stadiul 

inițial al existenței lor. 

 

6. Concluzii 

Analizele efectuate ne conduc către câteva concluzii pe care în mod sintetic le prezentăm în 

continuare. Dezvoltarea acestor euroregiuni şi implicit creşterea nivelului de trai al populaţiei 

regionale depind de mai mulţi factori, precum cei politici, geopolitici, administrativi. Aceştia îşi au 

originea în istorie, cultură sau tradiţiile din zonele analizate. Însa, dincolo de aceste aspecte, 

considerăm că interesele pur economice trebuie să primeze, iar dezvoltarea socio-economică a 

euroregiunilor depinde de iniţiative publice şi private, climatul investiţional, dorinţa 

administraţiilor, voinţa politicienilor.  

Cu alte cuvinte, dezvoltarea euroregiunilor se poate realiza prin parcuri industriale și 

dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de afaceri (agricultura, silvicultura și piscicultura sunt 

premise pentru o mai bună exploatare, producție și export; densitatea populației și disponibilitatea 

personalului calificat în activitățile tradiționale locale recomandă domeniile analizate pentru politici 

orientate spre dezvoltarea locală bazată pe afaceri cu origini în tradiție; parteneriat de afaceri). 

De asemenea, apariţia centralelor electrice de mici şi mari dimensiuni și asigurarea 

conexiunilor transregionale ale rețelelor naţionale, poate constitui un factor de dezvoltare 

euroregional.Nu în ultimul rând, dezvoltarea turismului transfrontalier (pentru valorificarea 

patrimoniu natural și antropic), dar şi dezvoltarea şi modernizarea rețelelor de transport și 



 

 542 

deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei, pot contribui la atingerea obiectivelor 

euroregiunilor. 

În concluzie, putem spune că euroregiunea este forma viitoare a cooperării internaționale şi 

transfrontaliere. Legăturile culturale, lingvistice și tradiționale sunt premise şi binevenite pentru 

consolidarea euroregiunilor (exprimarea identității și a rădăcinilor). În mod pragmatic, în etapa 

următoare, aceste premise sunt înlocuite cu interese economice. Economia devine premisa pentru 

structura viitoare a Europei, bazată pe euroregiuni. Astfel, Europa viitoare poate fi înțeleasă nu ca o 

Europă a țărilor, ci o Europă a regiunilor cu interese economice, sociale, politice și militare comune 

pe scena internațională. 
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Abstract 

The main purpose of this article is to evaluate approaches to the definition of the labour market category. 

Author gives his definition of labour market on the basis of the study of its definitions. Author presents the concepts that 

make up the conceptual frameworks of the notion: labour force, labour market institutions, labour market regulation, 

state regulation of labour market, state policy of labour market.  

Key words: labour market, supply and demand for labour force, hired labour force 

JEL: J010 

 

1. Introduction 

The labour market is one of the most important components of the state economic system. 

His condition affects to economic growth and economic development of the country. Production of 

goods is impossible without labour force. And the change in labour market is always under the 

close attention of scientists. The study of issues related to labour market has always been of great 

importance. 

Given article includes theoretical approaches to determining the category of labour market, 

its essence. Different scientists, defining the labour market, in the head of view, place those or 

others contexts of research of labour market and its functioning. Some scientists define the labour 

market in terms of supply and demand for labour force, and as a consequence, as a tool for adjusting 

between the employment rate and wages (price and working conditions). Taking into account the 

difference in views on the marketing of labour and labour force. 

Within the frameworks of given article, definitions were made of the concepts that make up 

the conceptual frameworks of labour market: labour force, labour market institutions, labour market 

regulation, state regulation of labour market, state policy of labour market. 

 

2. Theoretical approaches to the definition of category “labour market” 

The category "labour market" is one of the most complicated elements of economic 

mechanism of market economy. Most authors define the essence of labour market as a system of 

public relations between the subjects of labour market. Within the framework of given relations, the 

demand of some for hired labour as a factor of production and others work for hire as a source of 

livelihood is satisfied. Some researchers define the concept of "labour market" from the context of 

labour market research, on the tasks assigned, the processes studied and the conclusions reached, 

each definition has a positive result, as it supplements, or clarifies the essence of labour market. 

A number of authors emphasize the functioning of labour market under the influence of 

supply and demand for labour force2 or the limitation of labour market by the formation, hiring and 

use of labour force3. Ponomarenko E.E. [19] focuses attention on the organization of labour market 

                                                            
1 Researcher, National Institute for Economic Research, Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Republic of 

Moldova, zaharov.svetlana@yahoo.co.uk, zaharov.svetlana@gmail.com 
2 "Labour market ... is considered as a system of public relations, social norms and institutions that ensure the 

formation, exchange at a price determined by the supply-demand ratio and the use of labour force on the basis of 

observance of generally accepted human rights and freedoms." Kashepov A.V., Sulakshin S.S., Malchinov A.S. [9, p. 

18]; "Labour market is a system of legal, socio-economic and labour relations, ... emerding between employers and 

employees with the participation of state and public organizations, on the basis of supply and demand for wages and 

working conditions, social guarantees, social protection and support." Geleta I.V. [4]; Mikhneva S.G. [15], Babenkova 

L.M. [1], Kakushkina M.A. [8]. 
3  "The labour market is a totality of social and labour relations in connection with the hire and use of workers in public 

production. The labour market is a system of social-economic relations in connection with the formation, distribution 

mailto:zaharov.svetlana@yahoo.co.uk
mailto:zaharov.svetlana@gmail.com
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infrastructure4, Babenkova L.M. [1] on the assistence of population employment, Lokhtyukhina 

N.V. [12] - on the managerial aspect of labour market, Shershova. L. [24, p. 19] - on the 

coordination of the interests of employers and hired labour force. Pavlenkov V.A.[18, p. 12-13] 

Fedelyak V.S., Zhguleva N.N. (Lukyanova V.V. [13]) define labour market as the union of two 

markets - labour market and work places market, Kashepov A.V. and others [9, p. 19] - all  

working-age population and all work places, based on the logic of coverage by labour market of 

every potentially working-age member of society.  

Part of the researchers determines the labor market not only as a system of public relations, 

but also as an instrument, a mechanism for the distribution and redistribution of public labour, 

which ensures the coordination of prices and working conditions  Lukyanova V.V.[13], Ratslaf 

A.A.[20], Ostapenko Yu.M. [17], Trunin S.N. [22], Usmanova T.D.[23]. Gulyaeva N.P. [7] restricts 

the labour market to the place where employers and workers reach agreement, Ratslaf A.A. [20] - 

the scales of labour market by the actions of the state employment service (state employment 

agencies), Lapshin V.Yu. [11] pays attention to the allotment of the basic principle - the transaction 

of purchase and sale (hiring), integrating the theoretical and constructive (practical) understanding 

of labour market. 

Discussion issues are the composition of labour market, its borders (limits), recognition by 

labour market subjects of total economically active population or only job searching persons; labour 

market is a consequence of the implementation of market relations in the sectors and spheres of 

economy; goods on labour market - labour or labour power and its material-substanceal form5; 

support of either theoretical or practical understanding of labour market; territorial-spatial 

representation of labour market. 

The contradiction between the concepts of labour market and labour force market is based 

on differences in views on the marketing of labour and labour force (K. Marx [14, vol.2, book II, 

p.186], Kotlyar A.E. [10]). If Karl Marx invests in labour power the ability to labour, modern 

economists define it as the personnel and economically active population. If labour market is 

equated to market of a functioning labour force, then the concept "labour market" and labour force 

market are identified, becoming identical, equivalent. This assumption is appropriate when 

characterizing the external labour market, researching the labour market at the macro level. 

At the same time, Keynes J.M., Freeman M., Samuelson P. and other researchers, discussing 

the problems of labour and labour force in the world economic literature, do not affect the essence 

of labour6, preferring the definition of labour market the action to change it, the practical aspect 

(Lapshin V.Yu. [11, p. 71]). 

 

3. Basic categories of labour market 

Labour force or economically active population is essentially one of the basic concepts and 

characteristics of labour market. Economically active population provides the supply of labour force 

                                                                                                                                                                                                     
and use of labour force in terms of its marking. "Odegov Yu.G., Rudenko G. G., Luneva N.K. [16, p. 13, 41]; "The 

labour market is the aggregate of commodity-money relations, which are connected, first, with the demand for labour 

force, secondly, with the use of professional abilities and their remuneration, and thirdly, with the time of using labour 

force." Volgin N.A. [3]. 
4 "Labour market covers the whole system of relationships in connection with the supply of labour force and the 

demand for it ... to achieve the key, socially significant goals of its management - to reduce the unemployment rate to 

the utmost and to achieve the optimal balance between supply and demand of labour force - it is necessary to organize 

efficient labuor market infrastructure at the macro-, meso-, and micro levels. "Ponomarenko E.E. [19]. 
5 "The labour market is defined as a "place" in economic theory, where the supply of labour and the demand for labour 

are in interaction." The MIT dictionary of modern economics. Edited by David W. Pearce and Robert Shaw. 4 th ed .. 

Cambridge, Massachusetts: The MIT Press editions, 1992. p. 237. "The labour market refers to the factors of production 

market, in which, as a result of the interaction between supply and demand  are formed the labour prices in form of 

wages." Economics: English-Russian Dictionary-Directory. Ed. E.D.Dolan, B.I.Domnenko. Moscow: Lazur, 1994. p. 

117.  
6  Odegov Yu.G., Rudenko G.G., Luneva N.K.  [16, p. 35]. 
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necessary for satisfaction of employers demand. The unemployed population includes in the labour 

force composition. Unemployment is the result of constant changes in the supply and demand for 

labour force in a market economy. The  employment and unemployment rate is established through 

the operation of labour market mechanism. 

The employed population, unemployment and labour force or the economically active 

population are the basis categories characterizing the main parameters of labour market. 

Labour market has its own institutional mechanism, which consists of institutions with 

different purposes that make up the system of economic institutions: institution-organizations, 

institution-norms. Institutions (the institution of labour contracts, the institution of wages, firms, 

state institutions, etc.), as institutions of labour market mechanism, ensure the functioning of labour 

market through regulation of relations and activity between its main actors ( hired workers and 

employers). 

 

4. Regulation of labour market 

The regulation of labour market in the narrow sense is limited to the regulation of labour 

legislation, various normative acts, individual labour and collective agreements, in a broad sense: 

regulation of employment, acceptable working conditions, vocational training, social protection of 

unemployed and social insurance of employees. The modern state mechanism of labour market 

regulation is a complex of interrelated economic, legislative, administrative, organizational and 

information methods7. 

The state regulation of the labor market is aimed at creating employment guarantees for 

various groups of population, provision of employment for every potential work age  member of 

society and includes the solution of various tasks: harmonization of financial, credit, investment 

policies aimed at support and developing the economy, regulating the labour price, issues of social 

support for unemployed population and the implementation of job placement policies8. Subjects of 

labour market regulation are bodies of both legislative and executive power. The main goal of state 

regulation of labour market is to reduce unemployment and ensure a high employment rate through 

the preservation of jobs and the creation of new ones. The level of labour market regulation differs 

significantly in various countries: the liberal English-American, on the basis of system the 

precedent law (case law), on the principles of free market, and the conservative, rigid French-

German with a generous social system labour markets are different9. 

The implementation of state policy in labour market implies two types of policies: active 

and passive. Passive policy are related to the social protection of unemployed through the payment 

of benefits and the provision of material assistance, while the active implies the regulation of 

unemployment rate and duration and is aimed at ensuring that everyone can find a job in labour 

market. Active policy is aimed at increasing the competitiveness of worker and potential employers 

in labour market. The active policy potential associated with financial costs is mainly directed at 

structural and technological unemployment with the aim of reducing of existing unemployment rate 

through training and retraining of workers. Today's social protection of unemployed and social 

guarantees of employed are based on real opportunities of national economy. At the same time, 

state policy on labour market should combine state and market regulation of labour relations 

between labour market subjects. 

 

 

 

                                                            
7  Gorbacheva G.P. [5]. 
8  The basic concepts on the formation of state labour market regulation policies touch upon several issues: employers' 

demand for personnel, labour supply and collective agreements, labour legislation and social insurance  [6], Bernhardt 

A. [2]. 
9  Siebert W.S. [21]. 
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5. Сonclusions 

The presented approaches to the definition of the essence of labour market are ambiguous, 

since they can not take into account the complexity of the concept "labour market". The author 

defines the labour market as an aggregate, the system of socio-economic relations between the 

employer and the hired worker, between the main subjects of labour market, concerning about 

hiring and use of labour at all stages of the functioning of market economy (entry and closure of 

enterprises, unemployment...). The labour market includes the training of a hired worker. 
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CONDITIONS FOR RESETTING THE SOLVENCY LEVEL OF ENTITIES 

ACCORDING TO THEIR LIFE CYCLE 
 

CONDIŢII DE RESTABILIRE A NIVELULUI DE SOLVABILITATE A ENTITĂȚILOR 

ÎN FUNCȚIE DE CICLUL LOR DE VIAȚĂ 

 

Inga ZUGRAV1 

  
Abstract 

Obviously, the guarantee of survival and development of the enterprise - is its firm position in the market. That 

the enterprise could function effectively and develop, it needs stability of monetary inflows, sufficient for settlements 

with suppliers of the goods and the capital, workers, the state. Therefore, the development of a financial strategy for 

overcoming the crisis should be in full harmony with the strategic task of maximizing the market value of business. Due 

to the complexity of attracting external capital, managers are interested in assessing the rate of growth, which can be 

supported through domestic sources of financing. In the results, the different ways in which companies are based on an 

analysis of current trends and developments, the most realistic version of the crisis management. Restoration of 

solvency and the company's exit to normal operation depends on the development and implementation of such a 

strategy of financial restructuring, based on financial instruments, diagnostics, modeling and evaluations, forecasts of 

the results in conformity with their life cycle. 

Key words: solvency, strategy, restructuring, entity, financial recovery 

JEL: G32, M21 

 

1. Introducere 

Asigurarea stabilităţii financiare a activităţii de antreprenoriat pe parcursul întregii perioade 

de funcţionare reprezintă în sine o etapă strategică în vederea echilibrării bilanţului contabil şi 

atingerii unui nivel performant de rezultate financiare.  

În acelaşi timp, mecanismul de restabilire a nivelului de solvabilitate poate avea diferite 

variante din punct de vedere cantitativ și calitativ, în dependenţă de principalii indicatori ai 

strategiei financiare utilizaţi de către entitate. Întru interpretarea economică, este necesar de a 

evidenția elementele componente, ceea ce permite de a conchide că ritmul sporirii capitalului 

propriu posibil, care nu afectează stabilitatea financiară a activităţii de antreprenoriat, poate fi 

estimat ca produsul dintre patru coeficienţi, ce au fost înregistraţi în situaţiile de echilibru în 

perioadele tactice precedente de stabilizare financiară. Deci, din cele expuse putem conchide că 

asigurarea stabilităţii financiare a entității la etapa strategică de dezvoltare poate fi obţinută în cazul 

înregistrării unui nivel de echilibru. Astfel, prin lucrarea dată ne-am propus să studiem condițiile de 

restabilire a solvabilității întreprinderii în diferite perioade a ciclului de viață. 

Întru atingerea obiectivului propus, au fost aplicate diverse instrumente metodologice şi 

metode de cercetare specifice domeniului economic. În calitate de metode de cercetare au fost 

utilizate: documentarea ştiinţifică, analiza şi sinteza, abordarea sistemică, generalizarea şi 

sistematizarea informaţiei, gruparea şi comparaţia informaţiei statistice la diferite nivele, aplicarea 

metodologiei econometrice şi prelucrare statistică, analiza logică şi comparativă, metoda indicilor 

economici, precum şi explicaţia cauzală. 

 

2. Aplicarea mecanismelor de stabilizare financiară a entităților aflate în situație financiară 

nefavorabilă 

Tendinţele negative, care au fost şi există, caracteristice economicei naţionale, în mod 

deplin, se răsfrâng şi asupra activităţii unităţilor economice din Republica Moldova. 

În această ordine de idei, conchidem că în Republica Moldova, ca şi în toate ţările ce se 

caracterizau printr-o economie centralizat-planificată, acumularea fondurilor financiare, reclamate 

                                                            
1 Conf. univ. dr., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Chişinău, Republica Moldova, 

ingulea.z@yandex.ru 
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de iniţierea unei afaceri, reprezintă adevărata dificultate pe care trebuie să o depăşească un 

întreprinzător. Avantajul posibilităţii de abordare a oricărui domeniu de activitate, avantaj conferit 

de inexistenţa unei concurenţe reale, este practic anulat de neajunsul creat de lipsa unor cantităţi 

suficiente de bani, deci prin accesul restrâns la surse accesibile de finanţare.  

Alături de importanţa formării capitalului necesar pentru faza de iniţiere a afacerii, o 

finanţare corectă şi completă reprezintă condiţia esenţială pentru viitorul întreprinderii, deoarece ea 

nu va face faţă cerinţelor şi eventualelor probleme fără a avea surse suficiente, care ar asigura o 

dezvoltare oportună. Mărimea fondurilor financiare ce urmează a fi investite depinde de caracterul 

şi volumul afacerii.  

Dezvoltarea întreprinderii, în mare măsură, este influenţată de strategia şi obiectivele 

formulate. Rezultatul final al activităţii, la fiecare entitate, reprezintă obţinerea profitului și 

maximizarea acestuia, necesar pentru dezvoltarea de mai departe a producţiei, modernizarea 

utilajului existent, procurarea tehnologiilor avansate etc.  

Aprecierea performanţelor întreprinderii se face în baza analizei financiare, ce presupune 

folosirea unor instrumente de bază, aşa ca ratele financiare, conceptul de levier financiar şi 

operaţional etc. Totodată, ea oferă metode raţionale de planificare financiară şi mecanisme adecvate 

de realizare.  

O preocupare care se concentrează asupra cheltuielilor de capital, adică investiţiilor pe 

termen lung se referă la decizia de investire. Un loc central îl ocupă fundamentarea procesului de 

elaborare a bugetului de capital şi comensurarea fluxurilor de lichiditate, asociate proiectelor de 

investiţii capitale. Referitor la obiectivele evaluării financiare, putem menţiona că sarcina acestora 

constă în identificarea posibilităţilor de creştere a fluxurilor pozitive şi se atribuie la principalele 

domenii de activitate financiară: echilibrul financiar, lichiditatea şi solvabilitatea patrimoniului, 

profitabilitatea, posibilităţile de creştere economică.  

Un compartiment, cu o semnificaţie vădită, în asigurarea nivelului oportun de lichiditate şi 

menţinerea nivelului de solvabilitate, îl reprezintă gestionarea fondului de rulment. În acest sens, un 

mare interes prezintă administrarea conturilor de pasiv şi activele curente, precum şi diversele surse 

de finanțare pe termen scurt, care pot fi asigurate şi neasigurate.  

În aceste condiții ajungem la concluzia că pentru o activitate stabilă a entității avem nevoie, 

pe lângă resursele proprii, şi de resurse împrumutate. Întreprinzătorii trebuie să fie capabili să 

combine resursele proprii cu cele împrumutate, care implică anumite costuri determinate de plata 

dobânzilor și a altor cheltuieli. Sursele împrumutate pot stimula sau reduce activitatea economică, 

prin aceasta aducînd entitatea la creștere economică durabilă sau la recesiune în domeniul său.  

Intr-o asemenea situaţie în dependență de ciclul de viață la care se află afacerea sunt 

necesare mecanisme pentru a preîntâmpina insolvabilitatea. Deci, un întreprinzător poate ajunge în 

stare de criză financiară ignorînd mai mulți factori, aşa ca: 

▪ management defectuos; 

▪ incompetenţă profesională; 

▪ pierderea încrederii a partenerilor de afaceri etc. 

Estimarea finanţelor entității este temelia pe care se fundamentează decizia privind 

lichidarea pe cale administrativă a întreprinderilor neviabile, precum şi decizia referitoare la 

restabilirea solvabilităţii celor competitive.  

Scăderea eficienţei unei entități, pierderea ratingului pe piaţă, creează o stare negativă, 

gestionarii venind cu numeroase „soluţii salvatoare” pentru a-şi dovedi potenţialul managerial încă 

neepuizat. Presupunem, că exigenţa financiară cuprinde îndeplinirea a cel puţin două condiţii: ce 

valoare are propunerea şi ce câştig aduce propunerea respectivă. 

În opinia noastră, principalul impediment în realizarea cu succes a menţinerii nivelului oportun de 

lichiditate este promovarea unei politici ineficiente în realizarea şi promovarea activităţilor de 

investire capitală. În acest context menționăm că creşterea economică poate fi realizată numai prin 
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redimensionarea şi reorganizarea întreprinderilor insolvabile, reducerea barierelor birocratice şi stimularea 

investiţiilor. 

Restabilirea nivelului de stabilitate financiară poate fi realizat, numai în caz dacă a fost 

înlăturată incapacitatea de plată curentă, în acest caz coeficientul lichidităţii absolute atinge 

mărimea mai mare decât 1, ce constituie faptul că riscul de faliment pentru perioada curentă este 

înlăturat. 

Măsurile care au fost propuse, constituie doar un cadru orientativ pentru un gestionar sau 

un manager financiar, care este chemat să găsească unele soluţii de redresare a activităţii entităților 

aflate în situaţie de prefaliment.  

Numai în caz dacă va reuşi să se depisteze factorii de influenţă asupra crizei de insolvabilitate 

la o întreprindere concretă şi va fi luată decizia de aplicare a managementului inovator, se poate de 

sperat la apariția unui efect pozitiv în reducerea și înlăturarea insolvabilității întreprinderii aflate 

în declin. 

În final conchidem că, pentru a desfăşura o activitate stabilă din punct de vedere financiar, 

trebuie de folosit o strategie de prevenire a riscului de faliment sau de restructurare a întreprinderii 

aflată în situație de dificultate, care să fie extrem de accelerată în implementare şi să elimine 

cauzele ce au determinat regresul. 

Rolul principal în sistemul de gestiune contra criză financiară în cadrul entităților se acordă 

utilizării pe scară largă a mecanismelor de stabilizare financiară. Aceasta se datorează faptului, că 

aplicarea cu succes a mecanismelor date permite, nu numai asanarea financiară în situație de 

insolvabilitate, dar, de asemenea, într-o mare măsură, permite reducerea apelării la piața externă de 

capital și accelerarea creșterii economice durabile. Restabilirea nivelului de solvabilitate a entităților 

în situație de criză financiară, se desfășoară, în mod consecvent, conform următoarelor etape: 

▪ eliminarea incapacității de plată. Oricare nu ar fi nivelul stării de criză a entității, sarcina 

urgentă în cadrul sistemului de măsuri de stabilizare financiară este, de a asigura restabilirea 

nivelului de lichiditate, cu scopul de a preveni apariția incapacității de plată. 

▪ recuperarea stabilității financiare. Deși incapacitatea de plată a întreprinderii poate fi 

eliminată într-o perioadă relativ scurtă, datorită implementării unor măsuri financiare, cauzele 

generatoare a acesteea pot rămâne neschimbate, în caz dacă nu a fost atinsă stabilitatea financiară a 

întreprinderii pînă la un nivel sigur. Faptul dat, va permite eliminarea stării de faliment nu numai 

pentru perioade scurte, dar și pentru perioade lungi. 

▪ modificarea strategiei financiare în scopul accelerării creșterii economice. Stabilizarea 

financiară se realizează numai atunci, când întreprinderea asigură o reducere stabilă a costului 

capitalului utilizat și o creștere constantă a valorii sale de piață. Această sarcină necesită accelerarea 

ritmului de dezvoltare economică prin introducerea anumitor ajustări în strategia financiară a 

întreprinderii. Ajustată, luând în considerație factorii negativi, strategia financiară ar trebui să 

asigure rate ridicate a volumului producției, micșorând totodată, nivelul de insolvabilitate pentru 

perioada următoare. 

Fiecărei faze a stabilizării financiare a întreprinderii îi corespund anumite mecanisme, care 

în practica managementului financiar se divizează în: operative, tactice și strategice. 

▪ mecanismul operativ al stabilizării financiare, bazat pe principiul ”reducerea excesului”, 

reprezintă prin sine reacția defensivă a întreprinderii asupra dezvoltării financiare nefavorabile și 

este lipsit de orice decizie de management. 

▪ mecanismul tactic al stabilizării financiare, utilizând măsuri de protecție separate, în 

ansamblu presupune o tactică ofensivă cu scopul eliminării tendinței negative pentru dezvoltarea 

financiară a întreprinderii. 

▪ mecanismul strategic al stabilizării financiare, presupune exclusiv strategia ofensivă a 

dezvoltării financiare, cu scopul accelerării creșterii economice durabile a întreprinderii. 

În scopul supravegherii riscului de faliment pot fi utilizate metode de calcularea a gradului 

de îndatorare - indicator care exprimă raportul dintre datorii şi capital propriu. La momentul, când 
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indicatorii financiari cei mai reprezentativi, aşa ca: rentabilitatea, lichiditatea, solvabilitatea, gradul 

de îndatorare, acoperirea capacităţii de producţie în corelaţie cu pragul de rentabilitate etc., scad sub 

un nivel limită, se pune problema modificării deciziei execuive. Aceasta presupune parcurgerea a 

două faze consecvente: 

▪ reglarea deciziei, prin schimbarea soluţiei considerate optime la data adoptării acesteia; 

▪ reglarea procesului decizional, prin reluarea lanţului de etape, reclamate de fundamentarea 

unei noi decizii. 

Totodată, problema structurii financiare a întreprinderii nu poate fi definită corect, fiindcă 

deciziile de finanţare sunt luate de persoane, care acţionează în mod diferit, în dependenţă de 

perceperea acestora a mediului extern, riscurilor, situaţiei economice etc.  

Modificarea structurii financiare a entității este influențată de o multitudine de factori, 

printre care evidențiem: indexarea fondurilor fixe şi circulante, contractarea împrumuturilor bancare 

pe termen lung în acest scop a asistenţei tehnice a instituțiilor financiare naţionale şi internaționale, 

încasărilor de la privatizarea patrimoniului de stat.  

Restructurarea financiară necesită totodată darea în arendă sau vânzarea cu plată pe părţi a 

capacităţilor de producţie libere, precum şi comercializarea surplusului de valori materiale. 

În dinamică, mărimea indicatorului solvabilităţii relevă gradul general de îmbunătăţire sau 

de înrăutăţire a situaţiei financiare a întreprinderii. Concomitent, creşterea valorii coeficientului 

lichidităţii poate să testeze nu numai un raport favorabil pentru echilibrul financiar al întreprinderii, 

dar şi acumularea unor resurse băneşti. Specialiştii străini apreciază că existenţa unor disponibilităţi 

băneşti în proporţie de 1 – 1,5% faţă de totalul activului asigură necesarul zilnic pentru efectuarea 

plăţilor normale imediate ale întreprinderii. 

Un nivel mai ridicat a acestui indicator nu constituie totuși, un semnal de alarmă, care 

trebuie să impună măsuri de redresare financiară, în schimb nivelul mai redus al gradului de 

asigurare cu disponibilităţi băneşti reflectă o întârziere a încasărilor, obţinerea unor rezultate 

financiare neperformante, care în cele din urmă vor influiența negativ asupra nivelului de 

solvabilitate a întreprinderii. 

 

3. Influența factorilor endogeni și exogeni asupra dezvoltării entităților 

În perioada 2016-2017 economia Republicii Moldova, chiar dacă a dat unele semne de 

revigorare, a continuat să fie vulnerabilă în fața unui şir de factori atît interni, precum și externi, ca 

rezultat, activitatea entităților a stagnat.  

Dinamica accentuată a mediului economic, impun entitățile din Republica Moldova să-şi 

intensifice activitatea pentru a face faţă unor noi provocări şi asigurându-şi, astfel, o dezvoltare 

durabilă. Pe măsura declanşării procesului de restructurare a unităţilor de producţie se poate afirma 

că şi în Republica Moldova se conştientizează faptul că nucleul de bază al unei economii naţionale 

îl constituie sfera de producţie.  

Totodată, criza economică aprofundată şi cerinţele dure ale economiei moderne nu permit o 

redresare financiară rapidă. Multe întreprinderi din diferite ramuri ale economiei naţionale sunt 

sortite insolvabilității. În acest context, numai în baza unei activităţi de producţie competitive, 

profitabile şi a unei strategii bine argumentate se va asigura eficacitatea şi viabilitatea entităților 

economice pe viitor. Binecunoscut este faptul, ca economia modernă situează în centrul activităţii 

economice întreprinderea.  

Rezultatele prognozate şi obţinute de întreprinderi, determină pozitiv sau negativ ansamblul 

economiei naţionale, avînd în vedere faptul că anume la nivel de înteprindere se produc bunuri şi 

servicii necesare existenţei şi prosperităţii societăţii, şi tot aceasta reprezintă principalul furnizor de 

venituri în bugetul de stat. În această ordine de idei, menționăm că cu regret, o bună parte a 

unităţilor de producţie din ţara noastră nu se pot adapta la noile condiţii ale pieţei.  



 

 552 

Condiţiile impuse de aderare la UE sunt aprige, anume ele făcînd necesară cunoaşterea 

modalităţilor determinării tuturor treptelor consecutive de dezvoltare a agenţilor economici, precum 

şi influienţa rezultatelor finale asupra compartimentelor de bază ale activităţii desfăşurate. 

Estimarea activităţii constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit 

aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi . În această ordine de idei, 

menționăm că conform teoriei analizei economice, se evidenţiază o varietate de factori, care pot fi 

divizaţi, din punct de vedere al nivelului de solvabilitate, în două grupe.  

În prima grupă, toţi factorii se analizează, din punct de vedere al rezultatului obţinut în 

gestionarea mecanismului de dezvoltare a activității întreprinderii.  

În a doua grupă, în cazul influenţei câtorva factori concomitent, se produce o creştere mai 

pronunţată a crizei financiare, ceea ce diminuează influenţa asupra procesului anticriză.  

Orice situaţie, în care agentul economic nu reuşeşte să se conformeze la schimbările 

survenite, poate fi numită critică. Urmările, influenţate de criză, în cadrul entităților din Republica 

Moldova sunt multiple – acesta este rezultatul influenţei factorilor cu caracter economic, care pot fi 

specifici: independenţi de activitatea întreprinderii, asupra cărora ea nu poate influenţa sau îi 

transformă neesenţial și dependenţi de activitatea întreprinderii, se evidenţiază în conformitate cu 

desfăşurarea activităţii ei. 

La rândul lor, factorii exogeni, ce generează dezvoltarea entităților, se grupează în:  

▪ economici: starea de criză a economiei ţării, declinul producţiei, inflaţia, instabilitatea 

sistemului financiar, majorarea preţurilor la resurselr de producție, modificarea conjuncturii pieţei, 

incapacitatea de plată şi insolvabilitatea partenerilor de afaceri, politica fiscală a statului, 

caracterizată prin nivelul înalt al impunerii; 

▪ politici: instabilitatea politică a societăţii, politica economică externă promovată de către 

stat, întreruperea relaţiilor economice, pierderea pieţelor de desfacere, modificarea cerinţelor pentru 

export-import, imperfecţiunea legislaţiei în vigoare aferentă politicii antimonopol, activităţii de 

antreprenoriat şi a altor factori de influenţă asupra funcţiei de reglementare a statului, intensificarea 

concurenţei internaţionale, în legătură cu dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific; 

▪ demografici: numărul și structura populaţiei, nivelul bunăstării şi modul de viaţă socio-

cultural, prin care se apreciază volumul şi structura cererii la produse și servicii; 

În același timp, factorii endogeni, ce influiențează dezvoltarea activității entităților, la 

diverse perioade a ciclului de viață, pot fi divizaţi în următoarele grupe: 

▪ insuficiența capitalului propriu pentru acoperirea necesităților curente, influenţat de 

intensificarea activităţii de producţie şi comercializare, gestionarea incorectă sau o politică 

investiţională neeficientă; 

▪ nivelul scăzut al entității referitori cu dotarea tehnică, tehnologiile moderne şi organizarea 

procesului de producţie; 

▪ scăderea nivelului de eficienţă a resurselor entității, puterii de producţie şi, ca rezultat, 

nivelul înalt al costului şi pierderile de capital propriu; 

▪ acumularea unui stoc mare de mărfuri și materiale, producţie finită şi în curs de execuţie, 

superior nivelului normativ, avînd ca influență blocajul capitalului, în rezultatul căruia se formează 

deficitul de resurse financiare, impunând întreprinderea să recurgă la împrumuturi, fapt ce, în 

consecinţă, generează situaţie de insolvabilitate; 

▪ clienţii datornici (rău-platnici) ai entității, care achită cu reţineri periodice sau nu îşi respectă 

obligaţiunea de plată din diverse motive, ceea ce favorizează apelarea la  credite, prin aceasta 

stimulează incapacitatea de plată; 

▪ limitarea procesului de distribuire a produselor și de acordare a serviciilor din cauza 

nivelului scăzut de organizare a promovării acestora, în conformitate cu studiul pieţei de desfacere, 

formării portofoliului de comenzi, majorării calităţii şi competitivităţii mărfurilor și serviciilor, 

formării politicii de preţuri; 
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▪ atragerea resurselor străine în activitatea întreprinderii, cu condiţii nefavorabile, ceea ce 

duce la reducerea performanțelor şi a capacităţii de autofinanţare; 

▪ extinderea activităţii de antreprenoriat, în urma căreia stocurile cresc mai repede în 

comparaţie cu volumul vânzărilor. 

Deci, putem concluziona că procesul global de transformare a întreprinderii eficiente în cea 

nerentabilă influenţează situaţia financiară. După părerea noastră, acest proces al dezvoltării crizei 

financiare are loc în trei etape: 

Prima etapă se atribuie perioadei de începere a crizei întreprinderii. Pentru această etapă, sunt 

caracteristice neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a sarcinilor curente, apariţia discordanţei dintre 

strategia dezvoltării întreprinderii şi căile de atingere a acesteia. Pe de o parte, această etapă este foarte 

dificil de identificat, întrucât, în practica mondială, nu sunt stipulaţi indicatorii cantitativi, prin 

intermediul cărora s-ar putea estima criza privind strategia dezvoltării firmei. Pe de altă parte, în cadrul 

acestei etape, întreprinderea încetează obţinerea performanțelor financiare.  

Din aceste considerente, dacă determinăm din timp momentul începerii crizei, apare 

necesiotatea modificării strategiei şi a sarcinilor privind realizarea scopurilor propuse. Astfel, prin 

intermediul unor măsuri preventive, apare posibilitatea de a rectifica strategia, optimiza folosirea 

eficientă a factorilor de producţie şi a reduce consumurile curente.  

Etapa a doua se atribuie perioadei de dezvoltare a crizei întreprinderii, căreia îi este 

caracteristică diminuarea spontană a rezultatelor activităţii economice şi financiare ale întreprinderii. 

La finele primei etape şi începutul etapei a doua, criza financiară, poate fi uşor determinată, în baza 

fluctuaţiilor pronunţate a indicatorilor de bază, printre care rentabilitatea şi activitatea de afaceri a 

întreprinderii, reducerea prețului de piață a titlurilor de valoare. Pe de o parte, întreprinderea nu mai 

înregistrează profit mediu pe ramură, iar pe de altă parte, situaţia creată poate prevedea obţinerea unui 

profit contabil. Deci, aceasta nu duce la dispariţia profitului, în general, dar serveşte ca semnal al 

înrăutăţirii stării de solvabilitate.  

În legătură cu reducerea rezultatelor, ce ţin de activitatea operaţională, întreprinderea se 

confruntă cu problema atragerii de resurse împrumutate, întrucât, în etapa dată, nivelul intern al 

eficienţei investiţiilor este mai jos decât eficacitatea variantelor alternative de utilizare a mijloacelor 

date. Atragerea acestor tipuri de resurse se efectuează într-un volum mai mic şi cu un preţ mai înalt, 

ceea ce impune ca entitatea pentru finanţarea capitalului circulant, să folosească sursele acumulate în 

cadrul fondului de amortizare.   

Etapa a treia se referă la criza întreprinderii, care se caracterizează prin incapacitatea 

întreprinderii de a-şi onora obligaţiunile în măsura apariţiei lor şi se caracterizează printr-o înrăutăţire 

continuă a indicatorilor lichidităţii şi stabilităţii financiare. În urma unei analize complexe a activităţii, 

se stabilesc procedurile necesare asanării subiectului de gospodărire, care pot fi de lichidare sau de 

reorganizare.  

Concomitent cu acestea, pentru diminuarea riscului de faliment, se cere efectuarea restructurării 

operative a întreprinderii, în scopul asigurării supravieţuirii pe perioadă scurtă, cu o elaborare 

simultană a planului de afaceri privind dezvoltarea întreprinderii în perspectivă.  

Asigurarea viabilităţii financiare, condiţie primordială a existenţei şi funcţionării entităților 

în economia modernă, se bazează pe combinarea optimă a factorilor de producţie şi punerea în 

valoare a potenţialului economic. În acest sens, evaluarea strategiei, care să asigure viabilitatea 

întreprinderii, presupune cunoaşterea şi evaluarea exactă a datoriilor şi posibilităţilor de folosire a 

resurselor disponibile, a nivelului cantitativ şi calitativ al produselor în raport cu cererea şi 

standardele internaţionale.  

În acest context, o poziţie prioritară revine opţiunilor privind modalităţile de procurare a 

resurselor financiare şi de constituire a capitalului în raport cu destinaţia acestora, luând în 

considerare costul fiecărei surse, nivelul de risc, capacitatea întreprinderii de a-şi acoperi nevoile pe 

seama capitalului propriu.  

Este indicată îndatorarea întreprinderii, ca soluţie de constituire a capitalului necesar pe 



 

 554 

seama resurselor împrumutate, până la limita în care rata rentabilităţii activelor să fie superioară 

ratei dobânzii pe piaţă, pentru a face posibilă plata dobânzii şi obţinerea unui profit pentru 

întreprindere. 

În condiţiile extrem de dificile, în care activează întreprinderile, pe lângă direcţiile interne 

orientate spre realizarea unui profit, este necesară şi o susţinere din partea statului, prin efectuarea 

unor acţiuni concrete, cum ar fi: 

▪ asigurarea unui mediu macroeconomic stabil, care ar permite acestora să se concentreze 

asupra eficienţei producţiei, şi nu asupra măsurilor de protejare sau de speculă, faţă de creşterea de 

preţuri, impozite, taxe. Guvernul trebuie să elaboreze o politică fiscală şi bugetară prin care să 

echilibreze interesele ce se manifestă la nivelul economiei naţionale, cât şi ale entităților economice 

care doresc ca profitul ce rămâne să fie mai mare şi interesele statului de a selecta la buget sumele 

necesare, cu care să poată răspunde cerinţelor societăţii în ansamblu; 

▪ executarea legilor şi a actelor normative, care sunt menite să asigure baza legislativă a 

funcţionării economiei moderne şi organizarea unui control efectiv al acestora; 

▪ protejarea şi asigurarea pieţei de desfacere; 

▪ elaborarea unei politici juste, în ceea ce priveşte asigurarea echilibrului financiar şi a unor 

resurse financiare durabile; 

▪ realizarea procedurii de insolvabilitate, eliminarea întreprinderilor neviabile şi susţinerea 

celor competitive. 

Luând în considerare influența factorilor interni și externi asupra activității entităților 

economice, unele dintre acestea sunt obligate să activeze numai pe baza acumulărilor interne 

proprii. Acest fapt influențează direct asupra politicii inovaţionale şi investiţionale, ce ar asigura 

orientarea structurală sub influenţa cererii elastice a segmentului de piaţă, ceea ce presupune 

elaborarea şi implementarea unui model flexibil de activitate ce prevede adaptarea operativă a 

procesului de producţie, volumului de achiziţie şi comercializare, structurii şi calităţii cererii 

solvabile de piaţă.  

Actualmente, întreprinderile trebuie să folosească, conform destinaţiei şi foarte raţional, 

resursele investiţionale şi materiale, inclusiv cele ce ţin de procurarea tehnicii şi tehnologiilor noi, 

formarea unui flux de produceri moderne de nivel concurenţial. Fără de care este imposibilă 

acapararea unei nişe pe piaţa de mărfuri saturată.  

Dacă mărim posibilităţile investiţionale, orientându-ne spre conjunctura pieţei instabile şi pe 

priorităţile actuale, înlăturăm o asemenea tendinţă negativă, ca furtul proprietăţii, iar creşterea 

veniturilor interne a entităților va fi garantată.  

Asigurarea solvabilităţii întreprinderilor poate fi atinsă, preponderent, în contul rezervelor 

interne. Aceasta se argumentează prin faptul că întreprinderile sunt limitate în posibilitatea atragerii 

surselor împrumutate şi utilizării eficiente a acestora. Factorul dat este susţinut prin argumentul că, 

în condiţii de criză, creşterea cheltuielilor de vânzare şi producere, ce ţin de deservirea creditului 

obţinut, de regulă, este mult mai intensivă decât ritmul majorării profitului întreprinderii, care se 

atinge din contul majorării circulaţiei mărfurilor şi activelor.  

În cadrul sistemului de măsuri ale stabilizării financiare şi prevenirii falimentului, la diverse 

etape a ciclului de viață, un loc aparte se atribuie măsurilor ce asigură restabilirea nivelului de 

solvabilitate a întreprinderilor şi atingerea structurii satisfăcătoare a bilanţului. Restabilirea 

solvabilităţii presupune realizarea unui complex de măsuri, care este orientat spre refacerea 

capacităţii întreprinderilor din Republica Moldova, la efectuarea plăţilor curente şi asigurarea 

nivelului de lichiditate a structurii bilanţului. 

Sarcina de bază, la restabilirea solvabilităţii, constă în asigurarea echilibrului dintre activele 

monetare şi creanţele financiare pe termen scurt, care se atinge prin diferite metode şi procedee, în 

funcţie de condiţiile reale ale stării financiare a acestora la general. Pentru restabilirea solvabilităţii 

şi îndestularea structurii bilanţului este necesară efectuarea unui complex de măsuri bine 
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determinate, care au ca scop efectuarea transformărilor în sfera financiară a întreprinderii date, ce 

ţin de: activele pe termen lung; activele circulante; capital propriu; datoriile pe termen scurt. 

Fiecare din aceste măsuri complexe constau într-o totalitate de direcţii separate şi de 

transformare – majorare sau micşorare. Alegerea direcţiei de măsuri, ce ţine de restabilirea nivelului 

solvabilităţii, este determinată de caracterul cauzei reale a structurii nesatisfăcătoare a bilanţului.  

Merită de menţionat, că la momentul de faţă, problema menținberii nivelului optim de 

solvabilitate la întreprindere este extrem de actuală pentru Republica Moldova. Pe lângă aceasta, 

este actuală şi problema alegerii metodelor de predicţie a crizei care ar permite cu o precizie înaltă 

să prognozeze starea de criză financiară la întreprindere.  

Prin urmare, pentru a putea prognoza şi anticipa criza încă din faza incipientă, și pe 

parcursul întregului ciclu de viață este nevoie de o abordare complexă, mult mai largă în 

diagnosticul crizei, bazată nu doar pe indicatorii financiari ai întreprinderii, ci şi pe o serie de alţi 

indicatori ce caracterizează factorii atât ai mediului intern al întreprinderii, cât şi ai celui extern. 

 

4. Concluzii 

Nu putem neglija faptul că menținerea nivelului de solvabilitate la diverse etape a ciclului de 

viață a întreprinderii presupune inegalitatea factorilor interni și externi, concomitent, menționăm că, 

în practică fiecare afacere, trece prin citeva etape: înființare, dezvoltare, maturitate, declin, lichidare 

sau reorganizare. Dacă la etapa dezvoltării și maturității este nevoie de menținerea activității, 

cucerirea unor noi piețe, ajutor din partea instituțiilor financiare și a statului, atunci la etapa 

declinului apare stagnarea activității, ce se transformă în criză financiară, aducînd cu sine lichidare 

sau reorganizare.  

Deci, conchidem că la fiecare etapă există cîte un pericol de trecere la celălaltă etapă a 

ciclului de viață, influențat de mediul intern și extern a entității. Dar trebuie de luat în considerare 

că pentru asigurarea diferitor scopuri a analizei folosirea numai indicatorilor solvabilităţii nu este 

îndeajuns. Trebuie de efectuat o analiză amănunţită cu utilizând un spectru larg de indicatori.  

Această ordine de idei ne aduce la condiția că, caracterul ciclic a tuturor proceselor 

economice ce ţin de funcţionarea întreprinderii, în unele situaţii, determină apariţia unor tendinţe 

negative privitor la activitatea şi dezvoltarea entității. Deci, producerea situaţiilor critice este 

rezultatul fenomenelor ce se formează macroeconomic. Recunoaşterea caracterului legiferat al 

fenomenelor critice conduce la necesitatea perfecţionării mecanismului de gestiune a întreprinderii. 

În activitatea practică aceste procese se reduc la elaborarea sistemului eficient de gestiune 

financiară, care tinde spre atingerea scopurilor strategice şi tactice stipulate pentru reglementarea şi 

dezvoltarea activităţii entității. 
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