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WASTE MANAGEMENT IN “SIRET-PRUT-NISTRU” EUROREGION 

UNDER THE TRANSITION TO CIRCULAR ECONOMY 
 

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR ÎN EUROREGIUNEA „SIRET-PRUT-NISTRU” ÎN 

CONTEXTUL TRECERII LA ECONOMIA CIRCULARĂ 

 

Alina Georgeta AILINCĂ1 

Gabriela PICIU2 

 
Abstract 

In European Union, we currently use 16 tonnes of material per person per year, of which almost 40% become 

waste, with up to 3 billion tonnes of waste being produced every year in the European Union. Although  the 

manangemnt of waste improves each year still important loseses are being registerd regarding secondary raw materials 

(only 36% being recycled). The sustanable development paradigm and circular economy could turn waste in key 

resources for any economy, especialy in less developed countries of European Union and including in  European cross-

border cooperation region Siret-Prut-Nistru. The European Union's approach to waste management is based on 

prevention,  recycling, reuse, recovery and lastly disposal. Thus, this article highlights the role of waste management in 

the context of the transition from the linear to the circular economy, which has as its primary objective to use them as 

resources. For this purpose, there is a need for high levels of cooperation between the waste industry and the 

enterprises involved in circular economy models within the Siret-Nistru-Prut Euroregion. The article analyzes high-

quality waste streams that can be reused, remanufactured and recycled, such as: household waste, production waste, 

waste from pollutant release into atmospheric air. 

Key words: Euroregion, circular economy, waste, transition, material flows 

JEL: Q01, Q53, Q57,Q58  

 

1. Introduction 

The Siret-Prut-Nistru Euroregion is a form of association of the public administrations of the 

counties of Iasi, Vaslui, Prahova, Bistrita-Nasaud in Romania and the districts of the Republic of 

Moldova. Currently, the Euroregion consists of 4 district in Romania and 33 territorial-

administrative units from Romania and the Republic of Moldova. 

The Siret-Prut-Nistru Euroregion is an associate instrument subordinated to the Euroregional 

political structure, created in order to carry out concrete activities to support the economic and 

social development of the Euroregion. 

When institutional capacity is unevenly distributed in space, institutional factors contribute 

to the agglomeration of economic activity, reinforcing more advanced activities in the most 

developed areas.  

An important feature of these institutions is that it facilitates innovation, research and 

development, business support, all known as "innovative systems" (Lundvall, 1992, Nelson, 1993). 

Studying the role of Euroregions in national economies has highlighted the existence of a 

differentiated space that has specific characteristics and can produce different opportunities 

(specializations, comparative advantages, etc.) for different groups or domains. 

Opportunities and differential distribution of natural and human resources in space 

determine or affect to a relatively large extent the choices of economic agents and residents as 

regards the location of their activities. 

In turn, the location decision can be influenced, on the one hand, by factors such as distance 

and production / transport costs, waste management, access to information, innovation, knowledge, 

innovative networks, etc. and, on the other hand, regional policies based on principles, instruments 

                                                            
1 Researcher III, PhD, “Victor Slăvescu” Centre for Financial and Monetary Research, Bucharest, 

alina.glod@gmail.com 
2 Researcher II, PhD, “Victor Slăvescu” Centre for Financial and Monetary Research, Bucharest, 

gabriela_piciu@yahoo 
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and mechanisms leading to hierarchies within the Siret-Prut-Nistru Euroregion. An important role 

in the good functioning of the Siret-Prut-Nistru Euroregion is the waste management. 

 

2. The role and position of waste in the circular economy 

The efficiency of material resources and waste management are considered to be very 

closely related issues. This indicates an opportunity to address both themes together, for example 

through the circular economy, the recovery of secondary materials or industrial symbiosis. 

A circular economy preserves as much as possible the added value of a product, even when 

the product has reached the end of its life cycle so that the materials it is made to be productively 

used and generate value further. 

The circular economy aims to eradicate waste not only from production processes but also 

across different life cycles and uses of products and their components. Often, what could be called 

waste becomes valuable raw material for successive use steps. 

The transition from a linear economy to a circular economy implies a substantial deviation 

from the industrial status quo and will require interdisciplinary collaboration to be successful. In 

addition to the production companies, policymakers and investors must support the idea of making 

large-scale changes in current practices.  

Furthermore, the research and development of new methods of processing and 

remanufacturing must be stimulated to respond to the special technical challenges. 

The circular economy is based on a few simple principles: 

▪ A circular economy aims to eliminate waste, products are designed and optimized for a 

disassembly and reuse cycle. 

▪ Circularity introduces a strict differentiation between consumable and durable in the 

components of a product. Unlike the linear model, in the circular model consumables are largely 

made of non-toxic components that can safely return to the environment either directly or in a 

cascade of consecutive uses as durable goods. These are designed from the start for reuse, and can 

be easily upgraded (technically upgraded). 

▪ Circularity leads to breaking the link between resource shortages and economic activity by 

using only resources that can be continually regenerated for productive use.  

Thus, we can say that the circular economy is a strategic development that allows for economic 

growth over time and is aimed at deeply transforming the production and consumption chains so as 

to keep materials flowing in the economy for longer, re-engineering industrial systems and 

encouraging cascade use of materials and waste. 

Companies that assimilate the principles of the circular economy need to adopt new business 

models, in particular this means moving from selling products to selling services. In these business 

models, companies retain product ownership rights. However, there are still a number of 

unexploited opportunities, avoidable costs and the obstacles to be addressed to accelerate the 

transition to a circular economy. 

It is recognized today the need to eliminate waste associated with a disposable economy and 

to liberate a global linear economy from increasingly inelastic resource markets. 

Companies that assimilate the principles of the circular economy need to adopt new business 

models, in particular this means moving from selling products to selling 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. 
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The current circular economy concept extends the use of conventional waste, the use and 

recycling of by-products by increasing use of value incorporated in materials in applications with a 

maximum value. Traditional recycling is added, which typically recycles raw materials as raw 

materials, in applications where much of the economic value of the product has already been lost 

energetically. 

Based on these contributions, we can say that the circular economy is the economy of 

energy-generating systems where energy sources, waste, emissions and energy leaks are minimized 

by decreasing the intensity, closing and narrowing of material and energy loops. This can be 

achieved through long-term design, maintenance, repair, re-use, redesign, reconditioning and 

recycling. 

Waste management is one of the main areas in the Siret-Prut-Nistru Euroregion, where 

further improvements are needed and are at hand. Consequently, reducing waste generation and 

promoting its re-use and recycling are key objectives of the cyclical economy. Unmanaged waste 

loses is wasted as a source of energy as well. As far as the domestic waste situation is concerned in 

the Siret-Prut-Nistru Euroregion, it is presented in Fig. 1. 

In order to better systematize the information regarding the Euroregion Siret-Prut-Nistru we 

have kept the administrative division of the National Bureau of Statistics of the Republic of 

Moldova in three large regions of North, Center and South. Thus, the Northern region comprises the 

districts: Balti, Briceni, Donduseni, Drochia, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Ocnita, Riscani, 

Singerei, Soroca; the region of the Center comprises the districts: Anenii Noi, Calarasi, Criuleni, 

Dubasari, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Straseni, Soldanesti, Telenesti, Ungheni; 

and the Southern region comprises the districts: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Causeni, Cimislia, 

Leova, Stefan Voda, Taraclia, U.T.A. Gagauzia. 

With respect to household waste, we can see from Figure 1 that the South and Central 

Regions of the Siret-Prut-Nistru Euroregion of Republic of Moldova show fairly close and 

moderate trends, but all regions tend to grow. 
Figure 1. Household waste on Siret-Prut-Region of Republic of Moldova 

 
Source: Data from National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, authors’s processing 

Concerning the production and consumption waste (Figure 2), it can be noticed that in 2009, 

the effects of the crisis were felt especially in the case of the northern region, and during the period 

2011-2014 the southern region, most probably amid the revitalization of the industry, manifests a 

substantial increase of these wastes. Another factor determinant of this increase is the low number 

of companies that have as their object the collection and recycling of production and consumption 

waste. 



 14 

If we look at the toxic waste (Figure 3) of the Republic of Moldova regions of the Siret-

Prut-Nistru Euroregion, we can see a spectacular increase of this waste in the Center region since 

2014, and from 2016 the same exponential growth is observed for the North region. 
Figure 2. Production and consumption waste of Siret-Prut-Nistru Region of Republic of Moldova 

 
Source: Data from National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, authors’s processing 

Figure 3. Toxic waste of Siret-Prut-Nistru Region of Republic of Moldova 

 
Source: Data from National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, authors’s processing 

Concerning atmospheric pollution, the athmospheric pollutant substances released into air 

indicator shows a relatively constant evolution in the South region and in 2015 also in the North 

region there is a substantial collapse of the trend. 
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Figure 4. Waste from pollutant release into air of Siret-Prut-Nistru Region of Republic of Moldova 

 
Source: Data from National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, authors’s processing 

Taking into account all the above mentioned indicators, as the main streams of waste of 

Siret-Prut-Nistru Region of Republic of Moldova we have developed a correlation matrix (Table 1) 

that mainly reveals the relatively strong and positive relationship between atmospheric pollution 

and production and consumption waste, which is normally generated by the production process. The 

correlation between household waste and the production waste is positive but quite weak. The 

results form the correlation matrix, suggests once again the need for a better management of the 

production and released waste, especially the most problematic one, the toxic waste. 
Table 1. The correlation matrix between main high-quality waste streams of the Siret-Prut-Nistru Region of 

Republic of Moldova  
PCW HW TW APS 

PCW 1 
   

HW 0,241041 1 
  

TW -0,30709 -0,73601 1 
 

APS 0,544889 0,166407 -0,21828 1 

Source: Data from National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, authors’s processing. Notations: PCW - 

Production and consumption waste; HW - Households Waste; TW - Toxic waste; APS - Athmospheric pollutant 

substances released into air 

With regard to consumption water distribution of Siret-Prut-Nistru Euroregion (Figure 5), 

there is a high water consumption in the regions with a more developed industry in Romania (Iasi 

and Prahova counties) and in the Republic of Moldova (Center and North regions). These 

tendencies of water consumption distribution fall into the value corridor of 20-25 of millions cubic 

meters for Republic of Moldova and 20-30 millions cubic meters for Romania (Except Iasi county 

for the period 2008-2012). 
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Figure 5. Consumption water  distribution of Siret-Prut-Nistru Region of Republic of Moldova and Romania 

  
Source: Data from Agentia 'Apele Moldovei' of the Republic of Moldova, authors’s processing 

Comparing the two set of data regarding the water used and distributed to consumers 

between the Republic of Moldova Regions and Romania’s counties of Siret-Prut-Nistu Region 

reveals a strong positive correlation of 0.82 which indicates that the realities and tendencies are 

almost the same in the two countries. 

 

3. Conclusions 

The amount of waste will continue to increase as the standard of living increases, which is 

true for the entire Euroregion Siret-Prut-Nistru. Lack of education and lack of responsibility in 

waste management are important factors in the recovery of the waste situation in this Euroregion 

and in general. Waste is a loss of natural resources or other recyclable materials they contain or 

their potential as a source of energy. The problem is to keep as much as possible the quantities of 

waste discharged in nature, that is, to the extent of the potential of the natural environment, to 

recycle them without adverse effects of ecological imbalances. 

This can be accomplished, on the one hand, by releasing in reasonable quantities of 

reasonable quantities of resources and their efficient processing, without resulting in large quantities 

of waste, and on the other hand, to collect such waste in increasing proportions, starting from their 

own source of production, and subjecting them to processing in production processes. 

Taking into account the analysed indicators, as the main streams of waste of Siret-Prut-

Nistru Region of Republic of Moldova we have developed a correlation matrix that mainly reveals 

the relatively strong and positive relationship between atmospheric pollution and production and 

consumption waste, which is normally generated by the production process. The correlation 

between household waste and the production waste is positive, as expected, but quite weak. The 

results form the correlation matrix, suggests once again the need for a better management of the 

production and released waste, especially the most problematic one, the toxic waste. 
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THE CHARACTERISTICS OF CRM SYSTEMS INTRODUCTION IN THE 

COMPANIES OF AIRLINE INDUSTRY 
 

CARACTERISTICILE INTRODUCERII SISTEMELOR CRM ÎN COMPANIILE DIN 
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Abstract 

The situation of the air travel market and the factors that compelthe company to use CRM as priority business 

strategy are considered. The architecture of the CRM system for air companies are analyzed. The tasks of the CRM 

system at various stages of passenger service, especially Pre-Flight Services, are described. The key touch points that 

the CRM system should manage are highlighted. Advantages of CRM system application are described. 

Key words: air travel market, company, business, management, CRM system 

 

1. Introduction 

In the competitive travel industry, customer satisfaction no longer guarantees customer 

loyalty. Deregulation, increased parity of products, the availability of new and diverse direct 

distribution channels, industry alliances, and many other factors have combined to force companies 

in the Airline industry and its services to focus on new differentiators in order to maintain current 

and develop greater market share. 

Air travel market can be characterized by the following factors: 

▪ Increased competition, 

▪ Price pressure, 

▪ Reduced product differentiation, 

▪ Decreased loyalty, 

▪ Decreased demand for full service, 

▪ Changing channel dynamics. 

In support of this, the following statistics can be cited: 

▪ 83% of travelers say that personalized service and attention to their needs provide value. 

▪ 40% of satisfied customers switch suppliers without hesitation. 

▪ 65% to 85% of customers who choose a new airline claim to be more satisfied with their 

former airline [1]. 

 

2. CRM system value for air companies 

In response to this new environment, travel providers are undertaking initiatives centered on 

identifying, developing and retaining high-value customers, under the overall banner of Customer 

Relationship Management or CRM. CRM includes the methodologies, technology and capabilities 

that help an enterprise manage customer relationships. The general purpose of CRM is to enable 

organizations to better manage their customers through the introduction of reliable systems, 

processes and procedures. CRM for the companies of the airline industry/services is: 

▪ A strategic business priority. 

▪ Focusing on winning, growing, and retaining. 

▪ Maximizing customer knowledge in terms of customer value and customer needs. 

▪ Developing personalized and improving customer service efficiency for high-value 

customers (e.g. reducing processing time) [2]. 
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The main priorities of the CRM system can be expressed by the sequence shown in Fig.1. 
Figure 1. The main steps of CRM process 

 
Source: Developed by the author 

To be effective, the CRM process needs to be integrated end-to-end across marketing, sales, 

and customer service. A good CRM program needs to: 

▪ Identify customer success factors, 

▪ Create a customer-based culture, 

▪ Develop an end-to-end process to serve customers, 

▪ Adopt customer-based measures, 

▪ Recommend what questions to ask to help a customer solve his/her problem, 

▪ Recommend what to tell a customer with a complaint about a purchase, 

▪ Track all aspects of selling to customers and potential customers (prospects) as well as 

providing customer support [3]. 

 

3. CRM architecture and services for airline 

In Fig. 2 shows the CRM architecture for a major scheduled Airline, which takes into 

account the specifics of Air travel business [4]. 
Figure 2. CRM Architecture for a major scheduled Airline 

 
Source: A blueprint for customer relationship management in the travel industry, IBM, 2001 

Let's examine in details the Pre-Flight Services as they are provided by a significant number 

of small companies and consolidators.Pre-Flight Services deal with the following aspects: call 

center work, company’s website, offers and discounts. 

For the effective operation of call centers and helpdesks, it is necessary to pay special 

attention to the following issues: 
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▪ Customer information (accurate and meaningful analytics), 

▪ Query resolution, 

▪ Complaint management, 

▪ Personalized script and dialogs. 

Company website must provide: 

▪ Simplified on-line flight bookings, 

▪ Separate accounts for members, agencies and corporations, 

▪ Arrival/departure schedule and information regarding schedule changes, 

▪ “Create your trip” button, 

▪ On-line check-in, 

▪ Concierge services like hotel booking, car rentals, tour guides etc., 

▪ Chat on-line. 

An important aspect of customer retention and attraction of new customers are various 

offers/deals/discounts, such as: mileage promotions (Frequent Flyer programs), low price offers, 

upgrades, lounge vouchers, loyalty program. 

 

4. CRM managing touch points 

A successful CRM strategy cannot be implemented by simply installing and integrating a 

software package. Changes must occur at all levels including policies and processes, front office 

and back office, customer service, employee training, marketing, systems and information 

management. All aspects of the business must be reshaped to be customer driven. 

Another important aspect in implementing CRM systems is managing the touch points. A 

touchpoint can be defined as any way a customer can interact with a business, it can be person-to-

person, through a website, an app or any form of communication.  

Figure 3 shows the main touch points for companies being into airline industry and 

providing airline services. 
Figure 3. Main touch points for companies of the airline industry 

 
Source: Developed by the author 

CRM in passenger airlines extends beyond traditional sales, service, marketing and loyalty 

to include all of touch points in a passenger’s travel experience. 

In the process of implementing CRM, companies face several key tasks to fulfill their 

strategic priorities: 
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▪ Decreasing cost of serving customers – moving аway from expensive, custom built systems 

to cheaper pre-packaged apps. Cost-effectively integrating multiple systems and improving cross-

channel service, 

▪ Unified view of the customer – integrating multiple processes that cut across in-house and 

3rd party systems, 

▪ Customer knowledge – identifying the most and least valuable  customers, 

▪ Loyalty program effectiveness – decrease costs, retain most valuable members, increase 

member’s expenditures and purchase of distressed inventory, 

▪ Differentiating the product  - using service to differentiate their product and, thus justify a 

higher price, 

▪ Raising customer’s switching costs – create a unique offer that competitors cannot easily 

duplicate. 

 

5. Conclusions 

CRM implementation cannot be successful  by simply installing and integrating a software 

package. Changes must occur at all the levels in the company, including policies and processes, 

front office and back office,(customer service/support department, ticketing department, concierge 

department, fraud prevention department, training department, checking department, compliance 

department, bookkeeping and accounting departments), as well as marketing and management 

systems.In conditions of increased competition and price pressure companies should introduce 

advanced CRM technologies. Wherein, big companies have to promote better offers that 

compromise with cost-effect market needs and in low-cost companies CRM systems should be used 

to enhance service delivery, service quality and service efficiency. 
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POLITIQUES PUBLIQUES VERSUS STRATÉGIES PRIVÉES EN MATIÈRE 

D’ALIMENTATION 
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Abstract 

This article aims to determine to what extent we can discuss public policies on education for healthy eating 

and to what extent thereis an alternative to private strategies in this area. The comparative analysis proposes to 

establish whether we can speak of an entrepreneurial social responsibility manifested in the development of food 

strategies according to the age groups of the population, with a special focus on childhood.  

Key words: public policies, private strategies, healthyeating, childhood 

 

1. Introduction 

On peut parler d'un partenariat public - privé en termes de programmes, tels que « Le 

croissant et le lait », ainsi que d’autres initiatives visant à assurer un repas aux élèves. 

On se pose également la question s’il est nécessaire ou non, dans le contexte de l'économie 

mondiale, d’élaborer des stratégies et des programmes d'éducation alimentaire, compte tenu des 

rapports qui enregistrent au niveau national une augmentation préoccupante du nombre d'enfants 

ayant des problèmes d'obésité. La palette des stratégies publiques par rapport aux stratégies privées 

est vaste si l’on envisage non seulement les programmes effectivement mis en œuvre, mais 

également les programmes qu’on pourrait développer et mettre en œuvre. 

Cet article vise à déterminer dans quelle mesure nous pouvons discuter des politiques 

publiques en matière d'éducation pour une alimentation saine et dans quelle mesure il existe une 

alternative aux stratégies privées dans ce domaine. L'analyse comparative se propose d’établir si 

l'on peut parler d'une responsabilité sociale entrepreneuriale manifestée dans le développement de 

stratégies en matière d’alimentation selon les tranches d’âge de la population, avec un regard 

particulier sur l’enfance. 

 

2. Matériel et méthode 

La présente étude est basée sur la législation en vigueur, à savoir la législation alimentaire 

incluse dans le règlement CE. 178/2002 et la Loi 150/2004 c la sécurité des consommateurs, la Loi 

296/2004 sur le code de la consommation, la Loi 608/2001 sur l'évaluation de la conformité des 

produits, la Loi 363/2007 sur la lutte contre les pratiques déloyales des commerçants à l’égard des 

consommateurs et l'harmonisation des règlementations avec la Législation européenne en matière 

de protection des consommateurs. 

 

3. Résultats et discussions 

Le cadre législatif interne actuel vise à définir un ensemble de concepts juridiques, tels que 

la sécurité alimentaire. Il s’agit de la sécurité alimentaire, la denrée alimentaire, les catégories de 

professionnels de la protection du consommateur, la traçabilité et la responsabilité en tant que 

moyen de garantie du respect des exigences de la législation alimentaire. 

Les auteures de l'étude ont constaté que, bien qu'il y ait une législation qui assure la 

réglementation de la sécurité et la sécurité sanitaire des aliments, ainsi que la façon d'étiquetage, de 
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présentation et de publicité pour les denrées alimentaires, les normes juridiques imposées sont trop 

clémentes. Légalement, les fabricants de denrées alimentaires utilisent actuellement des stabilisants 

alimentaires, lesquels, quoique conçus pour offrir une durée de vie plus longue aux 

denréesalimentaires, sont à l’origine, à cause de leur consommation, de graves problèmes de santé, 

tels que diverses et nombreuses formes de cancer. 

A titre d'exemple, nous nous référons à des produits carnés transformés tels que des 

saucissons, des saucisses, etc. lesquels, par la recette légale actuelle s'écartent grandement des 

recettes traditionnelles. La grande majorité des étiquettes de ces produits carnés ont dernièrement, 

dans le but de respecter le droit des consommateurs à l'information, le syntagme « avec de la 

viande ». Nous nous posons la question indirecte et, bien sûr, rhétorique « Que contient 

indirectement le produit transformé carné? » 

En ce qui concerne cet exemple pratique, nous nous référerons aux questions couvertes par 

le règlement de la C.E. 258/1997 qui prévoit une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le 

marché d'un nouvel aliment ou d’un nouvel ingrédient alimentaire dans l'Union européenne. Un 

élément douteux de la procédure décrite et couverte par les dispositions de l'art. 5 du règlement cité 

auparavant est d'établir des équivalences avec les aliments ou les ingrédients alimentaires existants 

en ce qui concerne la composition, la valeur nutritive, le métabolisme, leur utilisation prévue et le 

niveau de substances indésirables qu’ils contiennent. 

La priorité de toute politique gouvernementale devrait être la prévalence de la protection de 

la santé des consommateurs contre les intérêts économiques. Ainsi, la doctrine en la matière (on se 

réfère à J. Chevallier, Sciences Administratives, PUF, Paris, 2002) considère-t-elle que c’est dans 

cette perspective qu’il faut interpréter les dispositions du Règlement CE no. 178-2002. Pertinente à 

cet égard est la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du TPI, le 11 

septembre 2002, concernant la décision de retirer l'autorisation de mise sur le marché pour la 

virginiamycine, un antibiotique qui a été utilisé chez les animaux comme promoteur de croissance), 

qui a établi qu’on peut restreindre le droit d'exercer librement les activités commerciales afin de 

protéger la santé des consommateurs. 

À cet égard, on a introduit dans l'article 174 du Traité de Maastricht, de 1992, le principe de 

précaution en tant que principe moral et politique destiné à guider les actions des Etats dans leurs 

politiques gouvernementales. Par conséquent, il est souhaitable de, conformément à l'art. 7 du 

Règlement CE 178 de 2002, procéder à des évaluations continues des informations disponibles afin 

d'identifier la possibilité d'effets nocifs sur la santé en vue de l'adoption et la mise en œuvre des 

mesures de gestion des risques. 

Comme une étape obligatoire de ces stratégies gouvernementales visant l'évaluation des 

risques pour la santé, il faut que les autorités sanitaires aient des compétences à identifier les risques 

possibles, à faire une évaluation préliminaire de celui-ci, à adopter une décision sur la gestion des 

risques par l’analyse et la mise en œuvre de mesures provisoires pouvant être adoptées et révisées 

dans un délai raisonnable. Souvent, ce principe de prudence a été contesté, par exemple, le 

Royaume-Uni a attaqué la légalité de la décision de la CE concernant l'interdiction d'exportation de 

la viande bovine vu le risque d'encéphalopathie spongiforme bovine. 

Le principe de prévention des risques est repris par les dispositions de l’Article 168, pt. 1 du 

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, indiquant que l'action de l'Union doit 

compléter les politiques nationales visant à améliorer la santé publique, la prévention des maladies, 

et les facteurs qui menacent la santé physique et mentale. 

En accord avec la réglementation européenne, les politiques publiques en matière de 

protection des consommateurs et la santé publique doivent refléter également la transparence en ce 

qui concerne la consultation publique et l’information publique. 

En ce sens, le système HACCP a été développé en tant que méthode constructive et sûre 

d'obtention de la sécurité alimentaire. Le système est une approche systématique appliquant sept 

principes de base: l'évaluation des risques associés à l'obtention de matières premières; la 
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transformation; la manutention; le stockage et la commercialisation des produits; la détermination 

des points critiques à travers lesquels on peut contrôler, évaluer les risques, établir les limites 

critiques à respecter pour surveiller les points critiques ; l’identification des procédures nécessaires 

pour surveiller les points critiques de contrôle, établir des mesures correctives lorsqu'il détecte un 

écart par rapport aux limites critiques ; la détermination d'un système efficace de stockage des 

dossiers et des procédures simplifiées pour vérifier l'efficacité du système HACCP. 

Le but de ce système de contrôle et de sécurité alimentaire est de parvenir à dresser un 

diagrammedu circuit des denrées alimentaires afin d'identifier et d'éliminer les risques potentiels 

pour les consommateurs à qui ces produitssontdestinés. Ainsi, au niveau des politiques publiques, 

on constate, d'une part, la mise en œuvre du système de sécurité alimentaire, et d'autre part, la mise 

en œuvre et l'application de la législation régissant non seulement une protection efficace et fiable 

pour les consommateurs, mais aussi l’éducation par l'accès à l’information et aux procédures 

administratives n'entraînant pas de coûts. 

Nous concluons que pour parvenir à une analyse objective du risque sur les nouveaux 

ingrédients autorisés à être couramment utilisés de manière légale dans les aliments transformés, il 

faut prendre en compte les rapports de l’Organisation Mondiale de la Santé concernant les causes 

profondes d'un certain nombre de maladies et d'affections au sein de la population. 

 

4. Conclusions 

En conclusion, nous considérons que la législation sur la sécurité alimentaire et la sécurité 

sanitaire des aliments, ainsi que les politiques publiques en matière d'éducation pour un mode de vie 

sain, sont déficitaires pour les raisons suivantes: 

▪ La législation actuelle permet d'une manière trop facile que les aliments transformés 

contiennent des stabilisants ou des émulsifiants, sans prendre en compte les conséquences sur la 

santé humaine à long terme. 

▪ Les politiques publiques actuelles ne prennent pas réellement en compte les rapports de 

l’O.M.S. sur les causes de l'augmentation d'un certain nombre de maladies au sein de la population; 

▪ En dépit des campagnes médiatiques au sujet de la consommation de certains aliments avec 

modération et, respectivement, la consommation d’aliments sains par les enfants, ces derniers ne 

sont pas correctement éduqués pour acquérir un mode de vie équilibré. 

▪ Bien qu’il existe de nombreuses campagnes média initiées par le Ministère de la Santé et du 

Travail, avec le slogan « Mens sana in corporesano », les curricula scolaires ne facilitent pas un 

nombre correct d'heures d'éducation physique et sportive, ainsi que la transmission de principes 

pour une vie active en termes de nécessité des activités physiques en pratiquant différents sports. 

▪ La stratégie européenne pour la période 2014-2020 prévoit un budget de 175 millions 

d'euros pour la mise en œuvre du nouveau programme de protection des consommateurs axé sur un 

marché unique et un consommateur capable de prendre des décisions bien documentées. Un tel 

programme vise à financer la sécurité afin d'éliminer les produits dangereux sur le marché unique, 

d’informer les consommateurs, de les éduquer, de mettre en œuvre des politiques nationales sur les 

droits et dédommagements sous l'égide de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). 

▪ Bien que la volonté de l'Union est de créer des normes uniformes pour les consommateurs, 

les producteurs de biens et de services ne respectent pas les normes européennes (voir, à ce propos, 

la discussion générée par le non-respect des normes communautaires pour l’Europe de l'Est, étant 

donné que les producteurs roumains, bulgares, polonais, etc. n'ont pas accès au marché libre au cas 

où ils ne respectent pas les normes). Dans ce contexte, on a légiféré le concept de « marque 

traditionnelle », ces produits étant exemptés des normes européennes, et cela non pas dans le sens 

du contournement de la sécurité alimentaire, mais seulement pour ce qui est de la préservation des 

recettes historiques et représentatives. 
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▪ Ainsi, bien qu’au niveau législatif et déclaratoire, on vise la sécurité alimentaire et la 

sécurité du consommateur, selon la perspective des rapports de l'OMS, cet objectif n'est pas atteint, 

la société contemporaine étant caractérisée par un grand nombre de maladies infantiles (on pense à 

l’obésité) statistiquement prouvées. 

▪ En conclusion, il est urgent de redéfinir les politiques publiques en matière de sécurité 

alimentaire et protection des consommateurs, en prenant en compte les causes scientifiquement 

identifiées pour les maladies du XXIe siècle. 
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UNION 
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Abstract 

Compared to its Scandinavian neighbours (Sweden and Denmark), Norway does not wish to join the European 

Union. It is interesting to note that Norway is one of the most developed countries in Europe and is a member of the 

Schengen Agreement. Mention should be made of the fact that the agreement includes 26 states. In contrast to Norway, 

Bulgaria, Romania, and Cyprus are not members of the Schengen Agreement, but they are part of the European Union. 

Supporters of the EU integration in Norway believe that by joining the Union, Norway will be able to 

guarantee a better future. Nevertheless, findings show that the present attitude of the majority of Norwegians to the 

prospect of joining the EU is more negative than during the referendums on the issue). However, the results also 

suggest that Norway's foreign policy basically follows that of the European Union. 
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1. Introduction 

Norway (officially the Kingdom of Norway) is a country located in Northern Europe with a 

small population of 5.2 million (Central Intelligence Agency (CIA), 2016). Although the country is 

surrounded by members of the European Union, it is not a member state (Euronews, 2013). It 

should be noted that two referendums, in 1972 and in 1994, were hosted in Norway concerning the 

accession to the EU, but on both occasions, the Norwegian citizens voted against the membership 

(Norwegian Ministry of Foreign Affairs (NMFA), 2015). Ladegaard (2012) states that those who 

voted in opposition felt it was right for their country’s economy. The fact is that in the case of 

membership, the EU would set quotas on fish resources of Norway. In this way, the country would 

not become the largest exporter of seafood in the world. Additionally, the EU enlargement process 

forces Norwegians to think that in dealing with the key problems of Europe, they would remain on 

the periphery with their ones (Ladegaard, 2012). Nonetheless, the 27 member states of the European 

Union constitute the most important trade partners of Norway (NMFA, 2015). This is considered to 

be an important factor that Norway and the EU are members of the European Economic Area 

(EEA), which was signed in 1994.  

According to NMFA (2015), the foundations of Norway-EU trade relations were led by the 

European Free Trade Association (EFTA), which was established in 1960. The main goal of the 

EFTA is to promote its member states (Norway, Liechtenstein, and Iceland) in the EU’s internal 

market. The increase in cooperation of Norway with the EU dramatically affects more aspects of 

both Norwegian and the EU community and their economies (NMFA, 2015). It should be 

mentioned that Norway is a major supplier of natural gas, supplying up to 24% of the EU’s total gas 

imports. In addition, according to NMFA (2015), the overall amount of Norway’s exports to the EU 

constitutes 80%. These facts provide an example of the importance of Norway for the European 

Union and vice versa.  

However, the majority of Norwegians persistently refrain from joining the EU for various 

reasons. Johnson (2005) argues that Norway has been dominated by foreign countries for centuries 

and, as a result, citizens are very defensive of their independence. Special emphasis is laid on the 

fact that during the Second World War, Norway was occupied by Germany and sought to regain its 

independence (Johnson, 2005).  
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In contrast, supporters of the EU integration claim that joining the EU can give rise to 

improvement of conditions for business in the country (EEA Review Committee, 2012). Another 

argument of the integration supporters is a matter of security. According to EEA Review 

Committee (2012), almost 49% of citizens believe that EU membership will reduce the threat of 

armed conflicts and humanitarian disasters.  

Thus, to assess the advantages for Norway being outside the European Union, one should 

analyse the entire structure of agreements that cover areas such as economy, trade, and foreign 

policy. 

 

2. Literature review 

As an independent country, Norway was formed at the end of the IX century (CIA, 2016). 

The country was founded by warlike Vikings and later the king came to power. In 1397 Norway 

came under the control of Denmark since it was the weakest state amongst Scandinavian countries 

and was not able to fight. Later in 1814, under the pressure of the military superiority of Sweden, 

Norway was forced to enter into a union and to live under Sweden leadership for a long period 

(CIA, 2016). Over the next century, there was a continuous growth of the Norwegian self-

awareness. Consequently, under the influence of divergent economic and foreign policy interests, in 

1905 the Norwegian parliament (Storting) voted in favor of terminating the union. During the 

Second World War, despite the neutrality, Norway was invaded and until the end of the war 

remained under Germany control. Not surprisingly, all these factors later had an impact on 

Norway’s decision to refuse the EU accession (Johnson, 2005; Euronews, 2013). Nonetheless, in 

the 1940s Norway was amongst the founders of the UN, OSCE, NATO, and the Council of Europe 

(NMFA, 2015). Currently, Norway participates in such organizations as World Trade Organization 

(WTO), The Nordic Council, and the International Monetary Fund (IMF) (NMFA, 2015). In 

addition, Norway as a member of the EEA Agreement is fully integrated into the European market 

and participates in the Schengen Agreement (EEA Review Committee, 2012; European 

Commission, 2015).   

Beginning of oil and gas production on the Norwegian continental shelf in the middle of 

1960s radically changed the economic structure of the country. Revenues from oil exports gave the 

impulse to economic growth and put Norway alongside with the most prosperous countries (NMFA, 

2015). Taking into account the vast reserves of oil and gas, Norway is a vital partner of Europe to 

meet its energy needs. Therefore, while conducting foreign policy, the government considers the 

emergence of new factors and the rapidly changing environment in the internal European market 

(NMFA, 2015).  

However, oil and gas production are not the only sources of income of the Norwegian 

treasury. Traditionally, the Kingdoms positions in fishing and fish farming are very strong (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2013). This is considered to be an 

important factor that for the 40 years of existence, the aquaculture has become a major industry 

which provides a job for the population (CIA, 2016; FAO, 2013). According to FAO (2013) and 

NMFA (2015), more than 5 thousand citizens are employed in fish farming. Although this industry 

is not a state monopoly, it is tightly controlled by the government. The Norwegian authorities have 

kept the important role of the state in such control functions as the level of the minimum purchase 

price, concern about the degree of profitability, and support of development by subsidies (FAO, 

2013; NMFA 2015). Moreover, the government pays significant attention to environmental aspects 

and maintenance of biodiversity of marine resources. Prohibitive measures include the complete or 

partial closure of fishing in areas where the level of catch is above the norm. These facts provide an 

example of the importance of the fishing sector for the economy of the country. It is worth noting 

that currently, the main market for Norwegian seafood is the European Union.  

It may be noted here that relationships of Norway and the EU are determined by the EEA 

Agreement (EEA Review Committee, 2012; Voronov, 2009). The Northern Kingdom supports the 
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views and interests of the European Union in international politics and works in close collaboration 

with the EU in foreign policy and security matters (EEA Review Committee 2012; European 

Commission 2015). According to the EEA Agreement, Norway continually maintains the political 

dialogue with the EU regarding international issues (EEA Review Committee, 2012; Voronov, 

2009). Moreover, Norway is also involved in the EU programs in areas such as culture, research, 

regional cooperation, and education. The Customs Union and the EU common commercial policy 

towards third countries, as well as fishing and agriculture policies, remain outside the 

EEAAgreement (EEA Review Committee 2012, FAO 2013). Special emphasis is laid on the fact 

that thanks to the Schengen cooperation, Norwegian citizens enjoy the freedom of movement within 

the Schengen area (European Commission, 2015; Federal Foreign Office, 2016). Cooperation with 

the EU is in constant and in multilateral development, which allows setting new targets and 

provides new features. Alongside with the EU member states, Norway also supports economically 

and technically Greece, Portugal and the Balkan countries (European Commission, 2015, NMFA, 

2015).  

Many observers believe that by putting itself outside the EU, Norway managed to save its 

face and the ability toact in the international arena following its interests (Johnson, 2005; 

Ladegaard, 2012). An example of this could be Norway’s active operations in the Middle East and 

mediation in the peace process in Guatemala. Mention should be made of the fact that in both 

occasions, Norway was perceived as an independent country outside the EU control. Additionally, 

the Kingdom is not subjected to the rules and restrictions imposed by the EU on goods imported 

from Russia (Ladegaard, 2012).  

To conclude, the analysis will lead to consideration of Norway's position in Europe and to 

the evaluation of advantages of remaining outside the European Union. 

 

3. The EEA Agreement 

The Agreement on the European Economic Area (EEA) entered into force on 1 January 

1994. First and foremost, the agreement forms the basis of economic relations between the EU and 

the EEA EFTA states: Norway, Iceland, and Liechtenstein. Since these three countries are not 

members of the European Union, they should pursue their national legislation in the field of 

consumer protection, environmental protection, and maintenance of statistics. The main idea of the 

EEA Agreement is a creation of a free trade area in goods and services with no restrictions and 

duties (EEA Review Committee, 2012). Furthermore, citizens of all 30 member states have the right 

to work or live in any EEA country. According to Voronov (2009), uniformity is the main principle 

of the EEA Agreement, which provides the same rules and conditions for all businesses within the 

EEA zone. Thus, goods produced in Norway may circulate within the European Union without any 

fees and duties.  

Malinowski (2011) argues that through the EEA Agreement, Norway is able to participate in 

the EU programs. An example of such programs can be Lifelong Learning Programme (LLP), 

European Police Office (EUROPOL), and Seventh Framework Programme (FM7). They deal with 

areas such as education, social policy, and culture (EEA Review Committee, 2012). Moreover, 

through the agreement, Norway is capable of cooperating with the EU in facing problems such as 

climate change and fishing poaching.  

However, there are some reverse sides of participation priority. First of all, the EU considers 

the EEA Agreement as a secondary agreement compared with its other internal agreements 

(Voronov, 2009). Moreover, according to the EEA Agreement rules, Norway is obliged to execute 

the EUdirectives which are related not only to trading, but also to social protection, services 

provision, and regulating matters of labour. Furthermore, the Kingdom has to contribute a 

considerable amount of money into the EU economics.NMFA (2015) reports that in 2010 Norway’s 

contribution constituted €210 million. Priority areas for funding include environmental protection, 

conservation of European cultural heritage, human resources, and child care. Another target of 
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funds is strengthening of cooperation between Norway and the countries being assisted. This 

applies to the cooperation in general and the creation of conditions for the development of 

infrastructure and finding new partners (NMFA, 2015). 

Nevertheless, thanks to its wealth of natural resources the country is able to not only cover 

its costs but also gain profit from trading. NMFA (2015) states that the exploitation of oil and gas 

fields on the continental shelf ensures the Kingdom of second place in the world in the export of 

raw materials. As mentioned before, the EEA Agreement allows Norway to export its goods and 

materials to Europe without any fees. According to NMFA (2015), 80% of Norway's exports go to 

the European Union, and more than 70% of Norway's imports come from the EU.In this way, even 

despite the huge expenses, the membership in the EEA Agreement brings Norway significant 

economic benefit. 

 

4. Norway and the EU foreign policy 

International cooperation and stability in the world have constantly been the main directions 

of the foreign policy of the Northern Kingdom. According to European Commission (2015), 

Norwegian society, economics, and policy have always had close ties with the EU. It can be easily 

demonstrated by the fact that Norway actively participates in international relations as a member of 

organizations such as NATO, the United Nations, and the Nordic Council. Moreover, Norway is 

involved in the EEA Agreement conferences which are provided twice a year (NMFA, 2015). It 

may be noted here that these conferences consider the issues of common interest such as the Middle 

East, the Balkans, Russia, and the Council of Europe. Malinowski (2011) states that in general, 

Norway is integrated into the European economy and policy as much as it is possible for the 

country outside the EU.  

It is interesting to note that in 2001 Norway became a member of the Schengen Agreement. 

The Schengen Treaty was signed in 1985 by five countries: Luxembourg, Belgium, the Netherlands, 

France, and the Federal Republic of Germany (European Commission, 2015). The main principle of 

the agreement is about free movement of people between member countries. In addition, the 

cooperation between police forces of the member countries and EUROPOL is one of the important 

functions of the Schengen Agreement. According to Malinowski (2011), this cooperation enables 

Norway to fight more effectively against illegal immigration. Roughly speaking, alongside with 

other member states, Norway monitors the external borders of the Schengen zone. Although 

Norway participates in discussions on the further development of the Schengen zone, the country 

does not have voting right in this connection (Federal Foreign Office, 2016).   

At first sight, it could seem that international relations with the EU have a number of 

advantages and there are no negative impacts on Norway. However, Ladegaard (2012) argues that 

political cooperation with the European Union has several drawbacks for Norway. Special emphasis 

is laid on the fact that in order to participate in legislative processes of the union, Norway has to 

donate funds to the European Union. Nonetheless, even in this case, Norway is allowed in on the 

initial hearing regarding new policies, and when it comes to transferring drafting to the 

Commission, Norway is out of the process (Malinowski, 2011).  

Although Norway's influence on the EU foreign policy is very weak, the country remains an 

important political and economic partner of the European Union. As already mentioned, Norway is 

a major exporter of oil and gas to Europe. Malinowski (2011) claims that the growing need of the 

EU in natural resources gives Norway opportunities for more active participation in the EU policy. 

 

5. Other fields of cooperation 

Currently fishing and fish farming occupy important positions in the foreign trade balance of 

Norway. Thanks to the fjords and sea territories, Norway can use abundant marine resources, which 

became an important part of the economy of coastal areas. This is true that Norway is one of the 

largest exporters of seafood. According to Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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(FAO) (2014), after oil and natural gas, fish and seafood are the third the most valuable products 

which are exported. The main markets of the Norwegian fish are the Russian Federation, the 

European Union, and Japan. Mention should be made of the fact that even despite the sanctions 

imposed on Russia, Norway as a state outside the EU conducts an independent trade with this 

country.  

This fact indicates that concerning trading Norway gains more by remaining separated from 

the EU. Additionally, citizens are unwilling to agree with the fact that in the case of accession to the 

EU, part of the Norwegian fishing vessels and quotas will be owned by other members of the union 

(NMFA, 2015). Nevertheless, Norway is interested in supplying its seafood to the EU markets. 

According to FAO (2014), Norway annually produces more than 3 million tons of fish, 65% of 

which are exported to the European Union. It may be noted here that fishing in such quantities is 

not threatened by adverse effects for marine living resources, if not the problem of poaching. FAO 

(2014) states that as a result of illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, marine resources 

of the North Sea have significantly decreased. FAO (2014) claims that IUU fishing is a 

transnational problem and can only be combated through international cooperation. Therefore to 

deal with this issue, Norway and the EU negotiate annual quota agreements and management 

strategies on shared stocks in the North Sea. The aim of these strategies is to enable an ecosystem-

based approach to fisheries management to secure a sustainable harvest of marine living resources 

(FAO, 2014).  

International cooperation in the field of environment is an opportunity for Norway to reach 

its national targets in this area. According to Norwegian Ministry of Climate and Environment 

(2014), the nature of Norway is subjected to pollution in the form of organic pollutants that are 

carried by the wind and sea currents. Over the last 30 years, the EU has developed a comprehensive 

policy in the field of environment. This policy is based on the idea that the pollution is a cross-

border phenomenon and to resolve this common problem the international regulation is needed 

(Norwegian Ministry of Climate and Environment, 2014). Agreement on the European Economic 

Area includes the field of extensive collaboration regarding climate change matters. According to 

EEA Review Committee (2012), part of Norwegian annual funds is allocated to support the struggle 

against climate change. 

Another area of Norway-EU cooperation is energy. According to Norwegian Ministry of 

Petroleum and Energy (2015), unlike neighbouring Sweden and Finland, the production of 

electricity based on nuclear power plants is completely absent in the Norwegian energy sector. The 

government pays considerable attention to qualitative reforms in the energy sector. The main 

directions of these changes are to increase the efficiency, environmental protection, and reduction 

of administration costs (Gonzalez, 2011). Thanks to its geographical location, Norway possesses of 

vast reserves of renewable energy (hydropower, wind power, and wave power). The abundance of 

rivers and waterfalls puts Norway in the first place in hydropower resources in Western Europe. 

Almost all the main power transmission lines are connected with electrochemical enterprises and 

with all cities. Gonzalez (2011) states that there are more than 900 hydropower plants in Norway, 

which give the Kingdom about 95% of the required electricity.  

This allows Norway to export all extracted oil and gas. The main partners of Norway in 

energy trade are Russia and the EU.It should be mentioned that through the EEA Agreement, 

Norway and the EU have a common energy policy and prepare the way for further cooperation 

developments. Currently, the European Union is trying to restructure its energy market to a 

significant increase in the share of“clean” energy. Moreover, the Union has set a goal to reach the 

20 percent limit of renewable energy by 2020,while Norway is about to use to 67.5 percent of its 

electricity (Gonzalez, 2011).  

This fact provides an example of convenience for Norway to have only international 

relations with the EU and in terms of disposal of its natural resources to preserve the independence. 

Not surprisingly, Norway plays a major role in “green battery” project (Norwegian Ministry of 
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Petroleum and Energy, 2015). It can be easily demonstrated by the fact that Norway is already 

taking the first steps towards supplying abroad electricity generated from water power. The goal of 

the “green battery” idea is the transportation of electricity from Norway to other European countries 

by making use of cables along the bottom of North and Baltic seas. According to Norwegian 

Ministry of Petroleum and Energy (2015), the Norwegian transmission system operator “Statnett” 

plans to complete the construction of such cable systems by 2020, which will connect Norway with 

Germany and Norway with the United Kingdom. In this way, the Northern Kingdom may soon 

occupy a central place in the European energy system.  

 

6. Conclusions 

Considering the whole, it can be noted that Norway’s current relations with the European 

Union provide a significant profit for both partners. This is true that from the political point of view 

by joining the EU, Norway would have a more important position in the European policy issues. 

However, research shows that the Northern Kingdom does not need to join the European Union to 

have a quite strong economy and to be able to deal with own problems. Studies suggest that in 

fields such as economy, trade, and foreign policy, Norway is more advantageous by being separated 

from the European Union.  

First and foremost, the population of Norway is against of joining the EU. The fact that 

Norway has been dependent on neighbouring countries for an extended period makes Norwegians 

very sensitive regarding their sovereignty. Moreover, according to Ladegaard (2012), the successful 

development of the economy in the 1990s considerably improved the well-being and the living 

standards of citizens. The majority of the population believe that their country is doing well, 

whereas the EU states are experiencing economic difficulties, so there is no need to change 

anything in the relations with the union. While Norway is integrated into the EU internal market, 

Norwegians do not attach importance to the fact their country remains on the political periphery of 

the Europe. Currently, the Kingdom is amongst the countries with the highest GDP per capita and 

with the lowest unemployment rate (CIA, 2016). These facts provide an example of a strong 

economy and overshadow the attractiveness of the EU accession.  

As already mentioned, Norway is integrated into the European Union economy through the 

EEA Agreement. NMFA (2015) claims that major trends in developments of international trade, 

labour, and capital have contributed to greater openness of the member countries. Special emphasis 

is laid on the fact that thanks to the EEA Agreement, Norway possesses almost the same rights as 

the EU members and simultaneously preserves its economic and political sovereignty. The fact that 

Norway has free trade relations with Russia, India, and China, provides a good example of this 

concept. The existence of free trade agreements gives Norway access to the fastest growing markets 

at more attractive conditions, provides additional markets for export-oriented Norwegian economy. 

Moreover, the participation in the European Union’s common market allows ensuring equal 

competitive conditions for the Norwegian business in the EU countries (NMFA, 2015). In this way, 

the goods which are admitted to using in one member state could be freely accepted in other ones.  

In general, Norway could serve as a country conducting balanced foreign and domestic 

economic policy. Mention should be made of the fact that by remaining outside the EU, Norway is 

able to participate in the resolution of conflicts as a neutral state.  

To sum up, it should be noted that thanks to a balanced state policy, Norway is one of the 

most developed countries in the world. Reasonable utilization of labour and natural resources 

allows obtaining the high maximum profit and continuing to evolve while preserving independence. 

The analysis of this research suggests that Norway should remain outside the European Union and 

continue to arrange further bilateral agreements with the Union. 
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Abstract 

Today, one of the most discussed tasks of economics is the choice of a development model based on the 

availability of resources and overcoming dependence on them. Finding the best balance between resource and non-

resource factors, identifying the most effective scale and forms of interaction between economic sectors is one of the 

fundamental problems facing economists. This article systematizes the main approaches to the concept of the category 

“value chain”, reveals the essence of the concept of “value creation system”, and reflects the conceptual approaches 

and theoretical concepts of the modern dynamically developing value chain. In the course of the analysis of domestic 

and foreign literary sources on the topic, a theoretical and practical essence is considered, the prerequisites for the 

emergence and stages of evolution are identified. Benefits and risks for firms and the state from participation in global 

value chains are formulated and opportunities for increasing their efficiency are shown, the impact of companies' 

participation in global value chains on a country's economic development is considered, and conditions for increasing 

the positive effects of GCC on the economy are formulated. 

Key words: company, competition, concept, global value chains, globalization, risks, specialization, state 

JEL: F610, F620, G39  

 

1. Introduction 

At the present time, the specialty of the modern economy has evolved into a technological 

process of sophisticated processes, such as how to manufacture, and how to handle, in a different 

country. This process has led to the results of globalization, transnationalization and mockery of 

internationally divided labor. In doing so, international business companies have been developing 

their operations in the whole of the world, and the specialization was not based on the production of 

certain goods but on the function and purpose of the business. Taking into account, in the context of 

global economic developments, in the last ten years, the formation of globalized and generic added 

value (CCPTs) has been formalized and generalized. The strangers compete between themselves for 

a certain role and place in the chopping moments.  

In this regard, in modern economic conditions, the concept of value chains, which has 

positively established itself abroad, is becoming increasingly popular as an approach to managing 

economic systems at the micro, meso and macro levels. This concept is a promising and 

dynamically developing direction of world theory and practice of management. It is based on 

Michael Porter’s idea of corporate value chains, as well as the concept of supply chains in logistics.  

In the market environment, the problem of forming such a value chain product is actualized, 

which, on the one hand, would allow an economic entity to increase its own economic efficiency, 

and on the other hand, would not burden it with non-characteristic activities and reduce the effect of 

specialization. This process is complicated by the need to create a value chain that will be able to 

satisfy the economic interests of both internal (owners, employees, etc.) and its external participants 

(suppliers, customers, the state, etc.). Analysis of the value chain, popularized by Michael Porter in 

1985 of the twentieth century, is aimed at investigating the sequence of operations that result in an 

increase in the cost of products and services undergoing various stages of development and 

processing. It is an important method for assessing the competitiveness of companies and their 

investment attractiveness. The problem of assessing the investment attractiveness and 

competitiveness of objects is increasingly being actualized with an increase in the number of market 
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transactions, the development of forms of economic relations, as well as the need to estimate the 

value of a firm. Its results usually convince potential investors much more than other evidence and 

rationale. It is closely related to both the financial and economic aspects, as well as to the marketing 

aspect, integrating them into one whole. Such analysis can be carried out both for individual 

companies, clusters of interrelated companies, and for individual industries within and outside 

national borders. 

The essence of the concept of value chains is to consider the process of creating the value of 

a product (service) as a set of consecutive activities necessary for a product (service) to complete a 

full production cycle - from raw materials, intermediate and final production to delivery of the 

product to the final consumer. In their meaning, global value chains are a sustainable mechanism 

for increasing value at different stages of technological and infrastructure processes, resulting from 

the interaction of their participants from different countries in the production and sale of goods and 

services.  

The main reasons for their creation are: optimization of costs and taxation; the possibility of 

expanding exports for manufacturers; ensuring and increasing their competitiveness in the market; 

attraction of foreign investments; diffusion of used foreign innovation technologies and growth in 

employment and incomes of the population.  

Modern industrial companies have formed a model of distributed production, in which 

individual technological operations are localized in various regions of the world. This allowed 

reducing total costs, increasing the flexibility of the production process. As a result, the final 

product is created within the global value chains, where each country specializing in certain 

technological operations contributes to the value added of the product. The key actors in the 

industrial sector of the world economic system are not national economies, industries and 

companies, but global value chains, which are an intermediate form between centrally controlled 

structures and the market.  

Thus, global value chains have become the main instrument for deepening the processes of 

globalization in the modern world economy and connecting developing countries to international 

production. In this regard, global value chains are becoming an increasingly common mechanism 

for the functioning of the world economy, as well as the subject of research and strategic planning 

at the national and international levels. The existing approaches to studying them in many respects 

complement each other, but the theoretical foundations of such work are not without flaws, since 

the research is mainly developed by representatives of the school of innovative economics.  

 

2. Conceptual approaches to the formation of a global value chain 

In today's globalized economy, in terms of employment and development, it is not the end 

product itself that is of greater importance, but the results of the activities of the companies 

involved in the creation of this product. Global value chains are one of the modern paradigms of 

economic development. They represent a sustainable mechanism for calculating the cost in the 

process of creating the final product, which includes various technological stages of production, as 

well as the sphere of product design and marketing. 

Due to the growing political and economic importance, the concept of global value chains is 

today becoming the focus of attention of many countries and international institutions, despite the 

fact that the concept itself appeared in the 1960s – 1970s of the 20th century. A fundamental 

approach to the creation of value added was A. Smith and D. Ricardo’s theory of surplus value, in 

which scientists noted that hired labor was the main factor in the creation of value added. 

Subsequently, Zh. B. Say, in his theory of marginal productivity, broadens the view of the factors 

involved in the creation of added value, adding the factor of nature, and focuses on the effectiveness 

of its use in the process of creating added value. As the market infrastructure is being transitioned, 

the process of creating value added has been expanded by a consumer approach, where consumer 

assessment of goods and the creation of tools that shape demand for final products were a priority. 
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However, this led to a decrease in the share of real value spent and an increase in the share of 

marketing costs and profits. 

Existing in practice, for a long time, theoretically, global value chains gained insight only in 

the 70s of the twentieth century, when economic development began to be analyzed in terms of the 

impact of globalization and companies using the comparative advantages of their geographical 

location. During this period, companies placed parts of their value chains where there were 

comparative advantages for investment for this. The growth of globalization processes, the 

interdependence of world economies and the increasing role of the production networks of global 

buyers and suppliers have led to the emergence of the concept of global value chains. [Shih S., 

1996] 

The most active international production chains began to form, starting in the second half of 

the 70s of the twentieth century. This is due to the coincidence in time of a number of factors. 

Rising prices for energy and other raw materials led to increased costs in developed economies and 

necessitated the search for new production sites with cheap labor. Around the same time, a number 

of developing countries, and above all, the countries of East and Southeast Asia, embarked on 

economic reforms with the aim of accelerated economic growth. The main factor behind this 

growth was cheap labor, which made it possible for companies to place separate links of their 

production facilities there. The growth in consumption in Asian countries has increased the 

attractiveness for locating the links of enterprises in these markets.  

The concept of the value chain included two main theoretical schools - internationalism and 

industrialism [Morrison et al., 2008]. The first direction is represented by the works of scientists 

from the Center on Globalization, Governance & Competitiveness at Duke University G.Gereffi, 

R.Kaplinsky and others [Gereffi, Kaplinsky, 2001; Kaplinsky, 2004]. The second is the School of 

Industrialists presented by the Institute of Development Studies at the University of Sussex 

J.Humphrey, H.Schmitz and others [Humphrey, J., Schmitz, H., 2004]. This school relies mainly on 

macro-level research, in relation to both units of analysis and the scale of recommendations being 

formulated. "Industrialists" are focused on a more local, micro-level experience of individual 

industries and clusters. However, the proposed division is conditional, since the schools described 

rather complement each other. In turn, scientists J. Bair, G. Gereffi formulated the most important 

factors of design and organization of global industries and proposed a methodology and practical 

tools for analyzing and evaluating value chains and various types of management [Bair J., 2005; 

Gereffi G et al., 2005]. However, G. Gereffi is considered the founder of the formation and 

development of the concept of global value chains. In his research, he shifted the focus of analysis 

from the world system to the level of individual enterprises, developing the concept of global 

production chains. In contrast to the systems approach, it emphasized the importance of strategic 

alternatives and solutions of transnational companies, and not the regulatory power of national 

states.  

Combining as a theoretical basis the consideration of the processes of distribution of the 

created value and influence between key players, he described the conceptual model of the global 

grocery chain, analyzing the phenomenon of the network organization of the global economy along 

with the fragmented structure of production processes. 

Theoretically, in the 1990s of the 20th century, this concept was developed by Michael 

Porter [Porter M., 1985]. According to Porter, a sustainable competitive advantage for a company 

arises when its core competencies coincide with the key success factors of the markets in which this 

company competes. In particular, the scientist proposed a classical chain that includes a universal 

list of production stages, which can be used to describe almost any company / product / service on 

the basis of the classification of its core activities: costs; production; packaging and storage; 

marketing and sales; warranty service and service. At the same time, the structure of costs and 

output can vary from industry to industry due to the specialization of individual tasks and processes. 

Innovation of the concept consisted in the fact that, unlike the concept of value added, it allowed to 
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evaluate the existing activities in the organization that are aimed at making a profit. These are: 

communication with suppliers and consumers; technological connections within the value chain of 

one enterprise unit, within the enterprise and in the process of design, production, marketing, while 

performing auxiliary functions. In order to conduct a match analysis, the key competencies of a 

company to the key success factors, it is necessary to study the industry and the market in which the 

company competes using the “segmentation” method that is, grouping the industry and the market 

into smaller subgroups. According to M. Porter, the value chain acts as a means of researching 

sources of competitive advantages. Since the basic strategies for improving competitiveness are cost 

reduction and product differentiation, the goal is to identify sources of costs in all parts of the value 

chain, as well as existing and potential sources of product differentiation. 

Such an approach was perceived ambiguously: on the one hand, the breakdown of the 

company's activities into separate stages of value creation made it possible to determine its 

strengths and competitive advantages, as well as its strategy in the market. On the other hand, the 

restriction of the chain to one company, considering that usually several companies are involved in 

the production process, does not reflect the realities of the business. In this regard, Porter modified 

the original concept by introducing the concept of “value added system”, which already includes 

several separate chains, that is, unites different companies of the same industry.  

However, nowadays, as a result of the globalization of the world economy and the increase 

in the number and strengthening of ties between countries, industries and firms and the growing 

interdependence between them, this approach has lost its relevance. 

In the 2000s, the concept of global commodity chains was transformed into a concept of 

global value chains. The origin of the concept itself can be attributed to the second half of the 

twentieth century, when the chain began to be widely used in strategic competitive analysis. 

It was based on the most characteristic features of the world economy, such as: 

▪ A process of increasing fragmentation of production among a large number of countries, in 

which global value chains link geographically dispersed stages into a single industry; 

▪ Specialization, having a global character, has led to competition among countries for a place 

and a certain role in the value chains; 

▪ The role of production networks, global buyers and global suppliers, while analyzing value 

chains allows you to identify companies and economic agents that control and coordinate economic 

activity in production networks.  

Since the 2000s, the concept of global value chains has become increasingly used as a tool 

for analysis in various scientific fields, including to address the problems of international expansion 

and local fragmentation of food chains, with global value chains allowing the global economy to be 

described as a set of production chains products that include intra- and interfirm communications 

[Sturgeon, 2008; Pananond, 2015; Lee, Gereffi, 2015]. All global value chains G. Gereffi divides 

into five key types depending on the internal management models, namely: 

▪ Global market value chains characterized by low costs associated with the search for a new 

trading partner; 

▪ Modular global value chains are long-term relationships between leading firms and their 

suppliers and customers, and in this chain the supplier produces modular supplies of complexes of 

goods and services; 

▪ Rational global value chains - long-lasting, often informal relationships between companies; 

▪ Captive global value chains - cover the relationship between large customers and small 

suppliers, while suppliers are completely dependent on customers and are under strict monitoring; 

▪ Hierarchical value chains - are implemented in the form of vertical integration and in the 

form of direct control of lower-level divisions by higher-level ones [Kaplinsky R., 2013: 13 - 14]. 

From the point of view of methodology, modern studies of the global value chain are 

characterized by the following trends: 



 37 

▪ The spread of the so-called industrialist approach, which consists in considering the effects 

of chains at the local level of individual industries and clusters; 

▪ Taking into account the regional and national characteristics of innovation systems, which 

have a decisive role in the transition to the industrialist approach of real changes at the level of 

companies in a particular country; 

▪ Rising the predictive capacity of global value chains research, allowing for strategic 

planning and policy decisions about participation in global value chains. 

This concept is relevant due to its ability to reflect the realities of the world economic 

system: fragmentation of production processes, which even within one company can be 

geographically dispersed across different regions and countries; participation in the global value 

chains allows countries to focus on the implementation and development of those production 

processes in which they are most effective high interdependence between suppliers, manufacturers, 

distributors and end users. 

Global value chains are a sustainable mechanism for calculating the value in the process of 

creating the final product, which includes various technological stages of production, as well as the 

sphere of product design and marketing. Within a specific global value chain, it is customary to 

distinguish forward linkages in GVCs, reflecting the export of commodities and services, which are 

then imported back into finished products, and backlink linkages in GVCs, reflecting the production 

and export of final goods and services based on the import of commodities and services (leading 

manufacturers collecting the final product). At the enterprise level, the value chain analysis should 

be based on the assumption that value added is calculated as the difference between the 

organization’s income and the cost of materials, purchased products, outside services, and 

depreciation. It can be supplemented with other indicators showing the contribution of each division 

of the chain to the results of the organization’s activities, namely: the size of the division in 

comparison with its share in the total profit of the organization; the unit's share in the organization’s 

sales volume compared to its share in total profit; the growth rate of sales in comparison with the 

share in sales of the organization; the growth rate of sales units in comparison with its contribution 

to the profits of the organization; the share of sales units in the sales of the organization compared 

with the growth rate of the market; the share of unit profits in the total profit of the organization in 

comparison with the market growth rate; other indicators, depending on the scope of the 

organization. 

At the same time, the key indicators that determine the operating costs of the value chain 

management functions depend on the chain of management, they include: production costs, 

production volume, capacity utilization, availability of stocks of work in progress, production cycle 

duration, production flexibility. For the management function, the key indicators are: for product 

distribution – the time to bring products from the last finishing operation of the enterprise to the 

consumer and the level of stocks of finished products at the manufacturer’s warehouse; for sales 

and service management – the complexity of the distribution system, the presence of control over 

the channels, the susceptibility to market changes, relations with resellers, the safety of the 

composition of consumers, and for marketing management – customer loyalty, the number of 

attracted consumers, the profitability of consumers, the presence of a well-known brand. It should 

be noted that the integration of producers in global value chains is ambiguous, as evidenced by a 

group of so-called benefits and a group of risks that affect both the company and the state as a 

whole. The model of global value chains should contain a number of aspects related to their 

functioning, among which:  

▪ Schemes of interaction of enterprises in the course of activity, characterize the configuration 

of deliveries or reciprocal transactions in transactions. In this situation, the company that owns raw 

materials, sends it to the foreign partner for processing, paying for its processing services, and the 

owner of the raw materials and finished product remains with the enterprise-customer; 
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▪ Organizational structures and structures for the distribution of property of participants in 

global chains may cover different countries and continents, which may affect the type of 

organizational structures, which may be from independent organizations that organize networking, 

to vertically integrated corporations; 

▪ Intellectual property rights. In global value chains, the transfer of intellectual property may 

manifest itself in such schemes as: the owner of new products and technologies does not legally 

register the rights to their developments; the owner provides it to interested recipients in exchange 

for a fee; full transfer of rights through their sale; donation of a subsidiary; 

▪ Factors affecting the specifics of the allocation of costs include features of financial and tax 

accounting, as well as various institutional factors contributing to regulatory processes.  

The analysis of global value chains can be divided into two areas of research. The first is 

reduced to describing various global processes and their impact on social groups in order to create a 

basis for developing common guidelines and management principles in global systems [Amador, 

Cabral, 2014; DeBacker, Miroudot, 2014]. The second direction focuses on a certain aspect of the 

analysis of global value chains, while this analysis is used as a tool to discover new theoretical 

problems, as well as to combine and improve existing scientific theories [Sturgeon, 2008].  

Currently, there are two approaches to exploring global value chains top-down approach, 

which focuses on the main players and their role in models of governance in global value chains, in 

particular the distribution of influence and abilities to claim the highest return in creating value and 

bottom-up approach, considering input-output structure and output paths to more profitable levels 

within global value chains [Gereffi, 2014]. Each of these approaches involves the construction of a 

single global value chain, which allows you to subsequently choose the main focus of the research.  

Traditionally, there are five aspects of the analysis of global value chains, taking into 

account the components analyzed in them [Humphrey, Schmitz, 2002]: 

▪ Structure of costs and output in global value chains, which reflects the processes of 

transformation of raw materials into the final product; 

▪ The geographical aspect, i.e. the location of the production processes and functions of the 

company and the optimization of the interaction between them; 

▪ Management structure and distribution of influence in global value chains, within which the 

level of influence and distribution of roles between the main participants of these chains is 

considered; 

▪ Institutional aspect, which implies the study of the influence of institutional characteristics 

of countries and / or industries on different links of global value chains; 

▪ Development in global value chains with the study of the process of movement of chain 

participants to higher levels of value added generation. 

Analysis of each aspect is based on its own theoretical and methodological basis and 

includes direct or indirect consideration of the roles and characteristics of leading firms that occupy 

the most advantageous positions in terms of value created, as well as studying strategies and ways 

to reach more profitable levels within global value chains [Barrientos, Gereffi, Rossi, 2011]. The 

above aspects of the analysis of global value chains are largely interrelated; therefore, when 

considering each of them, the links between them are briefly discussed.  

World experience shows that the expansion of global value chains cannot continue 

indefinitely. This is a mobile process in which key players can change. For example, the effects of 

the financial crisis in the world, associated with a decrease in funding and an increase in unforeseen, 

including due to natural disasters, costs, provoke the compression of chains. However, the constant 

renewal of development strategies, the improvement of production models, the emergence of new 

growth points in the global economy, the presence of cross-country differences in labor and capital 

costs, will actualize the design of new global chains, changes in economic policies of states. 
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3. The implementation mechanism of the global value chain 

At present, the development and cheapening of information technologies, as well as the 

creation of more sophisticated and cheaper means of transport and communications have played in 

the formation of global value chains, which has reduced the costs of transportation of raw materials 

and components and created the conditions for the successful use of delivery schemes "just in time".  

Under the conditions of forming global production and placing chains in different 

economies, companies acquire the following main opportunities: 

▪ Cost reduction and profit maximization due to cheaper labor in foreign economies; 

▪ Reducing costs and ensuring conditions for long-term growth by facilitating access to local 

(often cheaper) raw materials in developing economies; 

▪ Providing access (primarily for the future) to the growing demand from densely populated 

developing countries as economies accepting individual links in chains; 

▪ Extending the life of used technologies by transferring them to less demanding markets of 

emerging economies.  

Along with the resulting advantages, in the process of creating global production chains they 

face certain risks, the main ones being: 

▪ The probability of a decrease in product quality when organizing production in foreign 

economies; 

▪ The need to transfer technology to partners and the resulting possibility of “nurturing” 

competitors; 

▪ Increased dependence on force majeure, both in the global economy and in the economies of 

the partner countries, including political and environmental risks. 

The emergence and development of the global value chain has a certain impact on the 

countries of origin of parent companies. We can single out the following main opportunities that 

these economies additionally receive using for economic growth the resources and sales markets of 

the partner countries; the withdrawal of enterprises using obsolete and "dirty" technologies from 

their national territory abroad; gaining access to technology and the intellectual potential of the host 

countries; “attaching” the economies of the partner countries to their economies. The countries of 

origin of parent companies also face certain risks in the development of their national market, in 

particular, countries may face: de-industrialization of the economy and the loss of part of the 

workplace; outflow of national investments abroad; reduction of tax revenues due to the withdrawal 

of enterprises abroad; possible slowdown in economic growth; possible deterioration in the trade 

balance.  

Thus, global value chains have become a typical phenomenon in the global economy, and 

most countries actively participate in international production. As an illustration, one can cite data 

on the share of foreign value added in exports of individual, both developed and developing 

countries. So, according to Trade in value-added and global value chains: statistical profiles, the 

foreign value added in exports of individual countries in the United States is 15.0%; Germany - 

25.5%; Japan - 15.6%; Korea - 41.7%; India - 24.0%; Mexico - 31.8%; Malaysia - 40.6%. [34] 

As a result, at present, more than 60% of modern international trade is trade in intermediate 

goods and services within global value chains, which at various stages of production are 

incorporated into the creation of a product for final consumption. It is obvious that the emergence 

and rapid global development of global value chains is associated with the activities of transnational 

companies or companies that are actively engaged in economic activities on a global scale. Thus, 

according to UNCTAD, up to 80% of world trade is linked to global value chains controlled by 

transnational companies. The scale of global value chains is evidenced by the fact that 60% of 

modern world trade (over $ 20 trillion in 2012) is a trade in semi-finished products, components and 

intermediate goods and services that are the result of individual stages or functions of the 

production process and are intended for use in the following (other) stages of this process. About $ 
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5 trillion worth of world exports, according to UNCTAD experts, is the result of re-counting 

statistics from different countries, which is caused by the cost of semi-finished products imported 

by participants in international production [World Investment Report, 2013]. 

Global value chains, both within the same organization and combining different 

organizations, now cover up to 80% of world trade, constitute about 30% of the GDP of developing 

countries, which significantly exceeds the numbers in developed economies (about 18%). The level 

of involvement in global value chains has a positive effect on GDP growth per capita, thus affecting 

economic growth and employment [Global Value Chain Development Report, 2017]. Global value 

chains are also an important mechanism for increasing labor productivity, the level of use of new 

technologies, the development of modern professional competencies and the modernization of 

production. Data from the WTO report shows that for East Asian countries, 50% of exports and 

more than 60% of imports are intermediate products. [Timmer et al., 2014]. 

The so-called foreign value added, that is, part of the value of a country's export, which 

includes imported intermediate products and semi-finished products produced in another country, 

testifies to the country's involvement in global value-added value chains. This part of the country's 

exports is not included in the country's GDP. The higher the indicator of foreign value added, the 

more the country's economic activity is the result of performing specific tasks and operations within 

the global value chains. At the global level, the indicator of foreign value added in exports is about 

28%. One of the world's highest indicators of the share of foreign value added in the country's 

exports is inherent in EU countries - 39%, which exceeds the average level of industrialized 

countries with market economies (31%). In developing countries, this figure is significantly lower - 

25%, while in South and Southeast Asia it reaches 30%. [World Investment Report, 2013: 127]. 

The revenues of the economy from the export of goods and services are estimated by 

indicators of net and gross exports, which are represented in the balance of payments and in the 

system of national accounts. Data from traditional foreign trade statistics do not provide an accurate 

assessment of participation, since the proportion between the size of value added of national origin 

and the size of intermediate imports in the structure of exported products is not taken into account. 

Therefore, since 2013, the WTO has added a new section on global value chains to its annual trade 

report, and the OECD has compiled a Trade in Value Added Database. The lack of research is that 

the information in the database is summarized and presented with a large delay. In addition, the 

database has insufficient geographical coverage of countries, insufficient completeness, but despite 

this, this system remains the only one that gives an idea of the countries participating in global 

value chains. 

The 2017 report reveals the impact of chains on global economic development. The report 

indicates that most of the value added in the world is still produced and consumed domestically, but 

the share of this part of GDP declined significantly before the global financial crisis, falling from 

85% of world value added in 1995 to less than 80% in 2008 [Global Value Chain Development 

Report, 2017: 3]. During this period, various types of trade increased their shares, but the fastest 

growth was in complex chains. The acceleration of the expansion of global value chains occurred 

shortly after China joined the World Trade Organization (WTO), and China’s increasing 

participation in the chains is probably one of the main factors.  

In 2012 - 2015 global chain development has slowed. This is explained by the fact that 

industrial modernization took place in countries with developing economies, and the economies of 

developed countries were recovering slowly after the global financial crisis of 2008–2009, and trade 

protectionism increased. Some types of manufacturing jobs may have returned to source countries 

in response to technological innovation. [Global Value Chain Development Report, 2017: 60]. 

At the global level, the average overseas value added in exports is about 28 percent. This 

means that in 2010 about $ 5 trillion out of 19 total world exports were provided by foreign 

countries for further exports. The remaining $ 14 trillion represents the actual contribution of trade 

to the global economy (or about one-fifth of global GDP). These numbers vary considerably across 
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countries and industries with important political implications. At the country level, overseas value 

added in exports shows the extent to which a country's exports depend on imported components. It 

also indicates the level of vertical specialization of the economy: the degree to which economic 

activity in a country focuses on specific tasks and activities in global value chains. At the industry 

level, the average overseas value added shows in which industry the value chain is segmented into 

individual tasks and activities that create trade. This is important for developers in developing, for 

example, industrial development, investment and trade policies. 

Developed countries as a whole have a share of foreign value added in exports of 31%, 3% 

more than the world average; that is, the import dependence of exports in these countries is higher. 

However, this picture is distorted by the weight in global indicators of domestic trade within the 

framework of a highly integrated EU economy, which accounts for about 70 percent of EU exports. 

Japan and the United States show significantly lower shares. 

Developing countries (25%) have a lower share of foreign value added than the world 

average (28%), but their share is much higher than in the United States and Japan or in the EU, if 

we consider only foreign trade. Among developing countries, the highest shares of foreign value 

added in exports are in East and Southeast Asia and in Central America (including Mexico), where 

the processing industries account for a large proportion of exports. Foreign value added in exports is 

much lower in Africa, West Asia, South America and countries with economies in transition, where 

the export of natural resources and goods with a small amount of foreign resources usually plays an 

important role. The lowest share of foreign value added in exports in South Asia is mainly due to 

the export of services, which also use relatively less foreign resources. 

The empirical basis for the study of global value chains consists of two international 

databases - TiVA (Trade and Value-Added) and WIOD (World Input-Output Database). The first 

one was developed jointly by the OECD and the WTO [OECD, WTO, 2013] and allows you to take 

a fresh look at modern international trade, moving from the analysis of export and import flows of 

goods and services to a more comprehensive study of the global value chains underlying them. 

Today, there is a second edition of the TiVA database, dated May 2013, which contains both 

traditional indicators of foreign economic activity and a number of new indicators characterizing 

national economies in terms of participation in global value chains. The TiVA provides information 

on 57 countries, including all OECD members, as well as Brazil, China, India, Indonesia, Russia 

and South Africa for the years 1995-2009, broken down into 18 sectors. Forecasts of countries' 

involvement in global value chains use data from the WIOD database developed by Groningen 

University and containing data on the 27 EU members and 13 of the largest trade partners of the 

community from 1995–2009 [Timmeretal et al., 2012]. The database includes national and 

international input-output intersectoral tables, as well as tables describing resources and their use. 

The share of foreign value added in the export of the primary sector (extraction of raw 

materials, its processing into semi-finished products) is 9.6%, the secondary (manufacturing and 

construction) 29.4%, and tertiary (services) 14.2%. The leaders in foreign value added are the 

following industrial sectors: the manufacture of computer technology, the manufacture of 

automobiles, radio, television and communications equipment, petroleum products and nuclear fuel, 

chemical fibers, plastics, and synthetic rubber. As a rule, these industries involve long and complex 

chains, in which the production of basic elements and components is made offshore.  

Companies benefit from differences in costs, qualifications and technologies across 

countries, as well as economies of scale due to the increase in production scale associated with 

specialization at specific stages of production. According to a joint report prepared by the OECD, 

WTO and UNCTAD organizations for the G20 leaders in 2013, effective participation in global 

value chains depends not only on the ability to import high-quality components, but also on export 

opportunities, especially intermediate goods, whose share in trade in goods and services is about 67 

and 70%, respectively. It is argued that effective participation in global value chains can greatly 

contribute to the economic development of developed, transitional and developing countries, 
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ensuring that the annual GDP growth rate of these countries will be no less than 2%. [26] 

Over the period 1995–2009, the level of countries ’involvement in global value chains 

increased by an average of 5–10%. Approximately 40% of the export volume of OECD countries is 

value added created abroad. Since 1995, South Korea, India and China improved their positions in 

global value chains, the GVC Participation Index, which ranged from 10 to 20%. On average, the 

share of value added services in gross exports of OECD countries and its partners also increased.  

The largest growth in this indicator over the past decades has been demonstrated by the EU 

countries, in particular Germany, the United Kingdom and Italy, as well as India and the United 

States. In their gross exports, the added value of services takes on average 40–50%. Compared to 

1995, the share of jobs in the business sector supported by foreign final consumption has remained 

at the same level or increased. Germany became the most dependent on foreign markets in this 

aspect, where the share of jobs created by foreign demand approached 40%. Next come South 

Korea, Italy and China, where this figure is 30%. In the least degree, the labor market is dependent 

on foreign consumption in Brazil and the USA (about 10%). [25] 

The share of value added created by non-OECD economies in global value chains continues 

to grow. Significant growth shows China, which has increased its added value from 5 to 15% over 

the past 20 years. The EU holds approximately 30%, while the share of US value added in global 

value chains, approaching 25% in 2000, continues to fall, breaking the 20% mark. Overall, the share 

of value added in the global value chains of OECD countries over the past decades has decreased by 

about 20%. Over the 15 years under consideration, the average share of value added services in 

gross exports of OECD member countries and their partners also increased. The largest growth of 

this indicator was demonstrated by the largest economies of the EU (Germany, Great Britain and 

Italy), as well as India and the USA, in gross exports of which the added value of services takes on 

average 40-50%. [25] 

High rates of economic growth in a number of developing countries are usually associated 

with a deepening of their involvement in global value chains through the use of imported 

components and materials in manufacturing products, including those for export. Extensive in 

character, in specific terms, such growth remains, however, ineffective, since it is in the service 

sector, and not in production, according to international research, today the main share of global 

value added is created. In the framework of the global value chains, the volume of value added by 

the lead is China ($ 1,827 billion), followed by Brazil ($ 400–450 billion), India ($ 350–400 

billion), Mexico ($ 250–300 billion.), and in seventh position, Russia with a value added volume of 

$ 150 billion. [25]. Moreover, over the past decades, the volume of value added in these global 

value chains among the countries under consideration has more than doubled. Global value chains 

are increasingly becoming regional. These flows are export destinations, whose share in the 

country's gross exports exceeds 15%. Thus, four main groupings of countries can be distinguished: 

Europe, NAFTA, ASEAN, and East Asia. Within these groupings, there are strong dominant trade 

relations, while among individual countries from different groupings, these relations are observed 

less frequently. 

From 1995–2005, the role of the USA and Japan in world trade significantly weakened and 

the role of new industrialized countries and dynamically developing economies (South Korea, 

China, the Philippines, Indonesia, Singapore, etc.) strengthened markedly. Thus, the role of global 

value chains in the world economy and international trade has significantly increased in recent 

years: the degree of dependence of countries on foreign markets and their degree of involvement in 

global value chains has increased. As practice shows, without integration into global chains it is 

impossible to build a strong economy and achieve sustainable growth. 

 

4. Conclusions 

Thus, any task involving the study of the phenomenon of global value chains has a multi-

vector nature, the solution of which can bring tangible dividends for the region and the country. The 
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spread of global value chains is the result of a deepening intra-corporation and inter-firm division of 

labor. The process of production fragmentation, due to technological and economic factors, covers 

the industry and services sectors to varying degrees.  

Theoretical developments in the concept of global value chains make it possible to identify 

the most promising areas for the development of the national economy in the participation of local 

companies in global value chains. However, the results of such participation depend on which 

stages of global value chains local companies participate in, since the analysis of indices of 

participation of developing and developed economies in global value chains shows significantly 

higher risks for developing economies, which usually remain labor-intensive and environmentally 

friendly. unsafe low value-added manufacturing processes. 

The analysis of the factors influencing the effectiveness of a country's participation in global 

value chains and current trends in the development of global chains allows us to identify areas and 

tools for effectively using participation in global value chains to accelerate a country's economic 

development. 

The study of the characteristics of companies from emerging markets is a promising 

research context in the analysis of global value chains at the current stage of development of this 

scientific field. The growing influence of companies in the global economy is due to the constant 

renewal of competitive advantages and strategies. Taking into account the initial disadvantage of 

companies from emerging markets compared to companies from developed countries, it is 

extremely important to find new ways to develop them in global value chains (for example, 

choosing more profitable production processes and moving away from standardized low-margin 

operations). 

Governments across countries are increasingly recognizing and stimulating the participation 

of national companies in global value chains. For developing economies, the flows of investment 

and information accompanying global value chains are mechanisms for ensuring innovative 

development. Participation in global value chains provides local companies with access to leading-

edge technology and business process partners in the chain. Such organizations in local markets are 

making great strides by saving from specialization and enhancing cross-border complementarity.  

Global value chains also “squeeze” the process of gaining experience, providing a leap in 

development that can be observed, for example, in China. There is also a negative impact of global 

value chains on the economies of developing countries. The share of such a country in the global 

value chains is limited, if the business processes implemented in the country create little added 

value. In the absence of processes that ensure the spread of technology, the development of new 

qualifications and modernization, the developing economy has the risk of continuous operation in 

the area of low value added. In order to maximize the positive effects of global value chains on 

economic development, special measures of an organizational and infrastructural nature are 

needed.Thus, the process of forming a system of global value chains to some extent encompassed 

the entire world economy, and this process is associated primarily not with the policies of the states, 

but with the strategies of the largest international business companies. Those countries that are not 

yet significantly involved in chains should adapt to the world of global trade and investment, 

operating through globally integrated value chains in products, services and information. Greater 

involvement of the country in the chains provides a higher rate of growth of its economy, and the 

analysis of these chains is important for building a country's trade policy, developing measures to 

improve national competitiveness and ensuring even distribution of income. 
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Abstract 

The unavailability of quality health care, low-grade food products for the majority elderly people, rising of the 

tariffs for housing and communal services lead to the fact that a significant part of the social ageing group is forced to 

remain on the labor market. 

Local and foreign researchers have noted a "new type" of elderly people who have a high professional and 

educational training; their health and earning capacity differ by the higher rates in comparison with the previous 

generations, and the orientations shift toward the creative settings. It follows that retirement does not necessarily 

represent the cessation of economic activity. 

Key words: employed pensioners, standard of living, elderly people, disposable incomes, consumption 

expenditures, health, living conditions 

JEL: I31, J14, J26 

 

1. Employed pensioners 

The retired person loses two-thirds of his/her modest salary. Today, the pension does not 

allow elderly persons to assure their existence. Their standard of living is maintained by other 

sources, often thanks to the economic activity they continue to do after retirement.  

According to current legislation, pensions for employed pensioners currently are not 

reviewed, although they continue to work and, therefore, continue to pay contributions to the 

pension fund. 

In the long term perspective, the number of employed pensioners will increase, of course, if 

the important changes to pension legislation will not be made and the retirement age will not 

increase significantly. This is due both to the increase in the total number of pensioners and to the 

fact that the current pension system does not give to its pensioners a decent living standard, which 

will certainly encourage many of them to seek additional sources of income, all the more so the 

legal retirement age in Republic of Moldova is lower compared to the European standards, and a 

significant part of employees, after having reached the retirement age, retain their ability to work. In 

promoting this will also contribute the fact that employed pensioners, in accordance with the law, 

receive pensions in full size. Although in recent years measures are taken by the State to increase 

the retirement age to meet the standards set by the European Union. 

In recent years, the number of pensioners due to age in the Republic of Moldova is steadily 

increasing. For the period 2013-2017 the number of pensioners due to age increased by 47.3 

thousand persons (or by 9.8%), being 531.8 thousand persons. 
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Figure 1. Number of pensioners due to age from Republic of Moldova, 2013-2017, thousand persons 

 
Source: Built by author based on National Bureau of Statistics data [1] 

The average monthly size of the age pension increased from 987.0 MDL in 2013 to 1301.1 

MDL in 2017, or 31.8%.  

The size of the age pension for the period under review is not even able to satisfy the 

minimum needs of the elderly persons. Thus, for the year 2017 the co-ratio between the average 

size of the established monthly pension (1301.1 MDL) and the average value of the subsistence 

minimum for pensioners (1547.5 MDL) is 84.1%. 
Figure 2. The size of the monthly pension, 2013-2017 
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Source: Built by author based on National Bureau of Statistics data. [1] 

During the period 2012-2016, the number of employed pensioners varies. Thus we observe a 

steady growth from 2012 to 2015, followed by a decrease in 2016 by 1.04% compared to the 

previous year. 
Figure 3. Employed pensioners, per 10 000 persons 

 
Source: Built by author based on National Bureau of Statistics data. [2] 

With the increase in the number of employed pensioners, the share of their contributions to 

the total amount of contributions to the pension fund will also increase. If in 2005 this figure was 

5.6%, then until the 2050 it can increase to 13.9%. 
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The elderly persons in the Republic of Moldova are predominantly employed in agricultural 

activities – 31.7%. Other areas of economic activity are less demanded. 
Figure 4. Distribution of employed persons aged 65 and over by economic activities, 2017 
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Source: Built by author based on National Bureau of Statistics data. [3] 

The situation of pensioners employed in the agricultural sector is much more difficult than 

for pensioners employed in other sectors. Thus, in 2017, the average size of the monthly pension set 

for agricultural workers is 1093.7 MDL. The co-ratio between the average monthly pension amount 

for employees in this sector and the average value of subsistence level for pensioners (1547.5 MDL) 

is only 70.7%. In the analysis of the standard of living of pensioners and other categories of 

population the main indicators are disposable incomes and consumption expenditures. 

 

2. Disposable incomes 

To the question "How do the pensioners live today?" There is no reasoned answer. The state 

monitors only the number of pension beneficiaries, the size of their pensions and it’s expenses for 

their payment. But the standard of living of an elderly person, of course, does not depend only on 

pension. 
Table 1. Average monthly disposable per capita incomes by sources of income and areas, 2017, MDL 

 Whole country Urban Rural 

Disposable income - total 1940.5 2188.3 1782.0 

Employment 324.6 541.2 186.1 

Self-employment in agriculture 191.7 31.0 294.5 

Self-employment in non-

agricultural sector 
32.9 49.7 22.2 

Property income 5.4 11.1 1.8 

Social protection payments 1136.7 1295.7 1035.0 

..pensions 1052.3 1201.1 957.2 

Other incomes 249.1 259.6 242.4 

Source: National Bureau of Statistics [4] 

The pensioners’ average monthly disposable incomes in the 2017 is 1.2 times lower than the 

average monthly incomes in the republic (2244.9 MDL is the average monthly income per person). 

There is also a territorial differentiation of the disposable incomes of pensioners. Thus, urban 

pensioners have 1.2 times higher incomes than the rural ones. 

The most important part of the pensioners' disposable incomes is the pension (54.2%), 

followed by income from the employment (16.7%). Both the amount of income from employment 

and pensions differ depending on the territorial profile. Thus, we can see that in the urban area these 

revenues are significantly higher, due to higher employment opportunities and more attractive 

salaries. 
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3. Consumption expenditures 

The pensioners’ average monthly calculated consumption expenditures per person in 2017 

were 2 127.3 MDL. In the structure of consumption expenditures of pensioners predominates Food 

– 46.9%. The second place is spent on Household maintenance and Dwelling equipment – 24.1%, 

and on the third place are the expenditures for Medical care and health – 9.2%. 

As the urban population has higher incomes, respectively the consumption expenditures of 

this category of population are with 474.1 MDL or 1.2 times higher than the rural population 

expenditures. 

In the urban area, for the consumption of food, the population allocated 45.6% of the 

monthly consumption expenditures, and in the rural area – 47.9%. At the same time, the urban 

population compared to the rural one spends more on household maintenance (20.4% vs. 19.4%), 

communications services (3.8% vs. 3.4%), transport (2.4% versus 2.0%), hotels and restaurants 

(1.3% vs. 0.4%), entertainment services (1.2% vs. 0.6%).   
Figure 5. Structure of pensioners' consumption expenditures, % 
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Source: Built by author based on National Bureau of Statistics data. [5] 

 

4. Health 

According to Household Budget Survey in 2016, 60% of elderly persons appreciate their 

health status as satisfactory, every third person (34.6%) considers it bad / very bad, and only 5.9% 

of the elderly have declared the state of health as good or very good. Elderly people spend an 

average on medical services 196 MDL monthly per person. 

 

5. Living conditions 

Living conditions differ significantly for elderly people in rural and urban areas. Elderly 

people from urban area live in much better conditions than those in the rural area due to the fact that 

in the urban area the block construction involves connecting to the water supply, sanitation and 

district heating networks. Thus, 92.7% of households with elderly only from urban area have 

aqueduct, 86.3% – sewerage systems, 75.4% – bathrooms or showers in the dwelling, and 63% – 

central or autonomous heating. While in rural areas only 54.3% of households have aqueduct, 

31.4% – sewerage systems, 19.7% – baths or showers inside, and 96.2% use a wood or coal stove 

for heating during the cold season. 
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Figure 6. Furnishing the dwellings with the main conveniences, 2016 
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Source: National Bureau of Statistics [6] 

 

6. Conclusions 

The study shows that the elderly persons in the Republic of Moldova are in an unfavorable 

situation. A large part of the pensioners feel the lack of financial resources to lead a decent life, 

which compromises the quality of life of these people. A negative factor that increases the incidence 

of poverty among elderly people is the steady increase of costs for goods and services.  

In order to increase the standard of living of this category of population, the state should 

adopt special policies in this field, with the main objectives of improving the social security system 

and increasing the size of pensions to the minimum subsistence level, which would help to increase 

the standard of living of the elderly persons in the Republic of Moldova and it would reduce the 

need for pensioners to continue working after retirement. 
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Abstract 

The evolution of the international economic and social-politic life, after 1821 year, was strongly marked by 

visible trends and renewing action, revolution animated by the idea of civic freedoms, the deleting feudal privileges, 

development and emancipation of the peoples and nations. As an expression of the provinces talist development, we 

assist at the constitution intensification of the society global market, at the same time, with many differences in 

opinions, misunderstandings, disagreements and controversies, between de developed strong states, for domination. 

Politically, this situation has led to sinuosities in interstate relations, first of all, in Western Europe. In Southeast 

Europe, the continued decline of the Ottoman Empire and the intensification of Russian and Habsburg expansive 

actions have accentuated the rivalry of these powers engaged in the competition for the control and division of the 

sphere of Ottoman domination in the Balkans, the Straits and the eastern basin of the Black Sea. In this context, in the 

direct contact of the Romanians with the center and the west of Europe, the ideas of capitalist origin and the economic 

experience, which were added to the first attempts from the mid-18th century, century. 

Key words: banking system, credit, finances, capitalist development, monetary doctrine 

JEL: G20, G21, G28 
 

1. Introduction 

After the Adrianopol Treaty, pecuniary circulation did not undergo structural modifications, 

it remained equally heterogeneous and monetary chaos did not change. Attempts to regulate this 

situation have been accomplished through the application of Organic Regulations as a means of the 

boosting capitalist development. Due to the weak accumulation of capital and other factors, the 

support given to the development of industrial and agricultural production has not been able to 

accelerate the pace of development. 

 

2. Money circulation 

However, with regard to money circulation, the Organic Regulations sought to place order, 

by the adopting bimetalism, with the gold-silver ratio set by the state. As the gold standard, the 

Dutch duchy [Costin C. Kiriéscu, 1964, 115] (the yellow), of 3.49 g, with the title 900/1000, was 

chosen and as a silver standard, the sfantig, an Austrian coin of 20 creatures weighing 6.68 g, with 

the title 583/1000, issued under the Monetary Convention of 1753. It also provided for the 

deformation of the monetary trades of the two Romanian principalities, based on the gold standard. 

Due to the large fluctuations in the market, the leu computing, "fictitious currency, without being 

and standing" [***, 1960, 61], the monetary regulation in 1831 did not solve the basic problems of 

circulation, but instead was the starting point for financial speculation. 

A detrimental effect on money circulation has been the set of fake, damaged, rotten coins or 

metallic content below legal. To prevent frauds, bronze or brass weights were designed for 

verification. These weights have been called balancing stones or treasure stones. [Costin C. 

Kirițescu, 1964, 115]. 
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Attempts to regulate and to adopt new measures regarding the currency and the monetary 

circulation also existed from the princes Alexandru Ghica (1834) and Mihail Sturza (1837) [Aurel 

Vijoli, 1958, p. 74-75] 

On the eve of the revolution of 1848, princes Mihail Sturza and Gheorghe Bibescu intended 

to beat their own coin and issue bank tickets.[Boeresco, B., 1856, 69] 

The same Gheorghe Bibescu, by a decree dated 3/15 March, set a unique course for the main 

coins in circulation, based on the coins adopted as a standard by the Organic Regulations. 

Following the Crimean War on March 30, 1856, the Treaty of Peace [Boeresco, B., 1856, 

69] was signed in Paris. Among other issues, the situation of the two Romanian Principalities, was, 

also discussed. With this, the monetary issue has taken on a new aspect. Although it was not 

expressly stipulated, the right to own currency has emerged as a logical corollary of the rights 

guaranteed by that treaty, deriving from the domestic administration of each state. 

 

3. Romania's creation and financial-monetary modernization 

The Union of Moldavia and Wallachia (1859) has consecrated the country's entry into 

modernity, putting the monetary problem on other bases. This historical act responded to the need 

to increase the internal market, better organization of the state, leaving free the capitalist 

development of Romania. 

In June 1859, the issue of the national currency was brought in the discussion of the 

Legislative Assembly, in Bucharest.[E. Vârtosu, 1941, 4] In November, the Council of Ministers 

approved the adoption of the Decimal Monetary System "when has decided to make Romanian 

coins". It was proposed that the monetary unit, the "Romanate" or "Romanian"[E. Vârtosu, 1941, 

103] and the system itself, be copied after the French (similar to the franc). The divisive coins were 

to be "decima" or "ban" - the tenth part  of a romanian and "centima" or "the ban" - hundredth part. 

Thus, in the same idea, there was the release of gold pieces - of 5 and 20 "Romanians", of 

silver - of 0.50, 1, 2, and 5 "Romanians" and of bronze - of 1, 2, 5 10 "centima". 

In 1860, Alexandru Ioan Cuza ordered the drafting of a law project which stipulated the 

fight of the Romanate as a national currency. Because this first step did not succeed, in 1864 talks 

with the Sublime Gate were, held, but the result was not the one expected. 

The Austrian press led a violent campaign against Romania and Cuza and his attempts at 

political assertion.[C. Moisil, 1940, 19-20] 

As the bimetalist system entered into crisis, on September 28, 1865, the Latin Monetary 

Union, composed of France, Belgium, Italy, Switzerland, and then Greece, emerged. [Aurel Vijoli, 

1958, 82] 

With the rise on throne of Prince Carol I, on May 10, 1866, the first Romanian constitution 

was proclaimed in the same year, proclaiming Romania's right to beat the currency without 

abolishing any capitulation or treaties with the Ottoman Empire. 

It was evident the necessity of introducing a unitary, generalized monetary system with 

theoretical legal, technical foundation, indispensable to the economic life of any nation.[Victor 

Jinga, 1981, 48] 

With the Latin Monetary Union as a model, but also with international support, following a 

vivid debate in the Assembly of Deputies, the Law on the Establishment of a New Monetary 

System and the Making of National Coins was voted on March 29, 1867. Thus, Romania's 

monetary unit became the "lion", defined by 5 g of silver, with the title of 0.835. 

La 3 martie 1870, odată cu înfiinţarea monetăriei statului, au fost prezentate publicului 

monedele omagiale de un leu de argint şi 20 lei aur. Acestea au fost primele monede pe care apărea 

denumirea “leu” (lion). 

This money law has transformed the leu (lion), from a fictitious money, into a real currency. 

As value, the new leu represented 2 lei old and 28 paras. In the same law, the adoption of the 

decimal system of the Latin Monetary Union was envisaged, with the leu (lion) subdivided into 100 
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parts called "money". All coins were supposed to be identical to the French, as weight, size and 

tolerance.[***, 1968, 84] 

On March 3, 1870, with the establishment of the state mint, the reverential coins were 

presented to the public - a silver leu (lion) and 20 lei (lions) gold. These were the first coins with the 

name leu "lion".[***, dec. 2003, 90] 

From now on, the mismanaged, heterogeneous and dependent money circulation has been 

replaced, with another, based on a proper, modern emision, after French model and of the countries 

group that have joined the Latin Monetary Union.[Costin C. Kiriţescu, 1964 p. 174]. 

The need to ease money circulation and to avoid the transport of precious metal has led to 

the issuance of a paper coin of no intrinsic value and the circulation of which was legally imposed 

by the state. Paper coins generally have coverage in concrete values and may or may not be 

convertible. Monetary history informs us that such a coin has been used in Venice since the Second 

World War. the thirteenth century. At us the paper currency appeared in a hurried condition of a 

very special situation, the war. 

On May 9, 1877, Romania proclaimed its independence which required sound economic and 

financial measures to support the war effort, coupled with the country's high debt and budget 

deficits from previous years. The expenses were reduced by canceling of tribute to the Ottoman 

Empire. The same package of measures included the elaboration of the law of June 12, 1877, 

authorizing the state to issue "mortgage tickets", with the attributes of a legal currency, guaranteed 

by some state property.[Victor Jinga, 1981, p. 52-54; ***, 1992, 233] 

 

4. Banking system and credit 

Regarding to the banking system, he was in the beginnings. For a long time, the usurers 

capital continued to play an important role. However, the first modern bank appeared. Following of 

the failure of the Bank of Moldova, two branches of the Bank of the Ottoman Empire (in 1860), 

with English capital, in Bucharest and Galati, were founded in Iaşi (1856, specialized in mortgage 

loans). 

The most important achievement in the modernization of the credit system was the 

establishment of the House of Savings and Consignments (CEC 1864), the only Romanian credit 

institution that provided financial support to the state. In 1873, the Rural Land Credit were 

established. Also, the foundations of insurance companies such as "Dacia", "Romania" and several 

credit cooperatives. 

In Transylvania, credit institutions were created by German, Austrian and Hungarian capital. 

The efforts of some Romanians, including Visarion, led to the establishment of a network of credit 

co-operatives, such as the one from Răşinari, at the end of the seventeenth decade of the nineteenth 

century.[Ilie Puia, 1991, p. 127] 

 

5. Romanian monetary doctrine 

The law voted in April 1867, through its objectives, satisfied, not only a unanimous claim, 

but through its principles and provisions, it translated into a legal act, the theses of a Romanian 

economic thought, of a monetary doctrine, elaborated in a few decades. This law is not the work of 

a person, of one or more governments, but is the result of studies and debates of an entire 

generation. Thus, the legislator of 1867, did not innovate, but formulated, in a system of rigor, in 

relation to the exigencies of the historical moment and the internal and external political conditions, 

the rules of law required for a law, which he chose from the literature of a problems that have long 

been debated. 

 

6. Conclusions 

In the first decades of the nineteenth century, the struggle for social and national 

emancipation under the new conditions of transition of the economy to capitalism intensified, and 



 53 

the consciousness of ethnic unity with the Romanians over the Carpathians led to the intensification 

of relations in the material and spiritually, between the three Romanian Countries, to the aspiration 

towards their political unity.[N. N. Constantinescu, 1998, 185-188] 

Regarding the scale of time, all these provisions constituted a preparation for the union of 

Wallachia and Moldavia. In fact, the Organic Regulation is the first official document by which 

some foreign powers recognize the common origin of the Romanians, their continuity and their 

religious community and their interests, habits, language and economic life, all of which constitute 

solid arguments in support of the Union of Wallachia and of Moldova, since 1859. 

The road to the market economy was opened, creating the conditions for the transformation 

of the Romanians' consciousness into national consciousness, whose germs had sprouted towards 

the middle of the eighteenth century, and at the same time led to the struggle for state unity and full 

independence. 

The European Revolutionary Wave of 1848 covered all the territories inhabited by the 

Romanians, the objectives of the revolutions materializing on these territories, in three fundamental 

programmatic acts, drafted independently. 

Naturally, economic objectives have an important place in all three Romanian programs. 

Within the common elements of their content, a special place is dealt with by the national problem, 

which is under the double aspect of national unity and independence and regarded as a particularly 

favorable factor for the development of the modern economy. 
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Abstract 

Nowadays tax frauds are frequently met within corporate environment. The higher effort of individuals might 

be considered as a stimulus for a rising number of such frauds. This paper examines the particular relation between the 

difficulties the individuals face in the process of accomplishment of their duties as being employees and their 

willingness to evade on paying taxes. The seminar paper takes therefore into account recent studies based on real-effort 

experiments in order to generate a solid argumentation of a possible relation between the exerted level of effort and tax 

evasion The results of the studies, which were investigated, confirm the existence of a relation between the two elements 

mentioned before. More precisely, the paper reveals consequently that individuals who perform high effort tasks are 

more prone to accept the risks regarding tax evasion and generally the employees are usually adjusting their effort in 

terms of tax fluctuations. 

Key words: level, work, effort, evasion, individual 

 

1. Introduction 

Tax evasion is a term that defines illegitimate and premeditated activities used by 

individuals to reduce their tax obligations (Alm, 2012). Tax paying is a common example of 

decision-making process under risk (Buhren&Kundt, 2014). On the one hand, experimental 

evidence reveals that individuals tend to adjust risk-taking in terms of tax evasion considering such 

historical costs as time and effort (Buhren&Kundt, 2014). On the other hand, Alm (2012) stated in 

one of his approach of tax evasion explanation, that decision-making depends exclusively on the 

probability of being detected or on the size of the penalty rate. The first part of the paper will 

disclose the findings of the study by Buhren and Kundt (2014), which have been generated using 

three different categories of individuals according to the ways they earn their income. The three 

treatment groups involved in the study were considered to be: individuals with inherited sources of 

income, individuals who exert moderate level of effort and finally the individuals who invest their 

entire strength into task accomplishment (Buhren&Kundt, 2014). A contrasting point of the first 

part of the paper will be presentation of the approach conveyed by Alm (2012), which excludes 

such factors as effort from tax evasion model instead replacing it with the probability of being 

caught and fine rate applied for tax evasion.  On the other hand, Dorenberg and Duncan (2012) 

sense that there are different opportunities that may arise in the workplace that may stimulate 

people to either pay their taxes or not. Some of these conditions comprise the mode of payment. 

When individuals are paid in cash for their efforts, there are higher chances that these people will 

not pay their taxes compared to when they are paid through the banks (Dorenburg& Duncan, 2012). 

The second part of the paper will take into consideration the results and theoretical framework 

offered by the research of Dorenberg and Duncan (2012) trying to shed a light on the relationship 

between tax evasion opportunities and labour supply. All the main points mentioned throughout 

these parts will be taken into account when answering the research question of this paper, more 

explicitly, whether there is a relation between effort levels exerted by an individual and his will to 

not disclose the income or not.  
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2. Is the tax payment proportional to effort levels for gaining the income? 

The research by Buhren and Kundt (2014) uncovers that tax evasion is more common to 

individuals who invest large amounts of effort in order to gain an income compared to those that put 

in a little effort for getting an income. Two important effects have to be explained before a further 

analysis. The house money effect assumes that individuals use separate mental accounts for 

different sources of revenue: the risk-seeking level is more positively stimulated by the income, 

which is earned, than by the income that is endowed (Thaler& Johnson, as cited in, Buhren&Kundt, 

2014). Before moving further to the next effect, another important aspect has to be described. The 

individual’s gross income ascertains the status quo that serves as a reference point of the individual 

in a situation when it is relatively easy to acquire an income, in this context, the presence of effort 

may increase the expectations of receiving a reward and shift the reference point away from the 

status quo (Kivetz, as cited in, Buhren&Kundt, 2014). In the framework of an effortful income the 

appearance of aspiration implies the taxpayer to translate the previous invested time and effort into 

a monetary value, this has been termed as the sunk-cost effect (Arkes and Blumer, as cited in, 

Buhren&Kundt, 2014). 

With this discussed, the background of the research has to be further depicted. Firstly, the 

research involved the use of university students who were above 25 years of age taking into account 

that 90% of them were German, it can be concluded that the group of interest was rather 

homogenous. Secondly, the purpose of the research was to find out if the students could be loyal 

enough to pay tax on money that they acquired in three different ways. The money was endowed to 

them, they worked for the income moderately or they exerted high effort to receive the income. 

Two different sets of hypothesis were formulated and the researchers sought to find out which 

hypothesis would come out as stated. Firstly, in the condition of null effort the gross payment is 

embraced, that is why loss aversion and house money effect imply that tax evasion, which is 

denoted by E0, is relatively high (Buhren&Kundt, 2014). As for moderate levels of effort, the 

taxpayer aims for an income level that can be achieved by an honest disclosing, and fitting the 

reverse sunk cost effect the tax evasion denoted by Em, should be low (Buhren&Kundt, 2014). 

According to the first hypothesis H1, it is stated that tax evasion is higher for incomes gained 

without preceding effort compared to incomes gained by investing a moderate amount of effort: 

Null hypothesis E0 ≤ Em, alternative hypothesis E0 >Em (Buhren&Kundt, 2014). As for the hard 

work, the safe alternative is exceeded and the stressed tax evasion (Eh) is hinted by the sunk cost 

effect. The second hypothesis H2, states that high level of effort implies a higher tax evasion 

compared to a moderate levele of effort: Null hypothesis Eh ≤ Em, alternative hypothesis Eh >Em 

(Buhren&Kundt, 2014). In order to test the hypotheses Buhren&Kundt, (2014), employed an 

experiment that methodically adjusts effort in three behaviours (no effort, moderate effort and high 

effort). The task was to count ones in 10 x15 digit tables randomly filled with 150 ones and zeros, 

which were generated using a randomized binomial distribution and these were changing in each 

round of experiment (Buhren&Kundt, 2014).  

The results of the research confirmed the expectations derived from theoretical framework. 

It has been concluded that the taxpayers whose income is endowed and the  taxpayers who are 

exposed to a high-effort treatment, cheated considerably more than those that applied moderate 

effort within the accomplishment of their duties (Buhren&Kundt, 2014). In addition, the research 

used the questionnaire methodology to get feedback from the learners on how they would handle 

the issue of tax, the received feedback supported the outcomes of the research as well 

(Buhren&Kundt, 2014). In the experiment the students represented an appropriate sample, 

moreover, experimental evidence proved that there are no significant variances related to 

compliance behaviour between students and experienced taxpayers (Alm, Bloomquist&Mckee, as 

cited in, Buhren&Kundt, 2014). The findings of the research are being recommended to the tax 

authorities, as an efficient tool for identifying the tax evaders (Buhren&Kundt, 2014).  
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Conversely to the research provided by Buhren and Kundt (2014), the central opinion of an 

approach revealed by Alm (2012), states that tax payment is facilitated only by the fear of 

uncovering and punishment, excluding such specifics as the exerted level of effort. In order to better 

display this idea the standard model of tax evasion was considered. An individual was assumed to 

receive fixed amount of income I, and has to decide on how large has to be the fraction of this 

income that will be reported to the tax authorities (Alm, 2012). On every dollar R that is being 

reported the individual pays taxes at rate t, the individual also may be audited with a fixed 

probability p; in the case the individual is audited, then underreported income is discovered and a 

penalty at rate f on each dollar thw was to be paid in taxes (Alm, 2012). In case of uncovering, 

individual’s income is: IC=I-tR-f[t(I-R)], or income less taxes paid on conveyed income less fines 

on unreported income (Alm, 2012). If all taxes are paid, the individual’s income will be: IN=I-tR. 

In these conditions, the individual will choose reported income to maximize expected utility 

EU(I)=pU(IC)+(1-p)U(IN), where E the expectation operator and utility U(I) a function only for 

income (Alm, 2012). The maximization of utility shows that with an increase, either in probability 

of detection or in the penalty rate, the declared income increases (Alm, 2012). Despite the well-

designed straightforwardness of this approach its troubling features have motivated the researchers 

to pursue in expanding the basic model in search for a more specific reasoning why individuals 

become tax evaders (Alm, 2012). One of the troubling features of this approach is that there are 

always significant groups of individuals that would pay taxes without taking into consideration the 

penalty rate f or the tax rate t imposed by enforcement regime (Alm, 2012). Because of the 

heterogeneity in terms of the tax payment, the general approach cannot be applied to extensive 

groups of individuals, this is particularly why another reasons for tax evasion have been developed, 

and one of them was listed in the previous part of the paper. 

 

3. Tax evasion opportunities and labor supply 

Dorenberg and Duncan (2012) took into account the heterogeneously dispersed access to 

evasionopportunities. The research included a laboratory experiment in which two groups of 

individuals were supposed to pay the taxes after accomplishment of several rounds of real-effort 

tasks (Dorenberg& Duncan, 2012). The treatment group has been given the opportunity to 

underreport the earned income, while the control group has not, after the experiment it has been 

registered that individuals from the treatment group have diverse effort reactions to changes in the 

tax rate (Dorenberg& Duncan, 2012).Then the two groups faced 11 rounds of tasks which they had 

to complete and based on their performance they earned a specific income, in the end the 

individuals had to take a tax reporting decision (Dorenberg& Duncan, 2012). The experimental 

outcomes settled the primary theoretical prediction and proved that effort elasticity with respect to 

the net-of-tax rate tends to be more negative within the group that has possibilities to evade taxes 

(Dorenberg& Duncan, 2012). Moreover, it has been detected that individuals with working 

contracts that require them to work a fixed number of hours each day, tend to lower their effort in 

response to net-of-tax rate, instead relaxing at work (Dickinson, as cited in, Dorenberg& Duncan, 

2012). The theoretical framework that debated the main ways through which access to evasion 

distresses the receptiveness of labour supply, took use of standard tax evasion model combined with 

neo-classical labour supply model (Pencavel, as cited in, Dorenberg& Duncan, 2012). Dorenberg 

and Duncan, (2012) defined L as the decision of individuals to supply labour, this returns labour 

income wL where w is the wage rate and non-labour income M, then the income R that is reported 

to the tax authority is R ≤ (wL + M). Assuming that τ is the proportional tax rate, p is the 

probability of being audited, a and n indicate audited and not audited, and individuals have 

consumed their income, the following can be described (Dorenberg& Duncan, 2012):  

Consumption =  
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It has been assumed that individuals choose L and R to maximize the expected utility 

function, a robust divisibility in terms of consumption and labour has been also considered in the 

following (Pencavel, as cited in, Dorenbenrg& Duncan, 2012):  

Max EU = pU(Ca, L) + (1-p)U(Cn,L)     

; 

. 

After differentiating the equation in respect to R and L:   

(1) 

 
Considering the first (1) derived equation, the level of reported income that equalizes the 

weighted marginal utility of consumption can maximize the utility (Dorenberg& Duncan, 2012). 

Similar to the first equation, the second (2) denotes that individuals decide upon the labour supply 

that equalizes the wage rate ratio to the ratio of the marginal utility of labour and the expected 

marginal utility of consumption (Dorenberg& Duncan, 2012). 

It could be also stated that a decrease in the return of effort is caused by an increase in the 

tax rate. As for the group of workers who are given evasion opportunities higher taxes will lead to 

an increased evasion which will infer a higher net wage and income (Dorenberg& Duncan, 2012). 

Due to the income effect the work effort will tend to decrease, at the same time, a higher net wage 

increases the cost of leisure time, in consequence causing a shift to a greater effort (Dorenberg& 

Duncan, 2012). Because of uncertainty, it cannot be claimed if there are some differences between 

the groups with or without possibilities to evade, that is why the research results were achieved 

using regression analyses supported by an empirical model  (Dorenberg& Duncan, 2012). The 

empirical model tested the variances in the labour effort responses to NTRs across the treatment 

groups; NTR was abbreviated from net-of-tax-rate (1 – tax rate) (Dorenbenrg& Duncan, 2012). The 

used model is the following:  

 

where Li,r,s  shows the labour effort of individual i (i = 1, …,90) in treatment states s (s = 0,1), 

period r (with r = 1, 2, 3, 4) and 1- r stands for net-of-tax rate NTR (Dorenbenrg& Duncan, 2012). 

Ts is a dummy for the treatment state, which is 0 for the control group and 1 for the treatment one, δ 

displays the coefficient of interest which shows the difference in the effect of taxes on supply of the 

effort within the treatment group compared to control group which does not have the possibility to 

underreport taxes (Dorenbenrg& Duncan, 2012). In addition, Pr discloses a linear learning trend 

while  is a standard error term.  

One of the main outcomes of this analysis is that an increase in the tax rate increases labour 

effort via substitution effect as a consequence of increased evasion, and this effect outweighs the 

income effect (Dorenbenrg& Duncan, 2012).   

The findings of the analysis proved that there are changes in effort in return to variations in 

tax rates, however the tax evasion opportunity is a key factor within this correlation (Dorenbenrg& 

Duncan, 2012).  

 

4. Conclusions 

Highly motivated by the observation of the relationship between effort and tax evasion this 

paper analyzed several papers in order to come up with a solid argumentation of the implied 

research question. First part analysis proved that tax authorities have to keep an eye on the workers 

who are exerting higher effort within their work environment as well as on the individuals with an 

endowed income, whereas individuals who apply moderate effort tend to be well-behaved taxpayers 

(Buhren&Kundt, 2014). The findings of Alm (2012) conveyed the idea that tax payments are 

resumed only to variations of the tax rate, the probability to be caught and the penalty rate applied 

for the income underreporting, without taking into consideration other reasons that stimulate 
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individuals to evade their taxes payment. The approach proved to be inefficient in establishing the 

real causes of tax evasion, this is why further researches were conducted in new directions, which 

are revealed by Buhren & Kundt (2014), and Dorenberg& Duncan (2012). Conversely to 

Buhren&Kundt (2014), Dorenberg& Duncan (2012) confirmed an inverse relation, by proving that 

the fluctuations in tax rate and uncovering fee have an influence on the effort exerted by the worker 

in the presence of tax evasion opportunity, causing to individual to underreport the income and 

invest less effort into the task accomplishment. With all of theses in mind, the research paper has 

emphasized the main points of the researches provided above, attesting the relationship between the 

efforts applied by an individual, tax evasion and real income reporting.  
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Abstract 

Particular IT advances have revolutionized society and radically changed the monetary flows in the economy. 

The digital revolution has resulted in the fact that any information can be reduced in processing to a stream, and 

payment becomes just a form of digital information. 

Currently, e-payments have an important role to play in boosting the economic growth and vitality of an 

economy, and decision-makers need to be interested in encouraging the development and generalization of electronic 

payment systems and electronic money transfers. 

In developed countries, the electronic payment system is widely used, which generates particularly important 

economic and social benefits. Positive effects can extend beyond financial benefits for consumers, companies and public 

authorities, they can also play a catalyst role in the local economy with implications for GDP growth, employment and 

productivity growth. 

Key words: digital economy, electronic payments, flow of funds, market economy 
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1. Introduction 

Electronic payment systems play an increasingly important role in the modern economy, 

with most economic activities in need of an electronic payment system. The attributes of a payment 

system in terms of acceptance, security and cost level influence the health and efficiency of an 

economy. At the same time, we must keep in mind that electronic payments are an important 

stimulus to economic growth and the vitality of an economy, and decision-makers need to be 

interested in encouraging the development and generalization of electronic payment systems and 

electronic money transfers. 

Electronic payments are, worldwide, a simple and effective way of optimizing financial 

flows, fighting bureaucracy and reducing the underground economy. 

 

2. Electronic payment systems 

The digital revolution has resulted in the fact that any information can be reduced in 

processing to a stream, and pay - money information in general - is just a form of digital 

information. That is why the transition to electronic payment systems and the complete 

computerization of the process of transferring property rights to information - money was a natural 

phenomenon in the evolution of the banking and financial system. 

In the literature, electronic payments are defined as an electronic, fully computerized and 

automated form of organizing payment relationships between participants in a transaction, based on 

a set of operating rules and procedures. In a more pragmatic version, World Bank specialists believe 

that electronic financial operations are the use of electronic means for exchanging information, 

transferring symbols or representing value and executing transactions in a commercial environment. 

This concept comprises four channels: electronic money transfer, electronic data 

interchange, transfer of payment instructions and confirmation of payment. 

Electronic payment systems may be: 

▪ Payment systems that use cards: credit and debit cards, smart cards; 

▪ Payment systems based on electronic wallet: Electronic invoices, Electronic money, 

Electronic checks; 

▪ "Software" based on cryptographic protocols. 
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Currently, internet banking plays an important role and represents a package of remote 

client-bank interaction solutions that enables customers - individuals and businesses - to access their 

account information and generate secure transactions through Internet connections. Internet banking 

is a service available to all people to carry out banking operations 24 hours a day, seven days a 

week, from anywhere in the world where there is an Internet connection, offering mobility and 

comfort. 

Of the electronic payments, card payments are the most affordable and most used tool, so 

card development has made significant economic growth, especially in the current period. The card 

is an electronic payment instrument, a standardized, secure and personalized information carrier that 

allows its holder to use its own cash resources from an account opened in its name at the issuer of 

the card or to use a credit line within a ceiling previously established, open to the issuer in favor of 

the cardholder. Cards provide users with access to safe financial resources, providing accessibility 

and convenience that can not be met with cash. 

 

3. The importance of electronic payments in the economy 

A wide spread of this type of payment has led to a significant increase in sales of goods and 

services, greatly facilitated access to a consumer credit, and reduced trade restrictions on 

geographical barriers. 

The Romanian legislation, based on the Community one, considers that an electronic 

payment is any payment transaction initiated by means of electronic payment instruments which 

can withdraw cash, make payments for the purchase of goods or services, pay the obligations to the 

public administration authorities, and transfers of funds between accounts. 

In Romania, the field of electronic banking services and card payments is regulated by the 

National Bank of Romania, which issued a series of emergency laws and ordinances; Regulation 

No. 6 / 13.06.2007 regarding the issuance and use of electronic payment instruments and the 

relations between the participants in the transactions with these instruments and the BNR 

specifications regarding its applicability are significant.2 

Although electronic payment instruments may be more effective than a paper-based 

payment system, there are still a number of impediments in Romania, such as: an insufficient 

economic culture in this area; insufficient legislation in the field (encryption, Internet payments and 

electronic cash payments); poor use of digital payment systems by the population; inertia of the 

current system; costs, relatively high, with the maintenance of the hard drive and software used; 

distrust of the electronic system. 

According to a study conducted in 2014 on electronic payments in Romania and other EU 

Member States, our country is not among the countries that frequently use electronic payments.3 

Confirming the results of studies that correlate economic performance and the level of 

underground economy with the level of development of electronic payments, Romania is well 

behind the EU average. 

As regards the number of electronic transactions carried out, our country ranks last in the 

European Union; among the countries where the electronic payments predominate, we mention the 

Netherlands, Germany, Belgium (Fig. no.1)  

The gap between our country and the European leaders in electronic payment is even more 

visible in the context of the Netherlands having almost 200 transactions per capita. 

 

 

 

 

 

                                                            
2 http://www.bnr.ro/Legislatie-aplicabila-instrumentelor-de-plata-si-sistemelor-de-plati-3108.aspx 
3 http://cursdeguvernare.ro/wp-content/uploads/2014/12/Studiu-PwC_Impactul-platilor-electronice-in-economie.pdf 

http://www.bnr.ro/Legislatie-aplicabila-instrumentelor-de-plata-si-sistemelor-de-plati-3108.aspx
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Figure 1. Number of electronic transaction per capita in European Union (December 2014) 

 
Source: APERO, European Central Bank Statistic 

Of electronic payments, card payments are the most accessible and most often used tool. In 

Romania, one person averages 11.45 transactions per year, about 24 times less than top ranking 

countries. This value places Romania at the end of the EU countries' ranking, surpassing only two 

states, namely Bulgaria and Greece. (Fig. no.2). 

At the same time, it is necessary to recall the fact that there is a very high correlation 

between cash payments and gray economy. 

Thus, countries with a high number of electronic payments (Netherlands, Great Britain, 

Luxembourg, Sweden, Finland) also have a smaller share of the gray economy in GDP, while 

Bulgaria, Romania and Greece, the smallest electronic transactions record a very high share of the 

gray economy. Thus, cash payments are a factor favoring the gray economy as it is impossible to 

track the reporting of purchases / sales made and the remuneration of the workforce. 

International experience suggests that there is a clear correlation between the magnitude of 

the underground economy and the number of electronic transactions made. For example, in 

countries where electronic payments are widely used, such as the UK, the underground economy is 

significantly lower compared to countries like Bulgaria, where electronic transactions are not used 

frequently. The sectors mainly associated with the underground economy are: construction, retail, 

production, tourism and transport. For example, in the retail segment, online shopping offers 

transparency and limits the underground economy as it reduces the possibility of sub-porting. 
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Figure 2. Number of card transaction per capita in UE countries (December 2014) 

 
Source: APERO, European Central Bank Statistic 

Although in our country, significant progress has been made in the recent period in the more 

frequent use of electronic payments and especially of card payments (Fig.no.3), Romania has the 

highest share of money in circulation in the money supply (M1 - cash in circulation + bank 

deposits), 30% at the end of 2017, twice the EU average.  
Figure 3. Evolution of electronic payments by card per capita in Romania 

 
Source: APERO, European Central Bank Statistic 

Also, the high weight of cash in circulation in relation to GDP is a result of the significant 

number of cash transactions in the Romanian economy at the expense of electronic transactions. 

As a corollary of the ones outlined, we conclude that the economic benefits of using 

electronic payment systems are huge, contributing to: 
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▪ Reducing the underground economy; 

▪ Speeding up all economic processes; 

▪ Stimulating growth; 

▪ Reduction of expenses with the keeping of funds; 

▪ Reducing the amount of money needed in circulation. 

 

4. Measures to encourage electronic payments 

In order to encourage electronic payments, European countries have taken concrete 

measures to reduce cash flows, such as long-term e-Government initiatives, in particular on the 

possibility of paying various public sector services by electronic means. 

Reducing cash flow by introducing card payments to the public sector can be an effective 

tool to increase revenue collection, reduce public spending, track the use of social aid and public 

administration funds, and not in last but not least, to combat the underground economy. 

As concrete measures to encourage electronic payments and to tax the transactions to 

different participants, we note: 

▪ Limitation of cash payments by: ceiling limitation; limitation of wage payment in cash; 

provision of social benefits through prepaid cards; limitation of cash transactions at the counters of 

commercial banks. 

▪ Stimulate infrastructure development by: increasing the number of POSs and cards; 

implementing new technologies. 

▪ Stimulate electronic payments and transaction taxation by: organization of tax lotteries by 

tax authorities; encourage electronic payments through tax incentives. 

▪ Strengthening the administration and control capacity by: cash registers connected online to 

the tax authorities system; integrated POS cash registers; integrated databases. 

In the last period, our country is also in line with the trend of increasing the share of 

electronic payments in total transactions; an important role in this approach also has the contactless 

card - which seems to have determined Romanians to use electronic payment. 

In Romania, the first contactless card was launched by BCR in 2011 and it is expected that 

migration of the entire portfolio of cards to contactless technology will not end sooner than 2019. 

According to the National Bank of Romania, at the end of June 2017, there were 6.7 millions of 

contactless cards issued by banks. 

According to a study by Roubini ThoughtLab, it appears that wider adoption of electronic 

payments, such as mobile cards and payments, could generate a total net benefit of up to $ 470 

billion a year in 100 of the world's major cities, including Bucharest.4 

These benefits are derived from: 

▪ Saving the time spent by consumers on banking, commercial and transit transactions; 

▪ Saving time for companies to process incoming and outgoing payments; 

▪ Decrease in cash crime; 

▪ Increasing the revenues of local authorities from taxes and fees, cost savings through 

administrative efficiency and reducing the costs of criminal proceedings due to the reduction of 

cash-related criminality. 

Companies replacing cash with digital payments enjoy the benefits of faster growth, less 

crime, more job creation, higher wages, and increased labor productivity. 

With the increasing use of digital payments in major cities, positive effects can extend 

beyond financial benefits for consumers, companies and public authorities. Switching to digital 

payments can also play a catalyst role in the city's overall economy, including GDP growth, 

employment, wages and productivity. 

                                                            
4 https://www.financialmarket.ro/digital-trends/orase-fara-numerar-evaluarea-avantajelor-platilor-digitale/ 

https://www.financialmarket.ro/digital-trends/orase-fara-numerar-evaluarea-avantajelor-platilor-digitale/
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Electronic payments offer obvious benefits - mainly convenience and speed - to all parties 

involved in an economic transaction - consumers and traders, the banking system, companies, 

central and local government. 

Electronic payments significantly reduce the economy's grip, substantially reducing 

payment delays, and diminishing some lack of confidence in the banking system that can act as a 

brake on the development process. They have a beneficial influence on the economy and by 

diminishing the volume of the underground economy, reintroducing much of its money into the 

legal circuits of the economy and generating a welcome increase in budget revenues. 
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Abstract 

At the current macroeconomic level, forecasts for the Romanian economy indicate sustained economic growth, 

an increase in consumption amid salary increases and favourable developments in almost all branches of the economy. 

However, somewhere in the deep layers of society, at various levels, there is the feeling that "something will happen". 

There are opinions that talk about a crisis, others, more weighted, is confined to saying that from an economic point of 

view, a complicated period will follow. 

In this context, the paper aims at approaching the evolutions of the various macroeconomic variables with the 

intention of drawing a real image of the Romanian economy in the present and the future. 

Key words: macroeconomic variables, growth, employment, inflation rate, budget deficit 

JEL: E20, E24, E31 

 

1. Introduction 

The results recorded by a country at a macroeconomic level can confirm or not the 

soundness of the macroeconomic policies undertaken by the Government, as well as the realism and 

efficiency of the implemented economic and financial policy measures 

The characterization of macroeconomic climate in a country implies the taking into account 

of macroeconomic variables. These may be dependent variables - such as inflation rates, growth 

rates of real GDP components, interest rates on deposits and loans or labor market indicators, but 

also a set of determinants - independent macroeconomic variables - such as exchange rate 

fluctuations or oil prices, real wages, employed population, turnover, etc. 

In the conditions of favorable internal premises and short and medium term forecasts that 

preserve the present favorable trends of the main macroeconomic variables, the stabilization of the 

economic growth, the maintaining of the budget deficit within controllable limits, the continuation 

of the process of decreasing inflation, are achievements placing Romania on the trajectory of 

sustainable and lasting economic development. 

 

2. Evolutions of the main macroeconomic variables 

Economic growth is the positive change in the production of goods and services in an 

economy over a period of time. The most used indicator for measuring economic growth is Gross 

Domestic Product (GDP). 

As far as our country is concerned, the economy has accelerated the growth rate in 2016 

compared to 2015, a trend that has continued for the previous year, with Romania registering the 

highest level of post-crisis economic growth. 

For the year 2017, the Romanian economy recorded an advance of 7% compared to the 

previous year, and in the last quarter of last year, compared to the same period of 2016, the Gross 

Domestic Product slowed to 6.9% from 8.8% in Q3, according to the National Statistics Institute. 

Accelerating GDP growth in the previous year was on the back of booming private consumption, 

boosted by wage increases in the public and private sectors and by indirect tax cuts. According to 

estimates, private consumption will decline in 2018, as inflation is increasingly affecting real 

disposable income, but it is expected to remain the main driver of economic growth. 

The level of economic growth reached by our country makes it ranked 16th in the hierarchy 

of the economies of the countries of the European Union. The current economic recovery was 

mainly driven by consumption. Unfortunately, investment has remained modest, and inequality and 

poverty rates remain high, despite significant economic growth. 

                                                            
1 Associate Professor, University of Petroșani, al.nitescu@gmail.com 
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As a macroeconomic indicator, the GDP can be deceiving because it does not capture the 

overall condition of a society. Aside the fact that it does not take into account a number of elements 

related to a  country’s economic course, it can even conceal a number of anomalies like, for 

example, the inequalities in the income distribution that can lead to events such as Brexit in the UK. 

[Criveanu, 2017:119] 

At our country level, strong economic growth is accompanied by a high level of inequality. 

The revenues held by 20% of the richest population are seven times higher than those owned by 

20% of the poorest population compared to the one to five in the EU-28. On the other hand, at the 

lower limit of income distribution, inequality is more pronounced, as 10% of the lowest earning 

population earns 14 times less than 50% of the poorest population, which is one of the highest EU.2 

GDP per capita remains the second lowest in the EU, with only Bulgaria registering a lower 

level. GDP per capita is close to the EU average, but regional differences persist. 

At the moment, in our country, the risk of poverty and social exclusion has increased, the 

gap between high-income earners and those at the poverty line and between rural and urban areas 

remains high. The high risk of poverty is mainly caused by high levels of inactivity. 

The equal distribution of GDP per capita in Romania is incorrect, because Romania is rather 

a country of discrepancies and inequalities; the middle class, which is usually considered to be the 

economic engine of a country, is almost nonexistent, the population being divided between those 

with very high incomes and those who are struggling to survive. [Criveanu, 2017:117]. 

In terms of inflation, the Consumer Price Index (CPI) strengthened its upward trend during 

the third quarter of 2017, reaching 1.8% in September, thus recording an advance of 0.9 percentage 

points versus the end of the previous quarter. The indicator's trajectory continued to reflect rising 

domestic pressures stemming from higher production costs for companies whose transmission in 

final consumer prices is favored by the opening of aggregate aggregate demand surplus. In addition, 

the impact of exogenous factors, associated with developments in the electricity market, oil price 

rises on international markets, and the increase in excise duty on fuels has also played an important 

role. The annual CPI inflation rate is estimated at 3.2% at the end of 2018 and 3.5% in the second 

quarter of 2019. At the same time, the NBR's monetary policy is no longer so relaxed that the key 

interest rate for monetary policy is increased from 1.75% to 2% (with the note that it had not been 

amended since May 2015). 

Regarding the budget deficit, according to Eurostat, Romania registers the third budget 

deficit after Spain and Portugal. Romania recorded a budget deficit of 2.9% of GDP in 2017 and a 

share of public debt to GDP of 35%, among the lowest in the European Union, according to data 

released by the European Statistical Office, Eurostat. However, the budget deficit has increased 

since the previous years when 1.5% of GDP in 2016 and 1.9% of GDP in 2015. 

The increase in the budget deficit in 2017 and in the first three months of 2018 is mainly due 

to staff expenditure - which continued its upward dynamics on the back of the wage increases 

implemented in 2017, and social assistance spending in the context of the successive increase of the 

pension point. At the same time, indirect taxes (especially the standard VAT rate) were reduced in 

2017, and the income tax rate for individuals was reduced from January 2018. 

However, Romania remains one of the countries with the lowest budget deficit in the 

European Union. 

The current account deficit also shows an upward trend. The current account of the balance 

of payments includes the amounts received and those paid by Romania in the trade relations with 

the other states. The main component contributing to the current account of the balance of payments 

is foreign trade, which is strongly deficient for Romania. According to the National Bank of 

Romania, the current account of the balance of payments registered a deficit of 967 million euros in 

the first quarter of this year, 25.6% higher than in the same period last year. The biggest 

                                                            
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-romania-ro.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-romania-ro.pdf
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contribution to the deepening of the deficit was the trade balance, with imports ahead of exports. 

One of the risks of increasing the current account deficit may be that it leads to a decrease in 

confidence in a country's ability to pay in due time debt rates, especially if it is an emerging 

economy, such as our national economy. 

At the labor market, a number of structural vulnerabilities and a high level of tension 

remain, despite a low unemployment rate and improved employment. It is expected to maintain 

unfavorable demographic trends such as population aging, limited internal labor mobility and 

emigration. All this continues to represent a significant impediment to the potential for economic 

growth. 

As far as the unemployment rate is concerned, Romania ranks eighth in the European Union 

in the top of the countries with the lowest unemployment rates.  

The problem of unemployment must be addressed primarily through the number of job 

vacancies and the possibility of their occupancy, so the corroboration of the job vacancies with the 

preparation level of the active population. 

It is worth mentioning that not all job vacancies can find their candidate on the labor market, 

as many communities are not yet ready for the new economic realities and schools do not prepare 

their students for the gradually diversified labor market.[Criveanu, 2017:64]. 

The ILO unemployment rate (calculated according to the International Labor Office 

standards) reached 4.6% in February this year, standing at the same level as in January 2018 and 

December 2017, according to data from the National Institute of Statistics. 

Regarding the structure of unemployment by level of education, the unemployed without 

education and those with primary, secondary and vocational education level represent the highest 

share of the persons who are addressing the county agencies for employment in order to find and 

work. Also, labor force participation rates are well below EU averages, especially for women, the 

elderly, the Roma population, young people and people in rural areas. The inactive population with 

its structural characteristics can make it harder for the medium and long term to increase its 

participation in the labor market. The inactivity rate for people aged 15-64 was 33% at the end of 

2017 (compared with 26.5% at EU level). 

Labor market realities show that the rhythm of wage increases has accelerated in recent 

years, the unemployment rate has declined but there is a fall in the labor force and a persistent lack 

of qualified staff, which can lead to a more severe shortage of force labor and wage increases in the 

whole economy. 

As a corollary of the ones outlined, we maintain that Romania has registered an important 

economic growth in the last year, based mainly on the quantitative part of consumption, while the 

relatively low contribution of investments could affect the sustainability of long-term economic 

growth. The macroeconomic context can be characterized as one of contrasts, namely record highs 

and high deficits, along with the deepening of the balance of payments deficit. 

 

3. Conclusions 

The contemporary economy suffers from some imbalances that, despite a rich arsenal of 

economic theory and policies, tend to chronically affect the potential for the development of 

economies or economic areas and the living conditions of millions of people. 

Overall, Romania has made considerable progress in recent years towards reducing 

macroeconomic imbalances which, together with monetary policies and structural reforms 

implemented or under implementation, have contributed to maintaining macroeconomic and 

financial stability. 

Romania is experiencing a favorable economic period, as it witnessed an acceleration of 

economic growth in both 2016 and 2017. The growth is based on the advance of private 

consumption due to salary increases and fiscal relaxation measures. 
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Despite these favorable developments, the poverty rate among people in the labor market 

remains the highest in the EU, and access to the labor market is still extremely uneven. 

In addition, there are still large gaps between rural and urban areas, with Romania facing 

very high risks of poverty, social exclusion and income inequality. In rural areas, the poverty and 

social exclusion rate was doubled in 2015 by 50.8% compared to 24.1% in urban areas. All these 

factors hinder the growth potential of the economy. 

Concerning budget balance, an important issue is related to revenue collection, given that 

Romania has one of the lowest levels of revenue collection to the EU state budget. 

Looking ahead, monetary policy will continue to seek to restore and maintain the annual 

inflation rate in line with the stagnating inflation target, in a manner conducive to sustainable 

economic growth. 

At the same time, I believe that priority should be given within the framework of the 

economic policies that are linked, measures to encourage investments, which will allow to increase 

production capacities and gross domestic product, to reduce and avoid labor market imbalances and 

to achieve in the medium term balancing of the current account deficit of the balance of payments. 

For this, a series of measures should be envisaged, primarily aimed at fiscal relaxation in 

order to stimulate investors in the Romanian economy, as well as attracting foreign direct 

investment. At the same time, simplification of tax laws, regulations and rules should be envisaged, 

increased predictability, so that tax administration can be streamlined and resources used by 

economic agents can be saved. Such a measure would stimulate investors in the national economy, 

which would mainly contribute to the expansion of production capacities. 

Another measure is to apply the principles of predictability, continuity and stability in tax 

matters. This could increase the confidence and attractiveness of the Romanian economy for 

domestic and especially foreign investors, so that the growth of the gross domestic product can 

simultaneously occur but also the coverage of the current account deficit of the balance of payments 

by foreign investments direct. 

With regard to labor market equilibrium, in order to avoid tense situations in this particular 

market, I propose to use more efficient incentives for young graduates to work in the labor market, 

to repatriate for skilled labor, and to promote a sustainable policy of encouraging birth - to offset in 

the future the negative natural growth that is predicted to affect the potential of the economy in the 

medium and long term. 

In order to reduce the current account deficit, I believe that a solution would be to stimulate 

entrepreneurs' access to EU funding and increase the absorption of European funds. This would lead 

to the development of activities, a qualitative increase in production, which will make it competitive 

externally. 

Creating development conditions for the research sector could stimulate the quality of 

exports in the medium and long term in terms of processing and added value. This would generate 

both the growth potential of the economy and the reduction of the current account deficit of the 

balance of payments. 
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Abstract 

Based on the relevant literature review, this paper proposes a list of the indicators of sustainable tourism. 

First, the overview of the sustainable development and sustainable tourism concepts are presented. Secondly, the list of 

the indicators of sustainable tourism is discussed, as useful tools for assessing, planning and management of 

sustainable tourism in a destination. Finally, it is concluded that the indicators help to understand whether tourism in a 

specific destination is sustainable or not, and undertake a certain measures towards sustainability.   

Key words: sustainable development, sustainable tourism, indicators 

 

1. Sustainable development 

Sustainable development may have many meanings (Carew and Mitchell, 2008, p.106). 

There is a variety of interpretations of the definition and use of the concept “Sustainable 

development”. The existence of many definitions of sustainable development is not surprising, 

because this concept is young, complex, abstract, and discussed by many authors (Liu, 2003; Wang, 

2010). 

In order to understand the concept of sustainable development in the tourism sector, it is also 

necessary to understand the concept of “sustainability”. Different authors give different definitions 

for this concept. The most general and accurate definition is provided by Bruntland’s Report: 

“Sustainable development is the development that meets the needs of the present generation without 

compromising the ability for future generations to meet their own needs” (Our Common Future, 

1987, p.37).  

In addition Niedziolka (2008) suggests sustainability is a popular trend in present-day life, 

concerning development, operation, and tourism, among other sectors. The author agrees with 

Cooper et al (2008) this definition identifies basic principles of sustainability, such as: 

▪ It takes a holistic approach to planning and strategy; 

▪ It protects the environment and man-made heritage; 

▪ It preserves the main ecological processes; 

▪ It facilitates and engages public participation; 

▪ It ensures that productivity can continue into the long-term future; 

▪ It provides for a better level of fairness and opportunity between different countries 

(Niedziolka, 2008, p.159).  

Many commentators and researchers describe sustainability in terms of three concepts.  

They expand Bruntland’s vision in their research to include three main objectives of 

sustainabledevelopment, that in turn have a variety of descriptors, namely, environmental 

sustainability, social sustainability, and economic sustainability (Carew and Mitchell, 2008). This 

definition highlights the close relationship between ecology and society and represents the key 

points in the sustainable development issue.  
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Figure 1. Sustainability in terms of 3 concepts: environment, society, economy 

 
Furthermore, Elliot (2006) shows the components of these concepts in detail.  

Economic sustainability requires an achievement of the benefits for people through scale of 

economic activity. It provides the structural and territorial shifts in the world economy, increasing 

the intensity and productivity of the economy, the achievement of optimal from the point of view of 

maintaining a balance between society and nature in economic growth. 

Environmental sustainability puts emphasis on the protection of ecological diversity and the 

environment. It is essential, because humanity must learn to live within the limits determined by the 

capacity of the biosphere. 

Social sustainability consists of maintaining cultural diversity and historical heritage.  

Thus, sustainable development relates the environment, the economy and the well-being of 

people in a kind of three-pronged system. The key to it lies in improving the management of natural 

resources, the economy and society at all levels: global, regional, national and local. 

In addition, there is a description of these three concepts of sustainability in the tourism 

sector provided by the United Nations World Tourism Organization (UNWTO): 

Environmental impact is characterized as the sustainability of an area’s natural or physical 

surroundings, production and consumption patterns, including preservation of ecosystems, 

biodiversity, and the atmosphere. 

Social impact is characterized as the positive influence on communities in terms of their 

organization and the quality of their social indicators, like health, poverty and social inclusion, 

education and personal development, culture, diversity, and human rights. 

Economic impact is characterized as the generation of economic growth and sustainability 

of the local community, including things like professional development, employment, labor, 

conditions and contracting, investment, purchase, and trade (UNWTO, 2010, p.9). 

Sustainable tourism involves using components of the natural environment and conserving 

them, minimizing negative impact both socially and economically, and maximizing the benefits to 

local communities.These definitions are just a sample of the huge volume of existing definitions, 

and they give an overview of what sustainable development is.  

 

2. Sustainable tourism 

Sustainable tourism is defined by the United Nations World Tourism organization 

(UNWTO) as follows: 

Sustainable Tourism Development meets the needs of present tourists, host regions while 

protecting and enhancing opportunity for the future. It is envisaged as leading to management of all 

resources in such a way that economic, social and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining 

cultural integrity, essential ecological processes, and biological diversity and life support systems 

(UNWTO, 2013). 

Furthermore according to the Department of the Environment, Heritage and Local 

Government in Ireland (DEHLG, 1997) “Sustainable tourism is based on the principles of 

sustainable development.” Here they propose to, “minimize the adverse impacts on local 
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communities, our built heritage, landscapes, water resources, habitats and species while supporting 

economic and social prosperity.” (p. 116.) 

When considering all the problems arising in consequence of the development of tourism 

industry, for tourists and local communities, it is clear there is a need for a comprehensive solution 

of the problem based on the concept of sustainable development. In order for tourism to be a factor 

of social-economic development of the region, it must follow the principles of sustainable 

development. 

Creaco and Querini (2003) consider that tourism sustainability should put strong emphasis 

on three simple concerns: 

▪ “The need to avoid the uncontrolled destructive degradation of the environment and the loss 

of local identity, while respecting the fragile balance that characterizes many tourist destinations, in 

particularly environmentally sensitive areas.” 

▪ “The need to actively pursue and strengthen the quality of life and equity between present 

generations.” 

▪ “The exigency not to reduce the opportunities offered to future generations.” (p. 14)  

If these core elements of tourism sustainability such as economy, ecology and society are 

taken into consideration, there is a greater chance to keep the process of sustainable development in 

tourism. 

It should be noted, that sustainable tourism is often equated with nature-based tourism and 

ecotourism. However, sustainable tourism is not only about protection of the natural environment; it 

is about consideration of the host peoples in the area, the communities, their culture and heritage, 

their lifestyle, and the existing social and economic systems. For example, many countries have a 

big interest in supporting tourism development given the potential socio-economic benefits of this 

sector.They mainly refer to the positive impact on the balance of payments, regional development, 

and diversification of the economy, incomelevels, state revenue, and employment opportunities. 

(Creaco and Querini, 2003) 

 

3. The indicators of sustainable tourism 

Indicators of sustainable tourism are tools that are useful for planning and management of 

sustainable tourism that have been proved. It means they are essential element of planning and 

management process. Indicators help to understand if tourism in specific destination is sustainable 

or not (Bellaterra, 2010). 

As we already know, sustainable tourism is tourism that follows the principles of sustainable 

development, such as economic efficiency, social equity and environmental conservation. As a 

result, the indicators of sustainable tourism should evaluate all three objectives of sustainable 

development. The main objectives of such indicators are highlighted below on the table: 
Table 1. Objectives of the indicators of sustainable tourism 

Objectives 

To be a strategic tool They can help in defining, developing and evaluating what the destination 

wants to be in the future 

To become a management 

tool 

They should answer these questions: what a destination of quality wants? How 

to monitor if we reach what we want? 

To be a communication tool The can identify problems and indicate what is going well or badly in relation 

to the agreement on what we want. 

Source: Bellaterra, 2010 

Indicators of sustainable tourism are associated with sustainability objectives and with the 

process of monitoring them in specific destination.  

The European Union (EU) has been working on the establishment of these indicators for 

tourism sustainability, which are outlined in the table below: 
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Table 2. The indicators of sustainable tourism 
Section A: Destination Management 

Criteria 

 

Indicator 

Reference 

CORE indicators 

A.1 Sustainable 

Tourism Public Policy 

A.1.1 

 

Percentage of the destination with a sustainable tourism 

strategy/action plan, with agreed monitoring, development control 

and evaluation arrangement 

A.2 Sustainable 

Tourism Management in 

Tourism Enterprises 

A.2.1 

 

Percentage of tourism enterprises/establishments in the destination 

using a voluntary verified certification/labeling for 

environmental/quality/sustainability and/or CSR measures 

A.3 Customer 

Satisfaction 

A.3.1 

 

Percentage of visitors that are satisfied with their overall 

experience in the destination 

A.4 Information and 

Communication 

A.4.1 

 

The percentage of visitors who note that they are aware of 

destination sustainability efforts 

Section B: Economic Value 

Criteria 

 

Indicator 

Reference 

CORE indicators 

B.1 Tourism Flow 

(volume & value) at 

Destination 

B.1.1 Number of tourist nights per month 

B.1.2 

 

Daily spending per tourist (accommodation, food and drinks, 

other services) 

B.2 Tourism 

Enterprise(s) 

Performance 

B.2.1 Average length of stay of tourists (nights) 

B.2.2 

 

Occupancy rate in commercial accommodation per month and 

average for the year 

B.3 Quantity and 

Quality of 

Employment 

B.3.1 

 

Direct tourism employment as percentage of total employment 

B.4 Safety and 

Health 

B.4.1 

 

Percentage of tourism enterprises inspected for fire safety in the 

last year 

B.5 Tourism Supply 

Chain 

B.5.1 

 

Percentage of tourism enterprises actively taking steps to source 

local, sustainable, and fair trade goods and services 

Section C: Social and Cultural Impact 

Criteria 

 

Indicator 

Reference 

CORE indicators 

C.1 

Community/Social 

Impact 

C.1.1 

 

Number of tourists/visitors per 100 residents 

C.2 Gender Equality C.2.1 

 

Percentage of men and women employed in the tourism sector 

C.3 

Equality/Accessibility 

C.3.1 

 

Percentage of commercial accommodation with rooms accessible 

to people with disabilities and/or participating in recognized 

accessibility schemes 

C.3.2 

 

Percentage of visitor attractions that are accessible to people with 

disabilities and/or participating in recognized accessibility 

schemes 

C.4 Protecting and 

Enhancing Cultural 

Heritage, Local 

Identity and Assets 

C.4.1 

 

Percentage of the destination covered by a policy or plan that 

protects cultural heritage 

Section D: Environmental Impact 

Criteria 

 

Indicator 

Reference 

CORE indicators 

D.1 Reducing 

Transport Impact 

D.1.1 

 

Percentage of tourists and same day visitors using different modes 

of transport to arrive at the destination (public/private and type) 

D.1.2 

 

Average travel (km) by tourists to and from home or average 

travel (km) from the previous destination to the current destination 

D.2 Climate Change D.2.1 

 

Percentage of tourism enterprises involved in climate change 

mitigation schemes—such as: CO2 offset, low energy systems etc. 
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D.3 Solid Waste 

Management 

D.3.1 

 

Waste volume produced by destination (tonnes per resident per 

year or per month) 

D.3.2 

 

Volume of waste recycled (percent or per resident per year) 

D.4 Sewage 

Treatment 

D.4.1 

 

Percentage of sewage from the destination treated to at least 

secondary level prior to discharge 

D.5 Water 

Management 

D.5.1 

 

Fresh water consumption per tourist night compared to general 

water consumption per person night 

D.6 Energy Usage D.6.1 

 

Energy consumption per tourist night compared to general 

population energy consumption per person night 

D.7 Landscape and 

Biodiversity 

Protection 

D.7.1 

 

Percentage of destination (area in km2) that is designated for 

protection 

D.8 Light and Noise 

Management 

D.8.1 

 

The destination has policies in place that require tourism 

enterprises to minimize light and noise pollution 

D.9 Bathing Water 

Quality 

D.9.1 Level of contamination per 100 ml (faecal coliforms, 

campylobacter) 

Source: European Union, 2013 

Core indicators are the focus for measuring levels of sustainability in the destination such as 

environmental, social and economic. 

As shown in the table 2 there are 27 core indicators of sustainable tourism that are divided 

into four sections, such as destination management core indicators, economic value, social and 

cultural impact, environmental impact indicators. 

Destination management indicators embrace important decision-making and 

communication issues that help to sustainable tourism management in specific destination. 

Economic value indicators help to define the contribution of tourism to economic 

sustainability in specific destination. 

Social and cultural impact indicators use for defining the effects of tourism on the 

residents and cultural heritage in specific destination. 

Environmental impact indicators focus on those elements that are essential to the 

sustainability of the natural environment of specific destination (EU, 2013). 

 

4. Conclusions 

The current paper discusses the concepts of sustainable development and its main 

characteristics, along with the concept of sustainable tourism and its main indicators. It could be 

recognized that sustainable tourism is an approach that should be used to make all types of tourism 

more environmentally, socially and economically beneficial.Moreover, EU indicator system is 

considered as an useful tool  for designing and implementing tourism models that focuses on the 

sustainability approach. Indicators also allow to tourism managers to evaluate the situation of a 

particular destination, and to identify its main issues, that require addressing to improve the level of 

sustainability of the tourism activities. The list of the indicators can assist to identify the gaps in 

sustainable development practices in various tourism destinations. Furthermore, the list of the 

indicators could be supplementeddepending on the specific characteristics of a destination. 
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Abstract 

This article reflects the author's point of view thatthe definition of prospective directions of development of the 

innovations commercialization system for the enterprises of the pharmaceutical industry is connected with the 

innovative technologies developed at the enterprises of pharmaceutical production. To assess the innovative activity of 

a pharmaceutical company, it is necessary to establish the degree of change in the private and generalized indicators of 

development effectiveness, which, in turn, is determined by the total action of all the factors and each factor in the 

introduction of innovations separately. 

Key words: pharmaceutical industry, quantitative innovation, qualitative innovation, company development, 

modernization 

JEL: O310, O350 

 

1. Introduction 

The current state of the world economy is characterized by the fact that along with the 

traditional centers of economic life - the USA, the EU, Japan - new ones have appeared, such as 

China, India, Brazil, Mexico, South Africa, Latin America and Africa. The current state of the 

world economy is characterized by the fact that along with the traditional centers of economic life - 

the USA, the EU, Japan - new ones have appeared, such as China, India, Brazil, Mexico, South 

Africa, Latin America and Africa. 

The processes of globalization and integration in the scientific and technical process led to 

the cooperation of various countries in the innovation sphere and determined a national significance 

of the innovation processes. The competitiveness of developing countries’ economies depends on 

their development, scientific and technical base and potential as well as state innovation policy, 

which entails the need for state regulation of innovation processes.  

 

2. Theoretical aspects regarding the development of pharmaceutical companies through 

innovations 

Transformation processes in a company always consist of two mutually complementary 

agreed stages - quantitative and qualitative. The first one records the increase of the indicators: 

production volumes, sales, etc. The changes concern only the operational and tactical level of 

management, without affecting the qualitative transformation of these processes, which occurs in 

the second stage. Here, the development of innovative products, the revision of the management 

system, the testing system, the expansion of the product line are being implemented [1]. 

Within the above stages there is a division into eight periods of development (orders). 

Within a certain time period business predisposed to a certain type of innovation (classification is 

offered by the famous Czech economist F. Valenta), the importance degree of which is consistently 

increasing. F. Valenta proposed to allocate eight orders of innovation. The radicality of changes in 

the result of innovations consistently increases from zero to seventh order [5]: 

▪ 0 order innovations. The generation of initial properties. The strategic goal is changing, but 

the goal of the existing production system is maintained. 

▪ 1st order innovations. Quantity changes. It is an adaptation to quantitative requirements; all 

functions of the production system are preserved. 

                                                            
1 PhD Student, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova, rusu@nisso-chem.de 
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▪ 2nd order innovations. Regrouping. This means organizational changes, usually simple 

organizational changes to ensure a better organization of the production system. 

▪ 3rd order innovations. Adaptation. Changes caused by the mutual adaptation of the 

production system’s elements, which lead to an increase in the efficiency of the system as a whole. 

▪ 4th order innovations. The simplest qualitative change. There are options with new useful 

properties or new parameters, the initial characteristics of the production system do not change. 

▪ 5th order innovations. New generation. Deep qualitative changes in functional properties in 

the system. Most system properties change, the basic concept is maintained. 

▪ 6th order innovations. New look. Full qualitative change in the functional properties of the 

production system. The original concept is changing and the functional principle is maintained. 

▪ 7th order innovations. New genus. Higher fundamental change in functional properties of the 

production system. The basic functional principle is changing, a revolutionary product is being 

created. 
Figure 1. Developing qualitative and quantitative innovations in dependence on the stages of development 

through which they pass 

 
Source: Elaborated by author 

The development of the company depends on the modernization of the system on the basis 

not only of management, but also the introduction of technological innovations in production, the 

effectiveness of which, it is worth noting, will be low if the business processes and qualifications of 

employees will correspond to the level of development of Western technologies.  

From our point of view, the definition of prospective directions of development of the 

innovations commercialization system for the enterprises of the pharmaceutical industry is 

connected with the innovative technologies developed at the enterprises of pharmaceutical 

production. 

Most of the innovative technologies of pharmaceutical production at various stages of 

development, production and marketing are commercial secrets of innovative and generic 

pharmaceutical industry enterprises, but, nevertheless, it is possible to identify the main trends of a 

particular direction in the development of the innovation commercialization system for the 

investigated enterprise. 
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A brief explanation for the main directions of development of the innovation 

commercialization system for pharmaceutical industry company based on the development of 

innovative technologies for pharmaceutical production is attached below (figure2). 
Figure 2. Commercialization innovations in the pharmaceutical industry 

 
Source: Elaborated by author 

The fundamental principle for the development of the innovations commercialization system 

for a pharmaceutical industry company is to comply with the highest production standards, quality 

control and pharmaceutical products distribution. The achievement of these standards is based on 

the existence of a comprehensive and rigid quality assurance system at each production site where 

pharmaceutical products are manufactured and processed, including the stages of admission to 

hospitals, pharmacies and finally- patients [4]. 

Quality assurance is a broad concept and it includes all aspects that affect the quality of a 

pharmaceutical product, starting from the stage of its development and production and ending with 

distribution. The rules for the pharmaceuticals production (GMP) are indispensable elements in the 

quality assurance system, which ensure that pharmaceutical products produced from party to party, 

year after year, meet the relevant standards and are issued according to the current production 

licenses and registration certificates of pharmaceutical products. 

In Europe, pharmaceuticals are controlled through their licensing system, as well as the 

licensing of their manufacturers and distributors. No pharmaceutical product can enter the market 

until it receives registration certificates in a particular European Union state. In order for this 

certificate to be obtained, the applicant must provide data relating to the safety, quality and efficacy 

of the pharmaceutical product. Safety and efficacy are evaluated according to scientific and clinical 

data presented to confirm the claimed pharmaceutical characteristics, such as stability, 

bioequivalence and quality assurance, which also should be evaluated [2, p.117-144]. 

To produce pharmaceutical preparations should only the holder of the respective license for 

such production, and the wholesaler should be the licensee for the wholesale distribution of the drug 

that it produces (rules of production (GMP) and distribution (GDP) of pharmaceuticals). 
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The main requirements of GMP are aimed at ensuring that the production processes are 

clearly defined and always ensure manufacture of pharmaceutical products of a given quality that 

meets the requirements set forth in registration certificates. Relevant production facilities should be 

suitable for work, and suitable premises should be designed so that the flow of raw materials and 

finished product, trained personnel, equipment and technical services and taking all kinds of 

measurements without allowing mixing of the pharmaceutical preparation and cross-contamination. 

Quality control is an integral part of GMP and is connected to conducting samples and tests. 

The main requirements of quality control relate to production facilities, professional skills of 

personnel, the availability of approved methods for sampling and tests for raw materials, 

intermediate and final products, as well as for packaging components. Ultimately, no batch of 

pharmaceutical products can be released if it is not certified or has not been produced and tested in 

accordance with GMP and if it did not follow the conditions set out in the registration certificate. 

To successfully commercialize pharmaceutical industry products in developing countries, it 

is needed to implement one of the following directions for the development of innovations 

commercialization system in terms of shortening the production cycle and promoting a new 

pharmaceutical product [3, p.73-112]: 

a) The repositioning of a pharmaceutical product involves giving it a new or updated profile 

and bringing it to the market by means of communication. As a result of the application of this 

commercialization technology, the market sees a refined active image of a pharmaceutical 

preparation which can differ significantly from the initial one. Repositioning can be carried out at 

any time, both at the stages of launching it and during the commercial life period of the 

pharmaceutical Preparation. 

In the practice of modern pharmaceutical industry, the repositioning of a pharmaceutical 

preparation is carried out following the next areas: 

▪ Through a change / expansion / narrowing of indications for use (refocusing), 

▪ Through drug modification (reformulation), 

▪ Through price change (re-pricing). 

Repositioning can be a very promising direction in the development of the innovations 

commercialization system for the pharmaceutical industry enterprises that produce similar 

medicines. Of course, from the point of view of marketing, this can hardly be considered 

repositioning, rather, primary positioning. Similar medicinesare characterized by the absence of 

significant differences between themselves and, as a result, competition between them occurs only 

in price. In order to reposition such a pharmaceutical drug, it needs to be given differentiating 

properties by symbolizing and creating a new profile. This may provide an opportunity to establish 

a new price for such a drug and get more profit. 

b) The reform of a pharmaceutical preparation is extremely widespread and has an important 

role for enterprises of the pharmaceutical industry in the development of the innovations 

commercialization system. By reforming is meant the modification of a pharmaceutical preparation 

by using another means of delivery, a change in dosage and / or packaging. Reformation, especially 

with the use of a new delivery system, is an excellent tool for extending the apogee values of the 

life cycle of a pharmaceutical product. Such a solution allows small investments (as compared with 

the development of a new pharmaceutical product) to take advantage of the old product and add to 

this the attributes of “novelty” or “improved properties” that are well perceived by the market. 

Prolonged forms, higher activity, lower level of side effects, ease of use, friendly interface of a new 

pharmaceutical product - these are not all the possibilities offered by the reform. 

c) Another direction in the development of the innovations commercialization system for a 

pharmaceutical industry company is the rebranding of a pharmaceutical product. It can be 

considered as a revision of those image elements of a pharmaceutical preparation that are associated 

with the emotional component of its additional attributes. Rebranding can be a logical attribute of 

continuing repositioning and relaunch of a pharmaceutical product, but it can also be a completely 
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independent application reflecting the development and changes in market needs. Thus, corrective 

technologies for managing the life cycle of a pharmaceutical product within the framework of the 

development of the innovations commercialization system for a pharmaceutical industry company 

are applicable to any drug. 

 

3. Conclusions 

Thus, in order to assess the innovative activity of a pharmaceutical company, it is necessary 

to establish the degree of change in the private and generalized indicators of development 

effectiveness, which, in turn, is determined by the total action of all the factors and each factor in 

the introduction of innovations separately. 

The main principles of evaluating the effectiveness of the management of pharmaceutical 

companies are the analysis of innovative activity throughout its life cycle, taking into account 

unequal costs and results during the life cycle, building models of logistic processes and distributing 

financial flows of an organization, considering only upcoming costs and revenues, as well as losses 

related to the functioning of the innovative activity mechanisms of pharmaceutical companies. 
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Abstract 

In this article I analysed the agri-food sector as one of the priority areas for development and Government 

support in the context of opportunities offered by AA and DCFTA. At the same time, I tried to identify the role of family 

businesses, as a form of entrepreneurial activity, in the development of this sector and its potential to use export 

opportunities to the EU market. I also identified the main directions of the necessary Government support for the 

development of the agri-food sector to produce and export products of a higher added value. 

Key words: family business, agri-food production, small and medium-sized enterprises, export, foreign 

investment, Association Agreement, DCFTA, gross value added, infrastructure, state support 

 

For a sustainable economic development, we need to focus on the qualitative and 

quantitative development of the sectors with high growth potential, profitability and efficiency, such 

as the agri-food sector. According to a number of macro-economic strategic documents (“Moldova 

2020” National Development Strategy, National Strategy for 2016-2020 for Attracting Investments 

and Promoting Exports), the agri-food sector is an important priority for both the Republic of 

Moldova and many other countries in the world that cannot solve the issue of agri-food provision 

with their own resources.  

Thus, due to some positive factors, such as favourable natural conditions, exceptional soil 

quality, production of agricultural raw materials for further processing, opportunity of 

implementing innovative technologies and potential for attracting foreign direct investments (FDI), 

the Republic of Moldova can become a major player on the international agri-food market, offering 

competitive and high quality products. 

Family businesses are an important force of the world economy and the main pillar of the 

economic systems in many countries worldwide. Family businesses account for 75-90% of all 

enterprises in the world, while in Europe they represent over 75% of businesses, employing more 

than 50% of the total workforce. According to Forbes magazine2, family businesses generate about 

50% of the gross domestic product; less than one third of family businesses survive the transition 

from first to second generation of ownership; another 50% don’t survive the transition from second 

to third generation.  

Why are family businesses important? Field researches carried out so far showed that family 

businesses have significant benefits for the economy and society, such as: 

▪ Family businesses have a higher financial performance and are more profitable in the long 

run; 

▪ Family businesses are less likely to dismiss the staff, and more likely to hire new employees; 

▪ Family businesses are generally better for the communities they live in, investing more in 

their communities both for business development and philanthropic activities; 

▪ Family businesses have a greater prospect of long-term survival and therefore they maintain 

a better balance between the short-term rewards with long-term sustainability3. 

                                                            
1 Associate Professor, Faculty of Management, Academy of Economic Studies, Republic of Moldova 
2 The Facts Of Family Business. http://www.forbes.com/sites/aileron/2013/07/31/the-facts-of-family-business/Jul_31, 

2013. 
3 Focusing on Business Families,” BDO, November 2009, accessed October 8, 2011, http://static.staging.bdo.defacto-

cms.com/assets/documents/2010/04/Focusing_on _business_families.pdf 

http://www.forbes.com/sites/aileron/2013/07/31/the-facts-of-family-business/
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http://static.staging.bdo.defacto-cms.com/assets/documents/2010/04/Focusing_on_business_families.pdf
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There are about 51 thousand economic enterprises in the Republic of Moldova, 49.8 

thousand or 97.2% of them representing small and medium-sized enterprises (SMEs). SME is a key 

sector for the Republic of Moldova and for many other developed countries, contributing to the 

socio-economic development of rural areas in particular, rapid job creation, and maintaining the 

population in the regions. At the same time, there are quite different ways of conducting 

entrepreneurial activities. Family business is informally regarded as a form of entrepreneurial 

activity, but is neither institutionalised nor analysed in terms of its features, factors and effects on 

the socio-economic development of the country.  

There is a general perception in the Republic of Moldova that family businesses persist 

primarily in the agricultural sector and belong mainly to the micro-enterprises category, with a 

relatively short lifetime and low performance. However, the agri-food family businesses have a 

potential for development and improved competitiveness that would help them enter new markets in 

the context of facilities and opportunities opened by the AA and DCFTA, and other existing 

bilateral collaboration agreements.  

To prove these assumptions, I analysed the agri-food sector and the role of family 

businesses for its development. 

According to the statistics on the agri-food sector, during the past five years the number of 

business entities increased from 2,463 to 3,037 enterprises, with their revenues increasing, as well. 

In 2015, the agricultural sector employed 381,900 persons, while other agriculture-related sectors, 

such as food-processing and production of beverages industries, employed 20,626 and 7,074 

persons, respectively.  
Table 1. Number of employees in the agri-food sector in 2015 compared to 2010 

 

 

 

 

 

 

 
Source: www.statistica.md 

Statistics show that most of the agricultural revenues have a positive trend. 

 
The signing of the Association Agreement and DCFTA is offering now new opportunities to 

export agricultural products to the EU market both as raw material and finished products that have a 

higher added value that can contribute to a faster development of the agri-food sector.  

The Moldovan food-processing industry accounts for about 12% of the GDP, the value of 

processed products in the first half of 2016 amounting to MDL 3,354,437. The market demand for 

agri-food products is fairly stable, but economic and political crises can impact by decreasing the 

purchasing power of the population, which in turn reduces the export volumes and the opportunities 

to attract foreign direct investments (FDIs). 

 

 

 

Agricultural 

sector 

Thousand 

persons 

% 2010 Thousand 

persons 

% 2015 

Formal sector 127.4 40.5 107.1 28.0 

Informal sector 82.3 26.2 117.9 30.9 

Households 105 33.4 156.9 41.1 

http://www.statistica.md/
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Of the total exports in 2015, fresh fruits and vegetables accounted for 12.9%, which is by 

1.4% more than the share in total exports in 2014, while food products export account for only 

0.1%, importing at the same time a share of 1.6% of processed food products. The domestic trade in 

food products accounts for 30.1%, 2% of which represent fresh fruits and vegetables and 0.3% – 

processed fruits and vegetables. This is an indication that there is a high domestic demand that 

could be covered by local producers, however, the population prefers to buy imported products due 

to the quite high prices for domestic products. 

The Government support for export-oriented production has become, in almost all countries, 

a strategic priority for the sustainable development of the economy. Worldwide, the export revenue 

is increasing and the Government tools stimulating the export, and primarily the export of 

processing industry products generating the highest gross value added (GVA), are increasing every 

year. According to international examples, the Government can promote and support the export in 

cooperation with:  

▪ State organisations, divisions and subdivisions of a certain ministry (England, Japan) 

▪ Insurance companies or banks operating on behalf of the Government or by its order 

(Germany, Australia) 

▪ Public organisations or funds providing independent services, but belonging to the state 

(Sweden, Finland) 

▪ Organisations that are the common property of the state and private insurance companies or 

banks (France, Spain) 

▪ Government in cooperation with private insurance companies to cover the frequent risks in 

the area (USA, Switzerland)4 

In international relations, the governments can adopt different types of economic policies, 

such as: 

▪ Autarkic – closed regime, the country does not import/export (North Korea, other countries 

such as Italy, Germany, USA, Romania during certain periods of crisis, war, totalitarian political 

regime); 

▪ Protectionist – protecting the national economy by limiting the import of foreign products, 

customs barriers, rules, prices (spread mainly before the World War II, subsequently phased out by 

international treaties; though, in recent years, the protectionism was manifested by anti-

globalization and anti-immigrant movements, e.g. the Russian embargo for European products); 

                                                            
4 Managementul promovării exportului producției agroalimentare (cazul Republicii Moldova) [Managing the promotion 

of agri-foodproducts export (the case of the Republic of Moldova)]. PhDthesis. Author Aurelia Litvin. Chisinau 2014 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Coreea_de_Nord
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▪ Free trade – characterized by the free movement of goods, capital and people, opened 

borders. A free trade system allows the prices to achieve an optimal production volume; product 

prices do not include the freight, but only the production costs. The mutual reduction of customs 

duties among these parties is the main feature of the free trade areas. (EU states). 

Once the DCFTA was signed, the exports of agri-food products from the Republic of 

Moldova to the EU increased by 10.8%; the exports of sunflower seeds, soy, honey, dried fruits, 

grapes, oil and alcohol registered the most significant growth. Since its adherence to the DCFTA, 

the Republic of Moldova exported on the EU market products and commodities worth over USD 

2.2 billion. During the first three quarters of 2016, the country exported products worth USD 915 

million – an increase in the exports to the EU by 1.7% y-o-y. In 2015, 62.1% of Moldova’s exports 

were directed to the EU markets, while in 2016 — 63.8%; the share of exports to the EU increased 

by 15% compared to 2014. These achievements were obtained in such a short period of time by the 

companies that managed to adjust to the new requirements and to find trade partners for their 

products. At the same time, most agri-food enterprises cannot export because the harvested and 

processed products do not meet the EU standards and requirements. 

The country did not manage to use fully the following quotas: During 9 months of last year 

it exported about 620 tons of fresh apples to EU, worth over USD 200 thousand, though the quota 

was set at 40 thousand tons. About 3 thousand tons of fresh plums, worth USD 898 thousand, 

though the quota was set at 10 thousand tons. About 24 tons of tomatoes, worth USD 11 thousand, 

though the quota was set at 2 thousand tons. No garlic was exported, though the quota was set at 

220 tons. Over 6 thousand tons of fresh table grapes, worth USD 1.6 million, though the tax-free 

quota was set at 10 thousand tons for table grapes. The quota for grape juice was not covered at all 

— it was set at 500 tons of juice, but during January-September 2016 no grape juice was exported. 

 
These results reveal a significant potential of the agri-food sector and enterprises, including 

the family businesses, which, with targeted and substantial Government support and entrepreneurial 

efforts, could increase the competitiveness and revenues. 

Analysing the strengths of the agricultural and agri-food products processing sector, we may 

identify a number of difficulties that hinder the development of processing, packaging and storage 

of agricultural products, such as: lack of appropriate infrastructure, lack of qualified staff, lack of 

knowledge in advanced processing technologies, lack of funds to procure the necessary equipment. 

To put in place all stages of raw materials processing, such as: sorting, calibration, freezing, drying, 

heat processing, packaging etc, family businesses need to make significant financial and 

technological efforts, which impacts the production costs.  

Thus, to identify the role and impact of family businesses on the development of the agri-

food sector the following actions need to be taken: define the family businesses as a viable form of 

entrepreneurial activity; identify the share of this form of activity both at general and sector levels; 

analyse the existing potential and development prospects; identify the support needs; develop and 

implement various assistance tools etc.  

In conclusion we can mention that: 
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▪ The agri-food industry is a strategic sector for the food security of any country, including the 

Republic of Moldova; 

▪ The availability of qualitative natural resources, favourable weather conditions and human 

resources with high development potential are fundamental preconditions for the development and 

extension of the agri-food sector, including the food-processing industry, which currently represents 

12% of the GDP; 

▪ Family businesses can become a major player in ensuring the development and higher 

competitiveness of the agri-food sector, the status of which requires national recognition and 

formalization; 

▪ Currently, the Republic of Moldova is a major provider of agricultural products for foreign 

partners, mainly of row materials with a low value added for the local family businesses, which 

does not contribute to the effective and rapid development of the sector; 

▪ Thanks to the own agricultural raw materials for further processing, possibility to implement 

innovative technologies and potential to attract FDIs, the Republic of Moldova can become a major 

player on the international agri-food market, offering competitive and high quality products; 

▪ The Association Agreement and DCFTA are offering now new opportunities to export 

agricultural products to the EU market both as raw material and finished products that have a higher 

added value that can contribute to a faster and more effective development of both the agri-food 

sector and related businesses; 

▪ The government has a key role in developing this sector by implementing different ways of 

supporting a number of dimensions, such as: infrastructure for development, financial support 

suitable for the needs, access to information and relationships, consultative support, and knowledge 

and skills development support. 
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Abstract 

This paper looks at the environmental dimension of resilience and its implications for human beings. It 

explores the various dimensions of resilience and how it relates to knowledge on personal safety in times of natural 

crisis, patterns of social behavior, gender differences in perceptions and attitudes, disaster preparedness in relation to 

family situation and interconnectivity between resilience and optimism. For this purpose, teachers and students from 

three educational institutions in Moldova were involved in research. This article promotes the idea that climate 

resilience should be nurtured in school. To support the discussion, the paper utilizes the teacher focus groups findings 

on the topic of resilience and climate change education. It also relies on the results of the questionnaire and tests 

applied with students to identify where the gaps are and what the pillars of building climate resilience should be in 

educational settings. 

Key words: life skills, climate resilience, learning 

 

1. Introduction 

This paper looks at the environmental dimension of resilience and its implications for 

human beings. It explores the various dimensions of resilience and how it relates to knowledge on 

personal safety in times of natural crisis, patterns of social behavior, gender differences in 

perceptions and attitudes, disaster preparedness in relation to family situation and interconnectivity 

between resilience and optimism. For this purpose, teachers and students from three educational 

institutions in Moldova were involved in research. This article promotes the idea that climate 

resilience should be nurtured in school. To support the discussion, the paper utilizes the teacher 

focus groups findings on the topic of resilience and climate change education. It also relies on the 

results of the questionnaire and tests applied with students to identify where the gaps are and what 

the pillars of building climate resilience should be in educational settings. 

 

2. The concept of resilience 

In a world of rapid change and shifting priorities, individuals are in strong need to develop a 

sense of groundedness and continuously reinforce their skills to cope with life challenges in 

efficient ways. Along “traditional” personal and interpersonal skills like effective communication, 

cooperation and teamwork, decision making and problem solving etc., new skills such as emotional 

intelligence, resilience, mindfulness etc. emerge that have a significant shaping potential for the 

future of humanity. 

World Health Organization life skills classificationincludes resilience as a decisive 

capability that can help a person mobilize the power within and confront crisis situations. It is part 

of the personal/ emotional skills portfolio along with self-awareness/ mindfulness, coping with 

emotions and stress management. These, along with thinking/cognitive skills and social/ 

interpersonal skills, should help the 21st century youth to achieve their goals and strengthen 

abilities to meet the needs and demands of the present society and be successful in life. 

                                                            
1 Drd., Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea de Stat a Moldovei, Republica Moldova; 

președintă, Institutul de Formare a Capacităților Profesionale, Republica Moldova, damian-timosenco@ifcp.md 
2 Conf. univ. dr. hab., Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea de Stat a Moldovei, Republica 

Moldova, valbodrug@mail.ru 

https://webmail.acadiasi.ro:2096/cpsess4098716591/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=valbodrug%40mail.ru
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Resilience is a transversal concept. In physics, it refers to “the ability of a materials to 

absorb energy when it is deformed and release that energy upon unloading”, in other words the 

ability of an object to return to its original form, position etc., after being bent, compressed, 

stretched, i.e. its elasticity. In biology, “resilience is the capacity of an ecosystem to respond to a 

perturbation of disturbance by resisting damage and recovering quickly”. In economy, it denotes 

“the ability of the economy to cope, recover, and reconstruct after a crisis and therefore to minimize 

losses” (all definitions are cited from Wikipedia). 

Resilience in psychology has known a variety of definitions and interpretations from that of 

being a personal trait, either inherited of developed in challenging circumstances, to a process of 

positive thinking and efficient adaptation in the context of risk and harsh conditions.This is how the 

meaning of resilience has evolved over the last decades (cited by Fletcher & Sarkar): 

“Protective factors which modify, ameliorate or alter a person’s response to some 

environmental hazard that predisposes to a maladaptive outcome” (Rutter, 1987). 

”The process of, capacity for, or outcome of successful adaptation despite challenging or 

threatening circumstances” (Masten, Best, &Garmezy, 1990). 

“A dynamic process encompassing positive adaptation within the context of significant 

adversity” (Luthar et al., 2000). 

“A class of phenomena characterized by good outcomes in spite of serious threats to 

adaptation or development” (Masten, 2001). 

“The personal qualities that enables one to thrive in the face of adversity” (Connor & 

Davidson, 2003). 

“The ability of adults in otherwise normal circumstances who are exposed to an isolated and 

potentially highly disruptive event such as the death of a close relation or a violent or life-

threatening situation to maintain relatively stable, healthy levels of psychological and physical 

functioning, as well as the capacity for generative experiences and positive emotions” (Bonanno, 

2004). 

“Complex repertoire of behavioral tendencies” (Agaibi& Wilson, 2005).  

“The capacity of individuals to cope successfully with significant change, adversity or risk” 

(Lee & Cranford, 2008).  

“An individual’s stability or quick recovery (or even growth) under significant adverse 

conditions” (Leipold&Greve, 2009). 

Resilience is a context-bound construct. Its enhancement relies on protective factors within 

the individual (optimism, flexibility, intelligence, good health), along with those found in families 

(family routines, supportive parents etc.) and communities (child-friendly school, mentoring adults, 

opportunities for meaningful extracurricular activities and pro-social peers). 

Our research builds on the perspective that resilience is an overarching concept or umbrella 

that encompasses many concepts, characteristics and parameters. As stated byBhamra, Dani & 

Burnard, it is a complex blend between the environment/context:climate, cultural, social, economic, 

political, technology; capabilities: adaptability, agility, robustness, connectivity, survivability and 

mitigation actions:change, contingency planning, cooperation, dynamic reorganization and 

evolution. 

 

3. Resilience in the context of climate change 

While psychological resilience has been researchedextensively over the last decades, climate 

resilience is a relatively new concept, applied mainly to ecosystems / communities and refers to a 

set of measures that promote better adaptation capacities of vulnerable regions in terms of 

infrastructure and services for inhabitants.  

“Community resilience is the sustained ability of a community to utilize available resources 

(energy, communication, transportation, food, etc.) to respond to, withstand, and recover from 

adverse situations (e.g. economic collapse to global catastrophic risks)”. (Bosher&Chmutina, 2017) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Community
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication
https://en.wikipedia.org/wiki/Transportation
https://en.wikipedia.org/wiki/Food
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_collapse
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_catastrophic_risks
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“This allows for the adaptation and growth of a community after disaster strikes.” (Fran & 

Stevens, 2008) 

“Communities that are resilient are able to minimize any disaster, making the return to 

normal life as effortless as possible. By implementing a community resilience plan, a community 

can come together and overcome any disaster, while rebuilding physically and economically.” 

(Sharifi, 2016) 

When it comes to individuals, climate resilience has been explored insignificantly, although 

the human dimension is crucial as people remain at the core of (co)habitation on this planet. We 

based our research on the idea that resilient individuals make resilient communities and aimed to 

explore if and how climate resilience can be enhancedas well as the role of educational system in 

this. Climate resilience means educating oneself to accept, adapt, stay positive and take action. 

Climate change education is a new trend and necessity on the policy level within the frames of the 

UN Sustainable Development Goals 2030 as well as in daily life, as frequency of natural disasters 

and extreme weather manifestations have significantly increased over the past years.  

Our definition for the proposed concept is: an individual’s climate resilience is about getting 

ready to face natural adversities, by applying related knowledge and manifesting relevant attitudes 

and behaviors, showing empathy and providing support to peers at the time of crisis, and finally 

recovering successfully and carrying on with one’s life. People cannot prevent extreme natural 

phenomena but they can learn to be more resilient by changing how they perceive challenges and 

adversities.Research has shown that how we think about adversity and opportunity affects our 

success in school and work, our health and longevity, and our risk for depression (Reivich&Shatté, 

2002).A certain thinking approach to life events - based on accurate, flexible and realistic thoughts - 

is crucial to developing resilience.It is thinking patterns that determine resilience - more than 

genetics, more than intelligence, more than any other single factor, social or of any other kind 

(Shatté, 2002).Thinking patterns and attitudes can be shaped through education. 

Education is an essential element of the global response to climate change. Itholds a key role 

not only in diminishing the countries’ contributions to environment deterioration, which is the direct 

cause of climate unbalance, but also in fortifying human capacities to cope with extreme weather, 

adapt their lifestyle and find ways to thrive under the new non-routine circumstances. One way for 

education to contribute to better preparedness for climate change effects would be to develop 

adaptation skills, equip individuals with survival strategies and enhance their psychosocial 

resilience. It is particularly important to start this process early on in the family as well as in the 

school. Even more, due to massive migration & labor mobility, which often leads to family 

disintegration, school becomes a major resource for life skills acquisition and building resilience of 

youth. School should increase ‘climate literacy’ among students, train them how to stay safe, reduce 

vulnerability, boost disaster vigilance, enable informed decision-making and motivate girls and 

boys to adopt sustainable lifestyles. It should focus on supporting and empowering individuals to 

(1) be risk-smart, (2) be prepared and (3) be resilient.In this setting, the role of teachers is crucial, 

first because they have to be resilient themselves and see their resilience building as a continuous 

process, part of their lifelong self-development and second, they have to act as coach, counsellor 

and motivator for the students, structuring learning activities on information, exploration, reflection 

and evaluation dimensions. 

 

4. Methodology 

This paper made use of a small-scale research. The sample consisted of 22 teachers and 120 

students (40% girls and 60% boys) who are part of three educational institutions – Theoretical 

Lyceum Orhei (7 teachers and 50 students), Vocational School in Chisinau (7 teachers and 30 

students) and Gymnasium Balti (8 teachers and 40 students). The students were in the 14-17 age 

range. This sample was chosen because of geographic versatility (rural/urban, north and central 

regions of the country), several types of educational institutions and different social background of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster
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students. All the participants consented to taking part in the research exercise. Information was 

collected from the participants by using focus groups discussions, questionnaires and psychometric 

tests. 

 

5. Discussions and findings 

5.1. Teachers 

What is resilience and is it a new skill to be developed by the educational system? 

The research team organized 3 focus group sessions with the teachers from each of the 

institutions separately.The structured discussions were based on five open-ended questions: 

1) How would you define resilience? 

2) What types of resilience are you familiar with? 

3) How do you see the development of the resiliency competence? 

4) Who should be the main players in assisting to increase resilience of youth? 

5) How do you see the relation between resilience and climate change effects? 

The participants have proven low familiarity with the concept, about 30% were able to 

define coherently the term resilience. When types of resilience were discussed, about 30% teachers 

were able to identify physical resilience as a type and only 10% mentioned psychological resilience, 

other types were absent in discussion. As the understanding of the concept among teachers was low, 

the vision for developing resilience as a new vital life skill was hazy. Some participants stated that 

resilience can be acquiredthrough physical exercise that disciplines both the body and the mind, 

others claimed that resilience comes with time and experience, this being a self-running process that 

takes place organically and no intervention is needed. When questioned about the need of boosting 

resilience in their students, only 20% of the teachers acknowledged that developingresilience in 

youngsters is critical, since they are in a vulnerable and personality shaping stage of their life. The 

remaining 80% claimed that resilience is equally important if not more important for adults, as they 

deal with day-to-day responsibilities, take decisions and are accountable for them. Among the main 

players in resilience boosters, the focus group members mentioned the individual him/herself, 

family, friends, workplace, interest clubs and society with its supportive social institutions. When 

asked whether the school could also be an important player, 2/3 of the teachers answered that 

school is mainly for studying, it should primarily foster academic achievement. The vocational 

school teachers, however, weakly voiced the need to develop resilience as a transversal skill in their 

students, considering that they enter the world of work and adult life upon graduation and resilience 

is part of them being “fit for life”. When the connection of resilience and disaster risk management 

was addressed, the vast majority of participants admitted that this is an issue they have never 

reflected upon even though there is great emphasis on the interaction between human beings and 

environment in modern curricula. When probed about resilient communities, resilient individuals, 

adaptation strategiesand resilient development, the teachers confirmed that for them this is an 

unknown subject and they would need furthervinformation and training on how to integrate these 

aspects in their educational activities. 

 

5.2. Students 

How does climate resilience relate to knowledge, attitudes, gender, family situation 

andoptimism? 

The diagnostic experiment with the students focused on measuring their ‘climate literacy’ in 

terms of knowledge about possible natural hazards and associated risks, rescue rules and 

procedures, gender-based perception of behaviors in case of crisis as well as problem solving skills, 

self-management, adaptability to stress, empathy, care for others, and positive outlook in case of 

extreme events. 
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The results showed that this cohort of students are risk-smart and have a relatively high level 

of knowledge on disaster management measures: overall64%, 68% among boys and 54% among 

girls. These were the observations made:  

▪ The students (only boys) from the vocational school are best informed (70%), this is 

justified by them being older than the others and also coming mainly from rural areas, where natural 

hazards have more dramatic impact because of poorer infrastructure and limited social services 

available; 

▪ Lyceum students also displayed rather high level of knowledge in handling extreme natural 

phenomena: 66% among girls and 68% among boys, which is accounted by increased school 

excellence due to participation in various extracurricular activities and projects on personal safety, 

environment, healthy lifestyle and self-development; 

▪ Gymnasium students have shown an alarming discrepancy between 66% knowledge level in 

boys and only 42% in girls. This gender disparity could be explained by the fact that the attendees 

of this school come from families with vulnerabilities such as poverty, unemployment, substance 

abuse, relationship problems, depression, etc., which more often perpetuate the traditional image of 

men being enduring, strong and good social managers, in charge of prompt actions in times of 

crisis, whereas women are fragile, emotional and dependent on menwhen it comes to physical 

strength and crisis management. This is also the most obvious reason for differences between boys 

and girls in the other two institutions. 

However, this mindset bears significant risks. In case of extreme natural events, each 

individual is responsible for their own decisions and actions taken to survive with minimum moral 

and material damage. Therefore, both boys and girls should have thorough knowledge of dealing 

with an unbalanced climate, particularly girls should be supported and encouraged in learning as 

they are more exposed and more affected by climate change effects, as stated in Mary Robinson 

Foundation report. 

To continue with the insight into the responders’ family situation, we proved by using t-

student method that there is a difference in knowledge and preparedness between youngsters raised 

by single parents and those being brought up in a married-couple family. 
Table 1. Interrelatedness between knowledge level and family situation 

 Knowledge level 

Both parents 16,4819 

Single parent 13,1663 

t 2,297 

p 0,05 

This phenomenon can be explained by the fact that teenagers raised by both parents are 

exposed to more than one viewpoint on the situation, different reactions, thinking and behavioral 

patterns, as well as survival strategies in case of critical situations, which makes them aware of 

more possible ‘scenarios’ and thus better prepared for immediate action than those educated by 

single parents. This line of reasoning is embedded in the constructivist learning theory that explains 

how people acquire knowledge and learn how they construct meaning from their experiences. 

Constructivism as a paradigm posits that learning is an active, contextualized process of 

constructing knowledge rather than just acquiring it in passive ways. The learner is an information 

constructor. People actively create their own subjective representations of objective reality i.e. 

knowledge is constructed based on personal experiences and hypotheses of the environment (Piaget, 

2013). Learners continuously test these hypotheses through social negotiation. Each person has a 

different interpretation and construction of knowledge process. New information is linked to prior 

knowledge, thus mental representations are subjective. The learner is not a blank slate (‘tabula 

rasa’) but brings experiences and cultural factors to a situation (Ertmer& Newby, 1993, Cooper, 

1993). Constructive learning theory thus supports that the more and diverse sources of information, 

and the more ‘living examples’ youngsters have, the more creatively they can construct their own 

understanding of events and design their future actions related to natural hazard management. 
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Another dimension of investigation was to assess how high the students estimate the probability of 

a natural hazard occurrence in their community and the extent to which it could personally 

influence them. The results confirmed that boys tend to underestimate imminent environment 

risksand consider their chances to be affected rather slim whereas girls have a more objective image 

of reality i.e. have higher awareness that climate is undergoing constant change and that this change 

is persistent and mostly destructive. 
Table 2. Comparative results on perception of climate change risks 

Probability of natural disaster in 

your community 

Likeliness of personal impact 

Girls Boys Girls Boys 

54,9% 39,1% 48,9% 37,3% 

The students were asked to rank the character traits, soft skills and attitudes that would be 

needed to cope with natural disaster outcomes. The list given was calmness; patience; spontaneity; 

honesty & integrity; flexibility &adaptability; leadership skills; resilience; responsibility; practical 

mind; emotions control & stress management skills. Calmness and emotions control/stress 

management scored highest (26% and 22%) whereas resilience (3%), flexibility & adaptability 

(3%) and patience (2%) scored lowest. The answers indicateda high degree of self-awareness, 

defined by Goleman as knowing one’s internal states, preferences, strengths and limitsalong with 

reduced self-management capabilities in students that refer to managing ones’ internal states, 

impulses and resources, typical of their age,and based on limited life experience. The finding that 

resilience is an undervalued life skill along with flexibility and adaptability, which are essential 

virtues in a fast changingworld, reinforces the need for amplified focus on them in educational 

contents and settings. 

When required to rateemotions and attitudes they would display in times of natural crisis, 

listed in the questionnaire: anxiety, fear, despair, vigilance, care for others, care for oneself, 

unsafety, panic, fury and responsibility,the students proved a strongly pro-social mindsetby rating 

highest ‘care for others’ (22%), and only 14% ‘care for own wellbeing”, along with lowest – ‘fear’ 

(14%) and ‘unsafety’ (14%), and ‘fury’(3%) and ‘despair’ (2%). Considering “care for 

others’attitude from a gender perspective, girls have shown greater concern for peers (75%), 

accounted by the socially perpetuated maternal instinct, than boys (55%).  

‘Care for others’ and empathy are critical attitudes for synergetic cohabitation of humanity. 

They are considered important elements of the new operating system for the modern world, often 

highlighted as antidote to violence and discrimination, particularly in the context of a globalized, 

networked and multicultural society. Minchin claims that empathy is not only an attitude; it is also a 

skill that can be developed.  

“Empathy is intuitive, but also something, one can develop it, intellectually.” 

Students’ awareness of the need for empathy and care for others is important, however more 

research isneeded to assess to which extent they have developed empathy and manifest the attitude 

of solidarity and caring for others in real life. 

“Care for oneself” is grounded in our primary instincts and according to Maslow, is part of 

the hierarchy of human needs. Maslow's hierarchy is most often displayed as a pyramid. The lowest 

levels of the pyramid are made up of the most basic needs, while the most complex needs are at the 

top of the pyramid.Needs at the bottom of the pyramid are basic physical requirements including the 

need for food, water, sleep, and warmth. Once these lower-level needs have been met, people can 

move on to the next level of needs, which are for safety and security.As people progress up the 

pyramid, needs become increasingly psychological and social. Further up, need for personal esteem 

and feelings of accomplishment take priority. Maslow emphasized the importance of self-

actualization, which is a process of growing and developing as a person in order to achieve 

individual potential. The main highlight is that unless the basic needs are met, including safety, 

humans cannot live a harmonious life and focus on growth, and realization of their life purpose. 
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This priority should be underlying the guiding principles of a school education that means to 

prepare for life. 

Present research has also focused on analyzing the students’ perception of opposite sex 

behavior in case of natural disasters. The results showed that gender stereotypes are still pervasive 

in our culture even though modern society promotes equal opportunities for men and women, 

empowering women in social and professional life, women’s participation in decision-making 

processes, politics etc. There is significant contrast between how boys perceive girls’ behavior in 

times of crisis and how girls view boys’ acting patterns. Girls maintain a positive and masculine 

image of boys, characterized by courage, emotions control, rationality, responsibility and action, 

whereas boys impart an unfavorable and discriminating image of girls, they are regarded as being 

physically and intellectually weak, dependent, chaotic and in need of frequent social support. 
Table 3. Girls’ perspective on boys 

Opinion Students’ comments % girls 

Negative „Boys react with fear, show signs of stress.” 2% 

Neutral „Boys seem strong but can also manifest fear and wekaness; it is quite possible 

that some stay calm in times of trouble and are even brave, others loose their 

wits and get out of control.” 

16% 

Positive „Boys react to difficulties in a calm manner, have a pragmatic mindset, display 

good leadership skills, support and help girls, do not experience fear and show 

responsibility.” 

82% 

Table 4. Boys’ perspective on girls 
Opinion Students’ comments % boys 

Negative „In hard times, girls react with fear and indiffernce towards others. They lose 

control, panic, become unbalanced. Girls ger scared, scream and run away, some 

also faint. Girls are weaker mentally and emotionally than boys and have fits of 

anger and hysteria.” 

74% 

Neutral „Some girls are calm and have rational behavior whereas others are likely to 

panic. Girls act just as boys do, sometimes even better than boys. Not all girls 

panic, depends very much on how knowledgable they are and their personality.” 

16% 

Positive „Girls show self-control and manage their emotions well. They react with 

responsibility, patience and care for others in difficult situations.” 

10% 

Collected data shows that gender bias is still alive and very much anchoredin the patriarchal 

mentality preserved in many societies as well as  reinforced by social media that influences images 

of both sexes. This can be explainedthrough the social theory on the roles that women and men are 

assigned in different socio-cultural contexts. Social role theory, promoted by Eagly and Wood,is 

based on the idea that differences and similarities between men and women arise primarily from the 

distribution of labor in society.  

“In industrialized societies, social roles are organized so that women are more likely than 

men to be homemakers and primary caretakers of children and to hold caretaking jobs in the paid 

economy. In contrast, men are more likely than women to be primary family providers and to 

assume full‐time roles in the paid economy, often ones that involve physical strength, assertiveness, 

or leadership skills.” 

“In daily life, people carry out these roles as they enact specific roles such as parent, 

employee or club member. Since gender roles seem to reflect innate attributes of the two sexes, they 

appear natural and inevitable. With these beliefs, people construct gender roles that respond to 

various cultural and environmental conditions yet appear, for individuals within a society, to be 

stable, inherent properties of men and women.” 

Girls have learned in their families, school, community that boys are smart, strong and good 

leaders; this image they sustain throughout their young life, even if they have not experienced these 

behaviors in the other genderon a personal level. Boys have been educated to believe they are in 

charge (of the class, family, sports/work team etc.), they are expected to take action in challenging 

situations and they have to support women because those are highly emotional, weak, fragile and 

dependent, and these are the social roles both sexes perpetuate. 
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The last aspect that our research reflected was the interdependence between resilience and 

optimism in young people. For this purpose, participants’ resilience was measured using the Brief 

Resilience Scale (BRS) by Smith and optimism was assessed by applying the Life Orientation Test 

Revised (LOT-R) by Scheier& Carver.Optimism was in focus due to having a central role in the life 

of resilient people, as specified by Ong, Bergeman, Bisconti& Wallace. The results generated the 

following findings: 

Boys are more resilient and more optimistic than girls. As formulated earlier in this 

paper,boys’ resilience and self-confidence is boosted by men’s social role of strong individuals, 

responsible leader and good decision makers. Girls are less resilient due to their dependent mindset 

and less optimistic because of their realistic outlook onlife. 

Low resilience does not necessarily trigger low optimism in youngsters. Limited resilience 

does not lead to pessimism. Girls have shown to be less resilient than boys but equally optimistic. 

Resilience is in positive correlation with optimism: the higher the level of resilience in 

youth, the higher the level of optimism. However, there is no direct causal relationship between 

these two variables: resilience does not lead to optimism and viceversa. 

Both resilience and optimism are of complex nature and theconceptual difference between 

the two must be noted. While resilience is a process of growth and transformation, of forging 

psychosocial stamina, very often embedded in small crisis, personal drama, challenging events, 

optimism is a state of mind, a continual attitude, nurtured by positive thinking and hopeful outlook 

to the future. Therefore, optimism can be achieved by being mindful of own thoughts and feelings, 

having an attitude of gratitude, simply by enjoying life and sharing the joy of living with others. It 

can also be spontaneous and temporary. Resilience should be cultivated in time and builds on 

determination and effort. It makes use of inner resources, thrives in a supportive social environment 

and by using self-empowering practices. Resilience requires systematic and multilateral 

development: individuals can be resilient a good part of their life until an unfortunate event happens 

after which they are not able to rebound; also, people can be professionally resilient and personally 

vulnerable, or resilient in personal relations but weak in educational challenges. 

 

6. Conclusions 

1) On resilience 

Resilience is a core life skill for survival and having a fulfilling life. However, teachers and 

students are not aware of its existence and importance, let alone the increasing need to cultivate it. 

Raising awareness on resilience building and its contribution to a healthyand successful life is a 

priority. 

2) On climate resilience 

This paper innovates a new psychosocial competence that would contribute to sustainable 

future for humanity. Climate resilience is a complex competence that refers both to following 

rescue rules and procedures as well as to proving mind agility, problem solving skills, self-

management, adaptability to stress, and positive attitude in case of uncontrollable adversities. 

Individuals need to develop this competence in order to better cope with the extreme weather 

phenomena and ensure one of human basic needs, safety, and the earlier nurturing of climate 

resilience starts, the better.  

3) On climate resilience in education 

Climate resilience is a cumulative result of knowledge, attitudes and values, behaviors and 

experience emerging fromdifferent contexts: family, school, society. Education is crucial for 

equipping young generation with skills to cope with climate change effects, learning to adapt 

lifestyles and developing into resilient adults. School is the main agent of change in this respect, as 

many families are nowadays exposed to high levels of daily stress and less functional due to poverty 

and increased migration. Therefore, it is at school that youth can acquire safe practices and shape 

resilient thinking patterns. 
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Our findings show that while knowledge level among students is high, the right attitudes for 

a resilient mindset are not in place, and gender stereotypes in the context of crisis situations are 

strong. Education should address these dimensionsin a systematic manner. 
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Abstract 

Countering the money laundering phenomenon involves a number of basic steps, including preventing, 

detecting, investigating and tracing goods, enforcing seizure, and eventually recovering funds or money-laundering 

assets. Depending on circumstances, at local level, this complex process may involve a number of competent 

authorities, including the Prevention and Combating of Money Laundering Service, the National Bank of Moldova, the 

State Tax Service, the Customs Service and other specialized authorities such as the protection of the law and the 

prosecution bodies. Within anti-money laundering process, each competent authority may have specific information or 

tasks that can increase the potential of other authorities to analyze or investigate money-laundering or related offenses. 

This makes co-operation between relevant institutions particularly important and beneficial. Different forms of 

cooperation can be used in parallel, and the use of a form does not automatically involve the exclusion of another. This 

Article focuses on the basics of the inter-institutional cooperation process, on factors such as identifiable contact points 

for information exchange and cooperation, as well as on a clear understanding of the types of information and skills 

that each authority has in part. Any such cooperation must be in accordance with local law and must be constructed in 

such a way as to prevent any abuse of power. In addition, depending on the institutions involved in the anti-money 

laundering and anti-money laundering regime, the various cooperation mechanisms described in this article may be 

used. 

Key words: interinstitutional cooperation, information exchange, money laundering 

JEL: Е42, G1, G2, K4, K14 

 

1. Introducere 

O formă comună și răspîndită de cooperare este schimbul de informații. Pe parcursul 

activității lor, direferite instituții colectează, prelucrează și păstrează informații privind persoane 

fizice, companii și tranzacții care pot fi direct folosite în activitățile altor instituții pentru a preveni 

și combate la diferite etape fenomenul de spălarea banilor. 

Shimbul de informații efectuat într-o manieră adecvată și eficientă poate fi folosită pentru a 

preveni și detecta neajunsuri, incălcări, infracțiuni, dar și pentru a identifica probe care pot conduce 

spre noi investigații sau pentru a oferi suport investigațiilor în proces de desfășurare. În anumite 

cazuri informațiile pot fi obținute indirect, în special în situația în care informația este de natura 

specifică cum ar fi de exemplu informațiile deținute de Banca Națională a Moldovei (BNM) care 

pot cuprinde numărul conturilor bancare deschise de către o persoană fizică sau juridică, rulajele 

conturilor în diferite valute, tranzacțiile transfrontaliere sau relațiile de afaceri cu partenerii locali 

sau străini, ori informațiile deținute de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) care pot include date privind 

contribuțiile la buget pe categorii distincte de impozite și taxe, prezența sau lipsa datoriilor la buget, 

evoluția plăților TVA sau rambursarea acestora pentru o anumită perioadă de timp ș.a. În alte cazuri 

capacitatea de a recepționa și prelucra informații de la alte instituții, poate reduce dublarea efortului 

de către alte autorități pentru obținerea cu forțe proprii a unor astfel de date, sporirea vitezei de 

prelucrare și analiză, iar în anumite cazuri reducerea costului de efectuare a controalelor sau 

investigațiilor, care în final se manifestă prin sancțiuni administrative sau urmăriri penale mai 

eficiente și rapite, cît și majorarea probabilității ca beneficiile obținute în urma încălcărilor sau 

infracțiunilor să fie recuperate. 

În plus, schimbul de informații poate fi folosit pentru a identifica noi aspecte ale 

controalelor sau investigațiilor existente, cum ar fi în cazul unui control administrativ pe teren la o 

bancă comercială în urma căruia sunt identificate acțiuni de legalizare a mijloacelor bănești sau a 

                                                            
1 Drd., Academia de Studii Economice a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova, andrusceac@gmail.com 



 96 

unei investigații de evaziune fiscală care deconspiră alte încălcări sau activități infracționale cu 

implicarea etapei de spălare a banilor. Utilizarea informației din diferite surse poate spori 

ințelegerea inspectorilor autorităților de supraveghere cum ar BNM sau a ofițerilor de investigații 

din cadrul unei agențiilor de aplicare a legii privind o anumită încălcare sau privind activitatea unei 

persoane bănuite, astfel mărind efectul pozitiv al informațiilor obținute. În special mecanismele de 

schimb de informații pot fi folosite pentru a dezvolta relații de parteneriat între instituții și între 

persoanele chee ale acestor instituții, ce poate deveni folositor pentru dezvoltarea formelor moderne 

de cooperare inter-instituțională. 

 

2. Baza normativă internațională și națională care reglementează activitatea în domeniu 

Pentru a asigura o cooperare resușită și un schimb de informații eficient este necesară 

existența unei baze legale relevante. Baza legală privind cooperarea și schimbul de informații poate 

lua diferite forme, de exemplu: 

▪ legislația primară de obicei asigură cadrul de bază pentru cooperare. Astfel poate fi indicat 

explicit ca o instituție să partajeze anumite tipuri de informații în circumstanțe specifice, sau în 

general oferind posibilitatea pentru a partaja informația între instituții, dar cu mici excepții. 

▪ în cazurile permise de legislație, instituțiile pot semna acorduri bilaterale sau 

memorandumuri de înțelegere, prin care acestea acceptă să ofere anumite informații în cazurile în 

care acest lucru este relevant pentru activitățile altei instituții. Sus-numitele memorandumuri de 

obicei conțin detalii privind tiputile de informații care urmează a fi oferite, în situațiile în care va 

avea loc un schimb de informații, cît și orice restricție privind shimbul de date, cum ar fi faptul că 

informația poate fi folosită doar pentru anumite scopuri (de exemplu doar în scopul prevenirii și 

combaterii spălării banilor). Memorandumurile pot include și alte cerințe acceptate de instituții, cum 

ar fi forma cererilor de informațiisau a datelor privind persoanele competente care sunt autorizate să 

lucreze cu astfel de cereri, termenii sau perioadele limită, cerințe suplimentare față de autoritatea 

care recepționează informația,cerința de a furniza un feedback privind rezultatele analizelor în care 

au fost folosite informațiile furnizate.2 

Cooperarea și coordonarea inter-instituțională în domeniul prevenirii și combaterii spălării 

banilor este reglementată în primul rînd de “Standardele internaționale privind combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului și proliferării” descrise în cele 40 de Recomandări ale Grupului de 

Acțiune Financiară Internațională (FATF) și anume de Recomandarea nr. 2 Cooperarea și 

coordonarea națională, dar care însă se răsfrînge indirect asupra altor 30 de recomandări. Astfel 

R.2 prevede că: 

„Țările trebuie să dispună de politici naționale privind prevenirea și combaterea spălării 

banilor și finanțării terorizmului (PCSB/FT), create în corespundere cu riscurile identificate, care 

trebuie revizuite periodic și care trebuie să desemneze o autoritate responsabilă sau să dispună de un 

mecanism de coordonare sau un alt mecanism care să fie responsabil pentru aceste politici. 

Țările trebuie să asigure că factorii de decizie, Unitatea de Informații Financiare (UIF), 

agențiile de aplicare a legii, supraveghetorii și alte autorități competente, la nivel operational și la 

nivel de factori de decizie, dispun de mecanisme eficiente care să le permite să coopereze și, dacă 

este cazul, să coordoneze și să facă schimb de informații pe plan local cu privire la dezvoltarea și 

punerea în aplicare a politicilor și activităților de combatere a spălării banilor, a finanțării 

terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.Aceasta trebuie să includă 

cooperarea și coordonarea între autoritățile relevante pentru a asigura compatibilitatea cerințelor de 

PCSB/FT cu regulile privind protecția datelor, confidențialitatea și cu alte prevederi similare (de 

exemplu, securitatea/localizarea datelor).”3 
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Pe de altă parte în paralel cu prevederile standardelor internaționale, posibilitatea de a 

dezvolta și aplica în practică un mecanism de cooperare și schimb de informații la nivel national 

este expres indicat în art. 17 „Cooperarea națională și internațională” aliniatele (1)-(3) din Legea 

nr.308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului” (în continuare Legea nr.308/2017) cu următorul conținut: 

„Articolul 17. Cooperarea națională și internațională 

(1) Cooperarea națională și internațională în domeniul prevenirii și combaterii spălării 

banilor și finanțării terorismului se desfășoară pe principiul asistenței reciproce, conform legislației 

Republicii Moldova, în baza acordurilor de colaborare și a tratatelor internaționale la care Republica 

Moldova este parte. 

(2) Cooperarea națională este asigurată: 

a) la nivel operațional – între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, organele 

cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, organele de drept, judiciare și alte autorități 

competente; 

b) la nivel de politici și programe – între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării 

Banilor, Guvern, Parlament, autoritățile competente, precum și asociațiile de profil. 

(3) Schimbul informațional dintre Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și 

organele de drept se efectuează prin intermediul unui ofițer de legătură, în condițiile respectării 

prezentei legi. Procedura de obținere și prelucrare a informațiilor este reglementată printr-un ordin 

interdepartamental comun.”4 

Este important de menționat că anterior, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.308/2017, 

precedenta lege care reglementa activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării 

terorismului (Legea nr.190-XVI din 26.07.2007)5 nu conținea prevederi specifice privind modul sau 

maniera de stabilire a cooperării sau schimbului de informații la nivel național între instituțiile 

implicate direct sau indirect în regimul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării 

terorismului. 

Pentru prima dată cooperarea inter-instituțională la nivel național în domeniul prevenirii și 

combaterii spălării banilor și finanțării terorismului a fost introdusă în circuitul legislativ din 

Republica Moldova odată cu intrarea în vigoare la 26.07.2013 a Planului de acțiuni a Strategiei 

naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terrorismului pentru anii 2013-

2017 adoptat de către Parlamentul Republicii Moldova prin Legea. Nr. 130 din 06 iunie 2013. 

Scopul de bază al acestei Strategii, pentru o perioadă de 5 ani, a constat în identificarea şi reducerea 

vulnerabilităţii sectoarelor financiar-bancare şi nebancare faţă de riscul spălării banilor şi finanţării 

terorismului prin prisma respectării standardelor internaţionale în domeniu. În acest sens 

instrumentul de aplicare al Strategiei a fost Planul de acţiuni. Totodată, din punct de vedere tehnic 

au fost stabilite patru obiective strategice: printre care și obiectivul strategic nr. 3 Asigurarea 

cooperării naţionale şi internaţionale. Pentru realizarea obiectivelor propuse au fost antrenate 13 

autorităţi publice şi instituţii responsabile de realizarea Planului de acţiuni cu toate acestea 

obiectivul strategic nr. 3 a fost mai mult orientat spre cooperarea internațională în special cu Unități 

de Informații Financiare din alte state.6 

 

 

 

                                                            
4 Legea nr.308 din 22.12.2017 (Publicat: 23.02.2018 în MO nr.58-66, art.133, data intrării în vigoare 23.02.2018) Cu 

privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, art.17 alin.(1)-(3). 
5 Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 (Publicat: 07.09.2007 în MO nr.141-145, data intrării în vigoare 07.09.2007) Cu 

privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. 
6 Legea nr.130 din 06.06.2013 (Publicată: 26.07.2013 în MO no.161-166) pentru aprobarea Strategiei naționale de 

prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și a planului de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei. 
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3. Evaluarea națională a riscurilor de spalare a banilor și finanțare a terorismului 

Realizarea primei evaluări naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării 

terorismului a fost posibilă doar urmare a consolidării eforturilor autorităţilor naţionale şi asistenţei 

Băncii Mondiale, care a elaborat metodologia de evaluare în domeniu. Astfel, la solicitarea 

asistenţei tehnice, adresate Băncii Mondiale şi confirmării finanţării acesteia în noiembrie 2013, 

prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 09.10.2015, a fost iniţiat procesul de evaluare naţională a 

riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului. În conformitate cu Hotărârea 

Guvernului, a fost instituit grupul de lucru, format din liderii următoarelor instituţii naţionale: 

Procuratura Generală, Serviciul de Informaţie şi Securitate, Banca Naţională a Moldovei, Comisia 

Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, Inspecţia Financiară, Biroul Naţional de 

Statistică şi Centrul Naţional Anticorupţie. Coordonator al procesului de evaluare naţională a 

riscurilor a fost desemnat Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din cadrul 

Centrului Național Anticorupție. La momentul inițierii acestui exercițiu au fost desemnați 64 de 

participanți reprezentanți ai instituțiilor sus-menționate.  

Este important de menționat că odată cu lansarea acestui proiect au fost obținute 2 rezultate 

majore: 

▪ a fost lansată prima evaluare națională a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării 

terorismului din Republica Moldova care urma să aducă rezultate considerabile privind identificarea 

vulnerabilităților și pericolelor de spălarea a banilor și finanțării terorismului la nivel național, 

▪ la momentul lansării acestui exercițiu autoritățile din Republica Moldova care erau implicate 

direct sau indirect în activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului 

sau întîlnit pentru prima dată față în față într-un format atît de extins. Acest eveniment sa 

transformat astfel într-un exercițiu de cooperare inter-instituțională de anvergură majoră care sa 

extins pe un termen de aproximativ 3 ani. 

Este important de a constata că primul exemplu național de cooperare și coordonare la nivel 

național cu implicare a 14 instituții ale statului și 64 de participanți permanenți sa desfășurat anume 

în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, grupul de 

lucru instituit a avut sarcina de a colecta date şi informaţii statistice, a prelucra, analiza şi consolida 

datele şi informaţiile primite, de a participa la treningurile, organizate de Banca Mondială, de a 

asigura colaborarea cu instituţiile implicate, precum şi de a prezenta, trimestrial, informaţii privind 

realizarea sarcinilor atribuite în conformitate cu metodologia de evaluare. 
Fig. 1. Pricipalele instituții de stat implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului 

 
Sursa: Elaborat de autor 
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În perioada noiembrie 2015 - decembrie 2016, autorităţile naţionale, în colaborare cu 

experţii Băncii Mondiale, au organizat două şedinţe de instruire şi coordonare, fiind formate 7 

grupuri naţionale de lucru. Grupurile de lucru au fost formate din reprezentanţi ai instituţiilor 

naţionale şi ai sectorului privat, printre care: Asociaţia Băncilor, Asociaţia Obştească ”Uniunea 

Asiguratorilor”, Uniunea Notarilor, delegaţi ai pieţei valorilor mobiliare, Biroului Naţional al 

Asiguratorilor de Autovehicule, Bursei de Valori şi Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare. În 

calitate de lideri de grup au fost desemnaţi reprezentanţii Procuraturii Generale, Băncii Naţionale a 

Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării 

Banilor, care au completat modulele cu datele colectate, fiind asistaţi de experţii Băncii Mondiale 

prin video conferinţe, trening şi colaborare prin e-mail.7 Astfel ca rezultat al evaluării naționale a 

riscurilor și a experiențelor de colaborare anterioare în baza competențelor instituționale distincte au 

fost puse în evidență 10 instituții, prezentate în Figura 1, care la moment reprezintă pilonii 

instituționali al regimului național de prevenire și combaterea spălării banilor și finanțarea 

terorismului. 

Astfel, pentru a reduce riscurile aferente vulnerabilităților naționale și pentru a ajusta cadrul 

normativ în vederea facilitării procesului de prevenire și combatere a spălării banilor Planul de 

Acțiuni aferent evaluării naționale a riscurilor prevede pentru anul 2018 o serie de măsuri care au 

menirea de a spori cooperarea dintre Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și 

agențiile de aplicare a legii, printre care se numără și următoarele activități: 
Tabelul 1. Măsuri de sporire a cooperării dintre SPCSB și agențiile de aplicare a legii 

1. Desemnarea unui reprezentant responsabil al autorităţilor implicate în procesul de prevenire și combatere a 

finanțării terorismului pentru interacţiunea cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. 

2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea investigațiilor financiare de către toate 

organele de drept. 

3. Organizarea procesului de instruire comună cu reprezentanţii autorităţilor implicate în procesul de prevenire 

și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, cu participarea experţilor internaţionali în domeniu. 

4. Ajustarea cadrului normativ în vederea facilitării procesului de cooperare la nivel naţional, inclusiv prin 

revizuirea acordurilor bilaterale de cooperare. 

De asemenea pentru a înlătura cooperarea lacunară și pentru a limita cooperarea inter-

instituțională redusă sa propus îmbunătățirea dialogului dintre instituțiile naționale responsabilite de 

domeniul financiar bancar și financiar nebancar prin următoarele măsuri:8 
Tabelul 2. Măsuri de sporire a cooperării dintre SPCSB și instituțiile responsabile de domeniul financiar 

bancar și financiar de nebancar 
1. Crearea Centrului de Analiză a Riscurilor de către Banca Națională a Moldovei și Serviciul Prevenirea şi 

Combaterea Spălării Banilor, în scopul consolidării cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării 

banilor și finanțării terorismului. 

2. Organizarea instruirilor și seminarelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării 

terorismului atît pentru reprezentanții entităților raportoare, cît și pentru angajații autorităților competente de 

supraveghere, cu implicarea experţilor străini calificaţi în domeniu. 

3. Încheierea acordurilor de cooperare cu autoritățile competente naționale și în scopul facilitării schimbului de 

informații aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. 

4. Elaborarea unui mecanism ce ar facilita schimbul de informații în domeniul prevenirii și combaterii spălării 

banilor și finanțării terorismului. 

 

4. Modele de cooperare și schimb de informații 

În general există 4 tipuri principale de cooperare instituțională în ceea ce privește schimbul 

de informații între diferite autorități, acestea pot fi grupate după cum urmează: 

▪ accesul direct la informațiile conținute în evidențele și bazele de date ale unei instituții. 

Aceasta poate include accesul direct la masive de date sau la date neprelucrate pentru evaluarea 

                                                            
7 Raport privind evaluarea națională a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, Chișinău, 2017, 

p.6-7. 
8 Hotărîrea de Guvern nr.791 din 11.10.2017 (Publicat: 13.10.2017 în MO nr.360-363) pentru aprobarea Planului de 

acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2017-2019. 
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riscurilor ori pentru analize operaționale, cît și drepturi specifice de acces la o anumită înscriere sau 

un fișier. 

▪ obligația de a furniza informații în regim automat (la intervale prestabilite) sau spontan 

(ocazional cînd informația relevantă este identificată), în mod normal acest schimb are loc în cazul 

în care categoriile de astfel de informații sunt predefinite (în anumite cazuri exprimate ca obligații 

de raportare). 

▪ posibilitatea, dar nu și obligația de a furniza informații spontan în dependență de informațiile 

obținute. 

▪ obligația sau posibilitate de a furniza informații, dar numai ca răspuns la cereri specifice 

care sunt transmise de la caz la caz. Diferite forme de schimb de informații pot fi eficiente în 

diferite contexte. De exemplu: 

▪ unde informația este potrivită pentru a fi folosită în analize și evaluări de risc de nivel înalt, 

accesul direct, automat sau schimbul spontan de informații poate deveni cel mai eficient instrument. 

Din punc de vedere operațional, această formă ar fi cea mai reușită dacă tipurile de informații care 

urmează a fi oferite sunt clar definite și pot fi automatizate. Aceste informații pot de asemenea să 

ofere asistență în detectarea încălcărilor necunoscute pînă acum. Pregătirea privind folosirea 

accesului direct, cît și securitatea sporită pentru a asigura confidențialitatea și protecția datelor în 

acest caz va avea un caracter obligator. 

▪ transmiterea discretă și spontană a informației poate fi foarte eficientă în cazul în care există 

relații de cooperare de lungă durată între instituțiile implicate în proces și unde există o înțelegere 

clară unde informația poate fi folositoare în cadrul activităților instituției care recepționează 

informația. Ca și accesul direct sau schimbul automatizat acest tip de schimb de informațiipoate 

ajuta la alertarea unei instituții privind o încălcare gravă sau o activitate criminală necunoscută pînă 

acum. Aceasta ar trebui să includă cel puțin schimbul spontan de informații cu organele de forță cu 

privire la suspiciuni sau crime grave, inclusiv mituirea, evaziunea fiscală, spălarea banilor sau 

finanțarea terorismului. 

▪ cînd informația necesară este foarte specifică sau trebuie transmisă într-o anumită formă, 

informațiile detaliate privind cererea sau accesul direct la un anumit dosar poate fi cel mai potrivit 

mecanism. Acest lucru este probabil cel mai relevant atunci când un control administrativ sau o 

anchetă se află într-un stadiu avansat, iar instituția care efectuează controlul sau investighează cazul 

are deja informații suficiente pentru a furniza date în baza cererii. 

Luînd în considerare gama vastă de tehnici de analiză și diseminare a informațiilor, poate 

deveni mult mai eficient dacă cea mai variată gamă de date este disponibilă pentru a fi partajată. Cu 

toate acestea indiferent de tipul de informații care sunt folosite, este important de a păstra 

confidențialitatea informației și integritatea efortului depus de către alte instituții în conformitate cu 

legislația locală. Aceasta va include de asemenea setarea unor parametri clari privind modul în care 

persoanele pot accesa informația și pentru ce scopuri, cît și construirea unui mechanism de 

guvernanță care va sigura faptul că informația este folosită într-o manieră corectă. 

Există și o altă serie de strategii care includcooperarea și coordonarea locală dintre autorități, 

printre acestea se numără și: 

▪ diseminarea informațiilor strategice cum ar fi notele informative sau analitice privind 

potențiale riscuri, vulnerabilități sau pericole de spălare a banilor. 

▪ crearea de comitete comune pentru a coordona politicile în domenii de responsabilitate 

comune. 

▪ crearea grupurilor de lucru inter-departamentale pentru verificare, analizarea sau 

investigarea încălcălcărilor sau infracțiunilor de spălare a banilor și a crimelor asociate. 

▪ crearea punctelor de contact în cadrul instituțiilor publice responsabile de domeniul 

prevenirii și combaterii spălării banilor pentru a facilita procesul de cooperare, inclusiv la nivel 

neformal (interpersonal). 
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▪ ședințe inter-instituționale și sesiuni de pregătire privind tendințele de dezvoltare a 

încălcărilor și infracțiunilor de spălare a banilor, ghidarea necesară privind tehnicile de analiză și 

verificare a încălcărilor și cele mai bune practici în administrarea cazurilor.  

În contextul celor spuse mai sus, pot fi distinse anumite exemple unde cooperarea inter-

instituțională sa soldat cu succes la nivel local fiind obținute următoarele rezultate: 

Identificarea tipologiilor de legalizare a mijloacelor bănești prin intermediul cardurilor 

bancare și a documentelor de evidență contabilă falsificate. 

Deconspiratea schemelor de evaziune fiscală și eliberarea mijloacelor bănești în numerar 

prin intermediul actelor de achiziție a produselor agricole. 

Stabilirea tipologiilor de spălare a banilor de către grupări internaționale prin tranzitarea 

sistemului bancar autohton cu legalizarea fondurilor provenite din contrabandă și evaziune fiscală 

cu ajutorul companiilor fictive și a documentelor false. 

Identificarea schemelor de eschivare de la achitarea drepturilor de import cît și micşorarea 

valorii reale a mărfurilor în scopul minimizării plăţii TVA la import, cu eliberarea mijloacelor 

financiare obținute prin intermediul ATM din Republica Moldova. 

De asemenea este important de menționat că autoritățile competente trebuie să dețină acces 

rapid la informații adecvate, exacte și actualizate privind beneficiarii efectivi și structra de 

proprietate și control ale persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali din Republica 

Moldova. Astfel Registrul beneficiarilor efectivi creat și ținut de către Agenția Servicii Publice are 

sarcina de oferi un mecanism prin care va fi posibilă accesarea informațiilor despre beneficiarii 

efectivi într-o manieră accesibilă, rapidă și sistematizată. Indiferent de modul în care Agenția 

Servicii Publice va crea și gestiona registrul beneficiarilor efectivi aceasta trebuie să asigure că 

persoanele juridice și întreprinzătorii individuali cooperează în cea mai mare măsură posibilă pentru 

a determina beneficiarii efectivi proprii și că acestă informație este exactă și actualizată ori de cîte 

ori apar schimbări esențiale.9 

 

5. Date statistice privind interacțiunea cu instituțiile naționale 

Reieșind din faptul, că cele mai complexe tipologii și scheme de deghizare a originii 

bunurilor, implică tranzacții cu entități din diferite jurisdicții, precum și zone off-shore, cooperarea 

continuă bazată pe un schimb operativ de informații cu serviciile specializate din Republica 

Moldova. 

Astfel, în cadrul cooperării la nivel național, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării 

Banilor a acordat suportul informaţional necesar altor autorităţi implicate în regimul de prevenire și 

combatere a spălării banilor, după cum urmează: 

▪ Ministerului Afacerilor Interne au fost remise 81 note analitice în privinţa a 644 persoane 

fizice autohtone, 13 persoane fizice străine şi 123 persoane juridice autohtone. 

▪ Serviciului de Informaţii şi Securitate au fost remise 44 note analitice în privinţa a 185 

persoane fizice autohtone, 27 persoane fizice străine,14 persoane juridice autohtone şi 8 persoane 

juridice străine. 

▪ Procuraturii Generale au fost remise 12 note analitice în privinţa a 26 persoane fizice 

autohtone, 37 persoane fizice străine şi 16 persoane juridice autohtone. 

▪ Procuraturii pentru combaterea criminalităţii organizate şi cauze speciale au fost remise 6 

note analitice în privinţa a 75 persoane fizice autohtone şi 65 persoane juridice autohtone. 

▪ Procuraturii anticorupţie au fost remise 69 note analitice în privinţa a 211 persoane fizice 

autohtone, 12 persoane fizice străine, 127 persoane juridice autohtone şi 33 persoane juridice 

străine. 

                                                            
9 FATF (2016-2017). Consolidated FATF Standards on Information Sharing, Paris 2017, p. 7. 
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▪ Centrului Naţional Anticorupţie au fost remise 61 note analitice în privinţa a 158 persoane 

fizice autohtone şi 88 persoane juridice autohtone, fiind transmise 69 solicitări către instituţiile 

bancare autohtone. 

▪ Băncii Naţionale a Moldovei au fost remise 50 note analitice în privinţa a 23 persoane fizice 

autohtone şi 43 persoane juridice autohtone. 

▪ Serviciului Fiscal de Stat au fost remise 11 note analitice în privinţa a 4 persoane fizice 

autohtone şi 8 persoane juridice autohtone. 

▪ Serviciului Vamal au fost remise 3 note analitice în privinţa a 4 persoane fizice.10 

 

6. Concluzii 

1) Cooperarea inter-instituțională la nivel national și schimbul de informații relevante între 

instituțiile publice specializate reprezintă piatra de temelie a unui cadru normativ și institutional 

eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Comunicarea 

permanentă la nivel local prin folosirea mecanismelor de cooperare și schimb de informații aduce 

inevitabil la obținerea valorii adaugate în activitatea instituțiilor implicate. 

2) Ca rezultat al efectuării evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și 

finanțării terorismului au fost identificate o serie de neajunsuri sistemice, printre care se numără și 

cooperarea lacunară între instituțiile implicate în activități de prevenirea și combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului la nivel local. Astfel, la momentul actual instituțiile publice 

responsabile depun eforturi consecutive pentru a minimiza riscurile, vulnerabilitățile și pericolele 

legate de cooperarea și coordonarea inter-instituțională la nivel local printr-o serie de mecanisme 

care au menirea să consolideze capacitatea generală a participanților de a schimba informații și de a 

coopera pe diferite dimensiuni. 

3) Un rol important în consolidarea procesului de cooperare îl are Serviciul Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor ca organ responsabil de coordonarea politicilor și activităților în 

domeniu. Odată cu implementarea celei de-a 4 Directive UE în domeniul prevenirii și combaterii 

spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova, Serviciului îi revine un șir de 

atribuții suplimentare care pot fi realizate doar prin dezvoltarea continuă a mecanismului de 

cooperare inter-instituțională la nivel operațional, tactic și strategic.  

 

7. Recomandări 

1) Este necesar de a asigura în continuare un sistem în care prevederile legale cu privire la 

secretul comercial, bancar, fiscal, profesional sau datele cu caracter personal nu poate servi drept 

obstacol pentru accesarea în orice formă sau recepționarea informației în scopul executării 

prevederilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către 

SPCSB, autoritățile de supraveghere, agențiile de aplicare a legii și alte instituții competente. 

2) În conformitate cu Planul de Acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor 

și finanțării terorismului pentru anii 2017-2019 aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.791 din 

11.10.2017urmează a fi aplicate următoarele măsuri. 

a) Crearea Centrului de Analiză a Riscurilor ca organ inter-instituțional,colegial, consultativ, 

independent, cu statut permanent constituit din reprezentanţii  Serviciului Prevenirea și Combaterea 

Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţii Financiare, Serviciul 

Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Ministerul Finanţelor și alte autorități competente, cu scopul 

efectuării analizei strategice a riscurilor sistemice, monitorizării instituţiilor membre privind 

implementarea prevederilor politicilor strategice în domeniu, analizei rezultatelor anuale 

instituţionale la componenta de prevenire şi combatere a spălări banilor şi finanţării terorismului. 

                                                            
10 Raportul anual de activitate al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru anul 2017, Chișinău 

2017, p.40. 
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b) Crearea în cadrul SPCSB a Rețelei Ofițerilor de Legătură care va avea menirea să ofere 

acces securizat și restricționat colaboratorilor special desemnați ale agențiilor de aplicare a legii și 

organelor procuraturii la informații relevante din baza de date centralizată a SPCSB, în scopul 

eficientizării efectuării investigațiilor și urmăririi penale și combaterii infracțiunilor de spălare a 

banilor. 

3) În conformitate cu art.14 alin.(1) din Legea nr.308/2017 este necesar de a asigura în 

continuare crearea cadrului legislativ și instituțional pentru dezvoltarea Registrului beneficiarilor 

efectivi ai persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali din Republica Moldova administrat 

de către Agenția Servicii Publice. Astfel Registrul beneficiarilor efectivi are menirea de a oferi un 

mecanism prin care va fi posibilă accesarea informațiilor despre beneficiarii efectivi într-o manieră 

accesibilă, rapidă și sistematizată de către autoritățile competente și alte persoane autorizate. 

4) În conformitate cu art.14 alin.(2) din Legea nr.308/2017 este important de a continua 

procesul de creare, gestionare, dezvoltare și actualizare a Registrului conturilor de plăți și bancare 

ale persoanelor fizice și juridice de către Servicul Fiscal de Stat, cît și de a asigura un mecanism 

eficient de accesare și sortare a datelor și informațiilor conținute într-un regim operativ și securizat 

de către organele competent și alte persoane autorizate. 

5) Instituțiile publice care fac parte din regimul de prevenire și combatere a spălării banilor și 

finanțării terorismului ar avea de beneficiat din urma creării comitetelor sau platformelor inter-

instituționale de cooperare și coodonare a activităților comune cu statut permanent sau periodic, în 

special pentru a administra obiectivele pe termen lung stabilite de strategiile naționale relevante. 

6) Experiența internațională în domeniu confirmă faptul că grupurile de lucru comune create 

prin ordine inter-departamentale sunt un instrument eficient pentru verificare, analizarea sau 

investigarea încălcălcărilor sau infracțiunilor de spălare a banilor. 

7) Indiferent de formele de cooperare folosite între instituțiile publice responsabile de 

implementarea activităților de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului un 

accent important trebuie pus pe asigurarea securității informației și confidențialității prin aplicarea 

măsurilor de corespunzătoare și prin limitarea accesului la informații cu caracter restricționat.  
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Abstract 

Biodiversity of mountainous regions are the core elements of the environmental and sustainable development 

policies, the difficulties and problems encountered by these areas in adjusting to the new climate changes requiring 

adequate and target supported measures. The mountains belong, as a rule, to environmental geography but, just the 

same, they may be analysed also from the economic, social, cultural viewpoint, etc. as their multi-disciplinary nature is 

acknowledged both in the academic milieu but also by the decision factors involved in territorial development policy.  

Recently, the New Economic Geography  considers economic and social development of mountain regions of 

particular importance: mountain areas are important sources for raw materials and materials necessary for basic 

output and consumption (agriculture, industry, services) and the main resource of biodiversity. From the economic 

point of view, mountain add a specific value all of the products and process,  but the more for local  communities. 

The present paper provides a broad image of the relationship between the biodiversity of the mountain area 

and the implications of its economic and social development by resorting foremost to national and international 

documentary sources. 

Key words: biodiversity, mountain area, natural heritage, sustainable development, local communities 
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1. Introducere 

La nivel global, zonele montane dețin 22% din suprafața globului (32 millioane km2) și 13% 

din populația lumii (915 milioane locuitori). În același timp, 70% din populația rurală locuiește în 

zone montane.  

Datorită frumuseților unice pe care le găzduiesc, zonele montane reprezintă surse principale 

de biodiversitate, multe dintre ele fiind declarate Arii protejate. Astfel, 25% din totalul regiunile 

montane acoperite cu munți sunt incluse în această categorie, ele fiind lăcașul permanent al multor 

specii rare de faună și floră, relicte sau periclitate2 (Blyth et al., 2002) sau formând habitate unice, 

coridoare de adăpost (ecologic) pentru speciile forestiere etc. (Körner & Ohsawa, 2005). Regiunile 

montane furniează 60% din rezerva biosferei, contribuie cu 20% la activitățile de turism global. 

Acestea sunt acoperite în proporție de 23% cu păduri. 

Din perspectivă economică, acestea joacă un rol cheie în dezvoltarea localităților, fiind unul 

din furnizorii de bază de bunuri și servicii. În evoluția lor, zonele montane au înregistrat o 

dezvoltare parțială, uneori fiind marginalizate, alteori confruntându-se cu conflicte teritoriale sau 

reminiscențe ale trecutului.  

Formând un mediu viu, interesant, relativ populat, munții sunt supuși în mod continuu și 

agresiv unor presiuni economice severe (șomaj, migrație, schimbarea modelelor de utilizare a 

terenurilor, fragmentarea habitatelor, defrișări, industrializare, minerit, poluarea și exploatarea 

necontrolată a resurselor naturale, degradarea mediului, deficit de apa etc.), care nu fac altceva 

decât să le scadă din valoarea intrinsecă, de patron natural al frumuseților unice și irepetabile. 

Din punctul de vedere al resurselor furnizate, zonele montane sunt izvoare importante de 

produse  servicii care dețin o importanță vitală pentru comunitățile locale.  

Zonele montane sunt o sursă principală de materii prime pentru domeniile prezentate în 

tabelul 1. 

 

 

                                                            
1 Researcher, PhD, “Costin C. Kiriţescu” National Institute of Economic Research, Center for Mountain Economics, 

daniela.antonescu25@gmail.com 
2 Andrew Holden, David A. Fennell (2013), The Routledge - Handbook of Tourism and the Environment, ISBN 978-0-

415-58207-0. 
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Tabelul 1. Surse și resurse ale zonelor montane 
Sectorul Sursa/resursa 

Sectorul agricol Sectorul agricol este bine reprezentat în zona montană datorită condițiilor eterogene care au 

contribuit la evoluția unei varietăți importante de soiuri agricole (porumb, cartofi, orz, sorg, roșii, 

mere etc.) și de mamifere domestice (ovine, caprine etc.) provin din zona montană.  

Zonele montane prezintă o diversitate genetică importantă determinată de variațiile specifice, uneori 

extreme, ale condițiilor de mediu.  

Biodiversitatea montană este afectată de extinderea producției agricole în terenuri necultivate, ceea 

ce conduce la sărăcirea habitatelor unor specii și deteriorarea ecosistemelor, în special acolo unde 

terenurile nu sunt adecvate practicării agriculturii. Separate de văi și vârfuri de munte, ecosistemele 

montane agricole pot suporta invazii ale unor habitate străine, acest aspect afectând speciile locale, 

și, implicit biodiversitatea slocală. 

Sectorul 

forestier 

Marea majoritate a zonelor montane este formată din ecosisteme forestiere de joasă sau medie 

altitudine. În anumite condiții, pădurile montane oferă produse și servicii de bază comunităților 

locale. Eco-sistemele forestiere din zonele montane sunt amenințate de extinderea agriculturii și de 

metodele nesustenabile de recoltare a lemnului (tăierea necontrolă, abuzivă, stabilirea 

monoculturilor forestiere etc.)3.  

Turismul În ultimii ani, activitățile turistice din zonele montane au avut o dinamică importantă (sporturi de 

iarnă, activitățile în aer liber etc.), lucru ce a condus la extinderea infrastructurii turistice și a 

serviciilor de turism. Acest lucru, a afectat în mod rapid și necontrolat ecosisteme fragile și 

biodiversitatea montană. De asemenea, transformarea pantelor montane pentru schi și alte sporturi 

de iarnă a avut un impact puternic asupra integrității ecosistemelor montane (uneori, cu deteriorarea 

totală a acestora), iar construirea de infrastructuri turistice a condus la urbanizarea unor zone 

montane și pierderea biodiversității (total sau parțial). 

Mineritul Extracția mineralelor, a metalelor și a altor resurse are un impact negativ asupra habitatelor din 

regiunile montane, conducând la poluarea gravă a apei și afectarea zonelor din aval. Mai mult, 

îndepătarea copacilor, plantelor și a solului din zonele unde se practică mineritul sau există 

exploatări miniere de suprafață au determinat distrugerea peisajelor, habitatelor, eroziunea solului și 

distrugerea terenurilor agricole. În același timp, ploile au spalat terenul exploatat minier, iar 

sedimentele îndepărtate au poluat pânza freatică, au distrus peștii și plantele din aval, au desfigurat 

râurile și pârâurile, au produs inundații, alunecări de teren etc.4 Se poate discuta și de riscul crescut 

de contaminare chimică a apelor subterane. 

Hidrocentrale Munții și lacurile montane sunt frecvent utilizate, în hidrocentrale, pentru a genera electricitate. 

Chiară dacă ele reprezintă o sursă importantă de energie regenerabilă (verde), proiectarea lor are un 

impact negativ asupra râurilor și ecosistemelor din vecinătate, producând, uneori, mai mult rău, 

decât bine. Crearea lacurilor artificiale și modificarea gospodăriei apelor a determinat, de asemenea, 

în sens negativ, modificarea habitatelor, a ecosistemelor și a văilor aflate în imediata apropiere. 

Schimbările 

climatice 

Încălzirea globală afectează negativ ecosistemele montane, prin retragerea și, uneori, dispariția unor 

forme de vieț din zonele alpine. Speciile endemice montane s-au retras la mari înălțimi și, unele au 

dispărut, pe fundalul pierderii habitatelor. Modificarea perioadelor de precipitații și creșterea 

temperaturii au determinat diminuarea ghețarilor și a zonelor montane acoperite de zăpadă, 

reducând capacitatea de menținere a apei. Printr-un proces de gospodărire neconformă a apelor din 

zonele montane s-au modificat atât ecosistemele din zone de mică altitudine, cât și vecintățile lor. 

Poluarea 

aerului 

În zonele montane, ratele ridicate de precipitații au condus la depozitarea poluanților din atmosferă 

în soluri și/sau acumularea lor în stratul de zăpadă, afectând, pe termen lung, ecosisteme și specii 

sensibile. Ploaia acidă a determinat dispariția copacilor, iar unele efectele negative nu sunt încă 

vizibile (implică o activitate intensă de cercetare și monitorizare atentă a poluanților și a surselor 

principale). 

Sursa: Prelucrări proprii 

 

 

 

 

                                                            
3 Putem aminti aici pădurile tropicale montane (TMCF), caracterizate prin prezența ferigilor și abundenței de mușchi, 

orhideelor și altor plante care cresc trunchiuri și ramuri (epifite) și care joacă un rol important la nivel global deoarece 

foarte multe specii endemice (de exemplu în Mexic, TMCF acoperă mai puțin de un procent din țară, dar conține 3000 

de specii sau 12% din flora țării, dintre care până la 30% sunt endemice). 
4 http://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/rosiamontana/descriere/ 

http://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/rosiamontana/descriere/
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2. Biodiversitatea în zonele montane din Europa 

În Europa, zonele montană acoperă 40% din suprafaţa totală și găzduiesc 20% din populaţie5 

(Ungureanu D., 2017). Aici se regăsesc șapte dintre cele mai lungi și mai înalte lanţuri muntoase de 

pe glob: Alpii (localizați în zona centrală a Europei), Apeninii (Italia), Pirineii (graniţa dintre Spania 

și Franţa), Munţii Scandinaviei (în Suedia, Finlanda și Norvegia), Carpaţii (sub formă de arc, din 

Slovacia până în România), Munţii Balcani și Munţii Rodopi (Bulgaria). Principalele regiuni 

montane din Europa și țările sunt prezentate în tabelul 2.  
Tabelul 2. Zonele montane și țările implicate 

Țările implicate % din teritoriul UE Regiunea 

Belgia, Germania, Danemarca, Spania, Franța, Irlanda, Portugalia, Țările 

de Jos, Regatul Unit 

18,4 Atlantică 

Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Suedia 18,8 Boreală 

Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Danemarca, 

Franța, Italia, Luxemburg, Polonia, România, Suedia, Slovenia 

29,3 Continentală 

Austria, Bulgaria, Germania, Spania, Finlanda, Franța, Italia, Polonia, 

România, Suedia, Slovenia, Slovacia 

8,6 Alpină 

Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia 3,0 Panonică 

România 0,9 Stepică 

Bulgaria, România 0,3 Pontică 

Cipru, Spania, Franța, Grecia, Italia, Malta, Portugalia 20,6 Mediteraneeană 

Spania, Portugalia 0,2 Macaroneziană 

Sursa: http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/biogeos/Steppic%20Region/KH7809607ROC_002.pdf 

Topografia extrem de complexă (versanţi feriţi, orientaţi spre sud, petice de zăpadă, piscuri 

răscolite de vânturi și terenuri accidentate acoperite cu grohotiș etc.) explică biodiversitatea 

deosebit de bogată a zonelor alpine (două treimi dintre plante se regăsecs în zona montană).  

În zonele montane din Europa, practicile agricole extensive, transhumanţa, activităţile 

forestiere etc. au contribuit la crearea unei importante diversități de peisaje și culturi. În prezent, 

această biodiversitate este supusă unor fenomene corelate direct cu activitatea comunităților locale 

(și nu numai): abandonarea zonei, dezvoltarea turismului și a sporturilor de iarnă, dezvoltarea 

infrastructurii, urbanizarea, compactarea solului etc.  

Dezvoltarea turismului montan s-a extins, practic, pe tot continentul, în paralel cu 

intensificarea traficului și construirea de infrastructuri de transport (care devine o barieră importantă 

în calea migraţiei speciilor6).  

Îndiguriea principalelor râuri de munte pentru sectoarele energie electrică sau agricultură a 

modificat considerabil mediul natural montan. Aceste activități au afectat biodiversitatea zonelor 

montane, fapt consemnat în diferite rapoarte și analize existente la nivelul UE. Așa cum se poate 

constata, cele mai multe zone montane din Europa sunt într-o stare nefavorabilă de conservare 

(60,68%), din care 32,57% sunt într-o stare foarte proastă, fapt ce ar trebui să impună 

implementarea unor măsuri rapide și drastice, necesare refacerii stării habitatelor afectate (Tabelul 

3). 
Tabelul 3. Tipuri de habitate în masivele montane calsificate pe statut de conservare (nr.) 

Massif Favourable Unfavourable 

(inadequate) 

Unfavourable 

(bad) 

Unknown Total 

Apennines  47 26 3 8 84 

Balkans/South-east Europe  32 27 23 1 83 

Atlantic islands  11 12 7 1 31 

Nordic mountains  22 13 27 2 64 

Central European middle mountains 

(Belgium and Germany)  

16 18 12 2 48 

Eastern Mediterranean islands  13 18 6 8 45 

Carpathians  10 21 18 2 51 

                                                            
5 http://www.turismulresponsabil.ro/wp-content/uploads/2017/01/2.-Danut-Ungureanu-Zona-montana.pdf 
6 Anual, circa 150 de milioane de oameni călătoresc în munții Alpi, dintre care 83% ajung pe drumuri asfaltate. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/biogeos/Steppic%20Region/KH7809607ROC_002.pdf
http://www.turismulresponsabil.ro/wp-content/uploads/2017/01/2.-Danut-Ungureanu-Zona-montana.pdf
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Alps  14 37 35 7 93 

French/Swiss middle mountains  11 22 37 7 77 7 77 

Western Mediterranean islands  7 17 14 15 53 

Central European middle mountains 

(Czech Republic, Austria, Germany) 

4 15 32  51 

Pyrenees  3 19 30 36 88 

British Isles  1 7 52 4 64 

Iberian mountains   6 3 77 86 

Total mountains (no.) 191 258 299 170 918 

Total mountains (%) 20,81 28,10 32,57 18,52 100.00 

Source: https://www.eea.europa.eu/publications/europes-ecological-backbone 

Efectele negative ale schimbărilor climatice au condus, în timp, la promovarea unor acțiuni 

care să le contracareze și să contribuie la refacerea echilibrului natural. Unele acțiuni au avut la 

bază legislația specifică, promovată începând cu anul 1970, dar și diferite acorduri de cooperare 

pentru regiunile montane din Alpi și Carpați.  

De asemenea, începând din anul 1975, Comisia Europeană, prin Directiva privind fermele 

din zonele defavorizate nr. 75/2687, recunoaște necesitatea susținerii agriculturii din zonele 

montane. Uniunea Europeană lasează primele proiecte de susținere a Zonelor defavorizate (Less 

Favoured Areas). Astfel, în zonele montane au fost stabilite arii cu statut de zonă defavorizată, 

acestea acoperind circa 69 % din suprafața acoperită de munți. 

În anul 1978, la conferința Consiliului de Miniștri UE responsabili cu planificarea regională 

(CE-MAT) este lansat documentul oficial intitulat 'Pressures and regional planning problems in 

mountain regions'8, care reprezintă punctul de plecare al viitoarelor strategii de dezvoltare și 

planificare teritorială.  

După anul 2000, zonele montane sunt o componentă importantă a politicii de coeziune și 

dezvoltare regională a Uniunii Europene, fiind încadrate în tematica regiunilor denumite 'permanent 

natural handicaps'.  

Din perspectiva biodiversității, regiunile montane sunt zone cu valoare naturală ridicată 

(High Nature Value), care necesită o atenție deosebită. Această atenție constă în stabilirea unor zone 

în care nu pot avea loc acțiuni umane de natură economică, denumite Arii protejate. La nivelul UE, 

aceste arii protejate ajung până la 33%9. Multe dintre zonele montane au fost declarate Arii 

protejate, ele fiind obiectul unor programe comunitare sau internaționale.  

De exemplu, Natura 200010 este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde 

un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar. A fost 

constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru menținerea acestor bogății naturale pe 

termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice11. Gradul de acoperire 

cu Arii protejate incluse în Natura 2000 diferă de la o țară la alta: Cipru - 95 %, Slovenia - 83 %, 

Grecia 82 %, Italia - 81 %, Slovacia - 79 %, Austria - 78 %, Spania - 73 %, Republica Cehă 71 %, 

România – 65%.  

                                                            
7 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0264837786900621 
8 http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publications/IzR/2003/7DejeantPons.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
9 Numai 5 % din arii cu valoare naturală ridicată nu sunt incluse și în categoria de zone defavorizate. 
10 Natura 2000, cea mai mare rețea mondială de arii naturale protejate. Pentru a combate pierderea zonelor naturale, 

Europa a instrumentat două legi importante: Directivele Păsări (1979) și Habitate (1992). Aceste legi sunt pietrele de 

temelie ale politicii de protecție a mediului și au dus la crearea Natura 2000, cea mai mare rețea de arii naturale 

protejate din lume, acoperind: - 1 milion de km pătrați de teren, (peste 18% din suprafața de uscat a UE) - 250.000 de 

km pătrați de situri marine (aproape 4% din siturile marine ale UE), adică 27.000 de situri și 1.000 de specii se află sub 

protecție specială.   
11 https://natura2000.ro/ce-este-reteaua-natura-2000/ 

https://www.eea.europa.eu/publications/europes-ecological-backbone
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0264837786900621
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publications/IzR/2003/7DejeantPons.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://natura2000.ro/ce-este-reteaua-natura-2000/
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În total, în regiunea alpină există 1.496 de situri de importanţă comunitară (SIC) (Directivs 

Habitate) și 365 de arii de protecţie specială (APS) (Directiva Păsări)12, aceste arii cu statut de 

protecţie specială acoperind circa 40% din suprafaţa totală a regiunii alpine. 

Cele mai multe situri de importanță comunitară (SIC) se regăsesc în zona continentală 

(7475), urmată de cea mediteraneeană (2928) și atlantică (2747). În ceea ce privește ariile de 

protecție specială (APS), cele mai numeroase sunt desemnate în regiunea continenatlă (1478), 

urmată de cea boreală (1165).  

Totuși, cele mai întinse suprafețe acoperite de situri de importanță comunitară se regăsesc în 

regiunea pontică (71,8%), iar cele cu protecție specială se află în regiunea Panonică (31,3%). Pentru 

menținerea în bune condiții a biodiversității zonelor montante, la nivelul Uniunii Europene a fost 

înființată, în anul 2006, Rețeaua zonelor protejate din Carpați13, cu scopul de a facilita schimburile 

tehnice și instituționale între zonele protejate din Carpați, de a sensibiliza stakeholderii cu privire la 

fragilitatea ecosistemelor montane. În același an a fost înființată Inițiativa Eco-Regiune Carpatică 

în scopul "conservării pe termen lung a naturii unice a Munților Carpați, prin susținearea economiei 

și culturii în beneficiul durabil al oamenilor și cu ajutorul parteneriatelor internaționale. Acest 

aspect vizează protecția biodiversității atât în interiorul, cât și în afara ariilor protejate (păduri, 

pășuni, sisteme de apă dulce etc.). România deține 40% din lanțul Carpatic, care acoperă aproape o 

treime din suprafața țării.  

Inițiativa denumită Convenţia Carpaților14 a fost adoptată de cele şapte state carpatice: 

Cehia, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Ucraina), principalul organism decizional al 

acestei fiind reprezentat de Conferinţa Părţilor. Convenţia are ca obiectiv general crearea unui 

cadrul general de cooperare între statele semnatare, în  diverse domenii: conservarea biodiversităţii, 

amenajarea teritoriului, managementul resurselor de apă, agricultură şi silvicultură, transport, 

turism, industrie şi energie.  

Din anul anul 2006, este lansată Reţeaua Ariilor Protejate din Carpaţi, care, prin 

implementarea unor proiecte comune, facilitează cooperarea și schimbul de bune practici între în 

zona montană protejată. În Carpați, Ariile protejate sunt reprezentate de 38 parcuri naţionale, 52 

parcuri naturale sau arii de protejare a peisajului, 20 rezervaţii ale biosferei şi aproximativ 200 alte 

arii protejate de mici dimensiuni. Reţeaua de Arii Protejate din Carpaţi a fost sprijinită, oficial, de 

Reţeaua Alpină de Arii Protejate (ALPARC). 

În cadrul Rețelei de Arii protejate sunt realizate și implementate politici care urmăresc 

conservarea, utilizarea durabilă și refacerea diversităţii biologice și a peisajelor în Carpaţi. Sunt 

susținute acțiuni de protecţie a speciilor ameninţate, a speciilor endemice și a carnivorelor mari, de 

susţinere adecvată a habitatelor seminaturale, restaurarea habitatelor degradate și dezvoltarea și 

implementarea planurilor de gospodărire relevante. De asemenea, sunt promovate măsuri adecvate 

pentru integrarea obiectivelor de conservare și utilizare durabilă a diversităţii biologice și a 

peisajelor în cadrul politicilor sectoriale, cum ar fi agricultura montană, silvicultura montană, 

gospodărirea bazinelor râurilor, turismul, transportul și energia, industria și activităţile miniere. 

 

3. Rolul pădurilor ca surse de biodiversitate 

Pădurile contribuie în mod hotărâtor la menținerea biodiversității din zonele montane.  

În Uniunea Europeană, pădurile acoperă circa 161 mil. hectare, reprezentând 4% din 

suprafața globului și 38% din întreg teritoriul comunitar, repartizate în mod neuniform între statele 

membre: de la 60% în Finlanda, Suedia și Slovenia și până la 11% în Olanda și Regatul Unit.  

                                                            
12 Centrul tematic european pentru biodiversitate (Agenţia Europeană de Mediu) 

http://biodiversity.eionet.europa.euOctober2008 
13 http://www.carpathianparks.org/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=204&lang=ro 
14 România a ratificat Convenţia Carpatică prin promulgarea Legii nr. 389 / 2006 pentru ratifcarea Convenţiei-cadru 

privind protecţia și dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, publicată în MO 879/2006.  

http://biodiversity.eionet.europa.euoctober2008/
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În perioada 1990-2015, ca urmare a expansiunii sale naturale, dar și a eforturilor susținute de 

împădurire, în Uniunea Europeană, suprafața împădurită a crescut de la 1.479,24 mii kmp. la 

1.610,81 mii kmp., (Figura 2 și Figura 3). 
Figura 1. Evoluția zonelor împădurile în UE 

 
Sursa: https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?view=chart 

Figura 2. Suprafețele împădurite în UE, 1990 și 2015 

 
Sursa: https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?view=chart 

Structura suprafețelor acoperite cu păduri din Uniunea Europeană este dată, în primul rând, 

de diversitatea geo-climatică (climă, sol, altitudine și topografie), dar și de acțiuni umane bine 

controlate. Raportându-ne la suprafața totală împădurită, un procent de 4% de păduri montane nu 

este afectat de intervenția omului, circa 8 % sunt plantații, iar restul aparține categoriei pădurilor 

„semi-naturale”. Majoritatea pădurilor europene se află, în prezent, în proprietate privată (60 % din 

suprafața împădurită). 

Din punct de vedere ecologic, pădurile furnizează numeroase servicii ecosistemice: 

contribuie la protejarea solurilor (împotriva eroziunii), participă la circuitul apei în natură și 

echilibrează sistemul climateric și, poate cel mai important aspect, este acela de a proteja 

biodiversitatea (este un important mediu pentru numeroase specii endemice). 

Din punct de vedere socio-economic, exploatarea pădurilor generează resurse, în special 

lemn, din cele 161 de milioane de hectare de pădure, circa 134 de mil. ha. fiind  disponibile pentru 

acest lucru. Într-un interval de un an, suprafețele destinate tăierii de lemn reprezintă două treimi din 

creșterea volumului de masă lemnoasă.  

Principala utilizare a lemnului este de natură energetică, aceasta reprezentând 42% din 

volumul total al tăierilor, dar este folosit și la fabricarea cherestelei (24%), în industria hârtiei (17%) 

sau pentru realizarea de panouri (12%). Aproximativ jumătate din energia regenerabilă consumată 

la nivelul UE este realizată cu ajutorul lemnului.  

De asemenea, pădurile furnizează o serie de produse, precum ciupercile, fructele de pădure, 

pluta, rășina, uleiurile etc. și oferă un cadrul pentru anumite servicii (vânătoare, turism etc.). 

Pădurile constituie o sursă economică importantă prin furnizarea de locuri de muncă, în special 

pentru zonele rurale, sectorul forestier (silvicultură, industria lemnului și a hârtiei) deținând 1 % din 

PIB-ul Uniunii Europene (această valoare ajungând în unele state membre, de ex. Finlanda, până la 

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?view=chart
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5 % din PIB) și furnizând anual, 3 mil. locuri de muncă15. De asemenea, pădurile ocupă un loc 

important în cultura europeană și în menținerea tradițiilor locale. 

În prezent, pădurile sunt afectate în egală măsură de schimbările climatice, care 

influențează, în mod diferit, viteza de creștere a pădurilor și aria lor de răspândire, dar și de acțiunile 

umane necontrolate, care afectează negativ suprafețele împădurite și biodiversitatea. Generând 

așteptări multiple, uneori nerealiste sau periculoase, pădurile pot provoca tensiuni importante în 

procesul de exploatare și/sau valorificare a lor, dar și în cel destinat protecției lor. Un  rol important 

în concilierea acestor tensiuni îl joacă guvernele, prin politicile și strategiile de dezvoltare durabilă a 

zonelor montane sau prin cele specifice, adresate în mod direct pădurilor.  

În Uniunea Europeană, nu există politici explicite care să se adreseze în mod direct 

suprafețelor acoperite cu păduri, aceste acțiuni rămânând în competența guvernelor din statele 

membre. Totuși, din anul 2013, Comisia Europeană a promovat o strategie comunitară privind 

pădurile (COM(2013)0659)16, intitulată A new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based 

sector, prin care se stabilește un cadru de referință pentru elaborarea politicilor sectoriale cu impact 

asupra pădurilor. Această strategie are la bază o serie de principiile directoare de gestionare durabilă 

a suprafețelor împădurite, de susținere a rolului lor multifuncțional și de prmovare a utilizării 

eficace a resurselor oferite. Din anul 2015, este adoptat un plan multianual de implementare a 

Strategii forestiere, care cuprinde o schemă directoare, acțiuni specifice și măsuri ce vor veni în 

întâmpinarea noilor provocări privind utilizarea lemnului. 

În ceea ce privește finanțarea planurilor destinate pădurilor, Politica agricolă comună (PAC) 

este principala sursă care poate susține din punct de vedere financiar anumite proiecte destinate 

zonelor cu păduri. Aproximativ 90 % din fondurile UE pentru păduri provin din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).  

În perioadă de programare, 2007-2013, s-au alocat circa 5,4 miliarde euro din bugetul 

FEADR pentru cofinanțarea măsurilor specifice din domeniul forestier.  

În actuala perioadă de programare, este stabilită o singură măsură specifică, din care sunt 

finanțate o serie de cheltuieli destinate investițiilor privind împădurirea și crearea de suprafețe 

împădurite, susținerea sistemelor agroforestiere, prevenirea și repararea daunelor cauzate de 

incendii, catastrofe naturale, unele investiții pentru creșterea rezistenței și a valorii ecologice a 

ecosistemelor forestiere, investiții în tehnici forestiere moderne și în prelucrarea, mobilizarea și 

comercializarea produselor forestiere etc. De asemenea, sunt finanțate servicii silvice, de mediu și 

climatice, precum și cele legate de conservarea pădurilor (diverse plăți în cadrul programului 

Natura 2000 și în temeiul Directivei-cadru privind apa).  

Europa deține în prezent cea mai mare rețea de arii naturale protejate din lume. De 

asemenea, rețeaua Natura 2000 generează beneficii în valoare de circa 200-300 miliarde euro/an. 

Fiecare euro investit în rețeaua Natura 2000 generează de circa 7 ori mai multe joburi decât fiecare 

euro investit în Politica Agricolă Comună17. 

Statele membre urmăresc protejarea totală sau parțială a pădurilor, acestea fiind susținute de 

programele lor de dezvoltare rurală. Aproximativ 8,2 miliarde de euro din cheltuielile publice au 

fost programate pentru perioada 2015-2020 (27 % pentru împăduriri, 18 % pentru îmbunătățirea 

rezistenței acestora și 18 % pentru prevenire dezastrelor). Mai mult, comercializarea materialului 

forestier de reproducere este reglementată la nivel european prin Directiva 1999/105/CE și susținute 

prin programul Orizont 2020.  

                                                            
15 

http://www.eib.org/attachments/general/events/20150323_brussels_agriculture_rural_development_financing_a_growin

g_forest_sector_en.pdf 
16http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21fb-11e3-8d1c-

01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF 
17 https://natura2000.ro/?s=muntii 

http://www.eib.org/attachments/general/events/20150323_brussels_agriculture_rural_development_financing_a_growing_forest_sector_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/general/events/20150323_brussels_agriculture_rural_development_financing_a_growing_forest_sector_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21fb-11e3-8d1c-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21fb-11e3-8d1c-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF
https://natura2000.ro/?s=muntii
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La rândul său, politica energetică a UE a stabilit ca obiectiv obligatoriu creșterea cotei de 

energie din surse regenerabile la 20 % din consumul total de energie până în 2020, fapt ce ar urma 

să mărească cererea de biomasă forestieră (Directiva 2009/28/CE).  

Noul cadru european în materie de climă și energie, la orizontul anului 2030, prevede 

majorarea cotei de energie regenerabilă (verde) de la 20% la 27 %. O serie de proiecte forestiere pot 

fi cofinanțate în cadrul politicii de coeziune prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

(prevenirea incendiilor, producția de energie din surse regenerabile, pregătirea pentru schimbările 

climatice etc.).  

Prin rețeau Natura 2000, aproximativ 37,5 milioane de hectare de pădure sunt declarate Arii 

protejate, utilizarea în mod rațional fiind una din prioritățile tematice ale programului de mediu și 

politici climatice comunitare18.  

De asemenea, strategia UE privind biodiversitatea are în vedere aplicarea, până în anul 

2020, a unor planuri de gestionare durabilă a pădurilor aflate în proprietate publică. În cadrul 

acestor planuri, un rol important îl dețin achizițiile publice și controlul riguros al cererii de lemn. În 

acest sens, a fost creată o etichetă europeană ecologică pentru parchet, mobilă și hârtie și au fost 

încheiate „acorduri voluntare de parteneriat” între țările producătoare de lemn, fiind interzisă 

introducerea pe piață a lemnului recoltat ilegal. 

La nivel pan-european, inițiativa Forest Europe rămâne principala acțiune politică în 

domeniul forestier, alături de o serie de măsuri integrative, care au ca scop protejarea pădurilor și 

creștere suprafețelor împădurite. La nivel internațional, UE se implică în oprirea defrișărilor (cu cel 

puțin 50 % până în 2020, în cadrul programului REDD+19), stabilește parteneriate și promovează o 

politică de susținere a dezvoltării durabile. 

 

4. Un model privind dezvoltarea zonelor montane cu biodiversitate ridicată 

Problematica pierderii biodiversității și cea privind asigurarea unei dezvoltări durabile a 

comunităților locale din zonele declarate Arii protejate montane este una deosebit de complexă.  

Complexitatea recunoscută a acestor probleme impune un tip de abordare multi și trans-

disciplinară. În același timp, există multe abordări de tip holistic, ale căror premise sunt susținute de 

științele sociale moderne, care consideră că localizarea activităților economice și mediul 

înconjurător sunt obiective relevante în analize și cercetări20 montane.  

Abordarea interdisciplinară apare necesară atunci când sunt evaluate schimbările de mediu, 

fiind vizate, în special, condițiile de viață ale oamenilor și cele privind situația economică etc. 

Combinarea cunoștințelor din mai multe domenii contribuie la identificarea celor mai bune măsuri 

care pot contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață din zonele montane.   

Din perspectiva cercetării montanologice, analiza presiunii asupra mediului poate fi realizată 

printr-o analiză generală, comparativă, a regiunilor montane cu ajutorul cererii, și prin dezagregarea 

la nivel de gospodărie a unor indicatori specifici zonelor montane.  

Modelele globale de analiză a bunăstării gospodăriilor din zona montană apelează, de 

regulă, la  indicatori privind calitatea vieții, care prezumă ideea că dezvoltarea se bazează pe valori 

universale și nu pe experiențe localizate și sisteme diferite  de valori. Acești indicatori pot reflecta 

elementele de bază ale mijloacelor de subzistență și calitatea instituțiilor implicate în promovarea 

schimbării. Deoarece, activitățile umane (economice, sociale, culturale etc.) nu pot fi omise din 

această ecuaţie, considerăm ca principiu de bază al oricărui model trebuie să fie: un cadru de 

conservare pentru dezvoltare, în care practicile de conservare a biodiversității montane să mențină 

                                                            
18 LIFE 2014-2020, Regulamentul (UE) nr. 1293/2013. 
19 http://www.un-redd.org/ 
20 Stern și colab., 1997; D'Antonio et al 1994; Goudie 1994; Wilbanks 1994; Kasperson et al 1995; Petschel-Held et al 

1995, Schellnhuber 1997, Turner 1997, Vitousk 1997, Liverman 1998, Reusswig și Schellnhuber 1998, Meyer și Turner 

1999, Pret 1999. 

http://www.un-redd.org/
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atât servicii de natură economică și socială, cât și pe cele de protecție a ecosistemele şi 

biodiversităţii.  

Pentru menținerea biodiversității, trebuie să coexiste atât servicii legate de ecosistem, cât și 

cele de stimulare sau menținere a unor activități economice, dată fiind relația de cauzalitate direct și 

efectivă între biodiversitate și dezvoltarea economică. Astfel, dezvoltarea trebuie să răspundă 

cerințelor de protecție a mediului înconjurător, în mod contrar, biodiversitatea ar cunoaște 

transformări negative, uneori ireversibile, cauzate de pierderea habitatelor, ca urmare a conversiei 

terenurilor agricole în zone urbane, de apariția unor specii străine invazive, de supraexploatarea 

resurselor naturale etc. Supra-exploatarea serviciilor/produselor oferite de biodiversitate conduce la 

afectarea echilibrului natural, cu impact negativ, pe termen lung, asupra bunăstării umane și asupra 

procesului de creștere economic. 

Având în vedere relația dintre biodiversitatea montană și bunăstarea comunităților locale, 

pot fi luate în considerare următoarele categorii de modele de dezvoltare durabilă: 

1) Modelul bazat pe abordarea teritorială și pe strategii bazate pe locuire și schimbări 

demografice. Astfel, procesele demografice din regiunile montane sunt întotdeauna influențate de 

modbilitate și de tranziție. Extinderea așezărilor și utilizarea marginală a resurselor sunt corelate în 

mod direct cu migrația și noile oportunități (Skeldon 1985; Kreutzmann 1994, 1995a; Ehlers 1995; 

Uhlig 1995 , Hewitt 1997, Libiszewski și Bächler 1997, Sökefeld 1997). Spațiul de manevră din 

aceste zone determină conflicte, în timp ce problemele unor comunități de mici dimensiuni pot 

dobândi o mare importanță politică. 

2) Modelul bazat pe antreprenoriat și strategii de locuire. Resursele reprezintă un element 

important al cererii. Asigurarea unor resurse corespunzătoare unui proces de dezvoltare durabilă 

este componenta unei strategii de dezvoltare locală, alături de ate elemente. 

3) Modelul bazat pe managementul resurselor și furnizarea energiei. În condițiile unei cereri 

în creștere, furnizarea continuă de resurse energetice nu poate fi susținută numai prin utilizarea 

surselor și resurselor tradiționale. Noile soluții și forme de exploatare a resurselor neutilizate joacă 

un rol foarte important în toate economiile montane. Disponibilitatea resurselor naturale și 

distribuirea lor între comunități și gospodării pot provoca conflicte importante. De exemplu, 

întotdeauna resursele de apă și de lemn au fost vizate de diferite grupuri de interese din exterior 

(Kreutzmann 2000; Price, Butt 2000). În acest context, drepturile de proprietate impun o atenție 

specială (Lynch și Maggio 2000). În competiția pentru resursele montane și fără o intervenție 

substanțială din partea statului (legislație etc.), comunitățile locale pot fi cu ușurință marginalizate. 

Aceste abordări transdisciplinare sunt relativ recent introduse și aplicate în programele de 

cercetare, necesitatea de cooperare fiind o pârghie importantă de eliminare a constrângerilor de 

orice tip. De asemenea, unele modele de dezvoltare montană pot apela la anumite concepte generale 

aplicate în strategiile de dezvoltare regională sau națională. Indicatori comparabili pot contribui la 

ameliorarea înțelegerii anumitor categorii de disparități și la identificarea unor funcțiuni în cadrul 

comunităților locale montane defavorizate. Avantajul unor modele comune este acela că pot fi 

aplicate la nivelul tuturor regiunilor montane sau ne-montane, oferind o imagine globală și 

compapartivă între avantaje și dezavantajele fiecăreia în parte.  

 

5. Concluzii 

Biodiversitatea zonelor montane este influențată de o multitudine de factori, care afectează 

atât cantitatea lor, cât mai ales calitatea și perspectivele de evoluție a ecosistemelor. Pentru a 

preveni acest fenomen care se propagă intens la nivel gloabl, o parte din zonele montane au fost 

declarate Arii protejate. Acest statut, pune uneori presiune pe comunitățile locale, impunând 

anumite limitări în procesul de dezvoltare economică și socială, afectând nivelul de trai și 

bunăstarea comunităților locale. Din această perspectivă, este necesar un anumit echilibru între 

protejarea/menținerea biodiversității în zonele montane și desfășurarea unor procese eceonomice și 

sociale, acest lucru fiind realizabil prin politici și strategii adecvate care să urmărească: 



 113 

▪ prevenirea degradării biodiversității, protejarea speciilor rare, reducerea impactului 

schimbărilor climatice etc.; 

▪ dezvoltarea comunităților locale în concordanță cu principiile menținerii biodiversității și a 

identității lor culturale; 

▪ promovarea unor condiții comerciale în avantajul acestor comunități, protejarea față de 

concurența globală, de lupta acerbă pentru obținerea și controlul resurselor naturale montane; 

▪ gestiunea eficientă a resurselor locale montane prin menținerea echilibrului între nevoile 

nelimitate și resursele limitate. 

Ariile protejate montane ajung să ocupe o suprafață de  25% la nivel mondial, de 33% în 

Uniunea Europeană și 24% în România.  

Zonele montane sunt considerate izvoare importante de biodiversitate, dar, în același timp, 

se confruntă cu probleme importante de adaptare la noile schimbări climatice. De aceea, este 

necesar ca viziunea de dezvoltare a domeniului Arii Protejate – zone montane să urmărească 

protejarea, valorificarea și refacerea resurselor montane, inclusiv a serviciilor ecosistemice, ținându-

se seama de valoarea intrinsecă pe care o prezintă muntele și de contribuția esențială la dezvoltarea 

economică și socială. Dezvoltarea acestor zone speciale trebuie să răspundă cerințelor de protecție a 

mediului montan, în mod contrar, biodiversitatea poate cunoaște transformări negative, uneori 

ireversibile, cauzate de pierderea habitatelor.  

Zonele montane cu biodiversitate ridicată trebuie să beneficieze, fără echivoc, de o politică 

specifică, multidimensională, care să țină seama de principiile dezvoltării durabile și care să 

contribuie la reducerea dezechilibrelor ecologice și economice. Politica montană poate fi 

considerată un adevărat liant ce va asigura buna cooperarea inter‐comunală, inter‐regională și 

parteneriatul la nivel național și internațional, fără a pierde din vedere și valoarea economică și 

socială a biodiversității montane, atât de necesară comunităților locale. 
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COMPLEMENTARY TOOLS FOR REFORMULATING A RATIONAL 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY FOR MOUNTAIN AREA 
 

INSTRUMENTE COMPLEMENTARE PENTRU REFORMULAREA UNEI POLITICI 

RAȚIONALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ZONELOR MONTANE 

 

Daniela ANTONESCU1 

 
Abstract 

Mountain regions are not a homogenous territorial category with regard to levels of development, specific 

opportunities and challenges. The differences between their specific processes of agricultural modernisation, industrial 

development and transition toward service-oriented economies imply that statistical comparisons at any given time 

provide limited insight into the relevance of mountain regions, as a category, for any regional, national and European 

policy. The purpose of this paper is to present synthetically two complementary instruments– the Nexus Model and the 

Sustainability Profile Matrix - that could be mobilised to mountain resources for understanding the present challenges 

and future opportunities for the mountain area. 

Key words: mountain regions, bottom-up approach, regional policy 

JEL: R5, R52, R58 

 

1. Introducere 

În Uniunea Europeană, Fondurile structurale și de investiții europene (ESIF) reprezintă unul 

dintre principalele instrumente ale politicii de coeziune și dezvoltare regională, politică care 

promovează în mod activ dezvoltarea durabilă a tuturor regiunilor muntoase din Europa. În ceea ce 

privește dezvoltarea durabilă, Uniunea Europeană deține o strategie ambițioasă, cunoscută sub 

denumirea de "Integrarea dezvoltării durabile în politicile UE" (CE, 20092).  

Una dintre actualele politici comunitare (și poate cea mai importantă) - Strategia Europa 

2020 - urmărește o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. În cadrul 

acestei strategii europene, zonele montane joacă un rol deosebit, ele fiind considerate veriga 

ecologică a Europei (Agenția Europeană de Mediu, 2010), zone care concentrează un potențial 

important de bio-diversitate, servicii ecosistemice esențiale și rezervoare de apă necesară întregului 

continent.  

În ciuda potențialului natural important, zonele montane sunt considerate zone mai puțin 

privilegiate (zone cu handicap natural), care se confruntă cu probleme demografice (depopulare, 

îmbătrânire etc.), economice, sociale etc. grave și permanente (Tratatul de funcționare al Uniunii 

Europene, Art. 1743). 

Unul dintre principiile de bază al politicii actuale de dezvoltarea regională este cel privind 

specializarea inteligentă, principiu care favorizează gestionarea durabilă a resurselor și utilizarea 

eficientă a potențialului uman, social și ecologic al zonelor montane. Abordarea specializării 

inteligente reprezintă un mijloc de punere în practică a filosofiei prezente de dezvoltare locală din 

Uniunea Europeană. Cu toate acestea, la nivelul zonelor montane există pe lângă alte dificultăți de 

comunicare, și deficiențe legate de baza de date statistice, informații și chiar strategii care să susțină 

dezvoltarea și specializarea inteligentă a zonelor montane. În anul 2016, Parlamentul European a 

adoptat o rezoluție intitulată ‘‘Agenda for EU Mountainous Regions’’, aceasta reprezentând baza de 

pornire a viitoarei strategii montane europene (Price, 2016). Totuși, o astfel de strategie are nevoie 

de date și informații privind evoluția și tendințele economice și sociale din zonele montane.  

                                                            
1 Researcher, PhD, “Costin C. Kiriţescu” National Institute of Economic Research, Center for Mountain Economics, 

daniela.antonescu25@gmail.com 
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/eu-approach-

sustainable-development_ro 
3 http://publications.europa.eu/resource/cellar/9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0020.01/DOC_3 

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_ro
http://publications.europa.eu/resource/cellar/9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0020.01/DOC_3
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Articolul promovează ideea unei strategii specifice dedicată zonelor montane din UE, 

strategie care să reprezinte și să promoveze aceste zone drept o categorie operațională importantă a 

politicii europene de coeziune viitoare.  

Articolul are în vedere două obiective principale:  

1) un obiectiv teoretic, care arată că dezbaterile asupra guvernanței pe mai multe niveluri și 

managementul public pot contribui la promovarea unor politici teritoriale bazate pe dovezi; 

2) un obiectiv practic – prezentare a două instrumente potențiale ce pot contribui la elaborarea 

unor astfel de politici (modelul Nexus și Matricea profilului de durabilitate) 

 

2. Politica de coeziune și dezvoltare regională = politică bazată pe dovezi 

La începutul anilor 2000, dezbaterile privind elaborarea unor politici bazate pe dovezi au 

fost deosebit de intense, lucru ce a avut impact și asupra politicilor de planificarea teritorială ale 

unor state membre. Astfel, Agenda Teritorială 2020, adoptată de miniștrii responsabili cu 

planificarea spațială și dezvoltarea regională (2011) consideră că abordarea la nivel local a 

procesului de elaborare a politicilor "pune în aplicare principiul subsidiarității și guvernanței pe mai 

multe niveluri". În mod tradițional, accentul a fost pus pe indicatori cantitativi, în scopul 

demonstrării valorii adăugate a politicilor comunitare. Această tendință a fost susținută de politicile 

orientate spre rezultate și pe eforturile îndreptate spre măsurarea efectelor (Gaffey, 2013).  

În mod similar, stabilirea valorilor țintă în Strategia 2020 (Comisia Europeană, 2010), 

adaptată în programele naționale de reformă, a contribuit la concentrarea pe partea cantitativă a 

evaluării politicilor. Aceasta a avut drept rezultat orientarea politicilor spre schimbare și spre 

indicatorii cantitativi. Așa cum rezultă din unele dezbateri, Produsul Intern Brut (PIB) și Indicele 

Dezvoltării Umane (HDI) nu sunt în mod necesar congruenți cu obiectivele și strategiile de 

dezvoltare a unor regiuni. Mai mult, indicatorii tind să fie interpretați ca indicatori de 

"performanță", inclusiv în situațiile în care unitatea de observare statistică nu poate fi asimilată cu o 

unitate "performantă"'. Noțiunile de "performanță economică regională" reflectă acest tip de eroare. 

În unele zone cu caracteristici geografice specifice, cum ar fi zonele montane, Comisia a constatat 

că "trăsăturile lor sunt departe de a constitui grupuri omogene de regiuni". Prin urmare, 

configurarea specifică programele de dezvoltare regională nu va mai fi un obiectiv în sine. Această 

constatare s-a bazat, în principal, pe observarea valorii PIB pe cap de locuitor și a șomajului la 

nivelul regiunilor NUTS 3, regiuni care erau dispersate la nivelul zonelor montane.  

Aceste constatări au încurajat adoptarea unor prevederi speciale prin politica de coeziune, 

destinate regiunilor montane. Programele finanțate prin Fondurile Structurale pot modula și adapta, 

în aceste domenii, rate de cofinanțare astfel încât să încurajeze gestionarea durabilă a resurselor 

naturale și să abordeze problemele legate de accesibilitate și distanță. În prezent, există sisteme 

dedicate de compensare a agricultorii montani pentru problemele cu care se confruntă (Comisia 

Europeană, 2015). Aceste măsuri nu constituie o strategie europeană proactivă pentru dezvoltarea 

durabilă în UE zone montane. 

Unul din principiile politicii de coeziune este principiul parteneriatului, care a jucat un rol 

central în reforma din 1993. Acest principiu presupune ca programele politicii de coeziune să fie 

rezultatul unui proces de implicare colectivă, în parteneriatul dintre diferiți parteneri sociali, 

societate civilă etc. Provocările specifice zonelor montane pot fi abordate și prin prisma acestui 

principiu, pe baza unui proces de tip "bottom-up". Abordările de jos în sus sunt compatibile cu 

pozițiile dominante în ceea ce privește dezvoltarea durabilă.  

Comisia de la Brundtland a declarat că durabilitatea "satisface nevoile prezentului fără a 

compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile "(WCED, 1987). Prin urmare, 

nu este un proces biocentric ci un concept antropocentric (Anderson et al., 2012), care se 

concentrează pe nevoile și preferințele populației. În plus, este intergenerațională, combinând o 

evaluare a situației curente și o prezicere a viitoarelor transformări, nevoi și valori. 
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Conceptele inovatoare de guvernanță, metodologiile bazate pe parteneriat public-privat și 

management orientat spre rezultate pot determina dezvoltarea durabilă locală.  

 

3. Principiile politicii bazate pe dovezi 

În cadrul politicii de coeziune, dovezile trebuie să faciliteze dialogul și compararea, dar să 

țină seama și de unicitatea fiecărei situații regionale și locale în parte. În al doilea rând, dovezile 

trebuie să ajute actorii să identifice procesele de cauzalitate și să vizeze pârghiile strategice necesare 

schimbării. Dezvoltare strategiilor bazate pe dovezi trebuie să corespundă ambițiilor și obiectivelor 

fiecărui teritoriu în parte.  

Politica europeană de coeziune trebuie să promoveze o varietate de inițiative transnaționale 

care vizează dezvoltarea durabilă.  

Parteneriatul global guvernamental lansat în anul 2011 încearcă să eficientizeze și să 

responsabilizeze guvernele naționale și regionale, subliniind necesitatea unor noi modele de 

guvernare, ținând seama de progresele recente din sistemele de comunicații și IT. Amintim aici 

proiectul CHERPLAN4 (Îmbunătățirea patrimoniului cultural prin Planificarea și Managementul 

Mediului), implementat în perioada 2011-2014, în cadrul programului de cooperare transnațională 

"Europa de Sud-Est", care utilizează instrumente de planificare și gestionare, cum ar fi sistemele 

informatice geografice (GIS) pentru combinarea, conservarea și dezvoltarea patrimoniului într-o 

serie de localități. Proiectul promovează un  ʺmodel de planificare a mediului destinat patrimoniului 

cultural, vizând protecția, modernizarea, promovarea și dezvoltarea durabilă a siturilor de 

patrimoniuʺ. Exemplul ilustrează modul în care actorii locali și naționali pot beneficia de orientarea 

de tip "bottom-up" în orientare și elaborarea politicilor bazate pe dovezi. Aceste abordări sunt 

fundamentate teoretic în conceptul sistemelor socio-ecologice (SES), înființat de Elinor Ostrom 

(McGinnis & Ostrom, 2014) și strâns legat de teoria sistemelor complexe pentru interfețele uman-

mediul înconjurător5. Această teorie vizează noțiuni de incertitudine, dinamica și auto-organizare, 

norme, obiective și ținte, care nu sunt suficiente pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare 

durabilă. Politicile trebuie să construiască capacitatea de adaptare, răspunzând la nivel local 

specificităților regionale și încurajând o diversitate de strategii.  

Autoritățile europene și naționale definesc norme și principii generale și obiective, în timp 

ce pe plan local sunt elaborate și implementate strategiile de dezvoltare individuale. În mod similar, 

se realizează dovezi la nivelul regiunilor și localităților, care permit strategiilor să facă față 

provocărilor locale, oportunităților și obiectivelor stabilite.  

 

4. Posibile instrumente de aplicat: modelul Nexus și matricea profilului de durabilitate 

În această parte a articolului vom prezenta două instrumente complementare-sinergice - 

Modelul Nexus și Matricea profilului de durabilitate - care pot fi utilizate drept instrumente utile, 

care să redea legăturile structurate între caracteristicile geografice ale unui teritoriu și oportunitățile 

de dezvoltare a acestuia. Matricea Profilului de Sustenabilitate este un instrument de evaluare a 

durabilității și de învățare a părților interesate care reflectă valorile și conduce la o abordare 

holistică, indiferent de provocările actuale și oportunitățile viitoare. 

Modelul Nexus6 a fost dezvoltat ca parte a proiectului GEOSPECS (Specificități geografice 

și potențialul de dezvoltare în Europa), finanțat prin programul ESPON (Rețeaua Europeană de 

Observare pentru dezvoltare teritorială și coeziune) (Universitatea din Geneva et al., 2012). Acest 

proiect a explorat modul în care categoriile geografice, cum ar fi regiunile montane, zonele slab 

                                                            
4 Enhancement of Cultural Heritage through Environmental Planning and Management Cherplan, http://www.southeast-

europe.net/en/projects/approved_projects/?id=137 
5 Jochen Hinkel, Pieter W. G. Bot, Schlüter M., Enhancing the Ostrom Social-Ecological System Framework through 

Formalization 
6 http://www.espon-usespon.eu/dane/web_articles_files/847/greek_support_materials_en.pdf 

http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/?id=137
http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/?id=137
http://www.espon-usespon.eu/dane/web_articles_files/847/greek_support_materials_en.pdf
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populate etc., pot deveni obiect de elaborare a politicilor la nivelul UE. Ipoteza de la care s-a pornit 

este aceea că, aceste teritorii diverse au o anumită specificitate de care trebuie să se țină seama.  
Caseta 1. Construirea modelului Nexus pentru dezvoltare durabilă la nivel teritorial 
Pasul 1: Definirea caracteristicilor și moștenirii zonei 

Într-o regiune insulară dintr-un studiu de caz al GEOSPECS, principalele trăsături 

evidențiate sunt: densitatea scăzută a populației, identitate puternică sau imagine idilică. 

Alte regiuni vor avea diferite caracteristici definitorii: fie negative, fie pozitive. Care sunt 

caracteristicile și moștenirile în zonă? Datele din ESPON și din alte surse pot fi utilizate 

pentru a informa această etapă prin comparație la nivel național sau în raport cu restul 

Europei. Cu toate acestea, brainstorming-ul poate fi folosit și înainte de analiza datelor. 

Pasul 2: Conectarea caracteristicilor zonei cu anumite procesele de dezvoltare socio-

economică (negative limitări) sau pozitive (oportunități) 

De identificat procesele care rezultă sau se referă la condițiile prealabile și care au 

impactul asupra creșterii economice inteligente, durabile și favorabile incluziunii. Toate 

aceste procese ar putea reflecta economia, provocările și oportunitățile sociale sau de 

mediu. Exemplele ar putea include tendințele pieței care favorizează sau inhibă afacerile 

locale, infrastructura planificată, vulnerabilitatea față de creșterea costurilor cu energia sau 

modurile în care schimbările climatice ar putea afecta orașul sau regiunea. „Care sunt 

factorii (provocări sau oportunități) corelați cu caracteristicile și rezultatele urmărite? „ 

Pasul 3: Crearea de lanțuri logice de legături între caracteristicile unui loc și provocările 

și oportunitățile acestuia, în condițiile unei dezvoltări teritoriale durabile 

Constă în crearea unor lanțuri logice care să urmeze caracteristicile și moștenirile zonei, 

precum și procesele identificate în etapa 2. Se pot face legătura cu oportunitățile și 

provocările necesare unei creșteri inteligente, durabile și favorabilă incluziunii. Lanțurile 

logice pot arăta conexiuni, dar mai important pot fi folosite pentru a arăta potențiale 

sinergii și sfere de acțiuni integrate.  

Sursa: ESPON, http://www.espon-usespon.eu/dane/web_articles_files/847/greek_support_materials_en.pdf 

Modelul Nexus oferă un cadru general pentru evaluarea regională sau locală. Aceasta 

permite o reprezentare sintetică a proceselor legate de un anumit cadru geografic, care ar putea 

include, de exemplu, bucle de feedback pozitiv sau posibilități de transformare a constrângerilor 

aparente în oportunități. Prin urmare, este diferit de alte modele, cum ar fi "matricea SWOT", care 

se concentrează mai degrabă pe trăsături individuale decât pe interacțiuni. 

Modelul generic Nexus pentru o categorie geografică (de ex., Regiuni montane) pornește de 

la compararea caracteristicilor zonelor montane identificate la nivel european. Utilizarea modelului 

Nexus este în fapt o contribuție la revizuirea modelului elvețian promovat de Strategia federală 

pentru regiunile montane și zonele rurale. Aici, procesul a condus la identificarea a patru sub-

grupuri: regiuni rurale periurbane, regiuni rurale periferice, centre de turism alpin, orașe mici și 

mijlocii și centre-rurale. Pentru fiecare dintre ele, au fost dezvoltate modele Nexus specifice, care 

cuprind caracteristici definitorii, procese intermediare și provocări / oportunități specifice 

subgrupului. În general, acest lucru a permis o discuție nuanțată despre modul în care diferitele 

categorii teritoriale se referă una la alta.  

Modelul Nexus nu a fost încă testat în cadrul proceselor participative de planificarea spațială 

și elaborare a strategiei. În acest context, scopul modelului ar fi să se sintetizeze mai întâi 

percepțiile caracteristicilor geografice specifice și punctele de vedere asupra modului în care acestea 

influențează perspectivele de dezvoltare. "Modele teritoriale Nexus" pot forma o bază pentru 

discuții între zonele învecinate și între diferite niveluri de elaborare a politicilor bazate pe dovezi. 

Utilizarea repetată a modelului Nexus, drept cadru pentru discuțiile interne și schimburile între 

localități și regiuni, poate contribui la o dezvoltare detaliată și dinamică a "resurselor teritoriale" din 

zonele montane. Comparațiile dintre modele diferitelor localități ar putea oferi baza pentru o 

evaluare  în funcție de mai multe oportunități și constrângeri.  

Matricea profilului de durabilitate (MPD) este un instrument orientat spre proces, dezvoltat 

de Universitatea Leuphana din Lüneburg (Germania) pentru evaluarea inițiativelor regionale sau 

instituționale în funcție de contextele și impactul lor specific. Deși durabilitatea este un concept 

normativ, este dificil de evaluat datorită specificității și interdependențelor complexe dintre locații 

http://www.espon-usespon.eu/dane/web_articles_files/847/greek_support_materials_en.pdf
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și între actori. MPD poate ajuta la construirea unei înțelegeri comune a diverselor perspective locale 

și regionale cu privire la aspecte și concepte. Pentru fiecare localitate sau regiune, sunt alese zece 

categorii de indicatori care reflectă o înțelegere globală a dezvoltării durabile. Pentru fiecare dintre 

aceste zece categorii sunt selectați trei indicatori. Valorile indicatorului variază de la 0 

(nefavorabile) la 2 (situație favorabilă). Valoarea afișată de-a lungul fiecăreia dintre cele 10 axe 

corespunde cu media celor trei indicatori. 
Figura 1. Matricea profilului de durabilitate 

 
Sursa: Christian Reinhard Vogl (2014), Local knowledge in the Alps about traditional crops and local varieties: 

Examples from Eastern Tyrol (Lienz district), Austria, September 2014 

 

5. Compararea celor două abordări 

Modelul Nexus și matricea profilului de durabilitate au fost descrise ca instrumente 

complementare, de sinergie, pentru a înțelege mai bine procesele de dezvoltare, provocările și 

oportunitățile. Acestea fac posibilă definirea indicatorilor și țintelor stabilite. O comparație între 

cele două instrumente permite o mai bună transmitere a modurilor lor de focalizare și de acțiune. 

Complementaritatea dintre cele două instrumente este dată, în special, de intervale de timp și 

întrebările prezente. Unii parametrii trebuie să fie luați în considerare într-un proces de planificare 

în care sunt utilizate instrumente. Fiecare abordare poate fi folosită și în alte scopuri decât 

planificarea la nivel de regiune. Modelul Nexus poate fi folosit pentru a descrie oportunitățile și 

provocările legate de o categorie de teritorii, în timp ce Matricea profilului de durabilitate poate fi 

aplicată nu numai teritoriilor, ci și companiilor sau sectoarelor de activitate. Modelul Nexus se 

concentrează pe procese paralele și pe identificarea pârghiilor de schimbare, în timp ce Matricea 

profilului de durabilitate identifică indicatorii și obiectivele relevante și subliniază semnificația și 

implicațiile distincte ale unui indicator specific pentru teritoriul considerat. 

Principala valoare adăugată a acestor instrumente pentru construirea unei baze de date este 

aceea locală, iar actorii regionali determină premisele pe care se produc dovezile, acest lucru într-un 

cadru care face comparații orizontale între teritoriile și integrarea verticală cu nivelurile național și 

european posibile.  

Pentru regiunile montane, prezența dovezilor este esențială pentru elaborarea de analize 

comparative între diferite teritorii relativ diverse. Diferențele de timp dintre procesele de 

modernizare agricolă, dezvoltare industrială și tranziție spre economiile orientate spre servicii arată 

faptul că unele comparații statistice pot oferi în orice moment o perspectivă limitată asupra 

relevanței regiunilor montane, drept categorie importantă în cadrul Politicii de coeziune (Gløersen, 

Price, Dax, Borec, & Giordano, 2016).  
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Abordările schițate mai sus vor permite regiunilor montane să devină o categorie 

operațională a politicii de coeziune. 

 

6. Concluzii 

Modelul Nexus și matricea profilului de durabilitate fac posibilă abordarea "de la caz la 

caz", abordare care ar trebui să prevaleze în politicile de dezvoltare durabilă bazate pe specificități 

geografice, cum ar fi, de exemplu, munții. Acest lucru pornește de la ideea că nu toate regiunile 

montane sunt considerate a fi similare. Cu toate acestea, caracterul structural al trăsăturilor 

recurente în unele tipologii este tot mai evident. Drept consecință, aceste aspecte unice ale 

resurselor teritoriale din zonele montane pot deveni adevărate pârghii în elaborarea de politici, care, 

ulterior, să poată fi încorporate în strategiile la nivel european.  

Prin urmare, modelul Nexus și MPD pot contribui la promovarea politicii locale, regionale 

și naționale. Acest lucru este deosebit de important pentru regiunile montane, care tind să fie 

respinse tocmai din cauza caracterului lor "unic" sau "diferit". Spre deosebire de obiectivele și 

măsurile de performanță cuantificate tradițional, modelul Nexus și modelul MPD se concentrează 

pe procesele de dezvoltare și interdependențele dintre actori și între teritorii. Accentul este apoi 

retras de la regiunile percepute de excelență, cum ar fi regiuni metropolitane care devin adesea 

repere în ceea ce privește forța de muncă, productivitatea sau intensitatea cercetării și dezvoltării. În 

schimb, ele ajută la determinarea zonei unde intervențiile publice pot fi concentrate pentru a face 

diferența. Aceasta permite reformularea rațiunii pentru intervențiile politice în regiunile muntoase. 

Aceste regiuni nu ar trebui să primească atenția politicii drept "compensare" pentru un așa-numit 

handicap teritorial, ci mai degrabă pentru eforturile politice țintite (orientate), care pot face 

diferența. 

Modelul Nexus și modelul MPD pot fi aplicate într-o manieră complementară, ajutând astfel 

la definirea unui cadru politic de la care să poată fi concepute eforturi orientate și aplicate unor 

astfel de zone. În acest fel, "diversitatea teritorială", promovată ca slogan al politicii de coeziune și 

dezvoltare regională în Cartea Verde a Comisiei Europene ar putea deveni o noțiune operațională, 

care să ghideze elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor de dezvoltare durabilă a 

zonelor montane. 
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Abstract 

Preparing young people to enter the labour market is a very long and costly process, both for society and for 

the individual and his family. Modern society is constantly training, and therefore will be specific to a new economy, an 

economy that is characterized by radical changes in the nature of work and labour relations, with profound 

implications on style of work and life of people. In this context, the youth labour market is constabtly changing, in terms 

both demand and supply of labour.  

The alarming increase in the level of youth unemployment, associated with a decrease in employment will be 

issues of particular interest in the future, they need to solve. Unemployment and underemployment are traumatic 

situations and their reduction has become one of the most acute problems for governments and social forces in each 

country. In the short or long term, the measures to reduce unemployment and underemployment are interrelated and 

aimed at society, businesses and the unemployed.  

This paper aims, in the context of these general issues, to analyses the current problems of the youth labour 

market at the level of the Romanian development regions. Based on these analyses, can be find solutions to increase the 

insertion of young people on the labour market, but also to counteract the social and economic effects generated by the 

large number of unemployed young people or NEETs. 

Key words: insertion, underemployment, youth labour market, youth unemployment  

JEL: E24, J13, J21, J82 

 

1. Introducere 

Piaţa muncii pentru populaţia tânără este definită de specificul acesteia, respectiv faptul că 

se adresează unui segment al populaţiei relativ îngust, cel al populaţiei în vârstă de 15 la 29 de ani. 

Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei cu care se confruntă toate ţările Europei îşi pune amprenta 

asupra acestui segment de populaţie, în sensul că grupuri tot mai reduse de tineri sunt asimilate în 

populaţia activă, inclusiv în forţa de muncă. Situaţia demografică din fiecare ţară se răsfrânge 

asupra sistemului educaţiei şi al celui de formare vocaţional-profesională, dar şi asupra 

perspectivelor de creştere economică, de dezvoltare socială şi umană pe termen lung. 

În ceea ce priveşte realităţile de pe piaţa muncii pe care tinerii îşi propun să intre, după 

absolvirea unui anumit nivel educaţional ori de calificare, se pun în evidenţă o serie din 

„slăbiciunile” generaţiei „Y” şi „Z”: 

▪ reticenţele angajatorilor în angajarea forţei de muncă tinere; 

▪ situaţiile dificile în care se regăsesc tinerii îi fac deseori să accepte contracte pe perioade 

determinate, ori part-time, care deseori sunt cele care-i împing spre soluţii de supravieţuire pentru ei 

şi familiile lor în zonele „gri”, făcându-i potenţiali candidaţi la excluziune socială; 

▪ tranziţie dificilă deoarece pregătirea oferită de sistemul de educaţie ori de instruire 

vocaţional-educaţională este în întârziere faţă de competenţele şi calificările cerute pe piaţă. 

În acest context, se poate face o primă delimitare a pieţei tinerilor între cei doi poli:  

▪ tinerii cu un nivel de pregătire înalt, care sunt pregătiţi pentru activităţi în domenii de înaltă 

calificare, de vârf, 
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▪ tinerii care nu au reuşit să beneficieze de oportunităţile oferite de sistemul de educaţie, de 

cel de instruire vocaţional-educaţională, care se plasează la polul opus, al calificărilor reduse, spre 

inexistente.  

O a doua delimitare este dată de caracteristicile generaţiei şi ale fiecărui individ în parte, 

vis-a-vis de abordarea faţă de piaţa muncii: aşteptările confruntate cu realitatea imediată a 

identificării unui loc de muncă. Aşteptările ridicate ale tinerilor se confruntă, cel mai des, cu 

aşteptările angajatorilor conform cererii de muncă determinată de evoluţia economică pe termen 

scurt, mediu, dar şi în perspectiva pe termen lung. Aici dorinţa tinerilor de realizare din perspectivă 

materială şi socială, exprimată în primul rând prin dezvoltarea carierei şi expertizei, se diferenţiază 

net de cererea angajatorilor: tânăr şi cu experienţă.  

A treia delimitare este determinată de nivelul de dezvoltare pe ţări/regiuni, deoarece pieţele 

muncii sunt nemijlocit influenţate de acesta. Din această perspectivă, se constată că cele mai 

afectate au fost pieţele şi economiile avansate, pe care redresarea pieţei muncii pentru tineri este 

mult mai lentă, cu efecte de „cicatrici” mult mai mari, decât în cazul pieţelor emergente şi al celor 

în curs de dezvoltare.  

O ultimă delimitare între tineri este în funcţie de tipul de şomaj în care se află: şomaj 

voluntar sau involuntar. Tinerii aflaţi în şomaj voluntar aparţin, cel mai probabil, acelei categorii de 

tineri din generaţiile „Y” şi „Z”, care şi-au stabilit un prag ridicat al aşteptărilor personale, care 

decid dacă locul de muncă disponibil este suficient de atractiv din perspectiva „know-how”-ului, 

competenţelor şi calificărilor lor specifice, de vârf. 

Cei aflaţi în şomaj involuntar sunt tinerii care se confruntă direct şi nemijlocit cu 

consecinţele nepotrivirilor care riscă să se intensifice dintre cererea şi oferta de muncă, aşa cum este 

aceasta exprimată, pe de o parte, în cererea angajatorilor de pe piaţa muncii, iar pe de altă parte, de 

rezultatele (exprimate în absolvenţi) oferite de sistemele educaţionale adoptate la nivel naţional.  

Între aceste două categorii de tineri şomeri, fie voluntar, ori involuntar, s-a creat o nişă 

specifică a tinerilor NEET (not in employment, education or training categorie eterogenă, aparte 

care cumulează caracteristici din ambele grupuri, care acoperă întreaga paletă: de la calificări şi 

competenţe care le-ar permite angajarea pe piaţa muncii, până la calificări şi competenţe minimale, 

ori inexistente; de la dezinteresul faţă de căutarea unui loc de muncă deoarece piaţa nu pare 

suficient de atractivă şi ofertantă, până la descurajarea după multiple încercări eşuate în a identifica 

un loc de muncă stabil. Această nişă este cea care dă naştere celor mai multe dezbateri şi îngrijorări, 

tocmai datorită caracterului ei eterogen, multitudinii de circumstanţe şi condiţii care au condus la 

formarea ei. Creşterea procentului de NEET în perioada crizei a fost dramatică, semnalizând 

schimbările pe care piaţa tinerilor le va suferi în viitor. 

Astfel, dacă este analizată piaţa tinerilor din perspectiva principalelor caracteristici ale pieţei 

muncii se constată că, pe o piaţă a muncii segmentată, ei sunt incluşi într-o nişă care suferă de o şi 

mai mare segmentare şi care este supusă unor rigidităţi inerente.  

Tinerii, în contextul sporit al polarizării locurilor de muncă, dar şi al incertitudinii 

economice crescute ca urmare a crizelor financiare succesive se regăsesc într-o poziţie care-i face 

extrem de sensibili la fluctuaţiile economice [Verick, 2011].  

Vulnerabilităţile de natură structurală sunt rezultanta condiţiilor din mediul personal şi 

social: statutul tânărului este afectat în primul rând de statutul familiei. Dacă tânărul provine dintr-o 

familie săracă (autohtonă sau imigrantă), cu un nivel redus de educaţie, atunci „modelul” său tinde 

să păstreze evoluţia familiei, să-şi întrerupă studiile mai devreme şi să poată fi apt numai pentru 

munci plasate în partea inferioară a grilei ocupaţionale, atât din perspectiva calificărilor, cât şi din 

cel al salariului ori veniturilor realizate, ceea ce lasă atât efecte de „cicatrice”, dar contribuie şi la 

prelungiri de mare durată a perioadei de şomaj, precum şi la înscrierea pe traiectorii lipsite de 

perspectivă. 

Totuşi, tinerii au şi multe dintre caracteristicile care-i transformă în cel mai dinamic 

segment: mobilitate ridicată, ei fiind cei mai mobili şi flexibili din acest punct de vedere, dispun de 
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o capacitate ridicată de absorbţie şi învăţare rapidă a noilor competenţe necesare şi cerute de noua 

societate digitală. 

 

2. Caracteristicile pieţei muncii tinerilor în regiunile de dezvoltare ale României în perioada 

post-criză 

În timp ce şomajul este cea mai presantă provocare pentru tineri, ratele de ocupare au scăzut 

în ultimii ani. Astfel, în anul 2017, la nivel naţional, rata de ocupare a tinerilor cu vârsta cuprinsă 

între 15-24 ani a fost de 24,5%, în creştere cu 2.2 pp faţă de anul 2016 şi mult sub ratele de ocupare 

a segmentelor de populaţie 25-54 ani şi 55-64 ani (Figura 1). 
Figura 1. Evoluţia ratelor de ocupare pe grupe de vârstă, în perioada 2012-2017, (%) 

 
Sursa: Baza de date TEMPO-online, Institutul Naţional de Statistică, www.insse.ro 

În ceea ce priveşte ocuparea tinerilor, şi în anul 2017, între regiunile de dezoltare ale 

României, există diferenţe semnificative. Tinerii sunt mult mai implicaţi pe piaţa forţei de muncă în 

regiunile Nord-Est (33,5%) – este regiunea cu cea mai mare pondere a populaţiei tinere (12.7%) -, 

Sud-Muntenia (27,6%) şi Sud-Vest Oltenia (24,9), valori peste media naţională de 24,6%. În 

schimb, ratele de ocupare ale tinerilor sunt sub media naţională în toate celelalte cinci regiuni, cea 

mai mică valoare înregistrându-se în Regiunea Vest (15,7%). 

În anul 2017, rata de ocupare a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani a crescut uşor faţă 

de anul 2016, excepţie făcând regiunile Centru şi Vest, unde s-au înregistrat uşoare reduceri ale 

acestui indicator (Figura 2).  
Figura 2. Evoluţia ratei de ocupare a tinerilor în perioada 2012-2017, în regiunile de dezvoltare ale 

României, (%) 

 
Sursa: Baza de date TEMPO-online, Institutul Naţional de Statistică, www.insse.ro 

În toate regiunile de dezvoltare, rata de ocupare a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15- 24 ani 

a fost mai ridicată pentru bărbaţi (Figura 3) şi mai ridicată din mediul rural, decât în cel urban 

(Figura 3). 

http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
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Figura 3. Ecartul dintre rata de ocupare a bărbaţilor şi femeilor şi pe medii de rezidenţă, pentru grupa de 

vârstă 15-24, în anul 2017, (%) 

 
Sursa: Baza de date TEMPO-online, Institutul Naţional de Statistică, www.insse.ro 

Declinul ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor s-a manifestat, atât la persoanele cu un 

nivel scăzut de educaţie şi calificare, cât şi la cele cu studii superioare. Analiza structurii populaţiei 

tinere, în profil teritorial, după nivelul de educaţie evidenţiază faptul că ponderea cea mai mare este 

formată din tineri cu nivel de pregătire scăzut (Figura 4). 
Figura 4. Structura ocupării segmentului de vârstă 15-24 ani, pe regiuni de dezvoltare şi nivel de pregătire, 

în anul 2016, (%) 

 
Sursa: Anuarul Statistic al României 2017, Institutul Naţional de Statistică 

Rata şomajului în rândul segmentului de vârstă sub 25 ani, la nivelul României, a fost de 

18,7% în anul 2017, în creştere cu 0,7 pp faţă de anul 2008. Dacă adulţii au înregistrat o rată a 

şomajului de 5,1 procente, în anul 2017, tinerii s-au confruntat cu o rată a şomajului de 18,7% 

(Figura 5). Acest lucru înseamnă că raportul dintre rata şomajului tinerilor şi cea a adulţilor este de 

3,6 la nivel naţional. Raportul a fost aproape de 6, sau chiar mai mare în regiunile Centru (5,69) şi 

Bucureşti-Ilfov (5,28). Valoarea cea mai mică a acestui raport s-a înregistrat în regiunea Sud-Vest 

Oltenia (2,6). 

 

 

 

 

 

http://www.insse.ro/
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Figura 5. Rata şomajului în regiunile de dezvoltare ale României, în anul 2017, (%) 

 
Sursa: Baza de date TEMPO-online, Institutul Naţional de Statistică, www.insse.ro 

Rata şomajului în rândul tinerelor femei a fost mai mai mare decât cea a bărbaţilor din acest 

segment de vârstă, în regiunile Centru (cu 6,7 pp), Sud-Est (cu 4,1 pp), Sud-Vest Oltenia (cu 3,6 pp) 

şi Nord – Vest (cu 1,4 pp) şi mai mică în regiunile Bucureşti Ilfov (cu 8,7 pp), Vest (cu 1 pp), Nord-

Est (cu 0,5 pp) şi Sud Muntenia (cu 0,1 pp). 

În ceea ce priveşte rata şomajului tinerilor pe medii de rezidenţă, în anul 2017, doar în 

regiunile Centru şi Bucureşti – Ilfov aceasta a fost mai mare în rural decât în urban. In toate 

celelalte regiuni, rata şomajului tinerilor a fost mult mai mare în mediul urban, decât în cel rural 

(Figura 6). 
Figura 6. Rata şomajului tinerilor (grupa de vârstă 15-24 ani), pe medii de rezidenţă, în anul 2017, (%) 

Sursa: Baza de date TEMPO-online, Institutul Naţional de Statistică, www.insse.ro 
Şomajul în rândul tinerilor este dependent şi de nivelul lor de instruire. Pentru grupa de 

vârstă 15-24 ani, în general, şomajul cel mai ridicat se înregistrează în rândul tinerilor cu studii pre-

şcolare, primare şi gimnaziale (nivelurile 0-2).  

Conform statisticilor Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, la sfârşitul anului 

2017, erau înregistraţi 38815 tineri cu vârsta sub 25 ani (din care 11462 erau femei). Dintre aceştia, 

http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
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1747 persoane erau cu studii superioare, 15049 persoane cu nivel de instruire liceal şi post-liceal şi 

22019 cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional. Din cei 38815 şomeri cu vârsta sub 25 

ani, 35,87% se aflau în şomaj de peste şase luni şi 43,96% în şomaj de peste 12 luni. 

În conjunctura actuală, integrarea tinerilor în societate nu mai poate urma modelul 

tradiţional şi linear (ca o succesiune de paşi de la şcoală la locul de muncă), şi prin urmare, este 

înlocuit cu traiectorii diversificate şi individualizate de la şcoală la locul de muncă. Acestea fac ca 

abordările tradiţionale cu privire la analiza poziţiei vulnerabile a tinerilor pe piaţa forţei de muncă 

să nu mai fie eficiente, multe dintre aceste tranziţii nefiind puse în evidenţă de indicatorii 

convenţionali ai pieţei forţei de muncă. 

În prezent, una dintre provocările importante pentru fiecare ţară o reprezintă valorile ridicate 

ale ratei NEET. Aceasta nu numai datorită riscului de "efecte ale cicatricilor" (scarring effects), cât 

şi a efectelor negative ale acestui statut asupra rezultatelor viitoare ale pieţei forţei de muncă, atât 

pentru individ, cât şi pentru comunitatea şi societatea cărora acesta le aparţine ([Gregg, 2001]; 

{Doiron & Görgens, 2008]; [Schmillen & Umkehrer, 2013]; [Möller şi Umkehrer, 2014]; [Gregg & 

Tominey, 2005]; [Mroz & Savage, 2006]).  

Analiza evoluţiei ratei NEET pentru tinerii din grupa de vârstă 15-24 ani în România pune 

în evidenţă faptul că în perioada 2008-2015 aceasta a avut o evoluţie oscilantă, cu un minim de 

11,6% şi un maxim de 18,1%, ajungând în anul 2017 la 15,2 pp. 

Pentru situația ratei NEET la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, sunt disponibile 

date doar pentru grupa de vârstă 15-24 de ani3. Diferența maximă înregistrată în anul 2017 este una 

însemnată, între maximul înregistrat în Regiunea Sud-Est (22,3%) și minimul de doar 9,8% 

înregistrat în Regiunea Bucureşti-Ilfov, valoare sub media naţională (Figura 7). Alte regiuni ale 

României, cu valori mici ale ratei tinerilor NEET şi sub media naţională, sunt Nord-Vest (10,3%), 

Nord-Est (10,2%) și Vest cu o rată de 11,8%. 
Figura 7. Rata tinerilor NEET în regiunile de dezvoltare ale României, în anul 2017 

 
Sursa: Statistici Eurostat, (online data code: [edat_lfse_22]) 

Rata NEET în rândul tinerelor a fost mai ridicată, în general, decât în rândul bărbaţilor, atât 

la nivel naţional, cât şi regional (Figura 8). În anul 2017, în Regiunea Bucureşti-Ilfov, ponderea 

tinerilor NEET a fost mai mare decât cea a tinerelor femei. 

 

 

 

                                                            
3 Statistici Eurostat, www.eu.europa.eu 
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Figura 8. Evoluţia ecartului dintre rata NEET a femeilor şi bărbaţilor tineri în regiunile de dezvoltare ale 

României 

 
Sursa: Statistici Eurostat (online data code: [edat_lfse_22]) 

Intrarea în această categorie la vârste fragede poate avea consecinţe pe termen lung. 

„Cicatricile” acestui statut pot avea efecte negative asupra rezultatelor de angajare viitoare şi ale 

câştigurilor salariale, precum şi consecinţe negative asupra sănătăţii fizice şi mentale. De asemenea, 

ele pot conduce la abuzul de droguri, implicarea în activităţi penale, la dezangajare din viaţă şi 

societate. Ca urmare a acestui statut pe o perioadă mai îndelungată, pot apare mari varietăţi ale 

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

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

etc. 

 

3. Concluzii 

Piaţa muncii pentru populaţia tânără este definită de specificul acesteia, respectiv faptul că 

se adresează unui segment al populaţiei relativ îngust, cel al populaţiei în vârstă de 15 la 29 de ani. 

Fenomenul de îmbătrânire al populaţiei cu care se confruntă toate ţările Europei îşi pune amprenta 

asupra acestui segment de populaţie, în sensul că grupuri tot mai reduse de tineri sunt asimilate în 

populaţia activă, inclusiv în forţa de muncă. Situaţia demografică din fiecare ţară/regiune se 

răsfrânge asupra sistemului educaţiei şi al celui de formare vocaţional-profesională, dar şi asupra 

perspectivelor de creştere economică, de dezvoltare socială şi umană pe termen lung. 

Recenta recesiune economico-financiară a condus la creşterea şomajului în rândul tinerilor, 

indiferent de nivelul lor de pregătire. Chiar dacă ieşirea din criză a condus şi la reduceri uşoare ale 

ratei şomajului în rândul tinerilor, totuşi, valoarea acesteia rămâne peste cea înregistrată la început 

recesiunii. 

În România şi în regiunile ei de dezvoltare, în anul 2017, rata şomajului în rândul tinerilor 

cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani a fost de 18,3%, în creştere cu 0,7 pp, faţă de anul 2008. 

Diferenţieri ale ratei şomajului au fost semnalate şi între bărbaţii şi femeile tinere, şomajul în rândul 

tinerelor femei fiind mai mare, atât la nivel naţional, cât şi în majoritatea regiunilor.  

În anul 2017, procentul tinerilor care nu erau încadraţi profesional şi nu urmau un program 

de educaţie în România era de 15,2% (pentru grupa de vârstă 15-24 ani), în scădere faţă de anul 

2015 când a fost de 18,1%. Acest procent variază semnificativ de la o regiune la alta. 

Situaţia tinerilor pe piaţa muncii regionale şi naţionale impune adoptarea de programe, 

măsuri sau politici menite să crească gradul de inserţie al acestora pe piaţa forţei de muncă, să pună 

un accent deosebit pe pregătirea profesională a lor, mai ales în condiţiile impuse de noua economie. 
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În România, abia la sfârşitul anului 2001, a fost realizată prima încercare de planificare 

strategică în domeniul tineretului, elaborându-se „Planul naţional de acţiune pentru tineret - 

România (PNAT-R). 

Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 – 2020 a fost 

adoptată în ianuarie 2015 şi are ca obiectiv general inserţia profesională a tinerilor. Strategia este 

construită în jurul următorilor piloni: ocuparea şi antreprenoriatul, educaţia formală, non-formală şi 

cultura, tranziţia de la educaţie la ocupare şi corelarea dintre sisteme, tinerii şi utilizarea TIC, 

cultura, sănătatea, sportul şi recreerea.  

La nivelul regiunilor de dezvoltare ale României nu sunt adoptate strategii în domeniul 

ocupării, analiza problemelor pe care aceştia le întâmpină pe piaţa muncii fiind cuprinse în Planurile 

Regionale de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială (PRAO). Totuşi s-a realizat, în raport cu 

obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene, la nivelul fiecărei regiuni o 

“Planificare strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ professional şi tehnic” 

(PRAI). Scopul Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) este de a îmbunătăţi 

corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-

economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea 

regională, în perspectiva anului 2025. 
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Abstract 

This piece of work is motivated by the necessity of tackling the subject of the ways of financing innovational 

projects, as well as their economic efficency. For Republic of Moldova, as for other European states, inovations are an 

essential factor for economic and social progres. Financing inovations results in the diversification and the qualitative 

growth  of all production factors, the supplementing of the number of workplaces, the increase in productivity and work 

effincency, the renewal of production.  Thus, financing inovations is a decisive element in conquering the market and 

mantaining the competitiveness of autochthonous companies and national economy, oriented towards European 

integration. Furthermore, inovations are a important factor in stimulating the investitional process because 

investements are the material suppport for inovations. Economic substantiation of decisions regarding financing 

investements in inovations is very important because the increase of economic efficency depends largely on the quality, 

the size and the distribution of investments. 

Key words: economic growth, efficiency, financing, financial resources, innovation, investment process 
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1. Inovaţia – obiect al finanţării 

În literatura economică mondială, inovaţia este interpretată sub diferite aspecte, 

concretizându-se în două tendinţe:  

▪ inovaţia se prezintă ca rezultat final al procesului creativ sub forma producţiei şi tehnicii noi, 

tehnologiilor şi metodelor performante etc., 

▪ ca proces de implementare a noilor elemente, aspecte şi principii prin înlocuirea celor 

existente.  

În baza analizei conceptelor privind inovaţia, s-a reliefat convingerea că inovaţia poate fi 

abordată şi sub aspectul unui rezultat al procesului de investiţie într-un produs al creativităţii în 

scopul obţinerii profitului. În acest sens, inovaţia ar putea fi privită ca un rezultat al activităţii 

creative şi investiţionale, orientată spre elaborarea, producerea şi difuzia noilor tipuri de produse, 

tehnologii şi forme de management la nivelul unităţii economice. Sub toate aspectele de abordare a 

conceptului inovaţiei, scopul acesteia reprezintă creşterea competitivităţii mărfurilor şi serviciilor, 

adică este orientată spre finalizare comercială, ceea ce implică obţinerea profitului. Acesta, la rîndul 

său, serveşte drept factor stimulent pentru noi inovaţii. 

Activităţile de inovare sunt acţiunile cu caracter ştiinţific, tehnologic, organizaţional, 

financiar şi comercial care participă toate la materializarea inovaţiilor şi implementarea acestora 

[Ganea V, 2013]. Activităţile de inovare includ, deasemenea, şi cercetarea-dezvoltarea care nu este 

legată direct de elaborarea unei inovaţii specifice, dar care urmăreşte acumularea unor noi 

cunoştinţe în mecanică, cinematică, electromagnetism sau termodinamică, ce vor fi necesare în 

proiectarea unor sisteme tehnice inovative moderne. Procesul de inovare include o serie de activităţi 

care nu au caracter de cercetare-dezvoltare, cum sunt fazele ulterioare de producţie şi distribuţie a 

noilor produse, instruirea personalului în privinţa noilor procese, activităţi de implementare a 

inovaţiilor, de exemplu noi metode de marketing sau noi metode organizaţionale [Ganea V. & 

Băncilă N., 2012]. 

Furnizarea de resurse financiare unui proiect inovator în toate etapele ciclului de viaţă 

reduce riscul de respingere a inovaţiilor de către piaţă şi creşte eficienţa acestuia. Surse de finanţare 

pentru activităţi de inovare poate fi de afaceri, grupuri financiare şi industriale, fonduri de mici 
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afaceri de inovare, de investiţii şi inovare, guvernele locale, persoane fizice, etc Toate acestea 

participă la procesul economic, şi un fel sau altul contribuie la dezvoltarea de inovare. Principiile de 

organizare a finanţării ar trebui să fie axat pe mai multe surse de finanţare şi sugerează o 

implementare rapidă şi eficientă a inovaţiilor şi comercializarea acestora. 

Determinanta de bază în formarea obiectelor proprietăţii intelectuale o constituie finanţarea 

activităţii intelectuale. Principalele surse de finanţare a creării produsului intelectual pot fi divizate 

în trei grupe: 

a) mijloacele din bugetul de stat; 

b) finanţarea corporativă; 

c) finanţarea externă.  

Această delimitare este foarte importantă, deoarece primul tip de surse stimulează 

dezvoltarea producţiei intelectuale la macronivel, formând infrastructura necesară, al doilea – la 

micronivel, contribuind la creşterea efecienţei activităţii economice, dar în exterior putând fi folosit 

atât la nivel micro-, cât şi macro. 

Datorită gradului înalt de risc al cercetărilor şi elaborărilor fundamentale, sponsorul lor de 

bază în toate ţările industrial dezvoltate a fost şi rămâne statul. Şi alocările acestuia în direcţia dată 

se compensează pe deplin. Astfel, conform calculelor Direcţiei bugetare a Congresului SUA, aceste 

alocaţii sunt recuperate în final cu un profit de la 30% până la 80%. 

Rolul statului în problema formării sistemului de finanţare a activităţii inovaţionale este de 

prim rang. Dar, luând în consideraţie cele spuse mai sus, este raţional a muta sarcina căutării noilor 

surse de finanţare de pe umerii statului pe cei ai întreprinderilor înseşi, care, nemijlocit, se ocupă de 

crearea obiectelor de proprietate intelectuală, lăsând în seama statului rolul de coordonator al 

acestui proces, de legislator şi verigă stimulatoare de bază. Deci, sistemul propus de noi al finanţării 

activităţii inovaţionale în R.Moldova se prezintă astfel: 

Din contul mijloacelor bugetului de stat se realizează finanţarea instituţiilor ştiinţifice de 

stat, a instituţiilor de învăţământ superior, a lucrărilor ştiinţifico-experimentale şi de proiectare 

(LŞEP) legate de dezvoltarea direcţiilor înalt-tehnologice; susţinerea programelor inovaţionale 

regionale; acordarea suportului financiar activităţii de brevetare şi protecţie a proprietăţii 

intelectuale. În cadrul acestui proces, deosebit de importantă este crearea sistemului de asigurare 

financiară a pieţei de servicii ştiinţifice, ceea ce înseamnă soluţionarea a două sarcini: stimularea 

cererii de plată a acestor servicii (atragerea mijloacelor extrabugetare) şi crearea unor organizaţii 

specializate ce ar acorda resurse financiare cumpărătorilor (credite). Pe lângă măsurile formale de 

creare a fondurilor specializate este importantă formarea unei atmosfere favorabile colaborării 

dintre comunitatea ştiinţifică şi antreprenori. 

La metodele indirecte de susţinere a inovaţiilor din partea statului se referă, în primul rând, 

stimularea fiscală a LŞEP, ce poate să se manifeste astfel: reduceri la profit în volumul alocaţiilor 

capitale în noul utilaj şi proiectări; reduceri la profit în mărimea cheltuielilor pentru aceste lucrări; 

atribuirea la consumuri a cheltuielilor pentru procurarea unor tipuri aparte de echipament folosit în 

cercetările ştiinţifice; crearea din contul defalcărilor de la venit a fondurilor cu destinaţie specială ce 

nu se impozitează; impunerea fiscală prin tarife minimale a întreprinderilor inovaţionale mici. 

O altă variantă a susţinerii indirecte a activităţii inovaţionale de către stat o constituie 

politica de amortizare, orientată spre intensificarea proceselor de înnoire a propriului potenţial de 

producţie de către întreprinderi. Pentru perfecţionarea politicii de amortizare în Moldova, în opinia 

noastră, este nevoie de: 

▪ perfecţionarea clasificării fondurilor de bază astfel, încât termenele funcţionării lor să 

corespundă uzurii lor reale; 

▪ permiterea întreprinderilor să utilizeze pe larg metodele de amortizare accelerată a 

mijloacelor de bază căpătate sau create special pentru LŞEP, mărind dimensiunile alocărilor de 

amortizare în primii ani de exploatare a lor; 

▪ la calcularea sumelor destinate pentru restabilirea capitalului avansat, trebuie de ţinut cont 
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de inflaţie, fiindcă banii din perioada actuală costă mai puţin decât cei din perioada 

precedentă.[Sobor S, 2007] 

Prioritatea metodelor indirecte menţionate, ale susţinerii de către stat a inovaţiilor, constă în 

faptul că, cu cheltuieli mult mai mici comparativ cu finanţarea directă, acestea pot să cuprindă un 

cerc mai mare de probleme examinate. O confirmare a acestui fapt poate servi experienţa SUA, 

care, din contul facilităţilor fiscale şi de amortizare, acoperă de la 10 până la 20% din suma totală a 

cheltuielilor pentru LŞEP. În Republica Moldova, unde mijloacele bugetare sunt destul de 

insuficiente, metodele indirecte de susţinere a acestor lucrări trebuie să devină instrumentul de bază 

al politicii inovaţionale de stat. 

 

2. Finanţarea activităţilor inovaţionale-condiţie a creşterii economice şi competitivităţii 

În Republica Moldova, investiţiile în ştiinţă şi inovare până în 1990 au fost majore, printre 

cele mai mari din Uniunea Sovietică, iar rezultatele erau pe măsură, inclusiv crearea mecanismelor 

de ghidaj ale rachetelor. Odată cu dispariţia finanţării, au dispărut şi laboratoarele, dar şi 

cercetătorii. Pe lîngă tratarea tematicii finanţării ştiinţei şi inovaţiilor din bugetul de stat din punctul 

de vedere al consumatorilor, investitorilor, mediului de afaceri, mai este şi perspectiva 

contribuabililor la bugetul de stat, şi, respectiv, interesul lor în distribuirea eficientă a resurselor din 

buget. Dacă statul decide să finanţeze din buget ştiinţa şi inovaţiile, atunci aceste investiţii trebuie 

direcţionate corect spre centre de cercetare, incubatoare şi parcuri ştiinţifice, specializarea cadrelor 

(în special tinerii specialişti), transmiterea continuă a cunoştinţelor şi practicilor dobîndite, şi, nu în 

ultimul rînd, promovarea invenţiilor cu înaltă utilitate pentru economie. Aceste măsuri, însă, trebuie 

corelate cu condiţiile din Republica Moldova (atît cu concurenţa de pe piaţă, cît şi cu condiţiile 

generale economice, sociale, de trai, de muncă, etc.).  

Una dintre cele mai des utilizate surse de finanţare sunt resursele proprii. Acest formular 

este disponibil pentru afaceri, organizată ca societate închisă sau deschisă pe actiuni, care permite 

utilizatorilor să acumuleze mari resurse financiare, prin plasarea de acţiuni între un număr nelimitat 

de investitori (bani împrumut de la cumpărători de acţiuni pentru o perioadă nedeterminată) pentru 

punerea în aplicare a promiţătoare proiecte inovatoare. Prin emiterea de titluri de valoare implică 

schimbul datoriilor piata de investitii de credit, care contribuie la optimizarea structurii de resurse 

financiare investite într-un proiect inovator. Pentru a determina valoarea nominală a emite titluri de 

valoare, utilizând următorii indicatori:  

▪ resursele financiare necesare pentru punerea în aplicare proiect de inovare; 

▪ cîştiguri preconizate în capital şi dividende pe acţiuni; 

▪ valoarea fluxurilor de numerar viitoare, care se aşteaptă să primească emitentul de acţiuni.  

Atragerea de investiţii de resurse, în conformitate cu emisiunea de titluri se numeşte 

finanţarea monetară şi contribuie în mod semnificativ la strangerea de fonduri pentru investiţiile 

majore ale firmelor inovatoare. Emisiunea de acţiuni nu aduce numai fondatorii venitul fondatorului 

companiei, dar, de asemenea, îi permite să obţină fondurile necesare pentru extinderea operaţiunilor 

de afaceri. Pentru a mobiliza fonduri suplimentare, firma inovatoare poate întroduce pe piaţă 

diverse tipuri de valori mobiliare. Emisiile pot fi efectuate prin diverse canale: prin link-uri directe, 

piaţa de capital prin intermediul societăţilor de investiţii- dealeri, bănci şi companii de brokeraj.   

Băncile autohtone pot emite linii de credit inovatoare. Acestea sunt interesate în 

introducerea invenţiilor foarte profitabile şi inovaţii promiţătoare. Disponibilitatea de credit pentru 

firmele mici inovatoare, oferă mai mult decît posibilitatea de a obţine un împrumut comercial care 

se datorează în centrul de specialitate ale băncilor inovatoare. Băncile pot achiziţiona proiecte de 

cercetare şi dezvoltare pentru producţia de bunuri şi servicii noi sau de a furniza servicii de mediere 

în inovare de marketing. La rîndul lor, fondurile de investiţii pot oferi sprijin financiar, consultanţă, 

brevete şi alte servicii tehnice pentru firmele inovatoare, pentru a finanţa risc, cuplate cu proiecte de 

mare risc. Dar totuşi companiile locale se abţin în a investi în inovaţii şi cercetare pentru că aceasta 

presupune anumite investiţii pe termen lung, iar incertitudinea succesului descoperirii ştiinţifice ii 
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determină pe întreprinzători să opteze pentru investiţii relativ sigure, cu anumite rezultate 

cuantificate.  

O tactică folosită de investitorii străini este aducerea în Moldova a tehnologiilor deja 

existente, reducînd, astfel, necesitatea de a investi în tehnologii noi sau invenţii. Astfel, posibilitatea 

de a obţine investiţii străine în RM pentru inovaţii este destul de redusă, mai ales pentru că aceste 

investiţii sunt orientate spre ţările cu potenţial uman înalt calificat, cu rezultate bune în domeniul 

cercetării şi inovaţiilor. Aici menţionăm şi mobilitatea înaltă a persoanelor competente din 

domeniul cercetărilor şi inovaţiilor, ce preferă să activeze în ţări cu mari posibilităţi de finanţare şi 

nivel de trai înalt.  

Din lipsa de surse proprii de finanţare companiile şi antreprenorii apelează la resursele 

financiare bancare. Înainte de a merge la banca firma intrarea pe piaţă cu un nou produs sau 

serviciu, de obicei, valori foarte proiectelor sale de investiţii şi alege cele mai eficiente. Banca arată 

calculele pregătite de către specialiştii firmei şi a trage concluzii bazate pe construirea de modele 

proprii. În cazul în care o decizie privind semnele bancare de creditare un acord de împrumut cu 

societatea, care înregistrează valoarea creditelor acordate, calendarul şi ordinea de utilizare a 

acestora şi de rambursare, ratele dobînzilor şi a altor plăţi pentru credit, forme de angajamente de 

securitate, etc.  

Convenţional, toate proiectele de tip de finanţare pot fi împărţite în împrumut de investiţii 

(linie de credit la împrumuturile scop) şi de finanţare a proiectelor (linie de credit pentru 

împrumutul ţintă). Cînd sursa de creditare de investiţii de rambursare este de întreaga activitate 

economică a debitorului, inclusiv venituri, care aduce proiectului. Cu sursa de finanţare a 

proiectelor de rambursare a împrumutului este proiectul în sine. Finanţarea proiectului este mai 

riscantă decît de creditare investiţii convenţionale.  

Preferinţele sunt acordate proiectelor aşa-numitele terminal, unde cea mai mare parte a 

investiţiilor au fost deja puse în aplicare pe cheltuiala lor, şi doriţi credit pentru completarea şi 

eliberarea produsului sau serviciului pe piaţă. Se crede că firma este raţional să acceseze credit 

pentru părţi şi încheie un acord cu creditorul cu privire la alocarea de "linia de credit" (cu alte 

cuvinte, a limita cantitatea de împrumuturi, credite "plafon"), deoarece reduce costurile şi facilitează 

împrumut de service şi pur şi simplu îl face mult mai real pentru un împrumut. Cu toate acestea, 

această metodă este riscantă şi practic inaccesibile pentru firmele mici inovatoare.  

 

3. Probleme existente în domeniu şi rolul statului 

La momentul actual sursele principale de finanţare în Republica Moldova sunt creditele 

bancare, care deţin 39,78% din PIB, urmate de OMF cu 2,26%, companiile de leasing - 0,69% şi 

AEÎ – 0,53%. Cu toate că volumul creditelor bancare a crescut spectaculos în ultimul deceniu, cu 

excepţia perioadei de criză de la sfârşitul anului 2008-începutul anului 2010, în comparaţie cu alte 

ţări din regiune şi din lume, acesta este încă la un nivel scăzut. Accesul limitat la finanţare 

constituie una din constrîngerile de bază în dezvoltarea sectorului de inovare. În pofida importanţei 

majore pe care acesta îl are în structura economiei, ponderea lui în structura finanţării de către 

băncile comerciale este de doar 31%.  

Lipsa de informaţii referitoare la sectorul de inovare este o problemă majoră, care face 

imposibilă aprecierea exactă a necesarului/ deficitului de finanţare al sectorului dat. Cu toate că 

actualmente, nu există date suficiente care ar reflecta, sau studii specializate care ar măsura, direct 

necesarul de finanţare al inovaţiilor, estimările făcute arată că există un deficit major de finanţare al 

sectorului. Concluziile respective sunt făcute pe baza urmăririi evoluţiilor indicatorilor de creditare 

în sectorul bancar şi alte sectoare financiare nebancare, gradului de intermediere financiară, a 

ponderii creditelor/ împrumuturilor în PIB-ul ţării, gradului de dezvoltare al serviciilor financiare, 

gradului de penetrare al serviciilor bancare, comparării indicatorilor respectivi cu cei ai ţărilor din 

regiune şi din lume şi pe baza aprecierii rezultatelor unor studii ce vizează anumite servicii finan-
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ciare sau sectoare ale economiei. Majoritatea acestor date şi informaţii sugerează faptul că Moldova 

se află pe unul dintre ultimele locuri în regiune la majoritatea indicatorilor enumeraţi.  

La moment se simte o lipsă a unor date şi studii specializate în domeniu. Unul din 

raţionamentele de natură cantitativă care poate fi expus referitor la necesarul de finanţare este că 

pentru a ajunge cel puţin la nivelul unor ţări cu venituri medii din regiune, sectorul financiar din 

Moldova ar trebui să sporească de aproape 2 ori creditarea în raport cu PIB. La nivelul PIB-ului 

actual, aceasta ar însemna o creştere cu circa 24 miliarde lei a creditelor şi împrumuturilor acordate. 

O estimare mai exactă referitoare la necesarul/deficitul de finanţare poate fi făcută doar pe baza 

informaţiilor obţinute prin chestionarea directă a firmelor care implementează inovaţii, cu condiţia 

ca astfel de studii să fie realizate pe bază de continuitate de către instituţii ale statului cu abilităţi în 

domeniu.  

Intensificarea rolului statului în dezvoltarea şi încurajarea finanţării, poate fi  posibilă prin 

acordarea de subvenţii şi garanţii, ce s-ar exprima printr-un sprijin al statului în creditarea bancară 

pe termene mai îndelungate şi la rate ale dobînzilor mai reduse. Ca mecanism ar putea să fie 

utilizată acordarea de garanţii din partea statului pentru susţinerea unor programe strict determinate. 

În acest sens, se necesită redefinirea rolului Fondului pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi 

Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor mici şi mijlocii prin desfăşurarea neamînată a următoarelor 

măsuri: diversificarea surselor de finanţare, prin atragerea nu doar a mijloacelor bugetului de stat, ci 

şi a celor din sectorul bancar, a remitenţilor etc; intensificarea procesului de monitorizare a 

creditelor şi garanţiilor eliberate; înăsprirea controlului şi transparenţei activităţii Fondului şi 

neadmiterea încălcărilor actelor normative interne de utilizare a mijloacelor băneşti; elaborarea unei 

strategii de dezvoltare a Fondului pentru a nu admite imobilizări a resurselor financiare; 

perfecţionarea şi înlăturarea incertitudinilor din actele normative interne şi ridicarea 

profesionalismului la exercitarea  funcţiilor sale a angajaţilor Fondului.  

Este necesară intensificarea suportului financiar pentru dezvoltarea durabilă în cadrul liniilor 

de creditare şi garantare ale organizaţiilor internaţionale donatoare. Statul urmează în continuare să 

promoveze politica strategică de integrare europeană, amplificînd procesul de extindere a 

proiectelor de asistenţă financiară a inovaţiilor prin intermediul liniilor de garantare şi creditare 

atractive (cu dobîndă subvenţionată, termene lungi şi elemente de grant) realizate cu suportul 

organizaţiilor financiare internaţionale şi a guvernelor statelor europene. Deoarece, sistemul 

naţional de creditare, deseori, evită să participe la lansarea unor noi activităţi antreprenoriale, statul 

ar trebui să promoveze cu suportul donatorilor a proiectelor de finanţare a incepătorilor.  

Intensificarea rolului statului în sporirea finanţării proiectelor investiţionale este posibilă 

prin  limitarea/diminuarea accesului sistemului bancar la piaţa valorilor mobiliare de stat. Scurgerea 

capitalului bancar pe piaţa valorilor mobiliare de stat (VMS) legată de profitabilitatea înaltă a VMS, 

conduce la diminuarea creditării sectorului real al economiei. 

Deşi politicile şi resursele de stat sunt importante pentru dezvoltarea şi inovaţiilor, 

majoritatea fondurilor ce sprijină inovarea trebuie să provină din sectorul privat, prin finanţarea de 

piaţă. In Agenda Lisabona, Uniunea Europeană a stabilit un nivel indicativ al finanţarii activităţilor 

de finanţare a inovaţiilor de două treimi finanţare privată şi doar o treime finanţare publică. 

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică [4] activitatea de cercetare-dezvoltare în 

anul 2017 s-a desfăşurat în 64 unităţi, inclusiv 40 institute şi centre de cercetare, 17 instituţii de 

învăţământ superior şi 7 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de cercetare-

dezvoltare, 51 unităţi sau 80 la sută au forma de proprietate de stat. 

La 31 decembrie 2017, îşi desfăşurau activitatea de cercetare-dezvoltare 4697 salariaţi, 

număr în ușoară scădere (cu 37 persoane) faţă de sfârşitul anului 2016. În activitatea de cercetare-

dezvoltare femeile și bărbații reprezintă proporții aproximativ egale (respectiv, 50,4% și 49,6%). 

Peste două treimi din numărul total de salariaţi au activat cu normă întreagă de timp. 
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După nivelul de pregătire profesională, 1699 persoane sau 36,2% din totalul salariaţilor 

aveau studii de doctorat și postdoctorat, 2114 persoane (45,0%) – studii superioare, 320 persoane 

(6,8%) – studii profesionale şi 564 persoane (12,0%) – alt nivel de pregătire. 

Pe categorii de ocupaţii, majoritatea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare este 

formată din cercetători (67,7% din total), fiind urmată de salariaţii care execută funcţii conexe 

activităţii instituţiei (13,3%), personalul auxiliar (12,4%) şi tehnicieni (6,6%). 
Tabelul 1. Salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare după ocupaţii, în 2016-2017 

 Persoane Structură - % - 

2016 2017 2016 2017 

Total inclusiv 

femei 

Total inclusiv 

femei 

Total inclusiv 

femei 

Total inclusiv 

femei 

Salariaţi  ̶  total 4 734 2 419 4697 2366 100,0 100,0 100,0 100,0 

cercetători 3 210 1 577 3180 1542 67,8 65,2 67,7 65,2 

tehnicieni 303 193 311 201 6,4 8,0 6,6 8,5 

personal auxiliar 594 304 582 296 12,5 12,5 12,4 12,5 

alţii 627 345 624 327 13,3 14,3 13,3 13,8 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Raport anual. http://www.statistica.md/newsview.php 

La 100 bărbaţi cercetători din activitatea de cercetare-dezvoltare reveneau 94 femei 

cercetători, față de 97 în anul 2016. Distribuţia cercetătorilor pe grupe de vârstă relevă că ponderea 

cea mai mare este deţinută de cercetătorii care au depăşit vârsta de 65 ani (22% din total), urmați de 

cei din grupele de vârstă 35-44 ani şi 55-64 ani (cu câte 20%), și cei cu vârste între 25-34 ani (19%).  
Figura 1. Structura cercetătorilor pe grupe de vârstă, în anul 2017 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Raport anual. http://www.statistica.md/newsview.php 

Cel mai mare număr de cercetători era înregistrat în domeniul ştiinţe naturale (1117 

persoane sau 35,1% din total cercetători), fiind urmat de cei din ştiinţe inginereşti şi tehnologice, și 

ştiinţe sociale, (respectiv, 14,7% şi 14,4%), iar mai puţini activau în domeniul ştiinţe umaniste 

(10,0%). Comparativ cu anul 2016 se remarcă creșterea ponderii de cercetători în domeniul științe 

medicale (cu 0,6 puncte procentuale) și reducerea acesteia în domeniul ştiinţe naturale (cu 0,5 p.p.). 

 Tabelul 2. Cercetători pe domenii ştiinţifice, în 2016-2017 
 Persoane Structură  - % - 

2016 2017 2016 2017 

Total inclusiv 

femei 

Total inclusiv 

femei 

Total inclusiv 

femei 

Total inclusiv 

femei 

Cercetători - total 3 210 1 577 3180 1542 100,0 100,0 100,0 100,0 

ştiinţe naturale 1 142 576 1117 554 35,6 36,5 35,1 35,9 

ştiinţe inginereşti şi 

tehnologice 

467 108 466 106 14,5 6,8 14,7 6,9 

ştiinţe medicale 414 224 428 240 12,9 14,2 13,5 15,6 

http://www.statistica.md/newsview.php
http://www.statistica.md/newsview.php
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ştiinţe agricole 395 205 392 199 12,3 13,0 12,3 12,9 

ştiinţe sociale 471 288 459 280 14,7 18,3 14,4 18,1 

ştiinţe umaniste 321 176 318 163 10,0 11,2 10,0 10,6 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Raport anual. http://www.statistica.md/newsview.php 

Cea mai mică pondere a femeilor cercetători este prezentă în domeniul ştiinţe inginereşti şi 

tehnologice (22,7%), iar cea mai mare – în domeniul ştiinţe sociale (61,0%).  
Tabelul 3. Cercetători cu titluri ştiinţifice pe domenii ştiinţifice, în 2016-2017 

 2016 2017 

Doctor habilitat Doctor în ştiinţe Doctor habilitat Doctor în ştiinţe 

Total inclusiv 

femei 

Total inclusiv 

femei 

Total inclusiv 

femei 

Total inclusiv femei 

Cercetători cu titluri 

științifice 

368 77 1 344 650 361 73 1331 633 

ştiinţe naturale 127 22 505 236 120 22 513 232 

ştiinţe inginereşti şi 

tehnologice 

29 1 115 25 29 1 122 24 

ştiinţe medicale 75 23 187 100 74 19 173 100 

ştiinţe agricole 37 4 131 44 38 4 128 40 

ştiinţe sociale 54 16 240 151 54 17 227 145 

ştiinţe umaniste 46 11 166 94 46 10 168 92 

Structură  -% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ştiinţe naturale 34,5 28,6 37,6 36,3 33,2 30,1 38,5 36,7 

ştiinţe inginereşti şi 

tehnologice 

7,9 1,3 8,6 3,8 8,0 1,4 9,2 3,8 

ştiinţe medicale 20,4 29,9 13,9 15,4 20,5 26,0 13,0 15,8 

ştiinţe agricole 10,1 5,2 9,7 6,8 10,5 5,5 9,6 6,3 

ştiinţe sociale 14,7 20,8 17,9 23,2 15,0 23,3 17,1 22,9 

ştiinţe umaniste 12,5 14,3 12,4 14,5 12,7 13,7 12,6 14,5 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Raport anual. http://www.statistica.md/newsview.php 

La nivel general, peste jumătate dintre cercetători (53,2%) deţin titluri ştiinţifice (doctor şi 

doctor habilitat). Totodată, în domeniul ştiinţe umaniste cu titluri ştiinţifice sunt două treimi din 

cercetători, pe când în domeniul ştiinţe inginereşti şi tehnologice circa o treime. În comparație cu 

anul 2016, a scăzut ușor atât numărul cercetătorilor cu titlul ştiinţific de doctor habilitat (cu 7 

persoane sau 1,9%), cât și cel cu titlul ştiinţific de doctor (cu 13 persoane sau 1,0%). Având în 

vedere distribuţia pe genuri a cercetătorilor cu titluri ştiinţifice menționăm că femeile cu titlul 

ştiinţific de doctor habilitat sunt, încă, puţin reprezentate (o persoană din cicnci), în același timp 

femeile cu titlul ştiinţific de doctor fiind circa o jumătate.  
Tabelul 4. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, în 2016-2017, milioane lei 

 2016 2017 

Total inclusiv în Total inclusiv în 

unităţile de 

stat 

unităţile de 

stat 

Cheltuieli  ̶  total 445,3 393,7 453,9 401,3 

cheltuieli curente 432,6 381,3 436,9 385,1 

cheltuieli capitale 12,7 12,4 17,0 16,2 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Raport anual. http://www.statistica.md/newsview.php 

În anul 2017, cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare realizată de către 

unităţile cu activitate în acest domeniu au însumat 453,9 milioane lei, din care 436,9 milioane lei 

(96,3%) cheltuieli curente şi 17,0 milioane lei cheltuieli capitale (3,7%). Peste 88% din cheltuielile 

totale au fost efectuate în unităţile cu forma de proprietate de stat. Comparativ cu anul 2016 pentru 

activitatea de cercetare-dezvoltare s-a cheltuit mai mult cu 8,6 milioane lei sau 1,9%. Numeric, 

majorarea este mai vizibilă în sectorul public – cu 7,6 milioane lei (respectiv, 1,9%).  

În totalul cheltuielilor curente predomină cheltuielile de personal (308,0 milioane lei sau 

70,5%), fiind în creștere cu 0,8 milioane lei față de anul 2016.  

http://www.statistica.md/newsview.php
http://www.statistica.md/newsview.php
http://www.statistica.md/newsview.php
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Figura 2. Structura cheltuielilor curente și capitale pe componente, în anul 2017 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Raport anual. http://www.statistica.md/newsview.php 

În anul 2017, în activitatea de cercetare-dezvoltare s-a investit 16,1 milioane lei (94,7% din 

cheltuielile capitale) pentru dotarea unităţilor/instituţiilor cu echipamente, prezentând o creștere cu 

6,2 milioane lei față de anul anterior. 

Mai mult de jumătate din cheltuielile curente efectuate pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare au fost destinate cercetării cu caracter aplicativ (55,1%), 26,0% cercetării fundamentale 

şi 18,8% au avut drept destinaţie dezvoltarea tehnologică. Comparativ cu anul 2016, structura 

cheltuielilor curente pe tipuri de cercetări practic s-a menținut la aceleași ponderi. 
Tabelul 5. Cheltuieli curente pentru cercetare-dezvoltare pe domenii ştiinţifice, în anul 2017, milioane lei 
 Total Domenii ştiinţifice 

ştiinţe 

naturale 

ştiinţe 

inginereşti 

ştiinţe 

medicale 

ştiinţe 

agricole 

ştiinţe 

sociale 

ştiinţe 

umaniste 

Cheltuieli 

curente  ̶  total 

436,9 154,7 105,3 44,6 65,4 35,7 31,2 

cercetare 

fundamentală 

113,7 62,2 7,1 5,9 2,5 13,5 22,5 

cercetare 

aplicativă 

240,9 86,4 22,5 38,7 62,9 21,7 8,7 

dezvoltare 

tehnologică  

82,3 6,1 75,7 0,0 0,0 0,5 0,0 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Raport anual. http://www.statistica.md/newsview.php 

În funcţie de domeniile ştiinţifice, structura cheltuielilor curente se prezintă astfel: ştiinţe 

naturale – 35,4%, inginereşti şi tehnologice – 24,1%, agricole – 15,0%, medicale – 10,2%, sociale – 

8,2% şi umaniste – 7,1%.  

Conform datelor cercetării privind activitatea de inovare în Republica Moldova pe 

perioada 2015-2016 din numărul total al întreprinderilor incluse în cercetare, numărul 

întreprinderilor inovatoare a fost de 21%. Cele mai multe întreprinderi inovatoare, din total, sunt 

situate în mun. Chișinău (58%), 62% din întreprinderile inovatoare au un număr de 10-49 de 

salariați. 

În bugetul de stat pentru anul 2018 sunt alocate aproximativ 400 mil. lei pentru finanțarea 

cercetărilor științifice în diverse domenii, sau mai puțin de 1% din totalul alocațiilor din bugetul de 

stat. Inovarea prezintă o importanță majoră în dezvoltarea afacerilor în economia națională, totuși 

domeniul de cercetare și inovare are o importanță modestă în lista priorităților la nivel național. Cel 

mai critic aspect ține de legătură slabă dintre activitățile în domeniul de cercetare și inovare, și 

medul de afaceri din țară. Se propune autorităților în acest context să intensifice conexiunile dintre 

capacitățile de cercetare finanțate din mijloacele bugetare, cu economia reală. Este important de 

http://www.statistica.md/newsview.php
http://www.statistica.md/newsview.php
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menționat în acest context că în conformitate cu  indexul global al inovării, Moldova se situează pe 

poziția 54 dintr-un număr total de 127 economii. Statele vecine, dar și cei mai importanți parteneri 

comerciali ai țării sunt pe poziții superioare:  50 - Ucraina, 45 - Federația Rusă sau 42 - România. 

Din rândul statelor din Europa, poziția Moldovei este la sfîrșitul clasamentului, a 34. 

 

4. Concluzii 

Pentru dezvoltarea cu succes a procesului de finanţare a proiectelor investiţionale cu caracter 

inovaţional în Republica Moldova este necesar un complex de măsuri promovate de politica de stat. 

Acestea trebuie să fie orientate spre dezvoltarea unor pieţe concurenţiale de fonduri pentru firmele 

mici şi în creştere, extinderea setului de produse propuse de instituţiile financiare, spre dezvoltarea 

unor surse de capital de lungă durată, stimularea interacţiunii dintre întreprinderile mari şi mici şi 

instituţiile financiare, precum şi spre dezvoltarea mediului informaţional şi încurajarea 

antreprenoriatului.  

Starea actuală denotă faptul, că companiile (mai ales cele locale) nu sunt dispuse  să 

investească în cercetare şi inovaţii. Aceasta presupune anumite investiţii pe termen lung, iar 

incertitudinea succesului descoperirii ştiinţifice îi determină pe întreprinzători să opteze pentru 

investiţii relativ sigure, cu anumite rezultate cuantificate. O tactică folosită de investitorii străini 

este aducerea in Moldova a tehnologiilor deja existente, reducând, astfel, necesitatea de a investi în 

tehnologii noi sau invenţii. Astfel, posibilitatea de a obţine investiţii străine în Republica Moldova 

pentru inovaţii este destul de redusă, mai ales pentru că aceste investiţii sunt orientate spre ţările cu 

potenţial uman înalt calificat, cu rezultate bune în domeniul cercetării şi inovaţiilor. Aici poate fi 

menţionată şi mobilitatea înaltă a persoanelor competente din domeniul cercetărilor şi inovaţiilor, ce 

preferă să activeze în ţări cu mari posibilităţi de finanţare şi nivel de trai înalt. 

Sectorul proiectelor inovaţionale înregistrează o cerere extrem de mare a serviciilor de 

garantare. Astfel, 82% din totalul cererilor de finanţare respinse de către bancă au avut ca motiv 

insuficienţa gajului. Extinderea serviciului respectiv ar deschide noi posibilităţi pentru obţinerea 

mijloacelor financiare şi dezvoltarea sectorului dat. Serviciile de garantare a creditului sunt un 

produs relativ nou pe piaţa financiară a Republicii Moldova, solicitate atât de proiectele de inovare, 

cît şi de instituţiile bancare. Pentru a compensa într-o oarecare măsură pierderile generate de scara 

mică a businessului respectiv în Republica Moldova, statul urmează să asigure infrastructura 

legislativă care ar reduce riscurile sistemice (generale) ale fondului, legate de eventualitatea 

reglementării excesive a activităţii acestuia.  Întru desfăşurarea eficientă a activităţii Fondului de 

Garantare a Creditelor este necesară capitalizarea continuă a acestuia prin intermediul asistenţei 

financiare şi tehnice a donatorilor internaţionali, cu experienţă în domeniu. 

Realizarea stimulentelor investiţionale în perspectivă va permite crearea condiţiilor pentru 

apariţia pe piaţă a capitalului de risc, stimularea investitorilor particulari, inclusiv al celor străini, ce 

include băncile comerciale, fondurile de pensii, companiile de asigurare, grupurile industrial-

financiare. 
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Abstract 

The Republic of Moldova has a rich river network with a length of about 16,000 km, of which only two rivers 

are navigable for a total length of 561 km. The river tourism is an efficient alternative to valorising the river networks, 

even those abandoned, successfully used by Western European Union countries. 

The river tourism in the Republic of Moldova is at an early stage of development, being a form of occasional 

tourism with poorly developed infrastructure. It is manifested by nautical tourism activities: the river trips and the 

proximity navigation, and the tourism activities along the banks of the rivers. 

This article aims to issue some proposals for the tourism arrangement of the river network in order to develop 

the river tourism starting from the territorial and political opportunities of the studied area. 

Key words: fluvial network, river tourism, rivers, Republic of Moldova, tourism facilities 
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1. Introducere 

Rețeaua hidrografică a Republicii Moldova este reprezentată prin 3621 râuri și pâraie, cu o 

lungime de aproximativ 16000 km, 7 dintre care au lungimea de peste 100 km, iar 247 – peste 10 

km. Dintre acestea, doar râurile Nistru și Prut, parțial (pe porțiunea gura de vărsare - Ungheni), sunt 

navigabile, pe o lungime totală de 561 km, și pot fi valorificate prin transportul fluvial. O 

alternativă de valorificare a râurilor de pe teritoriul Republicii Moldova este imperioasă. 

Practica europeană, a demonstrat că, pe lângă funcția utilitară în transport și agricultură, 

râurile pot fi valorificate și prin turism, dând rezultate economice și ecologice foarte bune. Forma 

de turism care antrenează în circuitul turistic râurile, dar și malurile acestora pe o rază de 5 – 30 km 

este turismul fluvial și cuprinde activități pe suprafața acvatică precum sunt croazierele, navigația 

recreațională de proximitate (canoe, kayak, plimbări cu barca/catamarane, etc.), raftingul, 

yachtingul, excursiile fluviale, și activități pe malurile râurilor ca drumețiile, ciclismul, pescuitul, 

vizitele la obiectivele turistice riverane, etc. 

Acest articol are ca scop emiterea unor propuneri de amenajare turistică a rețelei fluviale în 

vederea dezvoltării turismului fluvial pornind de la oportunitățile teritoriale și politice ale arealului 

studiat. 

 

2. Starea actuală a turismului fluvial în Republica Moldova 

2.1. Oferta turistică fluvială 

Oferta pentru turismul fluvial din Moldova constă în potențialul turistic din domeniul fluvial 

și baza tehnico-materială. 

Patrimoniul turistic în domeniul fluvial al Republicii Moldova 

Rețeaua hidrografică a RM este reprezentată prin 3621 râuri și pâraie. Cele mai mari râuri 

ale RM sunt râurile Nistru, Prut, Răut, Bîc, Botna, Ichel, Cogîlnic, Ialpug, având lungimea mai 

mare de 100 km [BNS]. Nistru și Prut reprezintă frontiere de stat, între RM și Ucraina și, respectiv, 

România și au statut special de navigație. Având în vedere caracteristicile geografice ale arealului, 

în Moldova navigația de agrement se poate practica doar pe două râuri Nistru și Prut, precum și pe 

                                                            
1 Cercet. șt., Institutul Național de Cercetări Economice din Republica Moldova, danaverdes@yahoo.com 
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tronsonul scurt al Dunării. Celelalte rețele fluviale moldovenești pot întreține activități nautice de 

proximitate și activități turistice în zonele riverane. 

Republica Moldova dispune de un bogat potențial turistic natural  în domeniu fluvial, cele 

mai importante atracții fiind rezervațiile peisagistice „Regiunea Nistrului de Mijloc”, „Holoșnița”, 

„Cosăuți”, "Climăuții de Jos”, „Poiana – Curătura”, „Dobrușa”, „Saharna”, „Țipova”, „Pohrebeni”, 

”Valea Adâncă”, ”Bugornea”, ”Glubocaia Dolina”, ”Suta de Movile”, ”Pădurea Domnească”, 

”Plaiul Fagului” și “Rezervația Complexului geologic și paleontologic din bazinul râului Lopatnic”. 

Patrimoniul turistic antropic al Republicii Moldova în domeniul fluvial este reprezentat de: 

▪ centrele urbane riverane precum sunt municipiul Chișinău care este traversat de râul Bîc, 

orașele Soroca, Rîbnița, Camenca, Dubăsari, Tiraspol și Tighina de pe malurile Nistrului și Leova, 

Ungheni pe malurile Prutului etc. 

▪ edificii și situri istorice: Cetatea Sorocii, Cetatea 3 Cruci de la Rudi, Cetatea Tighina, situl 

istoric Orheiul Vechi care se află în procesul de nominalizare pentru a fi înscris în Lista 

Patrimoniului Mondial al UNESCO, Valul lui Traian, Movila Mare de la Giurgiulești etc.; 

▪ edificii religioase: Mănăstirea Saharna, Mănăstirea Japca, Mănăstirea Țîpova, Mănăstirea 

Rudi (toate situate pe malurile Nistrului.) etc. 

▪ muzee: Muzeul Casa Bunicii de la Cuhnicești, Muzeul Național de istorie a Moldovei, 

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și alte muzee din Chișinău, Muzeul de 

Meșteșuguri Populare din s. Ivancea, raionul Orhei, etc. 

Infrastructura turistică și baza tehnico-materială a turismului fluvial din Republica 

Moldova 

Din infrastructura și baza tehnico-materială/ echipamentul specifică turismului fluvial, 

Republica Moldova dispune de următoarele unități: 561 km de căi navigabile, 5 porturi, cel mai 

important fiind portul fluvio-maritim pe Dunăre, Giurgiulești care dispune și de un terminal de 

pasageri, și 2 nave pasageri, potrivit BNS. 

În ceea ce privește infrastructura turistică pe malurile râurilor, nu există date privind 

existența pistelor ciclabile sau drumurilor de halaj care însoțesc cursurile de apă. Nu au fost 

identificate documente tipărite și electronice care să confirme existența a astfel de infrastructură. 

Din observările din teren realizate de autor, cunoaștem despre existența drumurilor de halaj în satele 

Vărîncău, Zăluceni și Sănătăuca din raionul Florești, de pe malul drept al Nistrului, pe malurile 

Răutului în localitățile Bobulești, raionul Florești, or. Florești, s. Răuțel, raionul Fălești. Drumurile 

de halaj din aceste zonele sunt în stare precară, neîntreținute, iar pe alocuri sunt părăginite și 

neutilizabile. 

În Republica Moldova nu se ține o evidența a infrastructurii de cazare în raza de 30 de km 

de la axele fluviale care reprezintă domeniul turismului fluvial. Cu toate aceste am analizat 

capacitatea de cazare în raioanele riverane principalelor artere fluviale din țară, Nistru și Prut după 

cum este prezentat în tabelele 1 și 2. 

În bazinul hidrografic al Nistrului, în 2016, infrastructura de cazare are o capacitate de 

15204 locuri, majoritatea în municipiul Chișinău (73%), unde este inclusă și localitatea Vadul lui 

Vodă, stațiune fluvială satelit. Capacitatea de cazare în bazinul hidrografic al Nistrului este în 

scădere în ultimii ani cu excepția raioanelor Căușeni și Anenii Noi. 

În bazinul hidrografic al Prutului infrastructura de cazare are o capacitate de 3913 de camere 

distribuită 25% și, respectiv, 26%, în raioanele Ungheni și Cahul, 10% și, respectiv, 11%, în 

raioanele Glodeni și Edineț, celelalte raioane deținând cote între 4 și 7%.  
Tabelul 1. Capacitatea de cazare turistică în raioanele riverane râului Nistru, în 2016 

Raioane riverane Nr. camere Nr. locuri Nr. mediu locuri/cameră 

Municipiul Chisinau 4030 8936 2.2 

Donduseni 49 414 8.4 

Floresti 34 424 12.4 

Ocnita 26 151 5.8 
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Soroca 149 397 2.6 

Anenii Noi 40 144 3.6 

Criuleni 190 750 3.9 

Dubasari 477 1636 3.4 

Orhei 333 1424 4.2 

Rezina 71 392 5.5 

Causeni 69 388 5.6 

Stefan Voda 30 148 4.9 

Sursa: Realizat de autori după datele BNS 

Unitățile de structuri de cazare din bazinul Prutului au între 2 și 4 camere, ceea ce indică 

prezență unităților hoteliere, cu excepția raioanelor Leova și Rîșcani, al căror număr mediu de 

camere per unitate este de 6,4 și, respectiv, 5,9, indicând existența predominantă a unităților 

nehotelire ca tabere pentru copii, pensiuni sau sanatorii etc. 
Tabelul 2. Capacitatea de cazare turistică în raioanele riverane râului Prut, în 2016 

Raioane riverane Nr. camere Nr. locuri Nr. mediu locuri/camere 

Briceni 32 91 2.8 

Edinet 90 427 4.7 

Falesti 60 270 4.5 

Glodeni 84 386 4.6 

Riscani 47 278 5.9 

Hincesti 47 164 3.4 

Nisporeni 32 154 4.8 

Ungheni 210 996 4.7 

Cahul 420 974 2.3 

Leova 27 173 6.4 

Cantemir - - - 

Sursa: Realizat de autori după datele BNS 

 

2.2. Manifestarea turismului fluvial în Republica Moldova 

Navigația fluvială de agrement este constrânsă de faptul că artere principale ale țării 

marchează frontiera între RM, Ucraina și România.  

Turismul fluvial în Republica Moldova rezidă pe un număr restrâns de activități turistice. 

Dintre aceste se numără călătoriile de proximitate pe cursul râului Nistrului, concentrate în 

apropierea staţiunilor turistice din localitatea Vadul-lui-Vodă.  

Cele mai semnificative sunt, însă, activitățile turistice practicate pe malurile cursurilor de 

apă. Printre astfel de activități se numără plimbările și șederile în aer liber, pescuitul – activitate cu 

caracter sezonier, înotul și plaja. În cea mai mare măsură aceste activități se manifestă în mod 

neorganizat, fără a dispune de infrastructură adecvată, aducând un impact negativ mediului 

înconjurător. Compania Phoenix a organizat 6 croaziere pe Dunăre, unde este inclus ca Port de 

staționare, și portul Giurgiulești, iar, pentru 2018, are programate 8 croaziere cu staționare în țara 

noastră [Riverscanner, 2018]. 

 

2.3. Produse turistice fluviale 

Printre activitățile turistice recente organizate în domeniul fluvial sunt excursiile fluviale de 

scurt timp oferită de compania tur-operatoare “Star Tur” din Chișinău: 

▪ excursii fluviale pe Nistru, punct de pornire Vadul lui Vodă. În Vadul lui Vodă operează 

nava de excursii fluviale Legenda. Nava fluvială are o capacitate de 300 locuri, dar oferă și 

posibilitatea de înnoptare în cele două cabine cu canapele rabatabile. Nava poate fi contractată și 

pentru evenimente. 

▪ excursie fluvială pe Nistru, Rezina – Saharna – Țipova. Pe durata de o zi (durata excursiei 

este de 4 – 6 ore), se oferă vizitarea obiectivelor turistice: în Țipova, Mănăstirea “Adormirea Maicii 
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Domnului”, Mănăstirea rupestră "Adormirea Maicii Domnului" și în Saharna, Talpa Maicii 

Domnului, Mănăstirea Sf. Treime, Cimitirul din Saharna, Cascadele "Saharna", Mănăstirea 

Rupestră "Bunavestire", Izvorul cu apă sfântă, la bordul navei Moscova. Tariful excursiei fluviale 

variază între 280 și 340 lei și include transportul tur-retur cu autocarul la punctul de pornire [Star-

tur, 2018]. 

 

2.4. Cererea pentru turismul fluvial în Republica Moldova 

Nu există o evidență statistică privind turiștii în domeniu fluvial în RM. În ceea ce privește 

activitățile turistice navigabile, potrivit datelor BNS, în 2016, pe căile navigabile moldovenești au 

fost transportați 138700 de pasageri, cu parcursul mediu de 0,29 pasageri/km, mai mult cu 19% față 

de anul 2012, de când se ține evidența statistică [BNS].  

În ultimii ani, după cum am menționat anterior, Moldova, ca destinație fluvială, a intrat în 

atenția operatorilor de croaziere fluviale, unicul port fluvio-maritim din țară fiind inclus ca port de 

escală în traseul croazierelor pe Dunăre organizate de compania Phoenix. Având în vedere acestea, 

turismul fluvial al Moldovei are perspective de dezvoltare și diversificare. Deocamdată această 

formă de turism în Republica Moldova rezidă pe excursiile fluviale pe Nistru. Din 2000 până în 

prezent, numărul de turiști antrenați în excursii pe Nistru a crescut de mai mult de 4 ori, atingând în 

2016 cifra de 138,7 mii de persoane [BNS]. Linia tendinței a excursiilor fluviale este pozitivă și 

arată o creștere pentru perioada de calcul. cu toate aceste, din 2014, numărul de turiști în excursiile 

fluviale sunt în recul (v. fig 1.), unul din motive fiind gama restrânsă de trasee. 
Figura 1. Evoluția numărului de pasageri transportați pe navele de excursii fluviale în Republica Moldova 

 
Sursa: Realizat de autori după datele BNS 

Având în vedere faptul că avem o serie de date staționară, calculul prognozelor evoluției 

cererii pentru excursiile fluviale în Republica Moldova a fost realizat prin metoda probabilității 

maxime. Rezultatele sunt prezentate în figura de mai jos care indică un declin al numărului de 

turiști în excursiile fluviale în următorii 5 ani. 
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Figura 2. Prognoze evoluției numărului de pasageri transportați pe navele de excursii fluviale în Republica 

Moldova 2017 - 2021 

Sursa: Realizat de autori 

Stagnarea și declinul filierei în Moldova este de așteptat. Așa cum am menționat și anterior, 

cele două trasee oferite de operatorii de excursii fluviale sunt insuficiente pentru menținerea filierei. 

Este imperioasă o rejuvenare a excursiilor fluviale prin dezvoltare și promovarea de noi destinații și 

îmbunătățirea prin inovații și servicii suplimentare a produselor existente. 
Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

» Cadru natural neantropizat; 

» Potențial turistic bogat; 

» Așezarea geografică; 

» Identitatea fluvială a capitalei țării; 

» Lipsa resurselor naturale pentru organizarea 

formelor de turism tradițional. 

» Lipsa infrastructurii de transport și a infrastructurii turistice; 

» Infrastructura de cazare slab dezvoltată; 

» Lipsa acțiunilor publice în domeniului turismului fluvial; 

» Cunoașterea lacunară a conceptului de turism fluvial;  

» Starea ecologică a apelor este precară [Bejan et al. 2016]. 

Oportunități Amenințări 

» Țară danubiană; 

» Conexiunea bazinului râului Prut cu rețelele 

fluviale europene; 

» Cooperarea Republicii Moldova cu UE; 

» Participarea la Euroregiunile „Siret-Prut-Nistru”, 

„Prutul de Sus”, „Dunărea de Jos”; 

» Includerea portului Giurgiulești ca port de 

staționare în traseele croazierelor fluviale. 

» Inundații; 

» Fluxuri mici de turiști; 

» Instabilitatea politică; 

» Sezonalitatea; 

» Veniturile mici ale populației localnice. 

 

3. Propunere de amenajare turistică a rețelei fluviale din Republica Moldova 

Amenajarea turistică a rețelei fluviale presupune valorificarea particularităților domeniului 

fluvial prin politici și acțiuni publice și private planificate și concertate din care să rezulte 

infrastructura, dotările și serviciile necesare pentru dezvoltarea eficientă a turismului fluvial.  

Dezvoltarea turismului fluvial în Republica Moldova nu poate fi realizată decât concertat și 

susținut. Se impune efectuarea de studii de fezabilitate și elaborarea unui plan sau a unei scheme de 

amenajare turistică a rețelei fluviale.  
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Tabelul 3. Propunere de amenajare turistică a rețelei fluviale din Republica Moldova 
Priorități Obiective Măsuri 

» sporirea 

atractivității portului 

Giurgiulești ca port 

de staționare a 

navelor de croazieră 

fluvială.  

» amenajarea turistică a 

terminalului de pasageri; 

» valorificarea turistică a  

satului Giurgiulești; 

» prestarea de servicii turistice 

suplimentare: excursii scurte și 

vizitarea obiectivelor turistice 

locale (cu mijloace de transport 

rutier și biciclete); plimbări, 

picnic-uri și șederi în aer liber, 

etc. 

» crearea infrastructurii turistice și de agrement (unități 

de alimentație publică); 

» crearea de puncte de comercializare a produselor 

autohtone; 

» îmbunătățirea infrastructurii generale; 

» restaurarea conservarea și valorificarea obiectivelor de 

interes turistic (Muzeul de Științe Naturale, Movila Mare 

de la Giurgiuleşti, stejarul lui Moş Andrei etc.); 

» conservarea sitului arhitectonic tradițional; 

» stimularea și susținerea sectorului privat din regiune să 

investească în sectorul turistic, prin politici și instrumente 

fiscale.  

» valorificarea 

turistică a râului Bîc 

și deschiderea 

acestuia pentru 

locuitorii 

Chișinăului. 

» dezvoltarea ciclismului fluvial, 

plimbărilor și a altor activități 

destinate, în special, localnicilor. 

» înființarea spațiilor și unităților 

de divertisment cu vedere la râu. 

» amenajarea malurilor; 

» îmbunătățirea calității apei și a albiei râului Bîc; 

» crearea pistelor pentru ciclism și a spațiilor verzi; 

» atragerea și stimularea sectorului privat; 

» promovarea diversificării produselor turistice fluviale.  

» organizarea de 

produse turistice 

fluviale destinate 

turismului intern 

pentru grupuri-țintă 

» organizarea de drumeții, 

excursii fluviale și alte produse 

turistice fluviale destinate 

turiștilor interni, cu precădere, 

elevilor și studenților. 

» crearea traseelor tematice de către autoritățile publice 

competente; 

» asigurarea traseelor tematice din domeniu fluvial cu 

dotările necesare (infrastructura turistică fluvială); 

» promovarea lor intermediarilor turistici; 

» dezvoltarea și 

promovarea 

pescuitului de 

agrement 

» organizarea controlată a 

pescuitului de agrement și 

serviciilor turistice suplimentare. 

» reglementarea pescuitului de agreement și a 

permiselor 

» valorificarea 

turistică a râului Prut  

» dezvoltarea produselor 

turistice fluviale: drumeții, 

trekking,  pescuit recreativ, 

plimbări cu barca, excursii 

fluviale; 

» dezvoltarea,   în perspectivă, 

pe termen lung, ciclism fluvial și 

navigației fluviale de agrement, 

utilizând ambarcațiuni electrice.  

» implicarea autorităților publice competente, 

colaborarea acestora cu autoritățile de profil europene. 

» atragerea în domeniul fluvial și crearea de condiții 

pentru sectorul privat; 

» stimularea sectorului privat să achiziționeze sau să 

administreze echipament ecologice (nave electrice) pentru 

navigația de agrement prin mecanismul de subvenționare 

și alte politici fiscale; 

» cartografierea patrimoniului turistic de pe malurile 

râului Prut și pe raza de 5 km de la acestea. 

» restaurarea, unde este necesar, menținerea și 

conservarea patrimoniului turistic. 

» crearea infrastructurii turistice: drumuri de halaj, 

indicatoarelor, locuri de adăpost, locuri de camping, 

structuri de cazare, stațiilor de alimentare electrică a 

navelor, borne de alimentare cu apă și stații de eliminare a 

deșeurilor; 

» armonizarea legislației în conformitate cu cea 

europeană privind navigația de agreement și pescuitul de 

agreement; 

» promovarea turismului fluvial pe râul Prut pe plan 

național și regional. 

Sursa: Realizat de autori 

Deoarece rețelele fluviale și malurile acestora sunt teritorii extinse cu resurse diseminate 

care presupun un grad mare de complexitate a dotărilor și impune o amenajare turistică echivocă, 

iar limitele și tematica acestei lucrări, precum și resursele și specialitatea autorului, nu permit 

realizarea unor astfel de documente, propunem o schemă de amenajare teritorială a rețelei fluviale 

pe termen mediu, pe 5 axe prioritare după cum sunt prezentate în tabelul 3. 
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Direcțiile de dezvoltare a turismului fluvial în Republica Moldova enumerate în tabelul de 

mai sus sunt orientative și schematice, fiind nevoie de un studiu mult mai amplu pentru 

implementare, și prevăd dezvoltarea unor activități cu un buget și efort comparativ redus. Cu toate 

acestea, implementarea lor ar obliga crearea unui cadru legislativ necesar dezvoltării de produse 

turistice fluviale complexe și ar crea perspective noi precum: 

▪ dezvoltarea ciclismului fluvial pe malurile râului Prut și, ulterior, râului Nistru; 

▪ dezvoltarea yahtingului pe fluviile ale căror albii permit desfășurarea acestei activități; 

▪ dezvoltarea croazierelor cu barja pe râurile Prut și Nistru; 

▪ valorificarea turistică a râurilor mai mici precum este Răutul, Botna, Cogîlnic, Ialpug, etc. 

 

4. Concluzii 

În Republica Moldova, turismul fluvial este o formă de turism ocazională, potențial turistic 

fluvial fiind puțin valorificat. Se manifestă prin activități turistice nautice: excursiile fluviale și 

navigația de proximitate, și prin activități turistice pe malurile râurilor, printre care se numără 

plimbările și șederile în aer liber, pescuitul de agrement, înotul și plaja.  

Având în vedere potențialul turistic în domeniul fluvial și oportunitățile de care dispune 

Republica Moldova considerăm că turismul fluvial trebuie dezvoltat pe 5 axe prioritare precum sunt 

sporirea atractivității portului Giurgiulești, valorificarea turistică a râului Bîc și deschiderea acestuia 

pentru locuitorii Chișinăului, organizarea de produse turistice fluviale destinate turismului intern 

pentru grupuri-țintă, dezvoltarea și promovarea pescuitului de agrement și valorificarea turistică a 

râului Prut. 
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DEVELOPMENT OF THE NON-BANKING FINANCIAL MARKET: 
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Abstract 

The nonbanking financial market is an important component of economic development in any contemporary 

society. That, along with the banking market, determines the access to financing and good functioning of businesses, 

especially in the real sector of economy. The importance of the activity of nonbanking financial institutions is 

determined by the indirect financing of economie’s sectors.  The organizing of nonbanking financial systems, in one 

country or another, determines the existence of different types of institutions that contribute to the development of the 

financial market. Thus, the development of international financial markets couldn’t  have been possible without the 

fundamental contribution of financial intermediate institutions, meant to act as an interface between capital owners and 

those who need this basic resource for developing their businesses. By placing mobile assets, joint-stock companies and 

bond companies are looking to accumulate financial means from natural or legal persons to operate investments in the 

national economy. In this context, the capital market’s purpose is to collect the surplus of financial means(by emitting 

shares or bonds) and to invest it in the national economy.  

Key words: assets, credits, efficiency, uncertainty, non-banking sector, financial stability, solvency 

JEL: E65, G12, G21, G23 

 

1. Piaţa financiară nebancară – componentă a dezvoltării economice 

Instituţiile financiare au un rol important în dezvoltarea economiei naţionale, deoarece 

susţin, în mod permanent, procesele de producţie, alocarea capitalului, realizarea de profit şi 

asigurarea în timpul investiţiei de capital. Activitatea instituţiilor financiare nebancare este 

complementară cu cea a băncilor, pentru că acestea prestează servicii care nu sunt potrivite pentru 

gradul de risc pe care şi-l poate asuma o bancă. Avantajele competitive ale instituţiilor financiare 

nebancare derivă din faptul că pot fi orientate spre anumite sectoare de activitate sau spre grupuri de 

clienţi care beneficiază atât de o reglementare flexibilă, cât şi, uneori, de anumite stimulente fiscale. 

De asemenea, instituţiile financiare nebancare consolidează, în mod semnificativ, rezistenţa 

sistemului financiar la şocurile generate de crizele economice. [Frederic S. Mishkin, (2007).] 

Piaţa financiară nebancară este o componentă decisivă şi inerentă a dezvoltării economice 

din simplu motiv că aceasta, împreună cu piaţa bancară (serviciile bancare), determină accesul la 

finanţarea şi buna funcţionare a afacerilor. În acest context, este important de reţinut că prin 

plasarea valorilor mobiliare de către societăţile pe acţiuni – acţiuni sau obligaţiuni – se urmăreşte 

acumularea de mijloace financiare de la persoanele fizice sau juridice pentru operarea investiţiilor 

în economia naţională. Astfel, piaţa de capital are ca scop colectarea surplusului de mijloace 

financiare (prin emiterea de acţiuni sau obligaţiuni) şi investirea acestora în economia naţională. 

[Galatti, R. (2003)] 

Promovarea reformelor economice în Republica Moldova a avut drept scop crearea unei 

infrastructuri adecvate principiilor economiei de piaţă, un element fundamental al căreia este piaţa 

valorilor mobiliare. În linii mari pot fi evidenţiate următoarele etape de dezvoltare a pieţei valorilor 

mobiliare: 

▪ 1992-1994 – crearea bazei legislative de ramură (provizorie) şi a infrastructurii pieţei, 

ajustate procesului de privatizare în masă (fondurile de investiţii pentru privatizare şi companiile 

                                                            
1 Prof. univ. dr., Academia de Studii Economice a Moldovei, nibotnari@mail.ru 
2 Conf. univ. dr., Academia de Studii Economice a Moldovei, aurelmargineanu@mail.ru 
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fiduciare), precum şi constituirea organului de stat de reglementare a pieţei valorilor mobiliare – 

Comisia de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare; 

▪ 1994-1996 – desfăşurarea procesului de privatizare în masă (schimbarea bonurilor 

patrimoniale pe acţiunile întreprinderilor privatizate, încheierea şi înregistrarea emisiei a 2-a de 

acţiuni a fondurilor de investiţii pentru privatizare şi reorganizarea lor în fonduri clasice), precum şi  

formarea infrastructurii pieţei valorilor mobiliare (crearea institutului de registratori independenţi, 

deţinătorilor nominali, apariţia intermediarilor financiari – companiilor de brokeri, fondarea Bursei 

de Valori a Moldovei şi începutul activităţii ei); 

▪ 1997-1999 – desfăşurarea procesului de distribuire a proprietăţii privatizate (consolidarea 

proprietăţii privatizate şi conturarea proprietarilor reali (majoritari)); crearea cadrului legislativ şi 

normativ de ramură, fondarea Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare, integrat în sistemul de 

tranzacţionare a Bursei de Valori a Moldovei, instituirea Comisiei Naţionale a  Valorilor Mobiliare 

ca autoritate publică independentă pentru reglementarea şi supravegherea pieţei valorilor mobiliare; 

▪ 2000-2008 – concomitent cu derularea procesului de distribuire şi consolidare a proprietăţii, 

desfăşurarea activă a procesului de redistribuire a proprietăţii; perfecţionarea cadrului legislativ şi 

normativ; modificarea infrastructurii pieţei valorilor mobiliare, inclusiv lichidarea fondurilor de 

investiţii (sau excluderea genului de activitate ca fonduri de investiţii) care nu au îndreptăţit 

aşteptările acţionarilor de a primi dividende şi nici ale sectorului real al economiei în atragerea 

investiţiilor.  

Evoluţia cantitativă a pieţei primare (segmentul pieţei unde are loc emisiunea valorilor 

mobiliare şi distribuirea lor între primii deţinători) practic a demarat începînd cu procesul de 

privatizare în masă a întreprinderilor de stat însoţit de reorganizarea acestora în societăţi pe acţiuni 

în anii 1995 – 1999. 

Structura pieţei valorilor mobiliare s-a format în urma privatizării masive a proprietăţii de 

stat, în rezultatul căreia s-a înregistrat un număr imens de acţionari minoritari şi un număr restrîns 

de acţionari care deţin pachete de control în societăţile pe acţiuni. Acţiunile şi proprietarii acţiunilor 

au apărut ca rezultat al repartizării cotelor de proprietate în patrimoniul statului şi nu al investirii 

veniturilor proprii pe piaţa de capital. Practic piaţa valorilor mobiliare nu dispune de operatori de 

forţă, precum ar fi investitorii instituţionali, administratorii eficienţi ai investiţiilor. Spectrul 

instrumentelor financiare tranzacţionate  pe piaţa valorilor mobiliare este îngust şi cuprinde practic 

doar acţiunile ordinare şi preferenţiale.  

Infrastructura actuală a pieţei valorilor mobiliare nu corespunde practicii internaţionale şi nu 

asigură efectuarea eficientă şi operativă a tranzacţiilor. La BVM funcţionează sistemul electronic de 

tranzacţionare care se utilizează doar pentru licitaţii zilnice, în cadrul cărora se determină preţul 

valorilor mobiliare, dar acest sistem trebuie să susţină şi alte regimuri de tranzacţionare şi cu diferite 

instrumente financiare. DNVM nu funcţionează în calitate de registrator central al valorilor 

mobiliare, funcţie aplicată în  practica internaţională. Operaţiile de decontare pentru tranzacţiile cu 

valori mobiliare nu se efectuează prin conturile Băncii Naţionale a Moldovei, ci se utilizează 

conturile băncii comerciale.  

În listingul bursier sînt incluse mai puţin de 20 de societăţi, iar circa o mie sînt înregistrate la 

bursă pentru efectuarea tranzacţiilor. Tranzacţiile la bursă nu au un caracter sistematic şi, drept 

rezultat, funcţia bursei de a stabili preţurile este foarte limitată.  

 

2. Evoluţii curente ale pieței financiare nebancare 

Deși gradul de penetrare agregat al pieței financiare nebancare în PIB a înregistrat o cotă 

modestă (5,09 la sută, 2016), dimensiunile componentelor pieței atestă evoluții incongruente, 

punând în evidență faptul că acestea sunt influențate semnificativ de o mulțime de factori, cum ar fi: 

mediul de afaceri, evoluția socio-economică, lichiditatea și dimensiunea pieței, disponibilitatea și 

transparența informațiilor, cultura financiară a consumatorilor și încrederea acestora în funcționarea 
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corectă a mecanismelor pieței, dar și de faptul că unele servicii financiare reglementate și 

supravegheate de CNPF au caracter obligatoriu, în timp ce altele sunt facultative. 
Figura 1. Cota sectoarelor pieței financiare nebancare în PIB (%), 2012-2016 

 
Sursa: Raport anual CNPF. http://www.cnpf.md/file/Publicatii/Raport_Anual_2017.pdf 

Dezvoltarea pieței financiare nebancare este dependentă în mod esențial de consolidarea 

sectorului public și privat. În  acest context, este necesară prezența unui cadru juridic adecvat, a 

unei infrastructuri moderne și, nu în ultimul rând, a unui consumator de servicii instruit, care să 

înțeleagă regulile fundamentale, beneficiile și potențialele riscuri de participare în operațiunile cu 

instrumente financiare. 

Progresele înregistrate în materie de reglementări și procese operaționale nu pot avea 

finalitate și impact cuantificabil asupra integrității și stabilității pieței financiare nebancare fără 

identificarea de către participanții acesteia a unor noi oportunități și provocări pentru dezvoltarea 

afacerilor prin crearea și oferirea de noi produse și servicii financiare. 

În această ordine de idei, acțiunile realizate și măsurile întreprinse urmăresc consolidarea 

capacității participanților pieței financiare nebancare de a preîntâmpina riscurile operaționale și 

financiare, de a identifica vulnerabilitățile existente și de a pune în aplicare cele mai bune practici 

de reglementare și supraveghere a sectoarelor pieței. 

Potrivit Raportului pentru anul 2017 al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, la 

31.12.2017 erau înregistrate 2888 societăţi pe acţiuni. în 2017 valoarea emisiunilor de valori 

mobiliare pe piața primară a crescut cu 4,74%, înregistrând 462,9 mil. lei. Volumul emisiunilor 

plasate la înfiinţarea societăţilor pe acţiuni a scăzut cu 41,13%, iar cele suplimentare au înregistrat о 

creştere cu 8,35%, comparativ cu 2016. în 2017 au avut loc 8 emisiuni plasate la înfiinţarea 

societăţilor pe acţiuni în valoare totală de 18,99 mil. lei. Emisiunile suplimentare au fost efectuate 

prin intermediul emisiunilor închise de acţiuni ordinare nominative, fără a fi derulate oferte publice. 

Valoarea totală a investiţiilor străine atrase prin intermediul pieţei primare în 2017 a scăzut cu 

9,97% comparativ cu nivelul consemnat la finele anului 2016,' înregistrând valoarea de 94,97 

mil.lei, ceea ce constituie aproximativ 20,52% din valoarea totală a emisiunilor de acţiuni. 

Investiţiile străine au fost atrase prin intermediul emisiunilor închise de valori mobiliare.  

Dimensiunea pieței secundare, măsurată ca valoare a tranzacţiilor derulate pe piaţa 

reglementată, sistemul multilateral de tranzacţionare (MTF) şi în afara pieţei reglementate şi MTF, 

s-a diminuat faţă de 2016 cu 50,42%, iar numărul tranzacţiilor derulate a crescut cu 72,68%, 

http://www.cnpf.md/file/Publicatii/Raport_Anual_2017.pdf


 150 

menţinându-se caracterul neuniform al acestor indicatori. Valoarea totală a investiţiilor străine 

atrase prin intermediul pieţei secundare în 2017 este în descreştere cu circa 95,89% comparativ cu 

nivelul consemnat la finele anului 2016, înregistrând valoarea de 53,62 mil.lei, ceea ce constituie 

aproximativ 9,51% din valoarea totală a tranzacţiilor derulate pe piaţa secundară. După structura 

tranzacţiilor cu implicarea persoanelor fizice şi jurldice nerezidente c'ea mai semnificativă pondere 

revin'e tranzacţiilor de cumpărare urmat de' tranzacţiile de vânzare. 

În 2017 piața de asigurări a consemnat о evoluţie ascendentă a principalului indicator - 

prime brute subscrise, care a înregistrat o valoarea totală'de 1441,90 mil.lei. Măsurată în termeni 

nominali valoarea primelor brute s-a majorat cu aproximativ 4,48% comparativ cu anul precedent. 

Pe parcursul anului, societăţile de asigurare au plătit despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în 

valoare totală de 506,03 mil.lei, înregistrând о uşoară descreştere noniinală cu 2,51% comparativ cu 

nivelul anului precedent. Raportul despăgubirilo'r de asigurare faţă de primele subscrise a constituit 

35,09%, înregistrând o diminuare cu circa 2,52 puncte procentuale comparativ cu nivelul din 2016. 

Cu referire la structura sa, similar anului precedent, piaţa a rămas orientată spre asigurări generale, 

саге а constituit aproximativ 93,42% ( 93,54%, 2016) din volumul total al primelor brute subscrise. 

Asigurările de viaţă au reprezentat 6,58% (6,46%, 2016) din volumul total al primelor brute 

subscrise. în 2017, asigurările obligatorii au reprezentat 46,85%, iar asigurările facultative au 

acoperit 53,15% din volumul primelor brute subscrise pe piaţa de asigurări. 

Valoarea activelor totale deţinute de întreg sectorul de creditare nebancară (asociațiile de 

economii și împrumut - AEÎ și organizațiile de microfinanțare - OM) a crescut pe parcursul anului 

2017, menţinând trendul pozitiv înregistrat în ultimii ani. La 31 decembrie 2017, activele sectorului 

au constituit 6239,93 mil. lei, înregistrând un ritm anual de creştere de 16,89%. La nivelul 

portofoliului împrumuturilor acordate s-a menţinut tendinţa ascendentă a valorii acestora, 

consemnând o pondere de aproximativ 3,51% din PIB, în 'creştere cu 0,3 puncte procentuale 

comparativ cu 2016 (OMF - 3,07%, AEÎ - 0,44%). Conform datel'or Biroului Naţional de Statistică, 

27,14% din populaţia economic activă a beneficiat de împrumuturile sectorului de creditare 

nebancară, acestea înregistrând о creştere de 7,44 puncte procentuale comparativ cu 2016. Eficienţa 

utilizării activelorşi capitalului propriu de către entităţile sectorului de creditare nebancară а rezultat 

cu о rată de rentabilitate de circa 12,31%, respectiv 34,58%, în creştere cu 3,31 puncte procentuale, 

respectiv cu 8,58 puncte procentuale comparativ cu 2016. Acest fapt a fost condiționat de majorarea 

valorii profitului net cu 59,19%. 

În 2017 două birouri a istoriilor de credit dețineau licențe pentru activitatea de prestare a 

serviciilor de formare, prelucrare și păstrare a istoriilor de credit, precum și de prezentare a 

rapoartelor de credit și de prestare a serviciilor aferente. Un birou a fost licențiat și, respectiv, și-a 

lansat activitatea în 2017. Total participanți la schimbul informațional sunt 9 bănci comerciale, 5 

societăți de leasing, 42 organizații de microfinanțare, 5 asociații de economii și împrumut și 1 

asociație centrală de economii și împrumut. Analizând indicatorii, se constată o dinaniică 

ascendentă a tuturor datelor ce caracterizează activitatea birourilor istoriilor de credit. Unul din cel 

mai relevant indicator este numărul rapoartelor de credit prezentate de birourile istoriilor de credit 

utilizatorilor istoriilor de credit, care denotă o creștere în 2017 cu circa 365, 6 mii rapoarte. 

Informația obținută de la birourile istoriilor de credit servește o măsură suplimentară de asigurate 

împotriva riscurilor de creditare, permițându-i creditorului să evalueze mai bine capacitatea de plată 

a solicitantului, facilitând accesul la finanțare a persoanelor fizice şi juridice. 

O creştere comparativ bună a constituit activitatea asigurătorilor În ianuarie-iunie 2018. 

Astfel, primele brute subscrise au constituit 705,7 mil. lei, fiind în creștere cu 6,4% faţă de primele 

brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent. Despăgubirile şi indemnizațiile de 

asigurare plătite au însumat 293,3 mil. lei, fiind în creștere cu 20,9% față de achitările efectuate în 

perioada corespunzătoare ale anului 2017. 

În ianuarie-iunie 2018 veniturile asigurătorilor au constituit 1090,9 mil. lei și s-au redus cu 

0,2% în raport cu perioada respectivă a anului 2017, atunci când cheltuielile au constituit 1082,5 
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mil. lei, fiind în creștere cu 2,2% față de aceeași perioadă din anul precedent. Profitul până la 

impozitare s-a redus de 4 ori. 
Tabelul 1. Rezultatele financiare ale societăților de asigurare în ianuarie-iunie 2018 

  
Milioane lei 

2018 în % 

față de 2017 

2017 2018  

Venituri – total 1 093,3 1 090,9 99,8 

Venituri din activitatea operațională 1 011,5 1 022,2 101,1 

din care din activitatea de asigurare 978,5 1 012,8 103,5 

Cheltuieli – total 1 059,5 1 082,5 102,2 

Cheltuieli aferente activității operaționale 977,4 1 002,1 102,5 

din care aferente activității de asigurare 771,9 808,4 104,7 

Profitul (+)/ Pierderea (-) până la impozitare 33,8 8,5 25,0 

Sursa: Liga bancherilor in Moldova. Buletin infofinanciar. Iunie, 2018 

Adaptarea legislației naționale ce ține de reglementarea şi supravegherea pieței financiare 

nebancare la acquis-ul comunitar și la cele mai recente tendințe internaționale în vederea asigurării, 

în mod eficient, a funcționării pieței financiare nebancare și a instituțiilor acesteia reprezintă unul 

dintre cele mai importante obiective în activitatea CNPF.  

Potrivit angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere RM–UE, CNPF urmează să 

ajusteze cadrul normativ autohton la cele peste 30 de directive și regulamente europene din 

domeniul pieței de capital, asigurărilor și sectorului instituțiilor de plasament colectiv. În același 

timp, CNPF este într-un continuu proces de identificare a lacunelor, neconcordanțelor și 

inconsistențelor existente în legislație, respectiv modificarea și completarea acesteia fiind un 

obiectiv ce se regăsește permanent în activitatea CNPF. Mai mult, îmbunătățirea infrastructurii și 

sporirea transparenței pieței financiare nebancare, asociate unei guvernanțe corporative adecvate, 

complementată de prezența investitorilor instituționali, au o importanță considerabilă în dezvoltarea 

pieței financiare nebancare autohtone.  

 

3. Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare 

În urma reorganizării, în anul 2007, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în Comisia 

Națională a Pieței Financiare și absorbției Inspecției de Supraveghere a Asigurărilor și Fondurilor 

Nestatale de Pensii și a Serviciului supravegherii de stat a activității asociațiilor de economii și 

împrumut ale cetățenilor a fost reconstituită autoritatea (consolidată) de reglementare și 

supraveghere a pieței financiare nebancare în persoana CNPF, aceasta devenind un fel de 

„megaregulator” pentru toate sectoarele pieței financiare nebancare. Pe parcursul ultimului deceniu 

de activitate, CNPF a elaborat, a modificat și a dezvoltat cadrul normativ aferent asigurării bunei 

funcționări a celor 3 sectoare ale pieței financiare nebancare în conformitate cu principiile și 

standardele Uniunii Europene(UE)/internaționale. În acest context, în principalele legi de 

reglementare a pieței nebancare per ansamblu au fost transpuse principalele directive ale UE. 

Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022  (denumită în 

continuare Strategie), în virtutea competențelor conferite prin legea-cadru (Legea nr. 192/1998 

privind Comisia Națională a Pieței Financiare), a fost elaborată de Comisia Națională a Pieței 

Financiare (CNPF) în deplină consonanță cu acordurile, programele de dezvoltare strategică și 

documentele de politici existente la nivel național și internațional.   

Astfel, politici clare de acțiune, care cuprind peste 60 de măsuri, au fost integrate într-un 

document complex ce punctează dezvoltarea pieței financiare nebancare pentru următorii 5 ani. În 

ansamblu, Strategia reflectă o viziune unitară și cuantifică obiectivele aferente dezvoltării pieței în 

cauză, fiind complementată/concretizată de Planul de acțiuni care definește în mod clar obiectivele, 

succesiunea reformelor și responsabilitățile, astfel încît acestea să fie implementate pînă în 2022 și 

care derivă, cu precădere, din angajamentele de țară asumate prin Acordul 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 (Acordul de Asociere RM–UE). 



 152 

Din această perspectivă documentul de politici financiare este axat pe următoarele direcții:  

a) elaborarea și punerea în aplicare a unui cadru de reglementare care ar cuprinde transpunerea 

prevederilor legislației comunitare, ceea ce va permite participanților la piață și investitorilor să 

profite de avantajele pieței unice europene; 

b) creșterea eficacității în supravegherea pieței financiare nebancare prin trecerea la 

supravegherea activității entităților în baza prevenirii și gestiunii riscurilor; 

c) sporirea nivelului de cultură financiară a populației privind serviciile și instrumentele pieţei 

financiare nebancare și creșterea încrederii consumatorului, asigurînd protecția acestuia; 

d) dezvoltarea și consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale CNPF pentru a 

asigura o guvernare bazată pe performanță. 

Principalele repere și inițiative ale Strategiei vizează soluționarea obiectivelor-cheie, fapt 

care, în cele din urmă, ar conduce la o aplicare mai largă și mai eficientă a ingineriei financiare în 

atragerea capitalului privat și, în ultimă instanță, la consolidarea competitivității economice a tării.  

Strategia reprezintă o viziune complexă în perspectiva următorilor 5 ani pentru crearea unui 

cadru integrat de funcționare și supraveghere a operatorilor și operațiunilor de pe piața financiară 

nebancară, care să contribuie la stabilitatea și dezvoltarea sustenabilă a acesteia, reflectînd 

transparența și responsabilitatea CNPF în relația cu entitățile supravegheate, legînd acțiunile 

specifice ale autorității cu îndeplinirea obiectivelor strategice. 

Misiunea CNPF, în calitate de autoritate de reglementare și supraveghere a pieței financiare 

nebancare, derivă din chintesența Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, 

care, la articolul 3, stabilește obiectivele principale ale acesteia, și anume: asigurarea stabilității, 

transparenței, siguranței şi eficienței sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor sistemice şi 

a manipulării pe piața financiară nebancară, protejarea drepturilor participanților la piața financiară 

nebancară.  

Viziunea strategică a CNPF este direcționată spre consolidarea sistemului de reglementare şi 

supraveghere a pieței financiare nebancare și creșterea competitivității acesteia, prin perfecționarea 

cadrului normativ și armonizarea acestuia cu acquis-ul comunitar în condițiile implementării 

mecanismelor de supraveghere bazate pe prevenirea și gestiunea riscurilor și abordări prudențiale. 

O atenție sporită este acordată activităților destinate creșterii nivelului de educație 

financiară, ca măsură activă de protecție a consumatorilor de servicii și produse financiare 

nebancare și de creștere a gradului de încredere a acestora. CNPF tinde să îmbunătățească calitatea 

actului de asistență a participanților la piață, generînd astfel sporirea gradului de incluziune 

financiară și cointeresarea în înregistrarea progreselor de edificare a încrederii în sistemul financiar 

nebancar și în instrumentele aferente. 

Printre obiectivele de activitate ale CNPF, cele mai importante sunt:  

a) consolidarea sistemului de reglementare şi supraveghere, ajustarea acestuia la standardele 

internaționale și alinierea la bunele practici în spiritul directivelor UE; 

b) asigurarea stabilității și sustenabilității financiare prin implementarea instrumentelor 

adiționale supravegherii prudențiale și nonprudențiale; 

c) asigurarea protecției drepturilor şi intereselor participanților la piaţa financiară nebancară; 

d) consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale CNPF. 

Pentru atingerea obiectivelor stabilite în condiții de maximă eficiență și responsabilitate, 

CNPF își focalizează preocupările în aplicarea punctuală a instrumentelor aferente resetării 

politicilor și mecanismelor de reglementare și supraveghere a pieței financiare nebancare în spiritul 

stabilității, corectitudinii, prudențialității, credibilității, transparenței și bunei guvernanțe. 

 

4. Concluzii 

Dezvoltarea pieței financiare nebancare este dependentă în mod esențial de consolidarea 

sectorului public și privat. În acest context, este necesară prezența unui cadru juridic adecvat, a unei 

infrastructuri moderne și, nu în ultimul rând, a unui consumator de servicii instruit, care să înțeleagă 
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regulile fundamentale, beneficiile și potențialele riscuri de participare în operațiunile cu instrumente 

financiare. 

Progresele înregistrate în materie de reglementări și procese operaționale nu pot avea 

finalitate și impact cuantificabil asupra integrității și stabilității pieței financiare nebancare fără 

identificarea de către participanții acesteia a unor noi oportunități și provocări pentru dezvoltarea 

afacerilor prin crearea și oferirea de noi produse și servicii financiare. 

În această ordine de idei, acțiunile și măsurile ce necesită a fi întreprinse trebuie să 

urmărească consolidarea capacității participanților pieței financiare nebancare de a preîntâmpina 

riscurile operaționale și financiare, de a identifica vulnerabilitățile existente și de a pune în aplicare 

cele mai bune practici de reglementare și supraveghere a sectoarelor pieței: 

▪ accelerarea reformelor în sectorul financiar nebancar. Scopul realizări acestei măsuri este de 

a garanta o abordare comună de dezvoltare a tuturor sectoarelor pieței financiare, atât organizațiile 

de creditare nebancară, cât și companiile de asigurări au nevoie de implementarea acelorași principii 

de activitate ca și în cazul băncilor. Astfel, standardele de competență și integritate ”fit&proper”, 

principiile de guvernanță corporativă cu definirea clară a responsabilităților organelor de conducere, 

transparența structurii de proprietate sau un regim sancționar care să descurajeze orice intenții de 

fraude, necesită a fi transpuse în cadrul de reglementare specific; 

▪ sporirea nivelului de protecție a consumatorilor de servicii financiare. Este necesară  pentru 

fortificarea concurenței în domeniul serviciilor financiare, protejarea consumatorilor și evitarea 

riscurilor de îndatorare este necesar ca procesul de intermediere și mai ales costurile creditului să fie 

cât mai transparente și pe înțelesul clienților. În acest sens, organele de supraveghere trebuie să se 

asigure că instituțiile financiare prezintă toată informația necesară clienților, în special DAE, astfel 

încât acești să poată compara costul creditelor într-un mod simplu, fără a avea o pregătire 

economică avansată; 

▪ reducerea asimetriei informaționale și creșterea rolului Birourilor istoriilor de credit. Atât 

băncile,cât și OCN, trebuie să aibă obligația de a oferi informații către BIC pentru a cunoaște 

situația reală a debitorilor toate instituțiile de creditare Acest lucru devine cu atât mai important cu 

cât se atestă o tendință de creștere a volumului de credite acordate către persoanele fizice, care de 

cele mai multe ori se împrumută din mai multe surse pentru a putea rămâne eligibili pentru fiecare 

din acestea; 

▪ diversificarea instrumentelor de economisire accesibile populației. Canalizarea economiilor 

populației doar pe segmentul depozite bancare creează premise de concentrare a riscurilor doar în 

sectorul bancar. Totodată, piața financiară națională înregistrează o lipsă a instrumentelor financiare 

pe termen lung care ofere condiţiile necesare pentru o dezvoltare economică inclusivă și de durată. 

De aceea, sporirea accesului investitorilor privați la piața VMS-urilor poate susține o cererea înaltă 

și stabilă pentru obligațiunilor de stat, diversifica riscurile în sectorul financiar și asigura creștere 

termenului de maturitate a resurselor financiare existente; 

▪ adoptarea unei strategii extinse de sporire a accesului la finanțare. Inițiativele de sprijinire a 

accesului la finanțare sunt prea fragmentate și lipsite de coordonarea necesară astfel încât rezultatele 

sunt modeste. De asemenea, procesul de intermediere este afectat de o serie de vulnerabilități care 

frânează extinderea creditului către sectoare productive ale economiei. În acest sens este nevoie de 

o abordare holistică ce ar cuprinde toate instituțiile cu rol determinant asupra sistemului financiar, 

precum și toate inițiativele de stimulare a activității de creditare. Un exemplu în acest sens ar fi 

înființarea unui Comitet pentru dezvoltarea sectorului financiar. 
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MEASURES TO SUPPORT THE EUROREGIONAL BUSINESS 

ENVIRONMENT, INCREASE THE ROLE OF CORPORATE 

GOVERNANCE AND REDUCE INSOLVENCES OF COMPANIES IN THE 

CROSS-BORDER AREAS 
 

MĂSURI PENTRU SUSŢINEREA MEDIULUI DE AFACERI EUROREGIONAL, 

CREŞTEREA ROLULUI GUVERNANŢEI CORPORATIVE ŞI REDUCEREA 

INSOLVENŢELOR FIRMELOR DIN ZONELE TRANSFRONTALIERE 

 

Daniel Serafim BROTEA1 

 
Abstract 

Analysis of measures to support the Euroregional business environment to increase the role of corporate 

géstіunii and reduce insolvency of companies in cross-border areas 

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 of cross-border areas. 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. Poziția CNIPMMR 

Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) 

susţine necesitatea implementării măsurilor de sprijinire a mediului de afaceri şi al IMM-urilor, în 

special în anul 2018 raportat la necesităţile reale ale antreprenorilor, în zonele transfrontaliere. 

Obiectivele mediului de afaceri din zonele transfrontaliere sunt următoarele:  

▪ plasarea României în primele 20 de ţări la nivel global-indicator măsurabil în rapoartele 

Doing Business, locul 45 în anul 2018, faţă de locul 36 în anul 2017 şi în Global Entrepre aeurschip 

Index rankings 2017, locul 36 faţă de locul 42 în anul 2016; 

▪ măsuri de protejare a investitorilor români din zonele transfrontaliere prin susţinerea 

eforturilor acestora de  a investi şi promovarea intereselor de export ale acestora; 

▪ transferul de autoritate din partea statului spre entităţi de tip parteneriat public-privat; 

▪ debirocratizarea masivă a sistemului în sensul ca nici un document pe care statul, prin 

oricare instituţie a sa îl deşine, nu poate fi solicitat din nou  unui contribuabil interest; 

▪ un sistem fiscal flexibil, stabil şi atractiv; 

▪ programe de finanţare adecvate antreprenoriatului implementate în parteneriat public-privat; 

▪ reducerea şomajului în rândul populaţiei tinere, cu vârsta până la 25 ani, de la 24%  în 

prezent, la sub 3% prin revizuirea sistemului de protecţie socială. 

Priorităţile clase politice aflate la guvernare trebuie să fie axate pe implementarea Strategiei 

guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea 

mediului de afaceri din România în sectorul transfrontalier-Orizontul pentru perioada 2018-2020, 

aprobată prin HG nr.859/ 2014, care are stabilite 5 direcţii de acţiune şi un număr de 31 măsuri, 

astfel: 
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1) Sprijinirea şi promovarea antreprenoriatului euroregional se poate face prin: 

▪ sprijinirea start-up-urilor, cu accent pe sectoarele cu potenţial creative de afaceri 

euroregional şi în mediul rural transfrontalier; 

▪ sprijinirea dezvoltării educaţiei antreprenoriale la toate nivelurile de învăţământ şi 

stimularea antreprenoriatului social; 

▪ programe de sprijin antreperenorial (tutorat/mentorat, asistenţă/consiliere, role models, etc.) 

inclusive pentru grupurile sociale vulnerabile/ defavorizate (de exemplu femei antreprenor, tineri, 

imigranţi legali, şomeri, personae care au ieşit din sistemul de protecţie social, personae cu 

dizabilităţi, etc.); 

▪ facilitarea înfinţării de structuri moderne de sprijin a afacerilor şi perfecţionarea celor 

existente (de exemplu, incubatoare/acceleratoare şi centre/hubs de afaceri, parcuri 

tehnologice/software şi industriale, clustere/poli de excelenţă, centre de desing, centre de producţie 

locală, servicii de consultanţă în afaceri, etc.); 

▪ platforma online de orientare şi consiliere; 

▪ promovarea comportamentului etic în afaceri şi sprijinirea întreprinzătorilor oneşti care 

doresc să înceapă o afacere nouă; 

▪ organizarea de evenimente şi campanii media; 

▪ platforme pentru start-upuri şi IMM-uri; 

▪ extinderea implementării Programului ,,firmă de exerciţiu” şi ,,intreprindere simulată”. 

2) Accesul IMM-urilor din zonele transfrontaliere la o finanţare adecvată, astfel: 

▪ spijinirea creării operaţionalzării şi dezvoltării de mecanisme şi instrumente pentru 

finanţarea IMM-urilor (inclusive intermedieri financiare şi vehicule investiţionale), care să implice 

şi investitori privaţi; 

▪ sprijinirea creării şi dezvoltării de reţele de investitori privaţi; 

▪ derularea de proiecte cu finanţare UE, în parteneriat public-privat; 

▪ vehicul tip venture capital, pentru finanţarea companiilor la început de drum; 

▪ programe flexibile care să implice şi finanţatori privaţi; 

▪ sporirea accesibilităţii fondurilor de microcreditare a IMM-urilor, aparţinând unor categorii 

sociale dezavantajate (femei, tineri, personae cu dizabilităţi, şomeri, etc.) 

3) IMM-uri transfrontaliere inovatoare presupun următoarele activităţi: 

▪ încurajarea transferului de tehnologie; 

▪ dezvoltarea competenţelor profesionale şi managerial ale managerilor companiilor private; 

▪ dezvoltarea serviciilor de consultanţă în Afaceri pentru IMM-uri; 

▪ devoltrea unui sistem de sprijin pentru inovare la nivel naţional; 

▪ încurajarea cooperării tehnico-economice a IMM-urilor cu marile intreprinderi, mai ales în 

domeniul inovării tehnologice şi comercioale; 

▪ sprijinire valorificării avantajelor competitive ale IMM-urilor cu potenţial de dezvoltare 

extensivă şi promovarea avantajelor obţinerii dreptului de proprietate  intelectuală/ industrial/ 

comercială; 

▪ susţinerea implementării/certificării sistemelor de management, precum şi a certificării 

voluntare a produselor şi/sau obţinerii etichetei ecologice pentru produse şi servicii; 

▪ sprijinirea conectării IMM-urilor la deţelele de CDI. 

4) Acesul la pieţe şi internaţionalizarea IMM-urilor transfrontaliere  se face prin: 

▪ susţinerea dezvoltării comerţului electronic şi a altor forme de afaceri online; 

▪ stimularea formării şi dezvoltării de reţele de afaceri-incubatoare de afaceri, acceleratoare de 

afaceri; 
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▪ întărirea capabilităţilor IMM-urilor pentru participarea la activităţile comerciale naţionale şi 

internaţionale şi în special în zonele transfrontaliere; 

▪ stimularea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în activitatea IMM-urilor. 

5) Reactivitatea administraţiei publice la nevoile IMM-urilor din zonele transfrontaliere prin: 

▪ stimularea formelor asociative pentru creşterea puterii de negociere a IMM-urilor; 

▪ informare cu privire la legistlaţia în domeniul IMM-urilor; 

▪ îmbunătăţirea calităţii şi operatibilităţii serviciilor publice destinate înfinţării şi derulării 

afacerilor One Stop Shop; 

▪ identificare şi reducerea/simplificarea sarcinilor/barierelor administrative cu care se 

confruntă mediul de afaceri transfrontalier. 

În prezent, implementarea strategiei pentru dezvoltarea IMM-urilor Orizont 2020, se 

prezintă în următoarea situaţie: din 31 de  măsuri au fost implementate 11, astfel: 

▪ în 2014: 6 măsuri; 

▪ în 2015 şi 2016 nici o măsură; 

▪ în 2017: 5 măsuri. 

Ţintele strategice, revizuite, care trebuie realizate până în 2020 sunt: 

▪ peste 1.000.000 de societăţi comerciale înregistrate la ONRC (creştere cu 16,82 % faţă de 

31.12.2017); 

▪ peste 500.00 de PFA/Întreprinderi individuale înregistrate la ONRC (creştere cu 31,67 % 

faşă de  31.12.2017); 

▪ peste 50 de IMM-uri la 1.000 de locuitori (creştere cu 19,27% faţă de 31.12.2017); 

▪ peste 3.233.000 de angajaţi în IMM-uri (faţă de 2.634.263 în anul 2016). 

 

2. Cerinţele CNIPMMR 

CNIPMMR solicită factorilor de decizie guvernamentali şi zonelor tranfrontaliere în anul 

2018: predictibilitate, stabilitate şi transparenţă, pentru atingerea obiectivelor mediului de afaceri, 

obiective realizabile prin: 

a) nemodificarea Codului fiscal-până la finele mandatului, în 2020; 

b) stimularea investiţiilor în incubatoare de afaceri, parcuri ştiinţifice/tehnologice şi a 

parcurilor industrial prin Programul Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului; 

c) debirocratizarea - nici unui întreprinzător să nu îi fie solicitat un act sau o informaţie pe care 

o altă instituţie publică îl/o deţine; 

d) implementarea programului România Digitală, care se poate realize prin: 

▪ plata taxelor şi impozitelor către stat să se facă prin intermediul internetului; 

▪ acordarea posibilităşii înfiinţării unei societăţi beneficiind de 1 e-semnătură gratuită, 1 e-

sediu, 1 prim cont bancar online gratuit (dacă se alege deschiderea contului la banca pentru IMM-

uri a statului); 

▪ implementarea conceptului de   e-rezidenţă, după modelul estonian, acordându-se unei 

persoane posibilitatea de a căpăta o identiate virtuaăl, având dreptul de a deschide o firmă şi un cont 

bancar, pentru desfăşurarea afacerilor sale; 

e) înfiinţarea băncii pentru IMM-uri 

▪ scopul băncii este susţinerea creditării IMM-urilor şi a programelor special de creditate a 

micilor întreprinzători, cu dobânzi moderate, prin cointeresarea mediului bancar. 

f) crearea fondului de investiţii/capital de risc 

▪ fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microântreprinderi  de către tineri; 

▪ fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea antreprenoriatului; 
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▪ fonduri de capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/start-up-urilor innovative şi a 

proiectelor de industrii-le de vîrf, alimentate cel puţin parţial de fondurile europene şi cele de la 

bugetul statului. 

g) dezvoltarea parteneriatului public-privat prin: 

▪ înfiinţarea de instituţii pentru prestarea serviciilor publice în domenii în care statul nu are 

expertiza necesară: Institutul de Export, Agenţia de Ocupare pentru Tineri, Organizaţia Română de 

Turism, Organizaţia Română de Antreprenoriat, implementarea schemei ,,Garanţii pentru tineri”. 

h) generalizare aplicării Testului pentru IMM -pentru evaluarea impactului actelor normative 

asupra IMM-urilor. 

 

3. Efectele aplicării tesului IMM în zonele transfrontaliere 

Punerea în aplicare a cerinţelor CNIPMMR va avea următoarele efecte: 

▪ recuperarea decalajelor faţă de ţările din UE, media UE fiind de 62 de IMM-uri la 1000 

locuitori; 

▪ rezolvarea deficienţelor apărute în mediul de afaceri, prin schimbările repetate ale Codului 

Fiscal şi restabilirea climatului favorabil pentru uşurinţa desfăşurării afacerilor (în Doing Business 

2018, România se află pe locul 47 înregistrând o scădere faţă de anul 2017, când ocupa locul 34, la 

fel şi în Global Entrepreneurschip Index rankings 2017, locul 46, faţă de locul 39  în anul 2016; 

▪ asigurarea sustenabilităţii măsurilor pentru obţinerea unor efecte concrete cu impact asupra 

creşterii economice viitoare şi dezvoltarea potenţialului României; 

▪ dezvoltarea serviciilor e-guvernare, pentru reducerea sarcinilor administrative şi a costurilor 

inutile ale IMM-urilor.Efectul major va fi plasarea României ca ţară cu mediul antreprenorial 

euroregional cel mai atractiv din regiunea de sud-est a Europei. 

 

4. Criza de guvernanţă corporativă transfrontalieră 

Criza din anul 2008/2009 a atras atenţia tuturor asupra necesităţii reglementării şi 

implementării unui set riguros de reglui şi principii după care sunt conduse, respectiv supravegheate 

companiile. Regulile de guvernanţă a întreprinderilor existau la  începutul anilor 2000, numai că 

reglementările laxe, precum şi inconsistenţa auditului intern cu privire la a administrarea şi 

controlul activităţii top managementului, au condus la comportamente administrative neconforme. 

Formeme acestora au acoperit un spectru destul de larg de la conflicte de interese şi incapabilităţi la 

abuzuri de putere şi nerespectarea unor minime criterii de transparenţă, integritate, responsabilitate 

şi administare a riscului. 

Cine au fost cei păgubiţi?  De cele mai multe ori acţionarii, angajaţii, clienţii-consumatori, 

furnizorii, partenerii de afaceri. Am învăţat ceva din acestă experienţă?! Se pare că nu din moment 

ce recent multe companii de stat au fost exceptate de la efectele O.U.G. nr.109/2011 privind 

managementul corporativ. 

În aceste condiţii şi stări de fapt se pune întrebarea la ce este bună guvernanţa corporativă?! 

Principalele beneficii pe care guvernanţa corporativă le aduce tuturor factorilor implicaţi 

sunt următoarele: 

▪ diminuarea riscurilor pe care le comportă să faci business pentru acţionari; 

▪ dezvoltarea performanţelor prin eficientizarea activităţilor pentru manageri; 

▪ internaţionalizarea, deschiderea către alte pieţe pentru acţionari şi manageri; 

▪ creşterea transparenţei şi responsabilităţii sociale pentru furnizori şi clienţi; 

▪ predictibilitatea evoluţiei investiţiei pentru investitoti; 

▪ bună reputaţie printre investitori şi finanţatori. 

În ţările cu tradiţie în guvernanţă corporativă există două modele conscrate: Modelul 

shareholder şi modelul stakeholder. 
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În timp ce primul priveşte maximizarea valorii pentru proprietari-acţionari, cel de-al doilea 

vizează apărarea interesului părţilor implicate (angajaţi, parteneri de afaceri-furnizori clienţi, 

manageri, sitemul bancar, autorităşile publice locale, etc.). Modelul pentru care a optat economia 

emergentă a României este modelul stakeholder-ilor. 

Cu toate acestea există o lipsă de consecvenţă în ceea ce priveşte implementare guvernanţei 

în mediul de afaceri euroregional corporative, din cauza următoarelor cinci motive principale: 

1) mecanisme de control laxe pentru informarea financiară relevantă, inteligibilă, comparabilă 

şi semnificativă; 

2) eşecul implementării unui sistem contabil în acord cu evoluţiile internaţionale; 

3) nedefinirea clară a raporturilor între proprietari/acţionari şi manageri; 

4) centralizarea luării deciziilor şi neimplicarea celorlalte părţi participante; 

5) absenţa unui cadru conceptual despre ce înseamnă o piaţă eficientă. 

Lipsa de consecvenţă a implementării guvernanţei corporative provine şi din caracterul 

facultativ, în termeni juridici-supletivi, al prevederilor acesteia în România, care trage după sine o 

conformare doar pe baza voluntară a companiilor. 

Creşterea performanţei economice, competitivităţii şi investiţiilor se poate realiza pe termen 

lung cu ajutorul guvernanţei corporative. Din cauza unor factori specifici (culturali, economici, 

sociali) în România nu se poate vorbi despre o aplicare exhaustivă a principiilor de bună practică a 

guvernanţei corporative. 

Chiar dacă primul cod de guvernanţă corporativă a apărut în anul 2001 şi a fost apoi înlocuit 

în anul 2008 cu unul nou, el a devenit un subiect care primea atenţie în contextul crizei economice. 

Criza economică din perioada 2008/2009 a trecut, România este static pe creştere economică şi 

subiectul guvernanţei corporative s-a stins. Tranziţia de la instituţii de stat guvernate de tot felul de 

relaţii, la instituţii bazate pe reguli, mai trebuie să aştepte. Se pare că guvernanţa corporativă ne 

preocupă numai atunci când economia este în lipsă de resurse şi de imagine, cînd indicatorii macro 

şi micro economici sunt în scădere. 

 

5. Insolvenţa firmelor româneşti transfrontaliere 

Măsuri pentru combaterea fenomenului de creştere a insolvenţei firmelor româneşti. Este 

cunoscut faptul că numărul firmelor care au intrat în insolvenţă este într-o continuă creştere de la an 

la an, datele obţinute de la Oficiul registrului Comerţului arată că în primele 8 luni ale anului 2018, 

societăţile comerciale sau PFA-urile intrate în insolvenţă au fost cu 9,15% mai multe decât în 

aceeiaşi perioadă a anului 2017. 

Mai mult decât atât, după o analiză a mediului de afceri pe care a realizat-o Elite Business 

Womwn, de-a lungul mai multor conferinţe de business organizate în România, se constată o 

creştere îngrijorătoare a Start-Up-urilor care intră în insolvenţă sau în faliment în primii 3-5 ani de 

activitate. În acelaşi timp, se observă că firmele înfiinţate de femei prezintă un risc mai mare decât 

cele înfiinţate de bărbaţi. 

În acest context, a fost relansat, în perioada martie-iulie 2018, Elite Bisiness Club, în 5 oraşe 

din ţara noastră, pentru a găsi o strategie antreprenorială coerentă care să scoată firmele 

neperformante din zona de risc. Elite Business Woman vine cu o contribuţie valoroasă fără 

precedent pentru mediul de afaceri românesc şi a pus la dispoziţia tuturor companiilor de tip star-up 

prezente la evenimentele Elite Business Club Sibiu, Timişoara, Cluj, Constanţa, în perioada aprilie-

iunie 2018, un plan personalizat de poziţionare în piaţă şi de dezvoltare a afacerii de tip Media Kit 

pentru IMM-uri, produsul anului 2017 în cadrul EBW. 

Elite Business Club a fost un eveniment care aduce împreună oameni de afaceri cu multă 

sau puţină experienţă, dornici să împărtăşească din experienţele lor de business, cu scopul de ai 

ajuta pe colegii lor de breaslă aflaţi la început de drum să găsească o strategie pentru a ieşi din 

impas şi de a evita insolvenţa şi mai târziu falimentul. Cea mai mare problemă cu care se confruntă 

majoritatea companiilor aflate în impas şi la un pas de insolvenţă este lipsa expertizei manageriale, 
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a unui plan de business coerent, a unei strategii de promovare, care să includă cerinţele şi neviole 

pieţei, identificarea şi segmentarea publicului ţintă, în funcţie de anumiţi parametri de marketing, 

utilizarea corectă a canalelor de comuniucare în masă, în special în comunicare online-facebook şi 

google, gestionarea eficientă a bugetului administrativ şi de promovare şi, nu în ultimul rând, 

relaţionarea cu alte firme cu scopul de a crea parteneriate solide. 

Autorul propune  un  plan antreprenorial transfrontalier, aflat la început de drum, sintetizat 

în 6 etape, astfel: 

1) Trebuie testată ideea de business. Oricât de mult îţi place ideea ta de business şi oricât ai 

muncit la a o pune în practică, utilizatorul final şi cel care o va confirma va fi piaţa, clientul şi 

acestea se măsoară în nevoi-necesităţi şi cum răspunde    produsul sau serviciul tău la acestea. Dacă 

vrei să deschizi o afacere alege un loc cu potenţial vad comercial şi încearcă să vinzi 

produsul/serviciul tău. Cât ai cere dar mai ales cât ţi se oferă. Cere feedback-ul vezi părerea 

consumatorului şi reconsideră produsul sau serviciul în funcţie de părerea clienţilor. Un produs sau 

un serviciu până la urmă este un mecanism viu care trebuie reinventat, adaptat continuu, la nevoile 

şi necesităţile pieţei care se a flă într-o dinamică permanentă. 

2) Asumarea noii direcţii ca urmare a alegerii de a fi antreprenor. Trebuie să fi conştient că 

antreprenoriatul este abilitatea ta de a răspunde la provocări în fiecare zi, de a găsi soluţii în mod 

constatnt, de a fi creativ şi de aţi păstra entuziasmul, Crede în tine în viziunea ta care trebuie să fie 

crezul tău. Tratează-te cu respect în relaţia cu orice client, furnizor, partener şi nu te vinde ieftin! 

Da, totul este o negociere şi trebuie să fii pregătit pentru asta. 

3) Creează un business plan şi ia în serios partea de cheltuieli de început. Trebuie avut în 

vederea cheltuielile de înfiinţate firmă, contabilitate, chirie sediu, website, campanii de promovare 

şi reclamă. Este necesară în aceste condiţii şi utilă elaborarea unui plan B, căci dacă nu se fac bani 

în primele luni sau în primul an, va trebui să creditezi firma, să munceşti din greu la strategia de  

vânzare şi să încerci să finalizezi  şi să semnezi contracte. Toate acetea nu trebuie să atenueze 

entuziasmul şi crezul-viziunea ta. Aici intervine partea de încredere, adaptare şi soluţii. Se 

recomandă a se avea un plan B pentru venituri atunci când se iniţiază un business. 

4) Trebuie formată o echipă pentru a se construi business-ul. Aici nu este vorba numai despre 

angajaţi ci despre colaboratori, oameni,, project-based,, care să te ajute să creşti business-ul. Oricât 

de imposibil poate părea nu se poate face totul de unul singur. Trebuie găsiţi colaboratori, oameni 

care să creadă în proiect, să se regăsească în misiunea ta. Nu trebuie coborâte standardele şi nu 

trebuie să se facă compromisuri cu prietenii şi rudele, există profesionişti care trebuie atraşi în 

afacere. Cartea de văzită a unui antreprenor sunt angajaţii şi colaboratorii, termenele respectate şi 

lucrul bine făcut, acestea sunt factorii de creştere şi de progres. 

5) Competiţia. Poate fi un clişeu dar trebuie mereu ca antreprenorul să fie cu un pas înainte, să 

se adopte ceva nou sau să fie deschidere la idei geniale care nu pot fi copiate. Oamenii vor replica 

sau vor încerca să copieze ideea ta, conceptul tău şi trebuie să fi pregătit, să existe acel element de 

unicitate care să facă clienţii să revină, iar şi iar. 

6) Business-ul însemnă bani dar şi perseverenţă. Acesta este o lecţie nu tocami uşoară pentr u 

persoanele defaviorizate şi penrtu femei. Femeile ţin la latura umană în business, femeile sunt 

voluntare şi muncesc mult fără să pună accent pe bani, în primul rând. Trebuie monetizat efortul 

fiecărui dar şi al antreprenorului, să ,,emită facturi,, pentru activitatea sa şi să fi plătită. La final de 

zi, de fapt business-ul se traduce în numărul de facturi emise şi bani în cont. Obişnuinţa de a 

empatiza cu obiecţiile clienţilor: nu am bani, nu am timp, este prea scump, ceea ce nu este tocmai 

bine. În realitate ceea ce oferi este de valoare şi dacă îţi cunoşti valoarea, vei şti să rezolvi obiecţiile 

clienţilor în mod elegant şi profesionist. Prea scump în comparaţia cu ce! Cu piaţa, cu calitatea 

serviciilor. 

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 
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mеcаnіsmеӏor еxtеrnе,cаrе să аіbă însă ӏа bаză prіncіpііӏе trаnspаrеnţеі, іntеgrіtăţіі şі 

rеsponsаbіӏіtăţіі. 

 

6. Concluzii 

Din аnаӏіzа măsurilor pentru susţinerea mediului de afaceri euroregional şi reducerea 

insolvenţelor firmelor din zonele transfrontaliere, аutoruӏ еvіԁеnţіаză fаptuӏ că se impune ca 

măsurile evidenţiate trebuie aplicate cu consecvenţă, promtitudine şi perseverenţă de către 

managerii executivi în interesul tuturor acţionarilor, inclusiv cei minoritari pentru ca scopul 

înfiinţării firmelor în zonele transfrontaliere să fie acela ca odată cu dezvoltarea şi extinderea 

firmelor, profitul să fie reinvestit pentru a crea stabilitate zonală cu atragere de noi investitori. 

Trebuie evitată situaţia în care are loc 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 satelit, înfііnţаtе ԁе cеі 

cаrе ԁеţіn pаchеtuӏ ԁе controӏ аӏ аcţіonаrіаtuӏuі sаu o funcţіе ԁе еxеcuţіе. 
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THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA MILITARY 
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Abstract 

This research represents an original approach, based on a set of international and national documents, as well 

as some unpublished documents from the Ministry of Defense of the Republic of Moldova related to the participation of 

Moldovan soldiers in peacekeeping missions. The current paper is focused on legal issues regarding the Moldovan 

military personnel participation in military operations. A significant role is attributed to the analysis of the 

participation in certain peacekeeping operations under the UN, OSCE and EU as well as NATO. Moldovan military 

personnel are deployed to conflict areas, particularly in: OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, Iraqi post-

conflict humanitarian operation and rehabilitation "Operation Iraqi Freedom", Kosovo Force (KFOR), The United 

Nations Mission in Kosovo (UNMIK), The United Nations Mission in Liberia (UNMIL), The United Nations Mission in 

Sudan (UNMIS), Peacekeeping operation in Bosnia and Herzegovina, NATO- led Stabilisation Force in Bosnia and 

Herzegovina (SFOR), EU military advisory mission in the Central African Republic(EUMAM). For the first time, a full 

list of all participants in these missions is given. 

Key words: peacekeeping mission, military personnel, conflict, operation, security, pacification, Republic of 

Moldova, UN, OSCE, NATO 

JEL: F53 

 

1. Introducere 

Cercetarea respectivă prezintă o abordare cu elemente de noutate, bazată pe un set de 

documente internaționale, naționale, cât și pe unele documente inedite din cadrul Ministerului 

Apărării a Republicii Moldova, privind participarea militarilor Armatei Naționale la misiuni de 

menținere a păcii. Studiul abordează unele subiecte ce țin de cadrul juridic al participării militarilor 

moldoveni la astfel de operațiuni. Un rol important este atribuit analizei participării la unele 

operaţiuni de menținere a păcii sub egida ONU, OSCE și UE, dar și în operațiuni conduse de către 

NATO, la care au fost detaşați militari moldoveni în zonele instabile din punct de vedere al 

securităţii, în special în misiunile. În această categorie intră următoarele misiuni :Misiunea Specială 

OSCE de Monitorizare în Ucraina, Operaţiunea umanitară şi reconstrucţie post-conflict din Irak 

„Operaţiunea Iraqi Freedom”, Operaţiunea internaţională de menţinere a Păcii din Kosovo (KFOR), 

Misiunea Naţiunilor Unite în Kosovo (UNMIK), Misiunea, sub egida ONU, în Liberia (UNMIL), 

Misiunea de pacificare, sub egida ONU, în Sudan (UNMIS), Operaţiunea de menţinere a păcii în 

Bosnia și Herţegovina, Forţa de Stabilizare NATO în Bosnia și Herțegovina (SFOR), sub mandat 

NATO, Misiunea UE de consiliere militară în Republica Centrafricană EUMAM. 

 

2. Importanța operațiunilor de menținere a păcii 

În perioada imediată după sfârșitul războiului rece și în contextul schimbărilor geopolitice 

radicale din lume în relațiile internaționale, operațiunile de menținere a păcii au căpătat o 

importanță primordială. Astfel de operațiuni au sarcina de a impune și ajuta țările, aflate în conflict, 

să creeze condiții necesare pentru o dezvoltare durabilă și crearea condițiilor de împăcare între 

părțile beligerante. Tot mai mult, în ultimul timp, la aceste operațiuni participă și reprezentanții 

Ministerului Apărării a Republicii Moldova. Din punct de vedere teoretic, tratatele internaționale nu 

dau o definiție clară operațiunilor de menținere a păcii. Comitetul Special al operațiunilor de 

menținere a păcii, fiind format în anul 1965, reprezintă un organism subsidiar al ONU pentru 

pregătirea și planificarea operațiunilor de menținere a păcii și determină expres că activitățile 
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militare desfășurate de misiunile de observatori și de forțe de urgență instituite de ONU fac parte 

din „operațiunile de menținere a păcii”. 

Menținerea păcii reprezintă o operațiune internațională stabilită de către Organizația 

Națiunilor Unite sau un grup de state în scopul restaurării păcii într-o zonă de conflict, operațiune 

desfășurată de unități militare dar care nu pot utiliza forța armată în îndeplinirea sarcinilor sale [10]. 

În opinia lui R. Cernat, operațiunile de menținere a păcii sunt definite ca fiind acțiunile 

militare care se desfășoară cu acordul părților implicate în conflict ori dispută, cu scopul facilitării 

punerii în aplicare sau monitorizării unui acord și a sprijinirii, totodată, a eforturilor diplomatice 

întreprinse pentru a ajunge la o înțelegere politică de durată [11]. Cu referire la debutul operațiilor 

de menținere a păcii – ca un deziderat universal, N. Titulescu a menționa „Orice clauză pledată pe 

un ton mai ridicat decât cel normal este dinainte pierdută.” 

Baza legală a desfășurării operațiilor de menținere a păcii o reprezintă capitolul VI din Carta 

Națiunilor Unite, ce se referă la soluționarea pașnică a diferendelor. În prevederile capitolului VI al 

Cartei sunt stabilite un șir de metode privind soluționarea pașnică a conflictelor, cum ar fi: 

medierea, negocierea, arbitrajul între părțile aflate în conflict și mijloacele juridice ale dreptului 

internațional.  

Potrivit Glosarului NATO de termeni și definiții, conceptul de menținere a păcii constă în 

„Acțiuni coordonate întreprinse pentru a dezamorsa crizele, a preveni o escaladare a acestora într-un 

conflict armat și împiedicare extinderii ostilităților care ar putea rezulta” [9, p. 28]. 

Republica Moldova, în calitate de stat membru ONU și OSCE, participă la unele operațiuni 

de menținere a păcii sub egida ONU, OSCE și UE, dar și în operațiuni conduse de NATO, astfel, 

detașând militari ai Armatei Naționale în zonele instabile din punct de vedere al securității. Anual, 

prin sistemul de rotație, Republica Moldova detașează între 90 și 95 de militari în misiunile 

respective. 

Conform angajamentelor asumate, Republica Moldova manifestă o atitudine responsabilă 

privind participarea la aceste misiuni: deciziile privind nivelul de angajare, reducerea participării 

sau readucerea forţelor din teatrele de operaţii vor fi luate în funcţie de progresele înregistrate în 

îndeplinirea misiunii şi în concordanţă cu interesul naţional. Consolidarea credibilităţii 

internaţionale a Republicii Moldova, condiţie esenţială a securităţii naţionale, reprezintă interesul 

național, iar militarii Armatei Naționale a Republicii Moldova, angajați în misiuni de pace, 

conștientizează această răspundere, asumându-și-o cu seriozitate, profesionalism și dăruire, pentru 

că de succesul acestor misiuni depinde securitatea națională. 

Amintim că, operațiunile ONU de menținere a păcii au fost înființate în timpul războiului 

rece ca o modalitate de rezolvare a conflictelor dintre state prin trimiterea de personal neînarmat sau 

purtând numai arme ușoare. La acea etapă, trupele se aflau sub comanda ONU și interveneau între 

cele două forțe armate aflate în conflict fără să răspundă la foc cu foc într-un asemenea context. 

Trupele evaluau situația din teren și raportau cu imparțialitate dacă s-a încheiat acordul de încetare a 

focului, dacă insurgenții și-au retras trupele și dacă au fost îndeplinite și alte elemente ale acordului 

de pace. Toate aceste eforturi ofereau răgazul necesar pentru ca diplomații să înlăture cauzele 

conflictului. 

Încheierea războiului rece a precipitat o reorientare a rolului operațiunilor ONU de 

menținere a păcii. În noul spirit de cooperare Consiliul de Securitate a înființat misiuni mai ample și 

mai complexe, adesea având mandatul de a aplica acordurile de pace între protagoniștii conflictelor 

din interiorul unor țări. Departamentul operațiunilor ONU de menținere a păcii a fost creat în anul 

1992 tocmai pentru a sprijini cererea crescândă de operațiuni complexe. 

Pentru ca o misiune, indiferent de locație, să fie realizată cu succes este necesar să fie atinse 

obiectivele propuse înainte de a implica trupe în anumite „operațiuni de menținere a păcii”, 

comunitatea internațională va evalua imparțial și complex conjunctura: să existe „pace” pentru ca 

aceasta să poată fi menținută, toate părțile implicate fiind obligate să înceteze lupta și să accepte 
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rolul ONU în rezolvarea disputei. Membrii Consiliului de Securitate în mod obligatoriu vor ajunge 

la comun acord asupra unui mandat clar și realist, menționând și rezultatul dorit.  

Una din condiții ar fi obligativitatea comunității internaționale de a fi pregătită să răspundă 

noilor provocări și imperative. Este esențial ca statele membre să ajungă la un numitor comun și să 

susțină Organizația Națiunilor Unite din toate punctele de vedere: politic, financiar și operațional, 

astfel încât ONU să fie o sursă de pace credibilă. Recunoaștem că procesul de pace necesită timp, la 

fel cum și edificarea instituțiilor, alături de reconstrucția unui stat. Alături de cele menționate, 

subliniem că trupele de menținere a păcii trebuie sa-și îndeplinească mandatul cu profesionalism, 

competență, integritate precum și cunoașterea situației în zona de responsabilitate și să participe la 

luarea deciziilor corecte în situații dificile. 

Sub aspect juridic, activitatea pacificatorilor moldoveni este bazată pe o gamă largă de acte 

internaționale și interne. Documentul fundamental este Carta ONU, care, conform art. 1 are ca 

prioritate: „să mențină pacea și securitatea internațională și, în acest scop: se iau măsuri colective 

eficace pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor împotriva păcii și pentru reprimarea oricăror 

acte de agresiune sau altor încălcări ale păcii şi să realizeze, prin mijloace paşnice şi în conformitate 

cu principiile justiției şi dreptului internațional, aplanarea în rezolvarea diferendelor sau situațiilor 

cu caracter internațional care ar putea duce la o încălcare a păcii” [12]. Totodată, în cazul care ONU 

nu poate rezolva conflictele apărute prin metode pașnice, atunci, prin intermediul Consiliului de 

Securitate, poate aplica măsuri de constrângere, bazate pe folosirea forţei armate, în baza art. 42, 

utilizând „forțe aeriene, navale sau terestre, orice acţiune pe care o consideră necesară pentru 

menţinerea sau restabilirea păcii şi securităţii internaţionale". 

În cadrul spațiului comunitar, documentul fundamental, care stabilește principiile unei 

securități regionale, este Tratatul privind Uniunea Europeană, semnat la 7 februarie 1992 la 

Maastricht. Amintim că tratatul, în conținutul art. 42 alin.1, prevede că politica europeană de 

securitate și apărare se bazează pe o capacitate operațională de mijloace civile și militare la care 

poate recurge în cadrul misiunilor în afara Uniunii pentru a asigura menținerea păcii, prevenirea 

conflictelor şi consolidarea securității internaționale, în conformitate cu principiile Cartei ONU, iar 

îndeplinirea acestor sarcini se sprijină pe capacitățile furnizate de statele membre [20]. 

 

3. Reglementarea operaţiunilor pacificatoare 

Cadrul juridic privind participarea Republicii Moldova la operațiunile multinaționale este 

asigurat de Constituție, care stipulează direcțiile principale ale politicii interne şi externe în 

domeniul respectiv. În acest sens menționăm că art. 8 din Constituție stabilește că, Republica 

Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi 

bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional. 

În sensul normei constituţionale citate, menţionăm că participarea Republicii Moldova în cadrul 

operaţiunilor pacificatoare constituie una din modalităţile de a respecta prevederile internaţionale în 

materia menţinerii şi consolidării păcii şi securităţii internaţionale” [1, art.8]. 

La 26 iulie 2000, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 1156 – XIV „Cu 

privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii” care 

reglementează participarea militarilor moldoveni la astfel de operațiuni [2].  

Alt act normativ, ce reglementează participarea contingentului național la operațiuni de 

menținere a păcii, reprezintă Legea Republicii Moldova nr. 345 din 25 iulie 2003 „Cu privire la 

apărarea națională” [3] și Legea nr. 219 „Privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi 

operații internaționale” adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova la data de 3 decembrie 

2015 [4].  

Menționăm că Republica Moldova în calitate de stat furnizor de securitate, contribuie activ 

la misiunile internaționale de menținere a păcii sub egida ONU în Georgia, Coasta de Fildeș, 

Liberia, Sudan, Sudanul de Sud, SUA, Kosovo, Republica Centrafricană, misiunile NATO în 
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Bosnia și Herțegovina; sub egida OSCE în Kosovo, Republica Cecenă a Federației Ruse, Georgia, 

Fostă Republică Iugoslavă a Macedoniei, Ucraina, Federația Rusă.  

Prima misiune internațională, sub egida OSCE, în care au participat militarii Armatei 

Naționale a fost realizată în Kosovo, perioada decembrie 1998 - martie 1999, în care au participat 

trei ofițeri ai Armatei Naționale. Tot în aceiași perioadă alți doi ofițeri moldoveni au participat în 

misiunea internațională în Republica Cecenă a Federației Ruse [7].  

În conținutul ce urmează ne propunem să realizăm o trecere în revistă a celor mai 

semnificative misiuni. Începând cu 21 martie 2014, OSCE desfășoară o Misiunea Specială de 

Monitorizare în Ucraina (MSMU), în urma unei cereri adresate OSCE de către guvernul Ucrainei și 

a unei decizii consensuale a tuturor celor 57 de state participante la OSCE. Misiunea Specială de 

Monitorizare în Ucraina este alcătuită din personal internațional din statele participante la OSCE și 

observatori civili neînarmați. Aceștia sunt susținuți în munca lor de personalul local din Ucraina. 

Echipele de observatori lucrează în ture pentru a asigura prezența pe teren 24 de ore pe zi, șapte zile 

pe săptămână. Sediul misiunii se află în orașul Kiev, observatorii fiind dislocați în Herson, Odesa, 

Lvov, Ivano-Frankovsk, Harkov, Donețk, Dnepropetrovsk, Cernăuți și Lugansk [19].  

Sarcina principală a pacificatorilor în Ucraina implică monitorizarea prin observații pasive, 

raportarea dezvoltării semnificative sau o abordare mai proactivă. Observatorii trebuie să aibă o 

înțelegere clară a relațiilor instituționale, atât în cadrul MSMU, cât și cu principalii parteneri și 

interlocutori. În competența acestora intră activitatea decizională ca răspuns la evenimentele 

observate și capacitatea de a traduce astfel de evenimente în rapoarte verbale și scrise, concise și 

exacte. Observatorii iau în considerație varietatea sensibilităților politice, precum și efectele pe care 

conflictul le are asupra populației civile. 

Amintim că mandatul Misiunii Speciala de Monitorizare în Ucraina are durata de un an, cu 

posibilitatea de prelungire, în baza deciziei Consiliului permanent al OSCE privind prelungirea 

mandatului misiunii. În perioada anilor 1998 – 2001 doi ofițeri ai Armatei Naționale au participat, 

sub egida OSCE, la misiune internațională desfășurată în Republica Cecenă (Federația Rusă). 

Armata Națională și-a adus o contribuție majoră în cadrul Misiunii OSCE în Georgia, în perioada 

1999 -2004, prin implicare a opt militari.  

În perioada anilor 2001-2002 doi ofițeri ai Armatei Naționale au activat în Misiunea OSCE 

din Macedonia, care inițial a fost stabilită pentru a asigura independenţa Fostei Republici Iugoslave 

Macedonia. Până în prezent, 15 ofiţeri ai Armatei Naţionale a Republicii Moldova au participat sau 

participă în diferite misiuni OSCE, demonstrând calităţile profesionale şi reiterând că Republica 

Moldova nu este numai un stat beneficiar de diferite mecanisme de securitate internaţionale, dar 

este şi un stat contribuabil activ la securitatea internaţională [8].  

Prin urmare, reieșind din datele oferite de documentele ministeriale investigate, în perioada 

1998-2018 în misiuni de menținere a păcii sub egida OSCE au participat 24 de militari ai Armatei 

Naționale. 

 

4. Operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii 

Transferându-ne în alt cadru geografic, menționăm operaţiunea umanitară de reconstrucţie 

post-conflict din Irak, intitulată „Operaţiunea Iraq Freedom”. În conformitate cu Legea Republicii 

Moldova „Cu privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere 

a păcii” nr. 1156 – XIV din 26 iulie 2000, Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 276-XV 

din 3 iulie 2003 şi apelul Statelor Unite ale Americii şi statelor aliate, în perioada anilor 2003 – 

2008, Republica Moldova a detașat, în cadrul Forţelor de Coaliţie, în operaţiunea umanitară şi 

reconstrucţie post-conflict din Irak „Operaţiunea Iraq Freedom” şase contingente cu un număr total 

de 109 militari din cadrul Armatei Naţionale. De rând cu contingentul, în cadrul Comandamentului 

Forţelor de Coaliţie, dislocat în Bagdad, au activat patru ofiţeri de Stat major. În scopul coordonării 

activităţii contingentului şi asigurării unei conlucrării rapide şi eficiente între contingent, 
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Comandamentul Forţelor de Coaliţie din Bagdad şi Ministerul Apărării, în Comandamentul Central, 

dislocat în orașul Tampa, SUA, a fost desemnat un ofiţer de legătură [7]. 

Pe întreaga durata a operațiunii, contingentul național era preocupat cu cercetarea de geniu, 

neutralizarea obiectelor explozibile, asigurarea securităţii convoaielor umanitare, patrulare a 

localităţilor, coordonarea şi implementarea proiectelor umanitare. În perioada desfășurării 

operațiunii, prin Irak au trecut șase contingente de militari, cu un număr total de 107 de persoane, 

care au dezamorsat și nimicit 394 911 obiecte explozive. 

Cu referire la operaţiunea internaţională de menţinere a Păcii din Kosovo (KFOR), 

subliniem că în anul 2011, în perioada 27-30 iunie, s-a desfăşurat autoevaluarea Armatei Naţionale 

privind Conceptul Capabilităţilor Operaţionale (OCC) în vederea pregătirii pentru participarea la 

operațiuni de menținere a păcii a unei subunități. Ulterior în anul 2012, între 25 și 29 iunie, s-a 

desfășurat evaluarea NATO, unde, la finele acesteia un pluton din cadrul Batalionului 22 de 

Menținere a Păcii şi grupa de geniu au fost declarate „Gata de Luptă”. Acest fapt a permis în 2014 

detaşarea în misiuni de menţinere a păcii a contingentelor de menţinere a păcii şi anume seria de 

contingente KFOR, care la momentul de faţă se afla la a 8-a rotaţie. Pe parcursul acestor activităţi, 

Armata Naţională a fost sprijinită de către reprezentanţii Gărzii Naţionale a Carolinei de Nord în 

vederea pregătirii efectivului subunităţilor evaluate către evaluarea propriu-zisă [14]. 

Începând cu data de 8 martie 2014, opt contingente militare ale Armatei Naţionale, în număr 

de 324 militari au participat la Operaţiunea internaţională de pacificare din Kosovo. Participarea 

contingentului Armatei Naţionale la KFOR a fost aprobată în baza Rezoluţiei ONU 1244, pe data de 

12 iunie 1999, conform Paragrafului VII (impunerea păcii) precum și Hotărârea Parlamentului 

Republicii Moldova nr. 268 din 1 noiembrie 2013 „Cu privire la participarea Republicii Moldova la 

operaţiunea internaţională de menţinere a păcii din Kosovo” şi Hotărârea Guvernului nr. 899 din 13 

noiembrie 2013 „Cu privire la asigurarea măsurilor organizatorice şi condiţiilor necesare pentru 

participarea Republicii Moldova la operaţiunea internaţională de menţinere a păcii din Kosovo”.  

O altă misiune de menținere a păcii în Kosovo, desfășurată sub egida ONU, este Misiunea 

Naţiunilor Unite în Kosovo (UNMIK) din 10 iunie 1999, prin Rezoluția nr. 1244 a Consiliului de 

Securitate. Începând cu luna august al anului 2012 până în prezent patru ofițeri ai Armatei Naționale 

au contribuit la menținerea păcii în Kosovo [8]. 

Specificăm faptul că ofițerii Armatei Naționale au participat și în misiuni de menținere a 

păcii desfășurate pe continentul african. În acest context, remarcăm că una din primele misiuni ale 

ONU în care au fost antrenați militarii moldoveni a fost cea din Coasta de Fildeș (UNOCI), 

înființată în conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate ONU nr. 1479. La aceasta 

operațiune au contribuit 65 de state, cu un efectiv total de 163 924 persoane, contribuția Republicii 

Moldova fiind de 43 de ofițeri [15].  

Semnificativă rămâne și participarea militarilor moldoveni în misiunea de menținere a păcii 

din Liberia (UNMIL). Misiunea ONU din Liberia (UNMIL) a fost înființată la 19 septembrie 2003, 

în baza Rezoluției Consiliului de Securitate ONU nr. 1509, în cadru acesteia au participat 81 de țări, 

contribuitoare cu 426 115 de persoane. În perioada martie 2004 - septembrie 2016 aportul de 

militarilor moldoveni la menținerea păcii fiind depus de către 29 de ofițeri [16]. 

În baza Rezoluției nr. 1590 din 24 martie 2005, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite 

înființează Misiunea ONU în Sudan (UNMIS), decizie luată în urma violențelor interetnice, precum 

şi nivelul ridicat al criminalității, lipsa de resurse, instruirea sub nivel a poliției Sudanului de Sud, 

precum şi lipsa echipamentului, gestionarea limitată a violenței, alături de incapacitatea Guvernului 

din Sudanul de Sud de a proteja civilii de violențe [17].  

Primii militari moldoveni au fost detașați în misiunea ONU în Sudan (UNMIS) în luna mai 

2005, prin rotație activînd 10 militari ai Armatei Naționale, până în luna iulie 2011. În operațiune au 

fost implicate 102 state contribuitoare cu un efectiv total de 11 465 de persoane.  

Revenind la misiunile desfășurate pe continentul european, menționăm una din acestea, 

desfășurate sub mandat NATO. În acest sens, relatăm despre participarea ofițerilor Armatei 
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Naționale în operațiunea de menținere a păcii în Bosnia și Herțegovina, Forța de Stabilizare NATO 

în Bosnia și Herțegovina (SFOR), în perioada decembrie 2002-martie 2004. Republica Moldova a 

luat parte la această operațiune cu un contingent de șase ofițeri de Stat major, la operațiune 

contribuind 36 de state membre NATO și partenere. De menționat ar fi faptul că ofițerii moldoveni 

activau în raza de responsabilitate a armatei franceze, într-o zonă populată în majoritate de 

musulmani [7]. 

Un factor important privind misiunile de menținere a păcii este participarea militarilor 

Armatei Naționale în asigurarea securității internaționale sub egida Uniunii Europene. Primul pas a 

fost realizat la 13 decembrie 2012, Republica Moldova şi Uniunea Europeană, la Bruxelles, încheie 

un Acord de stabilire a cadrului pentru participarea Republicii Moldova la operațiile Uniunii 

Europene de gestionare a crizelor. Acordul prevede expres că „Uniunea Europeană va decide dacă, 

în cadrul unei operații UE de gestionare a crizelor, vor fi invitate să participe state terțe. Republica 

Moldova poate accepta invitația Uniunii Europene și poate să își ofere contribuția. În acest caz, 

Uniunea Europeană se va pronunța asupra acceptării respectivei contribuții propuse” [6]. 

În categoria misiunilor de menținere a păcii sub egida UE întră și misiunea UE de consiliere 

militară în Republica Centrafricană (EUMAM). În conformitate cu Acordul cadru încheiat între 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la operaţiunile 

UE de gestionare a crizelor, intrat în vigoare la 1 iulie 2013, Republica Moldova a participat în 

calitate de ţară-terţă la Misiunea UE de consiliere militară în Republica Centrafricană din data de 1 

iunie 2015. Luând în considerare faptul că primul mandat de participare la misiunea EUMAM a 

expirat la data de 30 noiembrie 2015, Republica Moldova a fost invitată să-şi extindă perioada de 

aflare în misiunea din Republica Centrafricană, pentru încă şase luni, până la data de 25 iulie 2016. 

Participarea în continuare a Republicii Moldova la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a 

crizelor ar constitui un pas important în consolidarea relaţiilor cu Uniunea Europeană şi în 

respectarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova pe plan internaţional. Menționăm 

că Ministerul Apărării a detaşat în premieră un militar în Misiunea de Consiliere Militară a Uniunii 

Europene din Republica Centrafricană.  

EUMAM RCA, creată în baza Deciziei Consiliului UE 2015/78/PESC din 19 ianuarie 2015, 

este o misiune de consiliere militară pentru a sprijini autorităţile Republicii Centrafricane în 

pregătirea viitoarei reforme a sectorului de securitate. Mandatul misiunii prevede susţinerea Forţelor 

Armate Centrafricane (FACA) în gestionarea situaţiei actuale şi în dezvoltarea capacităţilor 

necesare cu scopul constituirii unor viitoare FACA modernizate şi eficiente. [18] Reprezentantul 

Armatei Naţionale şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Misiunii EUMAM RCA la poziţia de ofiţer 

de legătură cu Misiunea multidimensională integrată a ONU pentru stabilizare în Republica 

Centrafricană (MINUSCA). 

Drept temei juridic internațional pentru participarea Republicii Moldova în operațiunea, sus-

menționată, este Acordul cadru încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind 

participarea Republicii Moldova la operațiunile UE de gestionare a crizelor, ratificat prin Legea nr. 

75 din 12 aprilie 2013 şi intrat în vigoare pe 1 iulie 2013. 

Un alt act normativ este Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană, ratificat prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014, în care Republica Moldova și-a exprimat 

clar disponibilitatea de participare în operațiuni de menținere a stabilității internaționale, de 

intensificare și diversificare implicării sale în aceste acțiuni.  

Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova 

– Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808 din 

07.10.2014 și Decizia Consiliului UE 2015/78/PESC din 19 ianuarie 2015 privind o misiune de 

consiliere militară PSAC (Politica de Securitate și Apărare Comună) a Uniunii Europene în 

Republica Centrafricană extinde cadrul juridic privind reglementarea participării Republicii 

Moldova în misiuni de acest gen. 

Aspectul multidimensional al unor asemenea misiuni este reflectat în cele ce urmează. La 
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data de 10 Aprilie 2014, Consiliul de Securitate a ONU, prin rezoluția 2149 (2104), a stabilit 

Misiunea multidimensională integrată a ONU pentru stabilizare în Republica Centrafricană 

(MINUSCA), pentru o perioadă inițială până la 30 aprilie 2015, și a cerut Secretarului General 

pentru a substitui Misiunea integrată a Națiunilor Unite în Republica Centrafricană de consolidare a 

păcii (BINUCA) cu o nouă misiune din data adoptării rezoluției. În acest context, Secretarul 

General a asigurat o tranziție graduală de la BINUCA la MINUSCA [18]. 

În temeiul capitolului VII din Carta Națiunilor Unite, Consiliul de Securitate a autorizat 

MINUSCA să utilizeze mijloacele necesare pentru îndeplinirea mandatului său, folosindu-și 

capacitățile ]n domeniile sale de implementare. În acest context, Consiliul de Securitate a autorizat 

forțele franceze, în limitele capacităților sale, de la începerea activităților MINUSCA până la 

sfârșitul mandatului MINUSCA, de a folosi toate mijloacele necesare pentru a oferi sprijin 

operațional misiunii MINUSCA, la solicitarea Secretarului general. 

Amintim că mandatul operațiunii Națiunilor Unite de menținere a păcii include următoarele 

sarcini: protecția civililor; protecția personalului Organizației Națiunilor Unite, asigurarea securității 

și libera circulație a personalului Națiunilor Unite; sprijin pentru procesul politic și elementele cheie 

ale tranziției, inclusiv restaurarea autorității statului și extinderea acesteia pe întreg 

teritoriul; crearea unor condiții de securitate pentru acordarea de asistență umanitară și întoarcerea 

în condiții de siguranță a persoanelor strămutate intern și a refugiaților; promovarea și protecția 

drepturilor omului; promovarea unui dialog național, mediere și reconciliere la toate 

nivelurile; sprijin pentru dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea foștilor elemente armate, 

acordând o atenție deosebită copiilor, precum și repatrierea elementelor străine, precum și programe 

de reducere a violenței în comunitate. 

În noiembrie 2014, Armata Națională a Republicii Moldova a detașat primii trei ofițeri în 

Misiunea multidimensională integrată a ONU pentru stabilizare în Republica Centrafricană 

(MINUSCA), în rol de Observator Militar. Obligația observatorilor ONU era cea de ofițer de Stat 

major în Centrul Operațional Militar unde, aceștia erau responsabili de formarea și completarea 

bazei de date a armamentului confiscat, personalul decedat/rănit și evidența tuturor activităților, 

deciziilor și amplasarea trupelor în misiune, rezultate al operațiunilor efectuate, numărul și numele 

capelor detașamentelor rebele capturate etc.  

Un rol important al observatorilor în Republica Centrafricană a constat în monitorizarea 

alegerilor prezidențiale prin patrularea zonelor de amplasare a secțiilor de votare, menținerea ordinii 

publice, precum și monitorizarea procesului de distribuire la secțiile de vot a buletinelor de vot. În 

perioada 2014-2018 în Misiunea multidimensională integrată a ONU pentru stabilizare în Republica 

Centrafricană (MINUSCA) au fost detașați 10 militari ai Armatei Naționale [13]. 

Reieșind din realizarea cu succes a operației de menținere a păcii de către ofițerul Armatei 

Naționale în Republica Centrafricană, în decembrie 2017 Uniunea Europeană a mai oferit 

Republicii Moldova 2 funcții în misiunea EUTM din Mali, în calitate de: consilier în domeniul 

reformei sectorului de securitate și apărare, expert în planificarea operațiilor, expert în domeniul 

serviciilor medicale (ofițer medic calificat în servicii medicale de urgență), instructor în domeniul 

de foc (armament de infanterie). 

 

5. Concluzii 

În perspectivă, una din obligațiile Armatei Naționale reprezintă dezvoltarea capacității de 

participare a Republicii Moldova la eforturile internaționale de menținere a păcii. Pe termen mediu 

şi lung, un obiectiv important al Republicii Moldova rămâne dezvoltarea forțelor capabile să 

sprijine nu numai securitatea națională, ci şi securitatea regională şi internațională, prin asigurarea 

capabilităților detașabile în misiunile şi operațiunile internaționale. Pentru realizarea acestui 

obiectiv sunt necesare raționalizarea infrastructurii, revizuirea legislației corespunzătoare, precum şi 

perfecționarea planificării şi programării capabilităților identificate pentru operațiunile de menținere 

a păcii.  
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Prin urmare, elementul de bază pentru operaţiuni în afara ţării rămâne Batalionul 22 de 

menținere a păcii al Armatei Naționale. Operaționalizarea Batalionului 22 urmăreşte scopul de a 

atrage cei mai buni profesioniști în serviciu pe bază de contract, extinzând pe viitor capacitatea de 

participare în operațiuni internaționale de menținere a păcii, precum şi în misiuni ale UE de 

gestionare a crizelor.  

Cu titlu de recomandare o atenție specială trebuie să fie acordată dezvoltării şi modernizării 

Centrului de perfecționare continuă al Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 

De asemenea, sunt necesar de a fi întreprinse măsuri pentru a moderniza baza de instruire militară a 

Armatei Naționale, pentru a spori capacitățile de găzduire a exercițiilor naționale/internaționale 

destinate operațiunilor de menținere a păcii. 
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COMPLIANCE POLICY OF COMPANIES: OBJECTIVE, PRINCIPLES AND 

APPLICATION RULES 
 

POLITICA DE CONFORMITATE A COMPANIEI: OBIECTIV, PRINCIPII ŞI REGULI 

DE APLICARE 
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Abstract 

A key element in promoting business integrity is compliance policy, which involves strict adherence to 

domestic law and regulation, zero tolerance of corruption and violation of fair competition principles. A company, in 

the desire to assert itself in a competitive environment through its innovation skills, must emphasize quality, but also 

show confidence and transparency. Compliance policy at the corporate level forms the basis for these steps. It draws 

attention to a number of principles that are extremely important in practice. From the analysis of international and 

european experience in the field, we find that compliance is necessary and appropriate for Moldovan companies, 

irrespective of the size of the company because anti-corruption regulations and compliance rules are mandatory for all 

market participants. In addition, this policy strengthens the commitment to protect its consumers and to prevent the use 

of any of its products and services for fraudulent purposes and other unlawful activities. This policy must be 

implemented regardless of the size of the business, because all companies have to respect the laws and control 

corruption. 

Key words: economic entity, compliance, principles, rules, compliance policy 

 

1. Introducere 

Conformitatea sau compliance este un concept care restrânge în aplicarea sa o adaptare a 

normelor interne ale unei companii la legislaţia în vigoare şi la cele morale privind etica şi 

respectarea regulilor moralei. O companie, în dorinţa de a se afirma într-un mediu competitiv prin 

abilităţile sale de inovare, trebuie să pună accentul pe calitate, dar şi să manifeste încredere şi 

transparenţă. Acest lucru presupune respectarea atât a reglementărilor specifice companiei, cât şi a 

celor statutarii. Politica de compliance la nivel corporativ formează baza acestor demersuri. Ea 

atrage atenţia asupra unui număr de principii care sunt extrem de importante în practică. 

Din analiza experienţei internaţionale şi europene în domeniu, constatăm că compliance este 

necesar şi oportun, indiferent de mărimea întreprinderii, căci respectarea reglementărilor 

anticorupție și a normelor compliance este obligatorie pentru toți participanții pe piață. Compliance 

este şi un factor disciplinar, deoarece nimeni nu dorește să-și piardă reputația și banii. Acest 

program trebuie implementat indiferent de dimensiunea afacerii, căci toate companiile trebuie să 

respecte legile și să controleze corupția. Atunci când fiecare tranzacție poate fi verificată din 

punctul de vedere al compliance controlului, acest fapt în care va măsură comportă în sine anumiţi 

stimulenţi, pentru că nimeni nu dorește să-și riște reputația sau banii.  

 

2. Oportunitatea implementării politicii de conformitate în companiile din Republica 

Moldova: aspecte teoretice 

Compliance-ul sau funcția de conformitate a unei companii, prin intermediul ofiţerului de 

compliance (în alte surse întâlnim noţiunea de agent de conformitate) are autoritatea necesară 

pentru accesarea informației relevante în legătură cu organizația şi trebuie să fie independentă și să 

nu fie implicată în activitățile pe care le controlează. Concomitent, ofiţerul de compliance trebuie să 

dețină resurse adecvate (buget, cantitatea și calitatea personalului, instrumente și sisteme necesare, 

acces la expertiză suport), trebuie să stabilească, implementeze și să mențină politici, procese și 
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2 Drd., Universitatea de Stat, Chișinău, Republica Moldova, o_covali@mail.ru 
3 Cercet. șt., Universitatea de Studii Europene, Chișinău, Republica Moldova, tbasoc@bk.ru 



 172 

proceduri pentru administrarea riscului de conformare, inclusiv şi prin stabilirea unui program de 

supraveghere și monitorizare comprehensiv. Astfel, acesta trebuie să aibă o abordare bazată pe 

riscuri în vederea alocării eficiente a resurselor și concentrarea pe activitățile de consultare și 

monitorizare şi să raporteze direct, detaliat și în mod regulat, precum şi să dezvolte o bună relație cu 

autoritățile de reglementare.Pe durata mandatului său, agentul de conformitate nu poate deţine o altă 

funcţie, nu poate avea o altă responsabilitate profesională sau un interes, direct sau indirect, cu nici-

o parte a întreprinderii integrate vertical sau cu acţionarii majoritari ai acesteia [1]. 

În Republica Moldova, principalii subiecţi care contribuie la de implementarea programului 

compliance sunt participanții la piața financiară, precum și companiile orientate către piața 

internațională, unde constant se efectuează un număr mare de tranzacții. În același timp, 

întreprinderile din alte ramuri ale economiei naţionale nu au restricții distincte privind programul 

compliance, ceea ce face posibilă organizarea unor standarde mai flexibile de compliance. 

Principalul factor în elaborarea compliance-ului este reglementarea de stat, or, statul are şi datoria şi 

forţa de a implementa politicile de profil. Spre regret, constatăm că sistemul din ţară este lipsit de 

politici guvernamentale, asumate prin voinţă politică de la vârful statului şi care să deruleze în 

sistemul de stat ceea ce deja se produce pe repede înainte în cel privat. 

Astfel, în intenţia de a implementa politica de compliance, companiile autohtone, trebuie, 

mai întâi de toate să pornească de la respectarea legislaţiei în vigoare, inclusiv cea internaţională şi 

să ceară angajaţilor şi partenerilor săi de afaceri să procedeze la fel [2, pag. 3-6]. Această politică 

presupune o serie de principii, cu o relevanţă semnificativă din punct de vedere practic, cum ar fi:  

▪ concurenţa loială - compania se angajează pe deplin să respecte principiile concurenţei 

loiale; 

▪ integritatea în acordurile de afaceri; 

▪ principiul sustenabilităţii, care presupune conştientizarea responsabilităţii de a proteja 

sănătatea şi mediul înconjurător şi de a asigura siguranţa oamenilor; 

▪ respectarea legislaţiei comerţului exterior: prevederile legislaţiilor naţionale şi internaţionale 

privind comerţul exterior; 

▪ asigurarea şanselor egale în tranzacţiile cu valori mobiliare, astfel încât fiecare angajat este 

obligat să trateze cu confidenţialitate orice informaţie internă care ar putea avea un impact asupra 

preţului acţiunilor companiei; 

▪ ţinerea evidenţelor şi raportări financiare transparente, care ar include un mecanism intern 

de control ce trebuie să ofere documentaţia adecvată pentru procesele de afaceri; 

▪ condiţii de lucru adecvate şi bazate pe respect; 

▪ protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi confidenţiale legate de companie; 

▪ cooperarea cu autorităţile, ţinându-se cont de faptul că toate informaţiile comunicate 

autorităţilor trebuie să fie corecte şi complete şi să fie furnizate într-o manieră deschisă, promptă şi 

uşor de înţeles. 

Deci, putem generaliza ideea că politica de compliance defineşte un set de principii de 

conformitate, care constau în respectarea şi promovarea conduitei profesionale de către angajaţii 

companiei, conformarea activităţii acestora cu legile, actele normative, reglementările şi standardele 

profesionale în vigoare, evitarea conflictelor de interese, asigurarea confidenţialităţii în decursul 

exercitării atribuţiilor de serviciu, protejarea activelor sale şi ale intereselor clienţilor, precum şi 

sesizarea cazurilor de risc de conformitate, suspiciunilor de fraudă internă, abuz sau altor probleme 

de ordin etic. 

Companiile, în procesul de aplicare a politicii de compliance, trebuie să pună la bază 

anumite reguli stricte pentru a minimiza riscul de conformitate. În primul rând, este necesar să se 

ţină la un control riguros activităţile companiei în vederea combaterii spălării veniturilor, din 

activitatea infracțională, sprijinul financiar al organizațiilor teroriste. Aceasta nu permite veniturilor 

ilegale provenite din activitatea infracțională, să pătrundă în sectorul financiar legitim și previne 
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finanțarea organizațiilor teroriste. În economia de astăzi, aceasta este singura dintre principalele 

modalități de legalizare a veniturilor ascunse, care se bazează pe normele juridice ale dreptului 

internațional [3, pag. 66-84]. 

În al doilea rând, este obligatoriu de ase restricţiona acceptarea a careva daruri, invitații la 

evenimente, etc. Este o linie fină, atunci când darul intră în categoria mitei și implică câștigarea 

beneficiului unui funcționar pentru realizarea propriilor interese. O astfel de „regulă”se observă în 

țările cu tradiții înrădăcinate, când se presupune deja o astfel de interacțiune între parteneri, 

contractori și autorități. Regulile de compliance nu includ controlul interzicerii cadourilor, ci doar 

limitează prețul și respectă procedurile de conformitate. 

Raportarea încălcărilor standardelor etice a fost introdusă în multe companii occidentale și 

contribuie la reglementarea ordinii și posibilitatea informării anonime a încălcărilor comise de 

angajați cu procedura ulterioară de investigare și documentare. Implementarea politicilor de 

compliance control promovează o luptă calitativă împotriva încălcărilor etice în cadrul organizației. 

În altă ordine de idei, reglementarea conflictul de interese, creează principii etice ale 

angajaților companiei atunci când este prezent un conflict de interese (în cazul în care interesele 

angajatului sunt în conflict cu interesele companiei sau interesele unui client în conflict cu interesele 

celuilalt). Angajații sunt obligați să contribuie la monitorizarea, identificarea și prevenirea situațiilor 

de conflict de interese. Compliance-ul indică faptul că interesele organizației sunt mai presus de 

interesele private ale angajaților. 

Nu în ultimul rând, controlul achizițiilor de valori mobiliare de către angajații societății 

determină normele de conformitate a tranzacțiilor la bursă de valori de către specialiștii 

organizațiilor financiare. Acest control include restricții privind achiziționarea acțiunilor anumitor 

întreprinderi (de obicei întreprinderi cu care compania efectuează tranzacții specifice), interzicerea 

vânzării în lipsă a acțiunilor. În plus, standardele de control pot stabili o procedură specială pentru 

coordonarea emisiunii achizițiilor de valori mobiliare cu angajații responsabili ai companiei. Esența 

politicii de compliance este de a preveni cazurile de utilizare abuzivă a informațiilor și a orelor de 

lucru pentru obținerea venitului privat, precum și protecția împotriva acuzațiilor de activități 

incorecte din partea angajaților pe piața valorilor mobiliare (market timing). 

Regula „zidului chinezesc” servește la închiderea informațiilor oficiale într-un anumit 

domeniu (de obicei în cel financiar). Astfel se evită conflictele de interese și se favorizează o 

concurență loială. Punerea în aplicare a acestei reguli este realizată de către cele mai de succes 

organizații de investiții. Accesul la informații de natură non-publică privind situația financiară și 

proiectele de investiții poate deveni un instrument pentru angajați ca să primească venituri 

suplimentare. Zidul informațional creează condiții pentru prevenirea conflictelor de interese și 

asigură controlul asupra restricțiilor privind deservirea clienților diferiți. 

În contextul definirii regulilor de aplicare a politicii de conformitate, este foarte importantă 

interacțiunea cu organele de reglementare. Interacțiunea productivă cu organele de control și de 

reglementare - exprimă un moment important pentru companiile naționale. Chiar și cei care respectă 

legile se confruntă cu o mulțime de dificultăți în astfel de procese. Astfel, confidențialitatea 

informației asigură controlul asupra nedivulgării informațiilor privind clienții și tranzacțiile 

acestora. Esența politicii de compliancepe segmentul de confidențialitate este în formarea unei 

culturi manageriale a personalului companiei vis-a-visde datele clienților și crearea condițiilor 

pentru stocarea informațiilor personale conform standardelor compliance [4]. 

 

3. Concluzii 

Putem afirma că în funcție de sarcinile stabilite, companiile pot implementa și realiza 

diverse reguli de implementare a politicii de compliance. 

Pentru companiile autohtone, bazându-ne pe studierea experienţelor de implementare a 

politicii de conformitate din literatura de specialitate, şi recomandările Comitetului de la Basel, 

putem evidenția două abordări cu privire lasoluţionarea unor astfel de probleme: 
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1) politica de conformitate bazată pe respectarea regulilor și reglementărilor care presupune un 

sistem de conformitate minim în cadrul companiei, adică se va ţine cont doar de acele momente 

care sunt determinate de legislația existentă. 

2) politica de conformitate bazată pe evaluarea riscurilor de conformitate. Acest tip de 

conformitate este recomandat organizațiilor străine de către autoritățile de reglementare de stat și 

organizațiile internaționale - Grupul Wolfsberg, Comitetul de supraveghere bancară de la Basel. În 

același timp, în practica țării noastre, spre deosebire de țările europene, această politică 

deconformitate este mai puțin utilizată.Esența acesteiaconstă în formarea unei structuri proprii de 

compliance care va controla compania, nu numai pe baza cerințelor legislative, ci și a standardelor 

industriale.  

Dacă este necesar, se vor forma și implementa standarde de control al riscurilor care nu sunt 

prevăzute în legile existente, căci mai ales în situații de crize economice, politica de compliance are 

o sarcină clară - de a spori sensibilitatea managementului companiei la schimbarea în domeniul de 

reglementare, care va depăși acțiunile organelor de control în domeniul formării practicilor de 

gestionare a riscurilor de compliance, de a organiza controlul securizării a informațiilor și de a 

introduce o nouă abordare a riscurilor pentru top managementul companiei.  
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Abstract 

Any people who want to become prosperous are required to have performant and creative people. 

Undoubtedly, all components of the Siret-Prut-Nistru Euroregion must have such people. Moreover, it is extremely 

important to cooperate between the components of the Euroregion in order to ensure a level if not equal, then at least 

equivalent of the ones performing. The article presents an overview of the educational cooperation between those living 

on both sides of the Prut River in order to achieve the most advanced level of performance on the basis of which some 

proposals are made. 

Key words: Euroregion, cooperation, professionalism, creativity, education 

 

1. Stadiul cunoașterii problemei 

Aspecte privind studiul diverselor aspecte ale cooperării între părțile componente ale 

Euroregiunii Siret-Prut-Nistru au fost investigate, discutate în spațiul public, la diferite sesiuni 

științifice, inclusiv și în ciclul acestora la care participăm, expus în multiple publicații naționale și 

internaționale. Însă cercetările științifice privind cooperarea în domeniul educațional sunt foarte 

modeste ce determină actualitatea prezentului studiu.  

 

2. Material și metodă 

În cercetare au fost folosite publicații din domeniu care ne-au ajutat să înțelegem și să 

explicăm aspectele cooperării în domeniul educațional sistemul de pregătire al persoanelor în mod 

special, a celor din Republica Moldova. Analiza cantitativă a factorilor ce influențează sistemul de 

instruire ne-a furnizat semnificații și explicații pertinente privind situația actuală și ne-a sugerat 

unele propuneri cu privire la pregătirea celor ce urmează a fi performanți și creativi.  

 

3. Rezultate și meditații 

3.1. Cooperare, performanță, creativitate, educație 

Punctul de plecare în abordarea subiectului anunțat îl reprezintă etimologia și semnificația 

cuvintelor „cooperare”, „performanță”, „creativitate”, „educație”. 

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 [3,24], 

constă în disponibilitatea statelor naționale de a „munci împreună” pe „deasupra” frontierelor 

naționale în scopul atingerii unor obiective comune conservându-și, însă, suveranitatea.  

Cooperarea transfrontalieră se produce in scopul dezvoltării economiei, educației și 

cercetării; culturii si sportului; serviciilor de urgență si sănătate publica; securității etc.La baza 

declanșării acestui fenomen stau de regula, rațiuni de natura culturala, etnica, lingvistica, 

confesionala sau economica. 

Cele mai cunoscute forme de cooperare transfrontalieră sunt euroregiunile, care în opinia lui 

Silviu Neguț [10,42], pot fi definite ca „zone sau regiuni de interferenta economica si nu numai, in 

care doua sau mai multe state valorifica in comun resursele materiale si umane prin inițierea si 

derularea unor activități si programe agricole, industriale, de transport si comunicații, turistice, 

comerciale.”  
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Performanța este relaționată cauzal la competență și înseamnă „realizare deosebită într-un 

domeniu de activitate”. Performanțareprezintă un rezultat al acțiunii, superior celor cunoscute. 

Datorită faptului că superioritatea nu poate fi direct cuantificată prin analiza valorii, Daniela Tatiana 

Corodeanu [7,p.191] consideră că pentru caracterizarea performanței se pot folosi alte patru atribute 

și anume: autonomia, utilitatea, remanența, socialitatea.  

Performanța caracterizează modul în care omul își asumă și exercită rolul ceea ce se 

determină prin rezultatul obținut. Performanța evaluează și diferențiază aspectele comportamentale 

ale ființei umane. Indivizii au nevoie de un anumit nivel al acestea chiar și atunci când încep o 

activitate.  

Creativitatea este produsul spiritului inovator al individului care se manifestă prin 

capacitatea de a realiza produse/servicii, proiecte noi. Inovatorul poate purcede și la rezolvarea 

problemelor vechi prin modalități noi. În caz de insucces, inovatorul este capabil de a lua decizii 

adecvate și de a acționa, dar nu de a justifică insuccesele. 

Calitățile comune ale performanțelor, după V. Belous [4,p.68] se pot împărți în două 

categorii:  

▪ calități naturale (înnăscute), 

▪ calități dobândite prin instruire și educație.  

Performanța și creativitatea , pe care trebuie să le dețină orice persoană, se formează și se 

dezvoltă prin învățare. Anume învățarea,- după cum afirmă Petington, citat de Daniela Tatiana 

Corodeanu [7,p.122], este „procesul prin care abilitățile, cunoștințele, atitudinile și comportamentul 

sunt formate și dezvoltate”. 

Cooperarea celor de pe malul drept și celor de pe malul stâng al Prutului a început mult mai 

înainte de constituirea Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. 

 

3.2. Cooperarea în învățământ și cercetare între cei de pe malul drept și cei de pe malul 

stâng al Prutului 

Mai întâi se cere să recunoaștem că teritoriul de la Siret până la Prut și cel de la Prut și 

Nistru istoric aparținea uneia și aceleași țări. În tratatul de la București din 16/28 mai 1812, semnat 

între Padișahul Turciei și Împăratul Rusiei [9, p.62-63], se stipula că „Prutul, din locul unde întră în 

Moldova până la gurile sale și de acolo, malul stâng al Dunării, până la Chilia și vărsarea ei în 

marea Neagră, formează frontiera celor două împărății” (art.4); „partea din Moldova așezată pe 

malul drept al Prutului este abandonată și dată Sublimii Porți” (art. 5), iar „Înalta Poartă cedează 

Curții Imperiale rusești pământurile din stânga Prutului”3*.  

În opinia mai multor autori pe care noi o susținem, Poarta nu era „în drept să cedeze aceste 

regiuni unei puteri străine, fără ca domnul și boierii să nu fi fost ascultați”.  

Situația s-a schimbat în urma războiului Crimeii, dintre 1853 și 1856, când Rusia a fost 

învinsă de Marile Puteri, formate din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei, Imperiul Francez, 

Regatul Sardiniei și Imperiul Otoman. Potrivit Tratatului de Pace de la Paris (1856) Moldovei i se 

atașează trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Ismail și Bolgrad.  

Deja în 1858 Ion Ionescu de la Brad, marele luptător pentru viața socială mai dreaptăși cât 

mai eficientă, dornic fiind să-și închine viața ridicării nivelului cultural și economic a maselor 

țărănești, publică studiul „Coloniile agricole din sudul Basarabiei”, efectuat în urma unei perioade 

de documentare la fața locului.  

În 1859 s-a produs unificarea vechilor principate din Moldova (inclusiv cele trei județe din 

sudul Basarabiei, Cahul, Ismail și Bolgrad) și Țara Românească sub numele Principatele Unite ale 

                                                            
3 Acestui teritoriu „i s-a  dat numele Basarabia, pentru a nu se putea vorbi de Moldova dezmembrată” [9, p.63], chiar 

dacă, după cum afirma Gh. Dighiș [8, p.7], acest teritoriu (45.600 km2) cuprins între Prut și Nistru cu populație de cca 

500.000 de locuitori, în proporție de (45.600 km2) cuprins între Prut și Nistru cu populație de cca 500.000 de locuitori, 

în proporție de 86% români …, „a aparținut Moldovei. Locuitorii ei sunt români. Limba, credința și obiceiurile lor sunt 

limba, credința și obiceiurile României ...”. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatele_Unite_ale_Moldovei_%C8%99i_%C8%9A%C4%83rii_Rom%C3%A2ne%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nistru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nistru
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Moldovei și Țării Românești, cunoscută ca Mica Unire.Pentru că era unul dintre cei mai cunoscuți 

susținători ai chestiunii țărănești, Cuza l-a chemat la el în 1864 pentru a-i cere părerea cu privire la 

reforma agrară pe care o avea în vedere și ia propus să participe la alcătuirea Legii pentru Reforma 

agrară, care a fost cea mai importantă măsurăîn principatele Române, inclusiv în județele Cahul, 

Ismail și Bolgrad din sudul Basarabiei. 

Cercetările lui Ion Ionescu de la Brad au rămas nu numai documentul cel mai de seamă 

pentru cunoașterea situațiilor sociale din vremea imediat următoare aplicării Legii Rurale, ci și cel 

mai metodic îndreptar de lucru, socotit în mod unanim de către toți cei care l-au urmat, drept model 

de civism, adică de grăitor al adevărului cu orice risc. 

Evenimentele din 1917 în Rusia țaristă au avut impact și asupra Basarabiei. La 27 martie 

1918 în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-

și hotărască soarta lor „Sfatul Țării, în numele poporului Basarabiei, declară: Republica 

Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și 

vechile ei granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii 

Moldove, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa România”, Marea Unire a avut 

loc la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia. 

La 9 aprilie 1933 Regele Carol al II-lea apromulgat Legea despre transformarea Secției 

deȘtiințe Agricole a Universității din Iași în Facultatea de Științe Agricole cu sediul la Chișinău. 

Primul decan al Facultății respective a fost Haralamb Vasiliu(1933-1936; 1938-1940). 

Ulterioraceastă facultate a înregistrat multiple schimbări în cadrul istoriei complexe a țării noastre. 
Facultatea de Agronomie, 1938 

 
În 1938 Facultatea de Științe Agricole și-a schimbat denumirea în Facultatea de Agronomie 

și împreună cu alte două facultăți au format Politehnica "Gh. Asachi" din Iași, sediul facultății 

rămânând în continuare la Chișinău. 

În august 1940 prin Hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS și CC al PC(b)U 

în baza Facultății de Agronomie s-a organizat Institutul Agricol din Chișinăucu trei facultăți: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatele_Unite_ale_Moldovei_%C8%99i_%C8%9A%C4%83rii_Rom%C3%A2ne%C8%99ti
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Viticultură, Zootehnie și Fitotehnie. În februarie 1941 institutului i s-a atribuit numele lui M.V. 

Frunze. Primul director al Institutului a fost N. Bosoi. 

După război (a.1944) institutul și-a reluat activitatea cu 4 facultăți: Agronomie, Viticultură 

și Enologie, Pomicultură și legumicultură, Zootehnie cu 27 de catedre și o secție de pregătire 

preuniversitară cu cifra de școlarizare de 150. Ulterior au loc mari modificări - deschiderea Secției 

învățământ fără frecvență (1945); comasarea Facultății de Viticultură și Enologie cu Facultatea de 

Pomilegumicultură cu denumirea de Pomilegumiculturăși Viticultură (1948); înființarea facultăților: 

Mecanizarea Agriculturii (1950), Îmbunătățiri Funciare (1954), Economie Agrară (1965), 

Perfecționarea și Recalificarea Cadrelor (1965), Medicină Veterinară (1976), Facultatea de 

Pregătire pentru Cetățenii Străini (1976); organizarea Direcției științifice (1964)etc. 

În noiembrie 1991 prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, Institutul Agricol „M. 

Frunze" din Chișinău este trecut din jurisdicția URSS în jurisdicția Republicii Moldova și 

reorganizat în Universitatea Agrară de Stat din Moldova.Au fost deschise noi specialități: 

organizarea teritoriului (1991); management (1993); cadastru funciar (1995); marketing (1995); 

silvicultură și grădini publice (1996); biotehnologii agricole (1997); relații economice internaționale 

(1997); drept patrimonial (2002); turism (2003); ecologie și protecția mediului (2003); ingineria 

mediului (2003); achiziții publice (2004); ingineria și tehnologia transportului auto (2004); 

evaluarea imobilului (2004); finanțe și bănci (2005); viticultură și vinificație (2005), s-a deschis 

Facultatea de Contabilitate (2004). 

În cei 85 ani de existență sărbătoriți curent Universitatea Agrară de Stat din Moldova a 

format peste 55 de mii de specialiști, inclusiv 2211 cu titlu de master în științe agricole, inginerești 

și economice, și circa 1000 de specialiști din 67 țări. Printre absolvenții notorii se numără primul 

Președinte al Republicii Moldova, domnul Mircea Snegur, mai mulți primi-miniștri, miniștri, 

deputați în parlament, ambasadori, membri ai Academiei de Științe, scriitori etc. 

Concomitent cu formarea specialiștilor, Universitatea Agrară de Stat din Moldova s-a 

afirmat și printr-un nucleu științific de mare importanță atât pe plan intern, cât și internațional. 

Rezultatele investigațiilor efectuate în domeniile horticulturii, viticulturii, avicol, al ingineriei 

agrare, sanitar-veterinare, al siguranței alimentare, al produselor farmaceutice etc., cuprinse într-un 

număr mare de monografii, manuale, articole științifice, brevete de invenții, au fost în mare parte 

implementate în producție – prin elaborarea soiurilor noi de plante, prin dezvoltarea tehnologiilor în 

cultura plantelor și creșterea animalelor.În cadrul universității funcționează 16 laboratoare de 

cercetare științifică, inclusiv unul acreditat de Centrul Național de Acreditare din Republica 

Moldova. 

În prezent, peste 4000 de studenți își fac studiile la Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova în cadrul a 6 facultăți ce cuprind 25 de specialități la ciclul I, 22 de specialități la ciclul II 

și 24 de specialități la ciclul III. Instituția dispune de un valoros potențial intelectual și de o bună 

bază pentru procesul didactic și cercetarea științifică, asigurând studenților servicii sociale, culturale 

și sportive de bună calitate. 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova are acreditare națională, este parte a Asociației 

Universităților Europene, a Asociației Universităților Francofone, întreține relații de colaborare cu 

83 de universități și instituții de cercetare din Europa, Asia și America de Nord, fiind deschisă 

cooperării internaționale.  

La 4 octombrie 2013, prin Decretul nr. 820–VII, în semn de înaltă apreciere a meritelor 

deosebite în dezvoltarea învățământului universitar, pentru contribuție substanțială la pregătirea 

specialiștilor de înaltă calificare și activitate metodico-științifică, Universității Agrare de Stat din 

Moldova i s-a conferit înalta distincție de stat  „Ordinul Republicii”. 

Marea Unire a fost urmată de „Pactul Ribbentrop-Molotov”, încheiat la Moscovaîn 23 

august 1939. În „Protocolul adițional secret” al acestuia, între altele, s-a stabilit că „Referitor la 

Europa de sud-est, partea sovietică își accentuează interesul pentru Basarabia. Partea germană își 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Basarabia
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declară totalul dezinteres față de acest teritoriu, deci nu are obiecții față de eventuale schimbări de 

graniță în favoarea Uniunii Sovietice”.  

La 26 iunie 1940 ministrul de externe sovietic V. Molotov trimite „nota ultimativă” 

ministrului României la Moscova, privind cedarea către URSS a Basarabiei și Bucovinei de nord. 

Răspunsul a urmat la 27 iunie 1940. În noaptea de 27 spre 28 iunie 1940 a fost adresată a doua notă 

ultimativă în care guvernul URSS propune: 

1) „În decurs de patru zile, începând de la orele 14, după ora Moscovei, la 28 iunie, să se 

evacueze teritoriul Basarabiei și Bucovinei de trupele românești.” 

2) „Trupele sovietice în același timp să ocupe teritoriul Basarabiei și partea de nord a 

Bucovinei”… 

La 28 iunie 1940 în răspunsul la această notă ultimativă, în care se arăta că „Guvernul 

român…. se vede silit să primească condițiile de evacuare… Guvernul român ar dori totuși ca 

termenele de la punctul unu și doi să fie prelungite….”, ceea ce nu s-a întâmplat. Astfel, s-a produs 

o nouă „eliberare” a Basarabiei. Această „eliberare” a „fericit” populația cu deportările din nopțile 

dintre 12 și 13 iunie 1941 și dintre 5 și 6 iulie 1949. Cifră exactă a celor care au suferit de pe urma 

acestor represiuni nu se cunoaște. Estimările se ridică la câteva sute de mii de personae. O mare 

parte din populația rămasă pe melagurile natale a fost ajutată să ajungă în lumea celor drepți prin 

foamea organizată de „elibiratori” în anii 1946 – 1948, iar supraviețuitorii din mediul rural au fost 

impuși să se înscrie în kolhozuri (gospodării collective), fiind obligați să lucreze cu ziua (280 zile 

era norma obligătoare) pentru o plată care nu acoperea nici jumate din minimul necesar. Însă, marea 

bătălie s-a dat atât pentru sufletele rătăcite prin frigurile Siberiei, stepele kazahe cât și pentru cei 

care au mai rămas după acea foame organizată.  

Către anul 1990, răbdarea s-a epuizat și republicile Uniunii Sovietice s-au lansat în „parada 

suveranității”. În această horă s-a prins și Republica Sovietică Socialistă Moldova. La 27 august 

1991 aproape un million de cetățeni adunați pe Piața Marii Adunări Naționale a adoptat Declarația 

de independență, ulterior votată și în Parlamentul Republicii Moldova. 

După 1991 Federația Rusă depune eforturi consistente pentru a influiența situația politică, 

socială și economică din Republica Moldova. Așa, Rusia a insistat asupra aderării Republicii 

Moldova la Comunitatea Statelor Independente (CSI). În 1992 a inițiat operațiuni militare, cu 

participarea tancurilor și personalului din armata 14-a, care s-au soldat cu sute de morți, a format 

enclava raioanelor din stânga Nistrului (așa-zisa Republica Moldovenească Nistreană). Până în 

prezent Rusia menține pe teritoriul țării noastre depozit impunător de armament și armata a 14-a. 

Practic, odată cu adoptarea Declarației de independență, Rusia în repetate rânduri a impus 

embargouri pentru produsele agricole din Republica Moldova.  

Prin numărul impunător de ziare rusești și o parte naționale, radio și televiziune, emisari 

legali și ilegali, organizații neguvernamentale și chiar partide Rusia cultivă moldovenismul, 

propoagă dușmănie între populația din Republica Moldova și România, alimentează mentalitatea 

populației dintre Prut și Nistru cu „lămuriri” cum vor fi sclavi în Europa și vor fi nespus de fericiți 

cu rușii în așa zisă uniune Euroasiatică.  

În astfel de condiții cooperarea în învățământ între părțile componente ale Euroregiunii 

Siret-Prut-Nistru a devenit extrem de importantă. Liceele, universitățile din parte dreaptă a Prutului 

oferă tinerilor din partea stângă a Prutului posibilitatea de a învăța. Învățământul din Republica 

Moldova, după declararea independenței a suferit schimbări semnificative. 

 

3.3. Învățământ și cercetare din Republica Moldova după declararea independenței 

Învățământul primar și secundar general 

Dacă numărul total elevilor în învățământul primar și secundar general în Republica 

Moldova în anul de învățământ 2005/2006 se cifra la 517 mii, apoi în anul de învățământ 2010/2011 

s-a redus până la 395.1 mii, sau cu 23.6 la sută. Și după anul de învățământ 2010/11 numărul total al 
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elevilor din instituțiile de învățământ primar și secundar general se micșorează, practic, constant 

până la 333.4 mii (tabelul 1) în anul de învățământ 2017/2018 sau cu 15.4% la sută.  
Tabelul 1. Elevi în instituțiile de învățământ primar și secundar general 

 2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Numărul de elevi, total mii  395.1 366.0 352.0 339.9 333.4 332.6 334.4 

inclusiv în: - școli primare 10.7 10.9 10.8 10.7 11.0 11.5 10.9 

                   - gimnazii  112.3 110.81 120.0 124.9 127.6 130.8 132.1 

                   - licee 240.8 2432.9 219.3 202.1 193.0 189.4 196.7 

 Nr. de elevi în mediu rural 231.8 208.2 196.4 185.7 177.6 173.2 169.9 

                    %  din total 58.7 56.9 55.8 54.6 53.3 52.1 50.8 

Nr. cadrelor didactice, total 37330 34157 32149 30834 29535 28845 28532 

- inclusiv cu studii superioare 31800 29740 28367 26531 26035 28532 25887 

                     %  din total 85.2 87.1 88.2 88.7 89.6 90.3 90.7 

Sursa: Elaborat de autori în baza materialelor selectate din publicația statistică „Educația în Republica Moldova, 

Chișinău, 2018 

În perioada respectivă cel mai pronunțat (cu 18.4%) s-a micșorat numărul elevilor din licee. 

Aici se cere să menționăm că la instituțiile de învățământ superior se pot înscrie absolvenții liceelor 

după 12 ani de studii, evident, după susținerea examenelor de bacalaureat. 

Populația mediului rural din Republica Moldova formează aproape 60 la sută. Dacă 

ponderea elevilor în instituțiile de învățământ primar și secundar general în mediul rural în anul de 

studii 2010/11 forma 58.7% din total, apoi în 2017/18 – 50.8 la sută sau cu circa 8 puncte 

procentuale mai puțin atât în raport cu anul de învățământ 2010/11 cât și în raport cu ponderea 

populației rurale.  

Sigur, calitatea cunoștințelor și, indiscutabil, nivelul de pregătire a absolvenților pentru a se 

înrola în activitatea economică sau pentru a continua studiile în instituțiile învățământului superior 

depinde de cadrele didactice.  

Numărul total al cadrelor didactice se micșorează de la 37330 în anul de studii 2010/11 

(tabelul 1) la 25887 în 2017/18 sau cu 10.3 la sută. Dacă în anul de învățământ 2010/11 unui cadru 

didactic îi reveneau 10.58 elevi, apoi în 2017/18 – 11.72 sau cu 1.14 elevi mai mult, ceea ce, în 

opinia noastră, categoric influențează negativ calitatea procesului de instruire. Semnificativ este 

faptul că ponderea cadrelor didactice cu studii superioare a crescut de la 85.2% în anul de studii 

2010/11 la 90.7 % în 2017/18 sau cu circa 5.5 puncte procentuale. În fond această pondere a 

cadrelor didactice cu studii superioare ar trebui să asigure calitatea educației în învățământul primar 

și secundar general. Dar, aceasta depinde de calitatea cunoștințelor obținute la facultate, anii în care 

au fost obținute, regularitatea perfecționării, modul și periodicitatea stagiilor etc.    

Învățământul profesional tehnic secundar  

Numărul total de elevi și studenți în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar să 

redus de la 53583 în anul de studii 2010/11 (tabelul 2) la 46586 în anul de învățământ 2017/18 sau 

cu circa 13 la sută. Această reducere s-a produs în anii când în economia națională erau anunțate 

cele mai multe locuri vacante. 
Tabelul 2. Elevii și studenții în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar 

 2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Nr. de elevi și studenți, total  53583 50306 47499 47318 46526 48791 46586 

inclusiv în: - școli de meserii 2634 2360 2266 1493 195 - - 

                   - școli profesionale 18785 17221 15982 16015 1522 17228 15436 

                   - colegii 32184 307825 29251 29810 24641 17188 17364 

                  - centre de excelență - - - - 6468 4375 13786 

Elevi în învățământ profesional 

tehnic post secundar, total  

32164 30725 29241 29810 30428 29811 29628 

     din care: - înmatriculați   9121 8735 8163 9035 8927 8187 8196 

                    - absolvenți 6794  7426 7443 6484 6252 6789 6367 

Sursa: Elaborat de autori în baza materialelor selectate din publicația statistică „Educația în Republica Moldova, 

Chișinău, 2018 
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În școlile de meserii numărul elevilor s- micșorat de 2634 în anul de studii 2010/11 la 195 în 

anul de învățământ 2015/16, apoi astfel de școli au dispărut. În schimb au apărut așa zisele centre de 

excelență în care numărul elevilor a crescut vertiginos de la 6468 în anul de învățământ 2015/16 la 

13786 în anul de studii 2017/16. S-a micșorat numărul elevilor și în școlile profesionale de la 18785 

în anul de studii 2010/11 la 15436 în anul de învățământ 2017/18 sau cu circa 18 la sută. Cel mai 

pronunțat (cu curca 46 la sută) s-a redus în anii respectivi numărul studenților în colegii. Dacă în 

anul de învățământ 2010/11 ponderea studenților din colegii în totalul celor ce urmaustudiile în 

instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar forma 60%, apoi în anul de studii 2017/18 – 

doar 37 la sută.  

În anul de învățământ 2017/18 cei 29638 elevii din învățământul profesional tehnic post 

secundar au ales domeniile de formare profesională după cum urmează: inginerie, prelucrare și 

construcții – 9794; afaceri, administrare și drept – 5378; sănătate și asistență socială – 5292; servicii 

– 3046; tehnologie informațională și comunicații – 2594; științe umaniste și arte – 1426; educație – 

788; agricultură, silvicultură, piscicultură și veterenarie  – 776; științe exacte, matematica și 

statistica- 524; științe sociale, jurnalism și informare – 20. 

Absolvenții colegiilor, la fel ca și absolvenții liceelor își pot continua studiile în instituțiile 

de învățământ superior. 

Învățământul superior 

Actualmente sistemul de învățământ superior național din țara noastră, conform „Proiectului 

Bologna”, este structurat în trei cicluri. 

Primul ciclu include studiile de licență care sunt de 3,4,5 ani. În fiecare an de studii 

studentul este obligat să acumuleze 60 de credite. Acest ciclul se încheie cu examenul de licență, 

care, de regulă, include o probă la o disciplină fundamentală, o probă la o disciplină de specialitate 

și susținerea tezei de licență. Diploma de licență atestă că titularul acesteia a obținut cunoștințe și 

competențe precum și o pregătire profesională care îi permite fie continuarea studiilor în ciclul II, 

fie angajarea în câmpul muncii. 

Ciclul II include studiilede masteratau durata de 2 ani și corespund unui număr de 120 de 

credite. Acestea pot fi profesionale sau de cercetare. Studiile superioare de masterat profesional 

asigură aprofundarea într-un domeniu de formare, fiind axate pe competențe și performanțe cu 

conținut aplicativ. Elese finalizează cu susținerea tezei de master.Studiile superioare de masterat de 

cercetare vizează dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o fază premergătoare 

obligatorie pentru studiile de doctorat. Absolvenților programelor de master de cercetare li se 

acordă titlulde master în științe în domeniul studiat . În ambele cazuri se eliberează diploma de 

master. 

Studiile de doctorat au durata de 3-4 ani și corespund unui număr de 180-240 de credite. 

Studiile de doctorat se organizează prin învățământ de zi sau învățământ cu frecvență redusă și se 

finalizează cu susținerea tezei de doctorat și acordarea gradului științific de doctor. Deținătorii 

diplomei de doctor pot ocupa posturi în organizațiile din sfera științei și inovării, în instituțiile de 

învățământ superior, în alte instituții și organizații. 

Numărul total de studenți din instituțiile de învățământ superior s-a redus de la 126.1 mii în 

anul de studii 2005/2006 (anul implementării Proiectului Bologna) la 107.8 mii în anul de 

învățământ 2010/2011 (tabelul 3) sau cu 15%, ajungând la 65.5 mii în anul de studii 2017/2018, 

ceea ce-i cu 40% mai puțin în raport cu anul 2010/2011 și cu circa 49 la sută mai puțini decât în 

anul 2005/2006. 
Tabelul 3. Studenții din instituțiile de învățământ superior 

 2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Numărul de studenți, total 107813 102458 97285 89529 81669 74726 65543 

- cu învățământ de zi 77742 70253 64352 57940 53536 48668 42577 

- învățământ cu frecvență 

redusă             

30071 32205 32933 31589 28133 26058 22966 

Ciclul I (studii de licență) 90700 82820 77502 70616 62809 56570 49112 
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Ciclul II (studii de master) 12860 15460 14802 14195 14272 13639 12074 

Studii superioare integrate 

(medicale și farmaceutice) 

- - 4981 4718 4588 4517 4357 

Sursa: Elaborat de autori în baza materialelor selectate din publicația statistică „Educația în Republica Moldova, 

Chișinău, 2018 

Numărul studenților cu frecvență la zi s-a micșorat în 2010/2011 în raport cu anul 

2005/2006 cu 3%, iar în 2017/2018 în raport cu 2010/2011 – cu 45.3 la sută.  

Numărul studenților de la ciclul I s-a micșorat de la 90700 în anul de studii 2010/2011 la 

49112 în 2017/2018 sau cu 46%, iar a celor de la ciclul I – doar cu circa 6 la sută. Dacă raportul  

studenților la ciclul I și ciclul II în anul  de studii 2010/2011 a fost 7 la 1, apoi în 2017/2018 – 

respectiv  4 la 1, ceea ce nu corespunde recomandărilor „Proiectului Bologna”.    

Practica arată că profesionismul și creativitatea atât a absolvenților studiilor de licență cât și 

a celor de master depinde categoric de cadrele didactice din instituțiile de învățământ superior.  

Potenţialul didactico-ştiinţific în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova 

s-a micșorat de la 6493 persoane în anul de studii 2010/2011(tabelul 4) la 4839 în anul de studii 

2017/2018 sau cu 25.5%. 
Tabelul 4. Personalul didactico-ştiinţific din instituțiile de învățământ superior 

 2010/11 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Personalul didactic, total  6493 6003 5741 5372 5305 5036 4839 

Inclusiv: - cu grad științific         

               a. doctor habilitat 448 417 423 412 410 353 363 

               b. doctor în științe 2523 2333 2372 2303 2263 2219 2236 

               - cu titlu științific          

               a. profesor 425 409 407 405 416 371 365 

               b. conferențiar 1935 1811 1902 1863 1851 1782 1790 

Sursa: Elaborat de autori în baza materialelor selectate din publicația statistică „Educația în Republica Moldova, 

Chișinău, 2018 

Astfel, personalul didactico-ştiinţific în instituţiile de învăţământ superior din Republica 

Moldova s-a micșorat mai lent decât a studenților (40%). Dacă în anul de învățământ 2010/2011 

fiecărui din personalul didactico-ştiinţific al instituţiilor de învăţământ superior îireveneau 16.6 

studenți, apoi în anul de studii 2017/2018 – 13.5 studenți. Chiar dacă s-a redus numărul studenților 

cei revin unui cadru didactic universitar, acesta rămâne mult mai mare decât media europeană.  

Ponderea doctorilor habilitaţi și doctorilor în științe crește de la 45.75% în anul de studii 

2010/2011 la 53.38% în 2017/2018 sau cu 7.63 puncte procentuale, ceea ce ar trebui să asigure un 

nivel mai sporit al calității procesului didactic.   

Atât absolvenții programelor de master de cercetare cât și cei a programelor de masterat 

profesionalcare doresc să-și continue formarea competențelor de cercetător, să-și testeze ideile 

și/sau conceptele în noile situații generate de economia concurențială  pot urma al treilea ciclu – de 

doctorat.Studiile de doctorat au durata de 3-4 ani și corespund unui număr de 180-240 de credite.  

Studiile de doctorat se organizează prin învățământ de zi sau învățământ cu frecvență redusă, se 

finalizează cu susținerea tezei de doctorat și acordarea gradului științific de doctor.  

Numărul doctoranzilor variază între 1248 în anul 2000 (tabelul 5) și 1751 în anul 2015, apoi 

se reduce constant ajungând la 1622 în 2017. Dacă numărul absolvenților în 2000 forma 21%, în 

2915 – 20%, apoi în 2017 – 25 la sută. 
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Tabelul 5. Indicatorii principali ai studiilor de doctorat și post doctorat 
 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Numărul doctoranzilor, total 1248 1667 1550 1751 1718 1622 

inclusiv de zi - - 560 455 440 364 

Absolvenți 261 311 422 351 363 410 

inclusiv de zi - - 113 105 110 141 

Absolvenții care au susținut 22 9 14 13 20 13 

inclusiv de zi - - 5 6 2 1 

Numărul post-doctoranzilor  28 51 47 40 30 

Absolvenți ai post-doctoratului  4 25 14 21 17 

Sursa: Elaborat de autori în baza materialelor selectate din publicația statistică „Educația în Republica Moldova, 

Chișinău, 2018 

Catastrofal de mică este ponderea absolvenților care au susținut teza în termen. Așa, 

ponderea acestora în totalul absolvenților alcătuia 8.4% în 2000, 3,7% - în 2015 și 3.2 la sută în anul 

2017. Din totalul doctoranzilor (1622) din anul 2017 cei din domeniu științelor sociale și economice 

se cifrează la 897 (%%%), din domeniul științelor inginerești și tehnologii – 88 (5.4%), din 

domeniul agriculturii – 39 (2.4%). Pentru o țară în care agriculturii îi revine circa 12-15 la sută din 

PIB numărul celor ce cercetează agricultura este inadmisibil de mic.   

Deținătorii diplomelor de doctor pot continua studiile post doctorale în scopul realizării unor 

investigații fundamentale în perspectiva inițierii și dezvoltării noilor direcții de cercetare.  Studiile 

postdoctorale au durată de 1-2 ani, se finalizează cu elaborarea și susținerea tezei pentru care se 

conferă titlul științific de „doctor habilitat”.  

Numărul post doctoranzilor a crescut de la 28 în 2005 la 51 în 2010, apoi se micșorează 

constant până la 30 în anul 2017. Numărul absolvenților a post doctoratului a crescut respectiv de la 

4 la 25, apoi variază ajungând la 17 în anul 2017. 

Incontestabil, învățământul depinde de resursele financiare disponibile. Cheltuielile pentru 

învățământ din bugetul public au crescut de la 6574.5 milioane lei în prețuri curente în 2010 (tabelul 

6) la 9682.1 milioane lei în anul 2017 sau cu 47 la sută.   
Tabelul 6. Cheltuielile pentru învățământ din bugetul public 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cheltuieli pentru învățământ,  

milioane lei, în prețuri curente 

 

6574.5 

 

7397.0 

 

7064.1 

 

7823.6 

 

8462.1 

 

8557.8 

 

9682.1 

În % față de total cheltuieli și 

active nefinanciare 

 

22.4 

 

20.9 

 

18.3 

 

17.6 

 

18.2 

 

17.7 

 

17.8 

În % față de PIB 9.1 8.4 7.0 7.0 6.9 6.3 6.4 

Sursa: Elaborat de autori în baza materialelor selectate din publicația statistică „Educația în Republica Moldova, 

Chișinău, 2018 

Însă ponderea cheltuielilor pentru învățământ în totalul cheltuielilor și activilor nefinanciare 

naționale s-a redus de la 22.4% în 2010 la 17.8% în anul 2017 sau cu 4.6 puncte procentuale. Cu 

astfel de cheltuieli este foarte greu de a asigura o bază materială pentru învățământ performant. 

Numărul cadrelor didactice și calitatea acestora categoric este dependentă de câștigul 

salarial al acestora. Salariul mediu lunar în învățământ s-a majorat de la 2361.0 lei în 2010 (tabelul 

7) la 4459 lei pe lună în anul 2017 sau de 1.89 ori.    
Tabelul 7. Câștigul salarial mediu nominal lunar 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Salariul mediu lunar pe economie, 

lei  

 

2971.7 

 

3477.7 

 

3765.1 

 

4172.0 

 

4610.9 

 

5084.0 

 

5697.1 

Salariul mediu lunar în învățământ, 

lei  

 

2361.0 

 

3024.9 

 

3007.7 

 

3357.4 

 

3813.6 

 

4017.7 

 

4459.0 

În % față de salariul mediu pe 

ecinomie 

 

79.4 

 

87.0 

 

79.9 

 

80.5 

 

82.7 

 

79.0 

 

78.3 

Sursa: Elaborat de autori în baza materialelor selectate din publicația statistică „Educația în Republica Moldova, 

Chișinău, 2018 
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Însă, salariul mediu lunar pe economie a crescut de la 2971.7 lei în 2010 la 5697.1 lei în 

anul 2017 sau de 1.92 ori. Dacă în 2010 salariul mediu lunar în învățământ forma 79.4% din salariul 

mediu lunar pe economie, apoi în 2017 – 78.3 la sută. Comentariile sunt de prisos. Este clar că acest 

domeniu de activitate nu-i atrăgător pentru tineri. 

 

4. Concluzii 

În final, constatăm că sistemul de învățământ din Republica Moldova, ca bază a formării și 

dezvoltării performanței și creativității necesită schimbări consistente. În acest scop considerăm 

oportun: 

1) A aplica pârghii economice eficiente pentru: 

▪ a redresa situație demografică și a stopa sau, cel puțin a reduce emigrația populației; 

▪ a menține, cel puțin, la același nivel ponderea cheltuielilor destinate formării și dezvoltării 

performanței și creativității la cei ce adoptă decizii, inclusiv în condiții de risc și incertitudine. 

2) A ajusta normele naționale privind formarea și dezvoltarea sistemului de instruire la 

cerințele politicilor europene, la cerințele „Proiectului Bologna”. 

3) A pune în aplicare prevederile Articolului 122 al Acordului de Asociere dintre Uniunea 

Europeană si Republica Moldova, care consemnează „părțile vor coopera pentru a promova 

învățarea pe durata vieții, încuraja cooperarea și transparența la toate nivelele educației și instruirii, 

cu accent special pe învățământul superior”, precizate în articolul 123 al Acordului: 

„Cooperarea se va axa, printre altele, pe următoarele domenii: 

(a) promovarea învățării pe durata vieții, care constituie cheia spre creștere și locuri de muncă și 

poate permite cetățenilor să participe în măsură deplină în societate; 

(b) modernizarea sistemelor de educație și instruire, sporind calitatea, relevanța și accesul; 

(c) promovarea convergenței în învățământul superior, reieșind din procesul de la Bologna și 

din agenda UE de modernizare a învățământului superior; 

(d) consolidarea cooperării academice internaționale, participării în programele de cooperare ale 

UE, sporirea mobilității studenților și cadrelor didactice; 

(e) crearea unui cadrul național de calificare pentru a îmbunătăți transparența și recunoașterea 

calificărilor și competențelor; 

(f) promovarea scopurilor stabilite în procesul de la Copenhaga privind cooperarea europeană 

în învățământul și instruirea profesional tehnică.” 
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Abstract 

The 1st direction within the 2010 EU Tourism Policy refers to promoting thematic tourism products in order to 

stimulate the development of local economies through tourism. Thematic tourism routes related to traditional food & 

beverage can be successful products within a Euro-region, particularly for the small family businesses of the local 

producers of traditional food & beverage products but also for the consumers. The 5th area for action from the 

European Innovation Partnership „Agricultural Productivity and Sustainability” refers to creating tools for changing 

consumption patterns and corresponding education, information, and learning tools. Within the Regulation No 

1144/2014 the EU Parliament and Council strongly support the public relation work and information campaigns when 

it comes to raising awareness of the authenticity of the traditional food specialities. In the context presented above, this 

paper introduces the strategic approach of creating transnational cooperation thematic tourism routes related to 

traditional food as a tool for supporting the local producers and for educating the consumers. Most of the present living 

generations of consumers look for authentic products, authentic experiences. As recently stated by the EU experts „one 

of the Union’s strengths in food production lies in the diversity of its products and in their specific characteristics which 

are linked to different geographical areas and different traditional methods and which provide unique flavours, offering 

the variety and authenticity that consumers increasingly look for, both inside and outside the Union”. In such context, 

tourism can be used as a trigger for local development and for creating consumption patterns. Based on the experience 

economy matrix created by Pine and Gilmore, the present article supports the idea of offering authentic educational 

and escapist experiences for the young consumers from Generations Y and Z through the creation of transnational 

cooperation gastronomic routes related to traditional food. 

Key words: experience economy, gastronomic tourism routes, generational theory, thematic tourism products, 

traditional food products, transnational routes 

JEL: Z380, Z330, Z320 

 

1. Importanța rutelor gastronomice în turismul european 

1.1. Produsele turistice tematice – rol cheie în cadrul politicii europene în turism 

Prima direcție din cadrul Politicii europene în turism adoptată în anul 2010 și intitulată 

„Stimularea competitivității sectorului turistic în Europa” [3, p.8] se referă la promovarea 

produselor turistice tematice în scopul stimulării dezvoltării economiilor locale prin intermediul 

turismului. În cadrul celei de-a treia direcții, „Consolidarea imaginii și vizibilității Europei ca 

ansamblu de destinații turistice durabile și de calitate”, se subliniază importanța punerii în valoare 

și sporirii vizibilității diferitelor produse tematice cu dimensiune europeană [3, p.13].  
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2 Masterand, Universitatea „Transilvania”, Brașov, costachesilvia.alexandra@yahoo.com 
3 Masterand, Universitatea „Transilvania”, Brașov, iuliana.coada@yahoo.com 
4 Masterand, Universitatea „Transilvania”, Brașov, dobrescucatalin20@gmail.com 
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Începând cu anul 2011, Comisia Europeană a susținut prin diverse instrumente financiare 

multe proiecte culturale transnaționale prin care au fost dezvoltate produse turistice tematice [6]. 

Alături de Uniunea Europeană, și alte organisme europene cu rol important în politicile din 

dommeniul turismului, cum ar fi Comisia Europeană a Călătoriilor sau Consiliul Europei, au stabilit 

ca obiectiv strategic promovarea și susținerea produselor turistice tematice transnaționale [5, 6, 

19]. 

În exprimarea specialiștilor Comisiei Europene, astfel de produse tematice europene pot 

include „totalitatea patrimoniului în întreaga lui diversitate, patrimoniul cultural (inclusiv itinerariile 

culturale), creația culturală contemporană, siturile naturale protejate, turismul de relaxare și de 

sănătate (inclusiv turismul termal), turismul de educație, turismul oenologic și gastronomic, cel 

istoric, sportiv sau religios, agroturismul, turismul rural sau turismul de punere în valoare a 

patrimoniului maritim și cultural subacvatic, precum și a patrimoniului industrial sau a cadrului 

economic al unei regiuni” [3, p.8]. După cum se poate observa din enumerarea de mai sus, 

componenta culturală este pregnantă în cadrul acestor produse turistice tematice. Exemplul clasic de 

produs turistic tematic este „ruta culturală”. 

 

1.2. Rutele gastronomice – un nou trend în turism 

O clasificare a rutelor culturale în funcție de tematica rutei le împarte în două mari categorii: 

rute care se concentrează pe o singură tematică și rute care combină mai multe tematici [23, p.40]. 

Astfel de tematici posibile sunt: istoria, arhitectura, religia, gastronomia, arta, tradițiile etc.  

Turismul gastronomic a fost considerat o „expresie a turismului cultural” [7, 11], ținând cont 

de faptul că, în cadrul experienței turistice gastronomice, turiștii caută să descopere originea 

mâncărurilor, legendele și poveștile legate de acestea și istoria locurilor. Turismul gastronomic a 

fost definit ca făcând referire la călătoriile experiențiale într-o regiune cu resurse gastronomice, în 

scop de recreere sau de divertisment, incluzând vizitele la producători primari sau secundari de 

produse alimentare, participarea la festivaluri, târguri și diverse alte evenimente gastronomice, 

precum demonstrații de gătit sau degustări de produse culinare [12].  

În acest context, rutele gastronomice reprezintă produse tematice culturale specializate. O 

rută gastronomică a fost definită ca un sistem cuprinzător și tematic care, de regulă, beneficiază de 

un brand propriu, definit prin unul sau mai multe itinerarii într-o anumită zonă geografică, 

incluzând o serie de produse turistice sau puncte de atracție precum restaurante, festivaluri, târguri 

sau puncte de producție și/sau degustare concentrate în jurul unor produse culinare specifice zonei. 

Ideea de bază în dezvoltarea unei rute gastronomice este legată de combinarea mai multor produse 

și puncte de atracție într-o formă de tip „pachet turistic” în vederea reținerii turiștilor mai mult timp 

într-o anumită zonă decât dacă ar vizita un singur punct de atracție [22, p.7]. În consecință, rutele 

gastronomice reprezintă produse turistice complexe [15]. 

La nivelul Uniunii Europene, cercetările recente demonstrează că pentru 26% dintre 

cetățenii europeni, principalul motiv de a alege destinația de vacanță este de natură culturală, aici 

fiind incluse exemplificativ religia, gastronomia și artele [7, 11]. Cheltuielile turiștilor europeni cu 

alimentația se situează în medie pe locul al treilea [11, 22], iar în cazul anumitor naționalități este 

chiar pe locul întâi (Bulgaria) sau pe locul al doilea (România) [11]. Un aspect și mai important este 

legat de principala motivație a turiștilor europeni de a se întoarce în aceeași destinație care, pentru 

31% dintre europeni este legată de atracțiile culturale (religie, gastronomie și arte) [7]. 

Pe baza datelor statistice care demonstreaază preferința turiștilor europeni pentru produse 

culturale bazate pe gastronomie, includerea componentei gastronomice în produsul turistic a 

dobândit o importanță din ce în ce mai mare în politicile Uniunii Europene [3, 5, 13]. Interesul 

crescând pentru gastronomie poate fi constatat la nivelul întregii societăți, nu doar în Europa, 

aceasta fiind recent denumită „noul rock & roll” [13, p.221]. Este adevărat că mare parte din 

turismul gastronomic a fost concentrat pe oenoturism [22, p.7]. Recent, se poate identifica însă un 
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trend legat de preferința pentru turismul gastronomic raportat și la alte produse alimentare a 

turiștilor europeni de toate vârstele. 

Rutele gastronomice sunt produse din ce în ce mai căutate în ultimii ani, succesul acestor 

produse turistice complexe putând fi înțeles foarte bine în contextul economiei experienței. 

 

2. Consumatorii de experiențe 

2.1. Economia experienței 

La sfârșitul anilor ’90, Joseph Pine și James Gilmore au lansat conceptul de „economie a 

experienței” [18] pentru a explica tranziția societății către un nou tip de economie în care produsul 

nu mai este reprezentat de bunuri sau servicii, ci de trăirile, emoțiile și sentimentele cu care rămâne 

consumatorul după ce este implicat direct. 

În funcție de doi indicatori, autorii au conceput un model matriceal cunoscut sub denumirea 

de „cele patru tărâmuri/dimensiuni ale experienței” [18, p.71-73]. Primul indicator este „nivelul de 

participare al consumatorilor”, axa mergând de la participare activă la participare pasivă. Al doilea 

indicator este „tipul de conexiune care leagă consumatorul de experiență”, axa mergând de la 

absorbție (experiența este adusă în mintea consumatorului) la imersie (consumatorul este integrat 

fizic sau virtual în experiență). Cele patru tipuri de experiență rezultate sunt: experiența estetică, 

experiența de divertisment, experiența educativă și experiența de evadare (a se vedea Figura 1).  

În domeniul turismului, conceptul de economie a experienței a fost îmbrățișat cu rapiditate, 

acesta generând transformări și reformulări ale unor aspecte și teorii de bază în managementul și 

marketingul turistic. Astfel, produsul de bază a devenit în turism „experiența”, aceasta făcând 

referire la trăirea autentică a turistului și la emoțiile și sentimentele memorabile ale acestuia [16], cu 

care rămâne după o vacanță. Sursa obținerii avantajului competitive a devenit astfel plusul de trăire 

autentică și memorabilă pe care îl poate obține turistul în timpul vacanței.  

În contextul mai sus prezentat la punctul 1, se înțelege importanța cheie pe care Uniunea 

Europeană și alte organisme decizionale în turism o acordă în ultimii ani produselor turistice 

complexe de tipul rutelor culturale. Prin nivelul ridicat de complexitate, pe scurt explicat mai sus, 

produsele de tip rută turistică tematică sunt în măsură să ofere turiștilor experiențe memorabile, ca 

un cumul de trăire și emoție.  

Privite din perspectiva „celor patru tărâmuri ale experienței”, rutele gastronomice sunt în 

măsură să asigure turiștilor o experiență cu adevărat complexă și cuprinzătoare, incluzând atât o 

dimensiune estetică, una de divertisment, una de educare, cât și una de evadare [16, 18]. Multe 

dintre componentele unei rute gastronomice pot să acopere dimensiunile estetică și de divertisment 

ale experienței, prin faptul că degustând alimente, turiștii își bucură simțurile, iar de cele mai multe 

ori, atenția le este captată în mod plăcut în cadrul vizitelor la producători, a degustărilor, a 

participării la târguri și festivaluri culinare etc. Unele rute turistice pot cuprinde și produse cu 

componentă educațională, cum ar fi cursuri de gătit, concursuri de gătit, deprinderea unor activități 

specifice fermelor turistice etc. Prin faptul că iau contact direct cu alte culturi și stiluri de viață, 

uneori fiind implicați activ în diverse activități specifice legate de alimentație, turiștii beneficiază și 

de dimensiunea escapistă a experienței, rutele gastronomice fiind în măsură să le asigure o 

„evadare” din viața de zi cu zi, care se îmbogățește ulterior, ca urmare a experienței trăite.  

 

2.2. Cele patru generații actuale de consumatori de experiențe 

Teoria generațiilor a fost creată de doi autori americani, William Strauss and Neil Howe, 

care, analizând istoria Statelor Unite ale Americii, au constatat o ciclicitate în tiparele de valori și 

comportamente ale unor grupuri sociale numeroase, determinate în funcție de anul nașterii [2]. 

Astfel, la începutul anilor ’90, aceștia au publicat prima carte în care și-au prezentat rezultatele 

cercetărilor. Sintetizând ideile de bază ale teoriei generațiilor, se poate remarca faptul că o generație 

este compusă din indivizii care sunt născuți într-o perioadă de aproximativ 20 de ani, aceștia având 

un nucleu valoric comun care determină preferințe și comportamente asemănătoare și predictibile. 
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Există patru mari arhetipuri generaționale: profetică, nomadă, eroică și artistică. Patru generații 

compun de regulă un ciclu generațional iar, odată cu terminarea unui ciclu, se reiau, în aceeași 

ordine, cele patru tipologii generaționale. Fiecare generație a fost denumită de către părinții teoriei 

generațiilor într-un mod semnificativ. În prezentul ciclu generațional, cele patru generații sunt: 

generația Baby Boom (compusă din persoanele născute aproximativ în perioada 1940-1960), 

generația X (compusă din persoanele născute aproximativ în perioada 1960-1980), generația Y sau 

milenială (compusă din persoanele născute aproximativ în perioada 1980-2000) și generația Z sau 

casnică (compusă din persoanele născute după anul 2000).  

Teoria generațiilor s-a dovedit a fi utilă în multe domenii. În marketing, aceasta reprezintă 

un instrument de mare ajutor în crearea de profiluri de consumatori pentru grupe foarte mari de 

indivizi, pe baza identificării valorilor comune, a preferințelor, nevoilor specifice și a 

comportamentelor acestora. Astfel, teoria generațiilor permite conceperea unor strategii de 

marketing croite pe profilul consumatorilor din anumite generații. În domeniul turismului, teoria 

generațiilor a devenit din ce în ce mai populară, în ultimii ani existând numeroase studii și cercetări 

prin care această teorie a fost testată și, de cele mai multe ori, validată [2].  

Un aspect interesant este legat de legătura care se poate face între economia experienței și 

teoria generațiilor, cele două fiind formulate la scurt timp una de cealaltă. Astfel, se poate observa 

faptul că trecerea la economia experienței s-a realizat odată cu ajungerea la vârsta adultă a celor din 

generația Baby Boom, aceștia putând fi considerați primii consumatori de experiențe. Pe măsură ce 

s-au maturizat și celelalte generații, nevoia de a consuma experiențe a devenit din ce în ce mai 

complexă, astfel că membrii generației X au început să dorească experiențe care să îi împlinească, 

cei din generația Y doresc experiențe multiple și cât mai variate, unice, în timp ce membrii celei 

mai tinere generații – Z – se pare că doresc să consume experiențe care să le transforme viața [24].  

Analizând aceste aspecte din perspectiva experienței complexe oferite de produsele de tip 

rută gastronomică, este mult mai ușor de înțeles cum s-a conturat trendul actual de consum legat de 

preferința turiștilor pentru turismul gastronomic și pentru produse turistice complexe și unice.      

 

3. Crearea unor rute turistice tematice de cooperare transnațională legate de produsele 

alimentare tradiționale 

Astfel cum s-a demonstrat prin cercetare, consumatorii din cele patru generații care compun 

actualul ciclu generational au o relație activă cu dezvoltarea durabilă [2]. În special, generațiile 

tinere, Y și Z, sunt orientate către aplicarea în practică a acestui concept. În literatura de specialitate 

în domeniul turismului, turiștii din noile generații de consumatori au fost denumiți „turiști orientați 

către sustenabilitate” [14], însemnând că aceștia „caută cu precădere să consume, pe perioada unui 

sejur, produse și servicii care sunt realizate, respectiv prestate, de către întreprinderi sau persoane 

fizice/asociații care respectă principiile dezvoltării durabile, un astfel de comportament de consum 

fiind în măsură să răsplătească și să impulsioneze eforturile producătorilor și prestatorilor de 

servicii” [14, p.103]. În actualul context generațional, lucrarea de față propune crearea unor rute 

turistice gastronomice nișate pe produsele alimentare tradiționale. Ținând de esența conceptului de 

dezvoltare durabilă, păstrarea tradițiilor este un element foarte important în politicile Uniunii 

Europene. În acest cadru, producerea și promovarea alimentelor tradiționale este susținută prin 

diverse măsuri la nivelul Uniunii. 

 

3.1. Susținerea produselor alimentare tradiționale în politicile Uniunii Europene 

După cum au subliniat recent specialiștii europeni, „unul dintre atuurile Uniunii în 

producția de alimente constă în diversitatea produselor sale și caracteristicile specifice ale 

acestora, corelate cu diferitele zone geografice și metodele tradiționale diverse, oferind atât gusturi 

unice, cât și diversitatea și autenticitatea pe care le caută tot mai mult consumatorii atât în Uniune, 

cât și în afara sa” [17, p. 56].  
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Cea de-a cincea arie de acțiune din cadrul Parteneriatului European pentru Inovare, 

„Productivitate și Sustenabilitate în Agricultură” face referire la crearea unor instrumente la nivel 

European pentru schimbarea tiparelor de consum și pentru educarea, informarea și învățarea care 

sunt asociate [4], astfel încât consumatorii să fie susținuți să consume produse alimentare în mod 

responsabil. În același document programatic, Uniunea Europeană susține inovarea managerială în 

agricultură prin constituirea grupurilor de producători și încurajarea lanțurilor de distribuție mai 

scurte [4]. Începând din anul 2017, Uniunea Europeană desfășoară un program amplu de susținere a 

promovării produselor provenite din micile ferme europene, numai în anul 2018 fiind alocate 179 

de milioane de Euro în acest scop, preconizându-se o creștere pentru anii viitori a finanțării [8]. De 

asemenea, încă din anul 2014, în Regulamentul nr. 1144, Parlamentul și Consiliul Uniunii Europene 

susțin puternic activitățile de relații publice și campaniile de informare atunci când este vorba 

despre sublinierea caracterului autentic al specialităților de alimente tradiționale. 

În contextul prezentei lucrări, este de subliniat un aspect important, remarcat recent de către 

specialiștii Comisiei Europene care susțin că îmbinarea între producția de alimente tradiționale și 

diverse industrii bazate pe servicii, precum turismul, educația, ospitalitatea etc. poate da naștere la 

nișe de piață foarte interesante [1].  

 

3.2. Adăugarea componentei transnaționale în dezvoltarea rutelor gastronomice 

Gastronomia joacă un important rol de conector social [1], aceasta putând conecta oameni 

de diferite vârste, pregătiri, etnii, etc., precum și diverse organisme și structuri, atât din mediul 

privat cât și din cel public. În cazul rutelor gastronomice, acest rol conector crește exponential 

deoarece mai multe comunități sunt conectate în cadrul rutei prin intermediul gastronomiei. O 

clasificare a rutelor gastronomice realizată în funcție de criteriul teritorial le împarte în patru 

categorii [23, p.40]: 

1) rute locale; 

2) rute regionale (includ localități din cadrul unei regiuni interne dintr-o țară); 

3) rute naționale (includ mai multe regiuni dintr-o țară); 

4) rute transnaționale (includ regiuni din mai multe țări). 

În acest context, este foarte important de observant că rutele gastronomice nu sunt limitate 

de granițele naționale, „gastronomia neavând granițe” [11, p.14]. O abordare transnațioală a culturii 

gastronomice s-a dovedit a fi mai benefică atât pentru productori cât și pentru consumatori, dar în 

special pentru dezvoltarea comunităților locale [13]. Într-un astfel de cadru, turismul poate fi folosit 

ca generator al dezvoltării locale și al creării de tipare de consum. În politica Uniunii Europene, în 

domeniul turismului s-a subliniat că „sinergiile transnaționale pot favoriza o mai bună promovare 

și o vizibilitate turistică sporită” [3, p.8]. De asemenea, Comisia Europeană a considerat recent că 

„multe dintre aceste inițiative ar avea de câștigat dacă ar fi recunoscute și ar beneficia de o 

legitimitate europeană care ar garanta caracterul lor transnational” [3]. În acest context European, 

rutele gastronomice turistice legate de produsele alimentare și băuturile tradiționale pot fi produse 

de succes într-o euroregiune, în mod special pentru micile afaceri de familie ale producătorilor 

locali de alimente și băuturi tradiționale, dar și pentru consumatori. Euroregiunile de cooperare 

transfrontalieră sunt structuri de cooperare transnațională care grupează mai multe teritorii ce 

aparțin diferitelor state europene. Printre avantajele acestor forme de organizare au fost enumerate: 

stimularea resurselor umane și materiale din anumite zone care, altfel, ar rămâne neutilizate; 

reducerea sărăciei; reducerea disparităților economice; creșterea calității vieții populațiilor locale; 

intensificarea colaborării între actorii locali etc. [21]. Ținând cont de modul în care sunt organizate 

euroregiunile, diversitatea culturală a resurselor existente în cadrul acestora creează premise 

deosebite pentru colaborare în dezvoltarea unor produse bazate pe turismul cultural. În acest 

context, produsele turistice de tip „rute tematice culturale” sunt cele mai concordante cu principiile 

de organizare și funcționare ale unei euroregiuni [21]. 
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În cadrul de mai sus, această lucrare prezintă propunerea strategică de creare a unor rute 

gastronomice euroregionale legate de produsele alimentare tradiționale, ca instrument de susținere 

a producătorilor locali și de educare a consumatorilor. 

Pe baza modelului matriceal al „tărâmurilor/dimensiunilor experienței”, creat de Pine și 

Gilmore, se va poziționa acest produs de tip rută gastronomică euroregională nișată pe produse 

alimentare tradiționale, analizându-se dimensiunile experienței oferite turiștilor din perspectiva 

teoriei generațiilor.  

 

3.3. Poziționare în matricea experienței 

S-a susținut în literatura de specialitate că turismul gastronomic este legat de experimentare 

și de învățare; turiștii dobândesc cunoștințe despre atributele și calitățile unor produse alimentare, 

despre modul de producere și experimentează stiluri de viață specifice zonelor unde sunt produse 

[12]. De asemenea, conform specialiștilor Organizației Mondiale a Turismului, turismul 

gastronomic oferă turiștilor experiențe de învățare [19, 22]. Analizând cele de mai sus în contextul 

celor patru dimensiuni ale experienței, astfel cum acestea au fost concepute de Pine și Gilmore, s-ar 

putea trage concluzia că o rută gastronomică oferă o experiență de educare. Considerăm că o astfel 

de accepțiune ar fi reducționistă deoarece o rută gastronomică oferă o experiență complexă 

turiștilor, care include, astfel cum am menționat la punctul 2.1 de mai sus, toate cele patru 

dimensiuni ale experienței. Pentru explicarea pe scurt a afirmației precedente, considerăm că ar fi 

util să se plece de la corelarea între produsul „rută gastronomică” și principalul obiectiv urmărit de 

consumatori în cazul celor patru dimensiuni ale experienței. Astfel, în cazul dimensiunii 

educaționale, turiștii urmăresc să învețe ceva nou, [18, p.81] iar după cum s-a subliniat la începutul 

acestui paragraf, în cazul unui produs de tip rută gastronomică, există un consens general în a 

susține că turiștii beneficiază de o experiență de învățare. Totuși, principalul motiv pentru care 

turiștii aleg un produs de tip rută gastronomică este faptul că iubesc mâncarea [12]. Raportat la 

obiectivul urmărit de turiști, putem astfel susține că ei urmăresc să își bucure simțurile degustând și 

privind diverse tipuri de mâncare. Astfel, dimensiunea de divertisment este cuprinsă într-un produs 

de tip rută gastronomică. Dimensiunea estetică este mai ușor de explicat prin exemplificarea 

dezvoltării deosebite a oenoturismului, în contextul în care mulți dintre cei care aleg să petreacă 

vacanța în destinații oenoturistice nu sunt consumatori fideli de vin, principala motivație a acestora 

fiind că își doresc pur și simplu să fie acolo, în mediul respectiv. De multe ori, în cazul diverselor 

evenimente și târguri care fac parte dintr-o rută culinară, turiștii vor doar să fie acolo, să se bucure 

de atmosferă. Astfel, și dimensiunea estetică este cuprinsă într-un produs de tip rută gastronomică. 

Turiștii din generațiile tinere, în special Y și Z, doresc implicare activă din ce în ce mai mare. În 

primul rând ei nu vor să se plictisească, sunt mai practici și doresc experiențe care să îi modeleze, să 

le amprenteze sau chiar să le transforme viața. În contextul alegerii unei rute gastronomice, acești 

turiști vor să facă ceva în mod concret – să gătească, să pregătească, să concureze etc. Astfel, 

produsul de tip rută gastronomică cuprinde în multe situații și dimensiunea escapistă, de evadare 

din viața cotidiană.  

Statisticile recente au demonstrat că membrii generațiilor tinere, Y și Z, îi depășesc numeric 

în mod semnificativ pe cei din generațiile Baby Boom și X [10]. De acest aspect s-a ținut cont în 

însăși formularea ideii de a crea produse de tip rute gastronomice euroregionale de nișă axate pe 

produsele alimentare tradiționale, precum și în reprezentarea grafică a acestui tip de produs în 

modelul matriceal „Domeniile experienței” din Figura 1. 
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Figura 1. Poziționarea în matricea experienței a rutelor gastronomice euroregionale axate pe produse 

alimentare tradiționale 

 
Sursa: Adaptare personală pe baza matricei „Domeniile experienței” [18, p. 73]. 

Turiștii din generația Y caută varietatea de experiențe, trăirile noi și autentice [22, p. 7] și 

vor mereu să obțină un plus de cunoaștere [2]. Și turiștii de generația Z doresc să își îmbogățească 

bagajul de cunoștințe în vacanță, diferența față de cei din generația Y fiind legată de profunzimea 

demersului, milenialii fiind considerați foarte superficiali, în timp ce membrii generației Z sunt mai 

tradiționaliști, inclusiv în privința dobândirii de cunoaștere. O valoare comună în nucleul valoric al 

generațiilor Y și Z este simțul practic – acești turiști dorind să dobândească mai multe cunoștințe, 

dar în mod practic, ulterior putând să le folosească, cel puțin pe unele dintre ele, și în viața 

cotidiană. O altă valoare comună a membrilor celor două generații este abordarea practică a 

dezvoltării durabile; ca turiști, aceștia sunt mai responsabili față de resurse: protejează mediul 

înconjurător, sunt adepți ai sharingului de resurse, se implică activ în voluntariat, respectă 

diversitatea în toate formele ei, motiv pentru care respectă și tradițiile și obiceiurile tuturor 

comunităților etc.  

O rută turistică gastronomică nișată pe produsele alimentare tradiționale este în măsură să 

satisfacă nevoile specifice de consum ale turiștilor din generațiile tinere Y și Z. Fiind însă vorba 

despre produse tradiționale, adică unice, turistul dorește să învețe despre aceste tradiții mai mult 

decât într-o simplă rută gastronomică obișnuită, unde obiectivul principal este să simtă, să se 

bucure de gustul alimentelor. De asemenea, tot datorită faptului că rețetele tradiționale sunt unice, 

oferind astfel turiștilor posibilități unice de a învăța în mod efectiv să le prepare, dimensiunea 

escapistă este mai pregnant reprezentată în cazul rutelor nișate pe produse alimentare tradiționale 

decât în cazul rutelor gastronomice clasice. Pe baza celor mai sus expuse, considerăm că cele două 

dimensiuni – educațională și escapistă - se regăsesc mai puternic reprezentate într-o experiență 

oferită în cadrul unui produs complex de tip rută gastronomică euroregională nișată pe produse 

tradiționale. În consecință, astfel de produse sunt mai bine croite pe profilul generațional al 

generațiilor Y și Z. Pe lângă faptul că ele sunt în măsură să satisfacă mai bine nevoile specifice ale 

celor mai numeroase generații de consumatori, aceste rute aduc beneficii multiple și pentru alte 

grupuri implicate, cum ar fi producătorii locali, structurile asociative, localnici și comunități. 
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3.4. Beneficii ale produsului de tip rută gastronomică euroregională axată pe produse 

alimentare tradiționale 

În cazul oricăror rute turistice transnaționale, gradul de complexitate raportat la dezvoltarea 

produsului și promovarea acestuia crește din cauza faptului că întregul demers de marketing trebuie 

să fie unul colaborativ, forțând concurenții și diverși alți actori cu interese diferite, de multe ori 

aparent contrare/concurente, să colaboreze atât în dezvoltarea rutei cât și în promovarea acesteia 

[15, 23]. Cu toate acestea, beneficiile care pot rezulta sunt multiple pentru toți actorii implicați. În 

continuare vor fi exemplificate o serie de astfel de beneficii, în cazul unui produs de tip rută 

gastronomică euroregională axată pe produse alimentare tradiționale. 

Componenta gastronomică a acestui produs permite turiștilor să aibă acces la cultura, istoria, 

tradițiile și obiceiurile unei macro-destinații complexe și compuse din destinații ale mai multor state 

[11, 19]. Astfel, ruta contribuie la dezvoltarea durabilă a destinațiilor care sunt parte a rutei, la 

conservarea tradițiilor, a obiceiurilor, a rețetelor etc. [9]. Prin intermediul mâncării tradiționale, 

turistul este reconenctat cu locul în sine, pe care acesta începe să îl respecte mai mult [9, p. 157], 

astfel că prin intermediul rutelor gastronomice nișate pe produse tradiționale se contribuie și la 

reducerea impactului asupra mediului înconjurător.  

Aceste produse sunt în măsură să contribuie la creșterea calității vieții pentru fiecare 

comunitate europeană implicată, prin faptul că se creează locuri de muncă, se aduc venituri la 

comunitățile locale, sunt susținute alte sectoare, cum ar fi agricultura sau meșteșugurile etc. Prin 

dezvoltarea unor astfel de rute se poate reduce migrația populației din mediul rural, în special a 

populației tinere [5]. Cu precădere în cazul comunităților rurale, sursa obținerii avantajului 

competitiv se găsește întocmai în produsele tradiționale [22] deoarece, de cele mai multe ori, 

elementele legate de produsele alimentare tradiționale sunt unice acestea putând genera experiențe 

autentice [23]. Astfel, susținând producerea și promovarea produselor alimentare tradiționale în 

comunitățile rurale mici prin intermediul turismului, aceste comunități pot să se diferențieze și să 

ofere experiențe autentice consumatorilor, devenind puncte de interes pentru un număr semnificativ 

de turiști. Prin dezvoltarea acestui tip de produse, se poate astfel contribui la regenerarea economică 

a unor comunități [5]. 

Un mare avantaj este legat de intensificarea cooperării actorilor din cadrul destinațiilor care 

fac parte din rută [5]. S-a considerat că rutele gastronomice transnaționale ajută la îmbunătățirea 

relațiilor diplomatice, nu numai între state, dar și între indivizi și diverse organisme, termenul de 

„gastrodiplomație” fiind astfel recent propus în literatura de specialitate [20]. Colaborarea se poate 

realiza între micii producători de produse tradiționale, diverse structuri asociative din regiune, 

autorități locale, euroregionale, naționale, diverse alte întreprinderi prestatoare de servicii etc. 

Astfel, spre exemplu, după cum s-a sugerat în literatura de specialitate, colaborarea se poate 

dezvolta și cu restaurantele și hotelurile importante din zonă, care pot începe să introducă treptat în 

meniurile acestora și unele produse realizate după rețete tradiționale [5]. O consecință foarte 

importantă a acestei colaborări privește faptul că actorii din cadrul destinațiilor care fac parte din 

rută devin mai conștienți în legătură cu importanța patrimoniului cultural în ansamblu și a tradițiilor 

culinare, în special [1]. Organizațiile culturale locale de tip asociativ pot primi mai multă susținere 

reală, ca urmare a acestui proces de conștientizare. 

S-a considerat în literatura de specialitate că aceste rute gastronomice axate pe produsele 

tradiționale pot fi văzute ca o formă de protest împotriva standardizării globale, care este un 

adevărat pericol pentru micii producători de produse alimentare tradiționale [9, p. 157]. Beneficiile 

directe pe care le pot dobândi producătorii de produse alimentare tradiționale care fac parte dintr-o 

astfel de rută sunt:  

▪ creșterea vânzărilor, determinată de numărul mai mare de consumatori care vor cumpăra 

produsele acestora; 

▪ creșterea calității serviciilor prin faptul că producătorii sunt obligați să obțină diverse 

certificări privind calitatea produselor tradiționale pe care le produc; 
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▪ reducerea costurilor prin faptul că, de regulă, costurile legate de marketing sunt împărțite 

între partenerii care fac parte din rută [5]; 

▪ vizibilitate ridicată prin faptul că promovarea este comună, sub un brand-umbrelă, de regulă, 

unic, care este mai puternic decât sub-brandurile producătorilor; 

▪ accesul micilor întreprinzători la noile tehnologii și la mijloace moderne și performante de 

promovare etc. 

 

4. Concluzii 

În politicile recente din domeniul agriculturii, Uniunea Europeană susține crearea lanțurilor 

de distribuție mici deoarece acestea pun accentul pe calitatea produselor alimentare oferite 

consumatorilor, care sunt mult mai proaspete [4]. O rută gastronomică euroregională nișată pe 

produse alimentare tradiționale este bazată întocmai pe lanțuri de distribuție mici. Astfel, un alt 

beneficiu care se poate identifica este legat de sănătatea turiștilor, oferindu-le acestora acces la 

consumul unor produse mai proaspete și mai sănătoase [5]. 

Dimensiunea transfrontalieră este foarte importantă la nivelul Uniunii Europene. În acest 

context, produsele de tip rută gastronomică euroregională axată pe produsele alimentare 

tradiționale, propuse prin prezenta lucrare, sunt în măsură să susțină întreaga construcție europeană 

care are la bază principiul „unitate în diversitate”. 
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CAPITALIZATION OF HUMAN CAPITAL OF CAHUL DISTRICT IN THE 

FRAMEWORK OF CROSS-BORDER COOPERATION 
 

VALORIFICAREA CAPITALULUI UMAN AL RAIONULUI CAHUL ÎN CADRUL 

COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE 

 

Sergiu CORNEA1 

 
Abstract 

In 2017 the Cahul District, the largest in the Republic of Moldova as an area (1545,28 km2) and the 

population (116,7 thousand) became part of the Siret-Prut-Nistru Euroregion. The natural, economic and human 

potential of the Cahul District is an important resource for cross-border cooperation. In this study is made an analysis 

of the human capital of the Cahul District from the perspective of its valorization in order to deepen the cross-border 

cooperation of the Cahul District within the Siret-Prut-Nistru Euroregion. The experience gained by the Cahul District 

in the field of cross-border cooperation shows that the cultural and spiritual actions must be followed by actions on the 

creation of common spaces in the informational, economic and commercial spheres. In this respect, it is important to 

complement the cultural actions with practical ones, thus constituting a systematic effort with clearly defined objectives. 

Human capital can be a catalyst factor for cross-border cooperation also due to the fact that in the Cahul district there 

are several educational institutions that can help train qualified staff for different areas of work relevant to cross-

border cooperation. 

Key words: human capital, schooling, cross-border cooperation, local collectivity 

JEL: I250  

 

1. Introducere 

În ședința sa extraordinară din 18.05.2017 Consiliul raional Cahul a adoptat decizia de 

aderare „ca membru activ la Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” [5], constituită în anul 2005, 

ca persoană juridică română, cu sediul în municipiul Iași și care reunește 29 din cele 32 raioane ale 

Republicii Moldova, Municipiul Bălți, Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia și 4 județe din 

România (Bistrița-Năsăud, Iași Prahova și Vaslui) [1]. 

Prin această decizie, raionul Cahul (care include în componența sa municipiul Cahul cu 

localitatea Cotihana, 36 de comune cu 17 localități în componența lor) și-a extins aria de cooperare 

transfrontalieră, raionul fiind parte și a Euroregiunii Dunărea de Jos.  

Amplificarea cooperării transfrontaliere poate constitui o șansă de supraviețuire pentru 

colectivitățile locale de ambele niveluri din Republica Moldova, oferindu-le oportunități și 

posibilități pe care nu le pot avea la nivel național [4, p. 535-542]. 

Având în vedere aceste aspecte se impune o reevaluare a potențialului și a resurselor de 

cooperare transfrontalieră disponibile ale raionului Cahul. În acest sens, întrebarea de cercetare a 

prezentului studiu poate fi formulată astfel: capitalul uman al raionului Cahul în condițiile crizei 

demografice traversate de Republica Moldova este un factor perturbator al dezvoltării social-

economice al colectivităților locale sau este un element care poate și trebuie să contribuie la 

dezvoltarea acestor colectivități? Altfel spus, poate fi capitalul uman al raionului Cahul un factor 

important al dezvoltării și implicit al cooperării transfrontaliere? 

 

2. Dimensiunea demografică a capitalului uman din raionul Cahul 

Numărul populației raionului Cahul este relativ constant. O scădere bruscă a numărului 

populației a fost înregistrată în perioada 2006-2008, de la 125,7 mii la 123,8 în 2008. Pe parcursul 

anului 2008, populația a crescut până la 124,4 tendința de creștere menținându-se până la începutul 

anului 2013. În perioada 01 ianuarie 2013 – 01 ianuarie 2017 numărul populației a cunoscut o 

tendință descendentă coborând de la 124,9 mii la 124,5. Putem constata, că în  ultimul deceniu, 
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după cum rezultă din datele prezentate în diagramă 1, numărul populației este relativ stabil, fără 

devieri dramatice de la cifra de 124,5 mii.  
Diagrama 1. Populația stabilă a raionului Cahul (1 ianuarie, anii 2005-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: http://statbank.statistica.md/ (accesat la 25.08.2018) 

Această relativă stabilitate a numărului populației, în condițiile sporului natural 

nesemnificativ și a emigrării populației se datorează migrației interne, în mare parte către 

municipiul Cahul și localitățile limitrofe.  

Dacă pentru regiunea Sud efectivul salariaților este în scădere, de la 67.792 în 2015 la 

66.818 în 2016, în raionul Cahul,  tendința este inversă, fiind atestată o creștere de la 19.100 în 2015 

la 20 079 în 2016, ceea ce a constituit 30 % din totalul angajaților Regiunii Sud [13, p. 48]. În 

raionul Cahul se atestă un număr relativ redus de angajați în industrie și construcții, care în 2016 

constituiau doar 17,5% din totalul angajaților. Dar, având în vedere faptul că Grupul Dräxlmaier, 

specializat în producerea de componente şi cablaje electrice pentru industria automotivă a deschis 

cea de-a treia fabrică de producere a componentelor electrice și a cablajelor din Republica Moldova 

la Cahul, numărul angajaților din această categorie va spori cu câteva sute. Datele privind efectivul 

salariaților raionului Cahul după activitățile economice prestate sunt prezentate în tabelul 1.  
Tabelul 1. Efectivul salariaţilor din raionul Cahul pe activităţi economice (la sfârşitul anului, persoane) 

Anii Total Agricultura,  

silvicultura 

Industrie şi 

construcţii 

Administraţie 

publică 

Învăţământ 

 

Servicii 

 

2015 19 100 2 557 3 639 1 864 4 231 6 809 

2016 20 079 3 103 3 521 1 873 4 115 7 467 

Sursa: Statistica teritorială, 2017, p. 48. http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/ 

Statistica_teritoriala/ Statistica_teritoriala_2017.pdf (accesat la 07.08.2018) 

La sfârșitul anului 2016 în raionul Cahul erau 1126 locuri de muncă vacante ceea ce 

constituia 6,5 % din totalul locurilor de muncă existente. În acelaș timp, numărul șomerilor oficial 

înregistrați la sfârșitul anului era de 803 persoane [13, p. 50].  

Pe parcursul ultimilor două decenii, emigrarea în scop de muncă a fost o caracteristică 

permanentă a dezvoltării social-economice a Republicii Moldova. După cum este menţionat în 

Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova pentru anii 

2011-2025, motivul economic este principala cauză a emigrării, iar migraţia externă impune noi 

viziuni şi abordări ale problemelor impactului migraţiei asupra demograficului şi dezvoltării pieţei 

forţei de muncă [12]. Emigraţia capitalului uman are două implicaţii majore asupra societății 

moldovenești: a) modifică mărimea şi structura forţei de muncă și b) prin intermediul transferurilor 

băneşti, influenţează consumul şi investiţiile în economie contribuind astfel la reducerea sărăciei și 

creşterea economică. 

Emigrarea în scop de muncă a determinat scăderea numărului populației prezente, care de la 

126 mii în 2004 a coborât la 116,7 mii în anul 2017. În diagrama 2 este prezentată evoluția 

numărului populației prezente în perioada menționată.   

 

 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/


 198 

Diagrama 2. Populația prezentă a raionului Cahul (la începutul anului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: http://statbank.statistica.md/ (accesat la 25.08.2018) 

Fenomenul migrației a contribuit la sporirea, în mod artificial, a ponderii populației în vârstă 

(de 60 ani și peste). Coeficientul îmbătrânirii populației raionului Cahul datorită migrației populației 

active în scopul căutării unui loc de muncă a cunoscut o dinamică ascendentă, fapt ilustrat în 

diagrama 3. 
Diagrama 3. Coeficientul îmbătrânirii populației raionului Cahul, la începutul anului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: http://statbank.statistica.md/ (accesat la 25.08.2018). 

Cu toate acestea, în raionul Cahul, ritmurile de îmbătrânire a populației, după cum se vede 

din datele incluse în tabelul 2, sunt sub media pe țară. Persoanele de 60 ani si peste (la 100 

locuitori) în anul 2015 constituiau 14,8% din numarul mediu al populatiei stabile, iar în 2017 – 

15,8%.  
Tabelul 2. Coeficientul îmbătrânirii populaţiei 
Populație 2015 2016 2017 

Raionul Cahul 14,8 15,3 15,8 

Media ţară 16,2 16,7 17,2 

Sursa: Statistica teritorială, 2017, p. 27. http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/ 

Statistica_teritoriala/Statistica_teritoriala_2017.pdf (accesat la 07.08.2018) 

Raionul Cahul, comparativ cu alte raioane,  se află într-o poziție mai favorabilă și după 

durata medie de viață a populației. În anul 2015 durata medie de viață a fost de 72,3, media pe țară 

fiind de 71,5 ani, iar în anul 2016 – 72,6 față de 72,2 ani, media pe țară [13, p. 32]. 

Un alt avantaj al raionului Cahul este că vârsta medie a populaţiei păstrează tendința de a fi  

sub media pe țară: în 2015 – 36,5 (media pe țară – 37,5), în 2016 – 36,8 (37,8), în 2017 – 37,1 

(38,0) [13, p. 24].  

 

3. Componenta educațională a capitalului uman din raionul Cahul 

Educaţia joacă un rol important în formarea capitalului uman. Un nivel mai înalt al studiilor 

oferă oportunități mai mari în ceea ce privește majorarea veniturilor și o mai mare mobilitate 

profesională.  

Un individ își dezvoltă capitalul uman atât prin educaţie și formare profesională, cât și prin 

experienţele sale de viaţă, iar calitatea şi cantitatea capitalului uman acumulat determină în mare 

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/
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măsură poziția sa pe piața muncii. După cum s-a demonstrat în literatura de specialitate, fiecare an 

suplimentar de şcoală creşte câştigurile pe durata vieţii cu aproximativ 10% [11, p. 1101]. Educaţia 

aduce beneficii nu doar la nivel individual, impactul social al educaţiei îl depăşeşte pe cel particular. 

Relația dintre educație si piața forței de muncă, evoluția acesteia din perspectiva 

corespunderii cererii si ofertei este un aspect important al analizei capitalului uman. Deoarece 

majoritatea cunoștințelor și competențelor se însușesc în instituțiile de învățământ, sistemului 

educațional i-a fost recunoscută contribuția determinantă la formarea capitalului uman şi, în 

consecinţă, la dezvoltarea economică, socială și spirituală a unei ţări.  

Rolul instituțiilor de învățământ este de a pregăti studenții prin formarea de competențe și 

abilități în corespundere cu necesitățile pieței muncii. Angajabilitatea reprezintă capacitatea 

absolventului de a obţine un loc de muncă în concordanţă cu competenţele însușite, de a-l menţine 

și de a se dezvolta profesional. Există o relație directă dintre nivelul formării profesionale și 

angajabilitate. Posibilitatea de a găsi un loc de muncă este mai mare cu cât este mai mare nivelul de 

studii. Astfel, în anul 2017 rata de ocupare ale celor cu studii superioare era de 56%, cu studii medii 

de specialitate – 43,7%, cu studii secundare profesionale – 46,3%, liceale sau medii generale – 

37,3%, gimnaziale – 31,3%, primare sau fără şcoală primară – 4,5% [7, p. 29]. 

În Republica Moldova, învăţământul este unul predominant public. Cheltuielile pentru 

educație reprezintă una dintre ramurile prioritare finanțate de guvern. Astfel, în anul 2017, 

cheltuielilor pentru educație le-au revenit poziția secundă cu o cotă de 16,3% din cheltuielile 

bugetare și 5,9% din PIB [8, p. 104]. Bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale le revine 39% din 

total cheltuieli pentru educaţie [14]. 

Sistemul educațional al raionului Cahul include o multitudine de instituții de diferite 

niveluri. Vom lua în considerare, în mod prioritar, instituțiile care sunt încadrate nemijlocit în 

procesul de pregătire a specialiștilor pentru piața muncii: universitatea, colegiile și școlile 

profesional-tehnice.  

Învățământul superior este reprezentat de Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 

care este o instituţie publică, fondată la 7 iunie 1999, având ca scop pregătirea şi asigurarea 

localităţilor din sudul Republicii Moldova cu cadre de înaltă calificare [15]. 

Cu toate că are o istorie doar de două decenii, Universitatea „B.P. Hasdeu” a înregistrat 

rezultate foarte bune atât în domeniul cercetării ştiinţifice, cât şi în implicarea cadrelor didactice în 

organizarea şi realizarea activităţilor extra-curriculare, programelor şi proiectelor care au ca scop 

dezvoltarea domeniului educaţional în regiunea de sud a Republicii Moldova. 

În prezent, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” formează specialiști pe două niveluri de 

pregătire: licenţă şi master. Acestea sunt structurate în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Filologie 

şi Istorie; Facultatea de Drept şi Administraţie Publică şi Facultatea de Economie, Informatică şi 

Matematică. În cadrul acestor facultăți sunt formați specialişti în următoarele domenii: Filologie 

Română, Filologie Engleză, Filologie Franceză, Istorie, Pedagogie, Drept, Administraţie Publică, 

Business şi Administrare, Finanţe şi Bănci, Contabilitate, Turism, Inginerie şi management în 

transporturi, Informatică şi Matematică. 

Dezvoltarea Universităţii „B.P. Haşdeu” este exprimată și prin baza sa materială care 

corespunde standardelor de asigurare a unui proces de învăţământ la parametri optimi. Activităţile 

se desfăşoară într-un complex imobiliar renovat, constituit din două corpuri de învățământ. În mare 

parte, prin efort investiţional propriu, universitatea a reușit să doteze corespunzător toate spaţiile 

destinate procesului de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu mobilier şi echipament adecvat 

activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică.  

Instituţia mai dispune de 3 cămine care asigură studenţii cu spaţiu locativ, o bibliotecă cu 3 

săli de lectură, 4 săli multimedia care oferă studenţilor şi cadrelor didactice posibilitatea să acceseze 

Internetul şi să utilizeze baze de date și platforme educaționale. 

Un rol important în îmbunătăţirea procesului de învăţământ îl au serviciile şi centrele 

universitare: Centrul Francez de Resurse Şcolare şi Universitare, Centrul Englez de Resurse, 
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Centrul de Documentare ONU, Centrul Pro-Europa Cahul, Clinica Juridică etc. Aceste centre 

asigură consultanţă în ceea ce priveşte furnizarea de surse metodice şi bibliografice, promovarea 

valorilor europene prin factorul lingvistic şi altele.  

Mulţi studenţi și profesori sunt apreciaţi cu diplome şi menţiuni la diferite concursuri, ceea 

ce demonstrează potenţialul intelectual al universităţii.  

Un rol important în dezvoltarea Universităţii „B.P. Haşdeu” îl au relaţiile de strânsă 

colaborare cu instituţii de învățământ superior din ţară şi de peste hotare. Universitatea are încheiate 

acorduri de cooperare şi parteneriat cu 8 universităţi din Republica Moldova, 6 universităţi din 

România, 3 universităţi din Ucraina şi 2 instituţii de învățământ superior din Franţa 

La 1 decembrie 2000 a fost semnat acordul de fondare a Asociaţiei Universitare a 

Euroregiunii „Dunărea de Jos”. Cu toate că acest acord ar fi putut fi un instrument eficient de 

valorificare a oportunităţilor oferite de programele educaţionale europene, universitățile din 

euroregiune nu l-au apreciat și dezvoltat. 

Învățământul postsecundar profesional este reprezentat la nivelul raionului Cahul de două 

colegii. Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul, reorganizat în anul 2003, în baza Şcolii 

Pedagogice „A. Macarenco” fondată la 8 mai 1945. În iunie 1992 este formată Şcoala Normală care 

în august 1996 devine Colegiul de Pedagogie şi Arte „I. Haşdeu”. Din 2003 este comasat cu 

Colegiul Tehnic-Agricol din localitate, devenind Colegiu Industrial - Pedagogic.  

Colegiul Industrial-Pedagogic „Iulia Hasdeu” din Cahul, cu o istorie de peste șaptezeci de 

ani, este un centru regional de prestare a serviciilor educaţionale şi academice, care satisface cererea 

de specialişti şi de produse inovaţionale pentru organizaţiile şi comunităţile din partea de sud a 

Republicii Moldova. Colegiul are în oferta sa educațională următoarele specialități: contabilitate, 

informatică, ecologie şi protecţia mediului, asistenţă socială, interpretare instrumentală, coregrafie, 

pictură, pedagogia învăţămîntului primar şi preşcolar [3].  

Colegiul de Medicină din municipiul Cahul este o instituție de învățământ cu o bogată 

tradiție în care se asigură, prin ansamblul de activități educaționale, formarea specialiştilor în 

domeniul medicinii la două specialități: medicină și îngrijirea bolnavilor, absolvenții obținând 

calificarea „asistent medical” [2]. În raionul Cahul activează și două școli profesionale. Şcoala 

Profesională nr. 1 din municipiul Cahul acoperă necesitățile pieții muncii în următoarele domenii: 

a) industria alimentară – controlor produse alimentare, cofetar; 

b) electronică, automatică și telecomunicații – operator pentru suportul tehnic al 

calculatoarelor; 

c) servicii hoteliere, restaurante și alimentație publică – bucătar-chelner; 

d) industria ușoară – croitor confecționer îmbrăcăminte la comandă – cusător; 

e) artizanat – confecționer obiecte de artă din lemn, sculptor în lemn; 

f) industrie – cazangiu [9].  

Deoarece Şcoala Profesională nr. 1 își adaptează ofertele de pregătire profesionala la 

cerinţele progresului tehnic, corelând interesul de formare personală şi profesională cu evoluţia 

mediului economic, își poate lărgi oferta educațională în corespundere cu necesitățile pieței muncii.  

Școala Profesională nr. 2. se axează pe pregătirea specialiștilor în domeniile: 

a) construcții – electrogazosudor-montator, tăietor cu gaze, tencuitor, placator cu plăci, 

asamblor-montator profile aluminiu și geamuri termopan, montator sisteme tâmplărie 

termoizolanta, lăcătuș instalator tehnică sanitară; 

b) exploatarea și reparația automobilelor și utilajelor: mașinist la excavator cu o singura cupa, 

mașinist la buldozer, mașinist la automacara, mașinist la autoturnuri și ascensoare hidraulice, 

mecanic auto, electrician-electronist auto, lăcătuș redresarea caroserii; 

c) exploatarea rețelelor electrice – electromontor la repararea utilajului electric, lăcătuș 

electrician la reparația utilajelor electrice [10]. În tabelul 3 sunt prezentate date despre numărul 

studenților din sistemul  învăţământul secundar profesional: 
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Tabelul 3. Instituţii şi elevi în învăţământul secundar profesional 
Regiuni 

de dezvoltare, raioane 

Numărul de elevi 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Total ţară 19 581 18 248 17 508 16 098 18 980 

Regiunea Sud 2 409 2 160 2 204 2 019 2 514 

Raionul Cahul 781 775 815 814 868 

Sursa: Statistica teritorială, 2017, p. 87. http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/ 

Statistica_teritoriala/ Statistica_teritoriala_2017.pdf (accesat la 07.08.2018). 

Sistemul de învățământ general al raionului Cahul, coordonat de  Direcția Generală 

Învățământ raională include 103 de instituții și are următoarea structură: instituții preșcolare – 48, 

scoli primare – 1, scoli primare-grădinițe – 1, gimnazii/grădinițe – 7, gimnazii – 29, licee – 11, 

extra-școlare – 5, școală internat pentru copii cu deficiențe de auz – 1. La cele 103 instituții aflate în 

subordinea Direcției Generale Învățământ Cahul sunt angajați în total 4.138 persoane, dintre care 

202 în posturi de conducere, cadre didactice – 1.828 și 2.108 constituie numărul personalului 

nedidactic [6]. 
Tabelul 4. Numărul de elevi la 10 000 locuitori şi numărul de elevi la un cadru didactic (învăţământ de zi) 

Regiuni 

de dezvoltare, raioane 

Numărul de elevi la 10 000 locuitori Numărul de elevi la un cadru 

didactic 

2012/13 2014/15 2016/17 2012/13 2014/15 2016/17 

Total ţară 1 028 956 937 10,7 11,0 11,5 

Regiunea Sud 1 060 953 897 10,5 10,7 11,0 

Raionul Cahul 1 058 980 920 9,6 11,0 10,7 

Sursa: Statistica teritorială, 2017, p. 84. http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/ 

Statistica_teritoriala/ Statistica_teritoriala_2017.pdf (accesat la 07.08.2018). 

În general, sistemul educațional al raionului Cahul dispune de instituții și cadre didactice 

pregătite care ar putea asigura formarea calitativă a specialiștilor pentru diverse ramuri și de diferite 

niveluri de competență. 

 

4. Concluzii 

Experiența acumulată de raionul Cahul la capitolul cooperare transfrontalieră denotă faptul 

că acțiunile cultural-spirituale trebuie urmate de acțiuni privind crearea spațiilor comune în 

domeniile informațional, economic și comercial. În acest sens este important ca acțiunile culturale 

să se completeze cu cele de utilitate practică, constituind astfel un efort sistemic cu obiective clar 

stabilite.  

Capitalul uman poate fi un factor catalizator al cooperării transfrontaliere, mai ales, datorită 

faptului că în  raionul Cahul activează mai multe instituții de învățământ care pot contribui la 

pregătirea cadrelor calificate pentru diverse domenii de activitate, relevante pentru cooperarea 

transfrontalieră.  

Din acest punct de vedere, în scopul asigurării unor perspective clare de dezvoltare a 

sistemului educațional al raionului Cahul se impune realizarea următoarelor acțiuni prioritare: 

a) dimensionarea judicioasă a rețelei de instituții educaționale în corespundere cu necesitățile 

pieței muncii și în conformitate cu tendințele demografice existente; 

b) implementarea programelor de formare profesională care ar asigura pregătirea specialiștilor 

potrivit standardelor actuale de calitate; 

c) formarea la absolvenții instituțiilor de învățământ a competențelor necesare pentru 

dezvoltarea personală și profesională pe parcursul întregii vieți; 

d) diversificarea formelor de motivare a cadrelor didactice în scopul asigurării calității 

procesului de formare a tinerilor specialiști; 

e) crearea parteneriatelor sociale durabile cu actorii importanți de pe piața muncii. 
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THE TWINNING OF LOCAL COLLECTIVITIES: RATIONALITY AND 

IMPACT 
 

ÎNFRĂȚIREA COLECTIVITĂȚILOR LOCALE: RAȚIONALITATE ȘI IMPACT 
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Abstract 

Twinning is a flexible tool for local collectivities cooperation. The European Union provides financial support 

to support twinning, considering that this is a useful means to explain people more clearly the objectives of the EU, to 

strengthen the sentiment of a European identity and to bring the citizens closer together.The European twinning support 

action for the period 2007-2013 had supported projects related to the citizenship and civic participation. Examples of 

good practice illustrate the usefulness of twinning, but the long-term impact is difficult to assess. The Twinning 

agreements in the "Lower Danube" Euroregion are characterized by partial, contingent, circumstantial rationality.In 

order to maximize the impact, the successor program "Europe for Citizens 2014-2020" finances the activities directed 

directly to citizens, maintains financial support for twinning but gives priority for creating networks of the local 

collectivities. 

Key words: impact, twinning, local collectivities, networks, rationality 

JEL: H83 

 

1. Înfrățirea – instrumentul flexibil și sofisticat al „Europei pentru cetățeni” 

Stabilirea de relații de cooperare și colaborare reprezintă un aspect fără de care integrarea în 

sisteme socio-economice tot mai globalizate este imposibilă. Strategiile de dezvoltare ale 

colectivităților teritoriale locale invocă instrumentele de cooperare și colaborare, miza fiind 

multiplele beneficii ale acestora. Motivele pentru instituirea relațiilor sunt în egală măsură atât 

economice, cât si sociale. Aceste relații permit colectivităților teritoriale locale să împărtășească 

experiența și inovarea în domeniul administrării, facilitează schimbul de expertiză tehnică pentru 

identificarea desoluții la probleme comune.  

Una dintre cele mai vizibile forme de cooperare între colectivități teritoriale locale este 

înfrățirea. Vizibilă în sensul că  foarte multe localități au panouri indicatoare la intrarea pe teritoriul 

lor cu numele colectivităților locale cu care sunt înfrățite[6]. Faptul că o localitate dispune sau nu de 

o înfrățire a devenit parte din discursul de autoreprezentare al localității[10]. Numărul acordurilor 

de înfrățire este în continuă creștere, o statistică clară fiind greu de realizat[9, p.38]. Evidența ținută 

de Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene indică mai mult de 40 000 înfrățiri care 

implică orașele europene și autoritățile locale. De vreme ce pentru fiecare legătură există cel puțin 

un partener în altă țară, numărul total a relațiilor de înfrățire este estimat la peste 20 000[13]. 

Uniunea Europeană oferă suport financiar pentru susținerea acțiunilor de înfrățire, 

considerând că acesta este un mijloc util pentru a explica mai pe înțelesul oamenilor obiectivele UE, 

de a întări sentimentul unei identități europene și a-i apropia pe cetățeni. Pentru realizarea acestui 

obiectiv, în 2006 demarează pentru o perioadă de șapte ani (de la 1 ianuarie 2007 până la 31 

decembrie 2013)programul "Europa pentru cetățeni". Programul a fost conceput pentru a sprijini 

financiar o gamă largă de activități și organizații pentru promovarea cetățeniei active prin 

implicarea cetățenilor, a autorităților localeși a organizațiilor societății civile în procesul de 

integrare europeană. Activitățile de înfrățire pentru perioada 2007-2013 au fost cuprinse în Acțiunea 

1 a programului „Cetățeni activi pentru Europa”[21]. Fondurile alocate acestei măsuri au fost 

utilizate pentru organizarea întâlnirilor cetățenilor orașelor înfrățite și a rețelelor de orașe înfrățite, 

precum și proiecte cetățenești de dimensiune transnațională și transsectorială. Toate activitățile au 

vizat consolidarea cunoașterii și a înțelegerii reciproce întrecetățeni din diferite municipalități și 

culturi. Acțiunea 1 a inclus și măsuri de sprijincu scopul de a îmbunătăți calitatea înfrățirii orașelor 
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și a proiectelor cetățenilor. Bugetul programului, în valoare 215 mln euro, a fost considerat modest 

în comparație cu obiectivele ambițioase și așteptările ridicate privind rezultatele scontate. 78,280 

mln euro din valoarea totală a programului au fost acordate pentru proiecte ce au vizat înfrățirea ca 

instrument de cooperare [25, p.4]. Programul succesor "Europa pentru cetățeni 2014-2020", instituit 

prin Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului continuă sprijinul activităților referitor la 

participarea civică, cu accent deosebit pe activitățile legate direct de politicile UE. Sprijinul este 

acordat cu scopul de a determina creșterea gradului de participare la elaborarea agendei politice a 

UE în domenii legate de obiectivele programului. Înfrățirea între orașe este susținută în cadrul 

componentei 2 - Implicare democratică și participare civică. Bugetul total al programului pentru 

perioada 2014-2020 este de 187,718 mln euro, alocare bugetară redusă cu aproximativ 29,5 mlnde 

euro în comparație cu bugetul inițial propus de Comisie.Pentru proiectele de înfrățire a orașelor s-a 

acordat suma de 12,21 mln de euro, iar pentru rețelele de orașe s-a acordat suma de 12,71 mln de 

euro. [24] 

România se numără printre țările care, alături de Slovenia și Slovacia,  a înregistrat o 

creștere semnificativă a cererilor pentru finanțarea proiectelor din cadrul programului „Europa 

pentru cetățeni”[25, p.5].Dacă rațiunile pentru instituirea relațiilor de cooperare sunt de cele mai ori 

clare (acestea fiind fie de natură politică, fie de natură socială sau economică), evaluarea impactului 

încă rămâne a fi dificil de evaluat[11, p.9].Instrumentul este considerat deopotrivă flexibil[7, p.3], 

dar și sofisticat[19, p.14].Acesta vizează nu convergența țărilor beneficiare cu standardele UE, dar 

și creează relații transguvernamentale și personale între funcționarii publici din afara granițelor[19, 

p.14]. În această ordine de idei, Wilbur Zelinsky notează că, deși înfrățirea, în cea mai mare parte, 

consolidează și umanizează interesele politice și economice ale statelor-națiuni participante, o 

minoritate semnificativă a acestor relații promovează programe ideologice și umanitare care pot fi 

în contradicție cu politica oficială [29, p. 1] 

 

2. Miza înfrățirilor 

Existența primelor relații de înfrățire în Europa este atestată în 1918 între Brugg, Elveția și 

Rottweil, Germania, în 1920 între Keighley, Marea Britanie și Poix du Nord, Franța[12, 

p.1]Conceptul s-a răspândit dupăcel de-Al Doilea Război Mondial, prin înfrățire înțelegându-se „o 

reuniune dintre douămunicipalități care cautăsăse asocieze pentru a acționa într-o 

perspectivăeuropeană, având obiectivul de a rezolva problemele cu care se confruntă și dezvoltarea 

unor legături de prietenie din ce în ce mai strânse între acestea”[6]. În definiția orașelor înfrățite 

Jean Baretha surprins valorile primare reprezentative precum prietenie, cooperare și cunoașterea 

reciprocă între popoarele Europei[9, p.38]Explorând istoria înfrățirilor în Europa, Andreas 

Langenohl, profesor de sociologie la Universitatea JustusLiebig din Giessen, Germania susține că 

relațiile de înfrățire au evoluat ca două sfere de activitate distincte și anume: cea prezentă în 

Germania și concentrată pe obiectivele politice legate de reconcilierea postbelică, iar cea de-a doua, 

abordată dintr-o perspectivă mai largă, are în vedere înfrățirea orașelor ca parte a proceselor de 

globalizare, neoliberalism și guvernare. În consecință, el clasifică trei etape ale înfrățirii orașelor în 

Europa. Perioada imediat după război a fost marcată de încercările de reconciliere, cu accentul pus 

pe relațiile franco-germane. Anii 1950, 1960 și 1970 au schimbat conceptul și practica către o 

abordare mai pedagogică, promovând relațiile de pace între europeni. În următoarele decenii 

înfrățirea devine instrument de "politică externă municipală" și europenizare[15,pp.14-34]. 

Caracteristica esențială a cooperării prin instrumentul de înfrățire este schimbul de informații despre 

cultura partenerilor și despre economia locală. Esența acestui instrument poate fi descrisă în termeni 

precum "Vedeți cum trăim, ne cunoaștem și ne acceptați. Vedeți cum gestionăm,  rezolvăm 

problemele și folosiți experiența noastră". [12, p.18]. Schemele de înfrățire preiau abordarea 

utilizată în transmiterea esenței integrării europene. Principiul călăuzitor "Nu formăm coaliții între 

state, ci uniune între oameni", formulat de Jean Monnet exprimă și promovează ideea de a reuni 

bărbați și femei de culturi adesea diferite, astfel încât să poată gestiona împreună interesele lor 
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comune. S-a pornit de la premisa că experiența comună apopoarelor din Europa poate genera o mai 

mare înțelegere reciprocă și o toleranță mai mare față de ceilalți. Acest lucru creează un sentiment 

de apartenență la o comunitate comună, care, la rândul său, se reflectă într-o mai mare solidaritate 

[1, p.18].  

Logica relațiilor de înfrățire a orașelor este explicată prin existența  și combinarea tipurilor 

de motivație (extrinsecă și intrinsecă) și a modului de implicare (mobilizare sau inițiativă) [15, 

p.63].  
Tabelul 1. Practici și logici întâlnite în relațiile de înfrățire 

Tipul de motivație Modele participare/implementare 

Mobilizare Inițiativă 

Extrinsecă Proiecte orientate (tabere pentru 

tineri, seminarii tematice, schimburi 

între politicieni locali și funcționari) 

Tehnică și facilitativă (întâlniri de 

planificare, seminarii de finanțare) 

Intinsecă Ceremonială (aniversări, 

festivități,evenimente culturale etc.) 

Socială (comunicare, ajutorare, 

socializare) 

Sursa: Langenohl, A., Town Twinning, TransnationalConnectionand Trans-Local Citizenship in Europe. 

PalgraveMacmillan, 2015, p. 63. 

Beneficiile generale ale înfrățirilor rezidă în schimburile culturale și educaționale, turism, 

investițiiși expunereacetățenilor unei localități altor culturi. Pe de altă parte, instrumentul este 

criticat pentru faptul că de cele mai multe ori oamenii nu știu și nici nu le  pasă de aceste relații. Al 

doilea aspect criticat se referă la „alegerile ciudate”ale localităților - asemănările, cu atât mai mult 

problemele similare fiind greu de identificat [14, p.577]. (municipiul Baia Mare înfrățit cu Kitwe 

(Zambia), Hollywood (SUA) [18], municipiul Iași–cu orașul Houston (SUA) [2].Al treilea aspect 

indică asupra faptului că înfrățirea reprezintă doar călătorii gratuite, pentru politicieni și funcționari, 

suportate din  banii contribuabililor [8, p.394]. În opinia luiTavares înfrățirea orașelor este 

instrumentul cel mai prolific și cel puțin de succes, în mare parte doar simbolic [28, p.32-33]. 

 

3. Valorificarea instrumentului de înfrățire în România, Ucraina și Republica Moldova 

În România relațiile de înfrățire s-au dezvoltat cu precădere după căderea regimului 

comunist. Primul protocol de înfrățire a fost semnat în anul 1964 între Arad și Zrenjanin din Serbia 

și Muntenegru. Începând cu anul 1990, numărul de înfrățiri a crescut [9, p. 39], localitățile cu cea 

mare motivație pentru înfrățiri fiind orașele. Studiile arată că 102 orașe au în total 336 de acorduri 

de înfrățire semnate, cu o medie de 3,29 de parteneriate pe fiecare oraș. Dintre acestea doar 225 sunt 

parteneriate active, adicăun procent de 66,96%. Acest lucru înseamnăcădoar în cadrul a 225 de 

parteneriate orașele din Româniaîntreprind activități, fie că este vorba despre proiecte efective sau 

doar de vizite diplomatice[9, p. 41].În general, numărul acordurilor este mult mai mare, cele mai 

multe localități cu care s-au încheiat acorduri fiind din Republica Moldova. Potrivit datelor 

Ministerului Afacerilor de Externe numărul total al acordurilor de parteneriat și înfrățire a 

localităților din România și Republica Moldova este în prezent de 529, dintre care 450 de acorduri 

au fost încheiate între unități administrative de nivelul I, iar 79 de acorduri între unități 

administrative de nivelul II. 
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Diagrama 1. Acorduri de parteneriat și înfrățire încheiate cu avizul Ministerul Afacerilor Externe al 

României 

 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor oficiale http://www.cdep.ro/relatii_publice/site. Pentru anul 2018 este reflectată 

situația pentru primele 6 luni. 

Un număr semnificativ mai mic de acorduri sunt încheiate cu localități din state în care 

există comunități istorice de români. În peste 95% din cazuri acestea vizeazăalte localități și unități 

administrative de nivel superior decât cele populate de etnici români [5]. 
Tabelul 1. Acorduri de înfrățire cu state în care există comunități de români 

Ungaria 225 de acorduri 

Bulgaria  75 de acorduri 

Ucraina  62 de acorduri 

Serbia  40 de acorduri 

Grecia  23 de acorduri 

Republica Macedonia de Nord 11 acorduri 

Croația  3 acorduri 

Albania  1 acord 

Sursa: Comunicat de presă, http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=16137. 

Numărul acordurilor va spori semnificativ și în 2018, grație Campaniei Naționale „Centenar 

prin înfrățiri”, o campanie de înfrățire a județelor din România și sectoarelor Municipiului 

București cu unități administrativ-teritoriale similare din statele unde există comunități de 

români.Obiectivul acestui proiect îl reprezintă derularea de proiecte șiactivități centrate pe 

promovarea identității românești pe linie educațională, culturală, sportivă, dar și pe alte direcții 

precum: dezvoltare economică, servicii sociale, lucrări și servicii publice, siguranță publică, 

urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător, formare profesională, 

prevenirea delincvenței, utilizarea noilor tehnologii sau promovarea de activități agricole, 

industriale și comerciale sau politici adoptate fată de generațiile tinere. Ministerul pentru Românii 

de Pretutindeni își propune astfel susținerea dezvoltării de rețele asociative create pe baza 

legăturilor de înfrățire între localități, asigurând o cooperare structurată, intensă și multilaterală între 

unități administrativ-teritoriale din România și din diaspora [3]. 

Creșterea semnificativă a acordurilor de înfrățire încheiate cu localități din Republica 

Moldova este determinată nu doar de factorii culturali și proximitatea geografică. Cel din urmă 

factor nu este o condiție suficientă nici pentru contractele de cooperare transfrontalieră [27, p.4]. Un 

rol important revine  factorului financiar și contextului politic. Până în 2014 mecanismele de 

cooperare transfrontalieră nu au avut o componentă financiară, motiv pentru care unitățile teritorial-

administrative din România au fost lipsite de posibilitatea de a aloca din propriul buget fonduri 

pentru unitățile teritorial-administrative din tarile vecine cu care încheiau acorduri de cooperare, 

înfrățirea fiind doar un aspect de prestigiu, de imagine [4].În 2014, prin ordonanță de guvern, sunt 

modificate Legea administrației publice locale nr. 215/2001, (articolul 15) prin care „Autoritățile 

administrației publice locale din România pot încheia acorduri de înfrățire/cooperare cu autoritățile 

administrației publice locale din Republica Moldova și Ucraina pentru realizarea șifinanțarea unor 

http://www.cdep.ro/relatii_publice/site
http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=16137
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obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova și Ucraina, 

programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și a 

altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie” [16] și Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, (articolul 351) prin care „autoritățile administrației publice locale din 

România pot aproba finanțarea unor proiecte propuse de către autoritățile administrației publice 

locale din Republica Moldova și Ucraina, în baza acordurilor de înfrățire/cooperare încheiate în 

condițiile legii pentru obiectivele de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica 

Moldova și Ucraina” [17]. Semnarea acordurilor nu a însemnat în mod obligatoriu că acest 

mecanism financiar va fi aplicat, lipsa acestora însă exclude posibilitatea transferurilor financiare. 

Oprocedură detaliată de finanțare a proiectelor propuse de către autoritățile administrației publice 

locale din Republica Moldova și Ucraina, în baza acordurilor de finanțare încheiate cu autoritățile 

administrației publice locale din România este elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice și aplicată din iulie 2018 [20]. Sprijinului financiar venit din partea 

României i se adaugă și posibilitatea finanțării proiectelor de înfrățire prin programul „Europa 

pentru cetățeni”, program în care Republica Moldova și Ucraina nu sunt eligibile. Cele două țări pot 

accesa fonduri prin alte programe. Dintre țările nemembre UE, Muntenegru, Republica Serbia, 

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Albania au semnat memorandumuri de înțelegere 

privind participarea lor la programul Europa pentru cetățeni 2014-2020, devenind astfel eligibile 

[22]. 

Republica Moldova și Ucraina pot accesa fonduri prin alte programe. Ucraina, spre 

exemplu, de la apariția Politicii Europene de Vecinătate, a finalizat 45 de proiecte de înfrățire, ceea 

ce înseamnă un scor ridicat față de Republica Moldova, Georgia, Belarus, Armenia și Azerbaijan. 

Distribuția sectorială a proiectelor înfrățire în Ucraina a fost destul de largă, acoperind sectoare 

precum transportul, finanțele, justiția și afacerile interne, energie, agricultură și altele. Datele pentru 

Ucraina indică asupra faptului că jumătate din cele 32 de proiecte de înfrățire realizate în Ucraina 

între 2007 și 2016 a pregătit calea unei schimbări de durată în cadrul organizațiilor beneficiare 

respective, în conformitate cu normele UE. 63% dintre proiectele de înfrățirecare au fost eficiente 

au dus la convergență juridică (adoptarea unei legi sau a unui amendament), 75% au dus la 

convergența instituțională (implementarea cu succes a unei noi legi sau a unei noi practici 

administrative în instituția beneficiară), iar 44% le-au realizat ambele. Astfel, un număr 

semnificativ din proiectele deînfrățire au reușit să încurajeze autoritățile ucrainene să adopte și să 

implementeze reformele în conformitate cu acquis-ul comunitar, cu legislația secundară asociată și 

cu "Cele mai bune practici" ale administrației publice a statelor membre ale UE. Cu toate acestea, 

cealaltă jumătate din proiectele de înfrățire, din diferite motive, nu au reușit să soluționeze niciun 

fel de probleme juridice sau instituționale [19, p.4]. Instabilitatea instituțională perpetuă, autonomia 

limitată a funcționarilor publici,  nivelul scăzut de transparență a sectorului public din Ucraina și 

securitatea neclară din cauza războiului din estul țării sunt cele mai mari amenințări pentru aplicarea 

eficientă a mecanismului de înfrățire [19, p.12]. 

România, deși este eligibilă în programul „Europa pentru cetățeni”, a beneficiat oarecum 

rezervat de această calitate. În perioada 2007-2013, din 74 de proiecte de înfrățire a orașelor 

selectate la nivelul Uniunii Europene, doar 7 au fost depuse de localități din Romania, în alte 10 

proiecte fiind partener [23]. În prima fază a programului „Europa pentru Cetățeni” pentru perioada 

2014-2020, (Componenta 2, Măsura 2.2 Rețele de orașe) România va obține finanțare în valoare de 

148.680 de euro pentru proiectul ”Old Towns, New Results” depus de Comuna Victoria din județul 

Iași. În această fază au fost selectate spre finanțare 19 proiecte care vor primi granturi în valoare 

totală de 2.730.480 de euro.10 proiecte din 137 vor beneficia de granturi în cadrul măsurii 2.1. 

Înfrățire pentru localități [23]. Acest tip de comportament poate fi atribuit unei raționalități limitate, 

contingente, legată de circumstanțe. Dificultatea de raportare rațională la instrumentul înfrățirii 

rezidă în aplicarea acestuia în contexte instabile, în care calitatea și statutul actorilor sunt mai mult o 

miză decât un dat. Localitățile din Euroregiunea „Dunărea de Jos” - singura euroregiune cu 
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participare trilaterală din sectorul transfrontalier dunărean românesc suprapusă frontierei estice a 

Uniunii Europene [26] - sunt tentate a încheia acorduri de înfrățire cu alte localități, decât de cele 

din proximitatea geografică. Municipiul Cahul, situat la doar 60 km de municipiul Galați semnează 

un acord de înfrățire abia în 2018, orașul Ismail (Ucraina) este înfrățit doar cu orașul Tulcea 

(România), orașul Odesa este înfrățit cu orașul Vancuver (Canada), dar cu niciun oraș din 

Euroregiune.  

 

4. Concluzii 

În prezent, înfrățirea orașelor a devenit unul dintre principalele instrumente de dezvoltare a 

proiectului de integrare europeană. Termenul este utilizat  pe scară largă în documentele oficiale ale 

UE, definind un instrument prin care sunt promovate relațiile de cooperare cu orașele și 

municipalitățile partenere dintr-o altă țarăprin acorduri formale. Scopul este de a contribui la crearea 

unei "Europe pentru cetățeni". Criteriile economice predomină în alegerea localității pentru 

înfrățire, chiar dacă într-un proces firesc relațiile de înfrățire încep ca prietenie și schimburi 

culturale, urmate de etapa schimburilor educaționale, orientate pe dezvoltarea de competențe, cele 

economice dezvoltându-se în timp. Deși înfrățirile sunt impulsionate de o motivație extrinsecă, 

dimensiunea economică este redusă în relațiile de înfrățire.  Durabilitatea relațiilor este afectată de 

"romantism extrem" și interese personale. Îmbunătățirea aspectelor practice de aplicare a 

instrumentului ar trebui să vizeze aspecte precum flexibilitatea planurilor de lucru, stimulente 

pentru beneficiari, o mai bună direcționare a agendei de înfrățire la nevoile și capacitățile 

localităților, trebuie să fie îndeplinite condițiile necesare și suficiente pentru cunoașterea și 

transferul valorii șide dezvoltare, în special prin dezvoltarea capitalului social cognitiv și o mai 

bună vizibilitate.  
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Abstract 

We are facing nowadays a consumption trend related to organic food, strongly supported at EU level. As 

demonstrated by recent research, the members of the new Generations of consumers, especially the Millennials, prefer 

organic food. Organic food producers have usually small businesses with small or absent marketing budgets. In this 

context, based on both the EU Circular Economy Action Plan and the EU Bio-economy Strategy Action Plan, the 

present paper supports the collaborative marketing approach of the organic food producers, from a Euroregional 

perspective. As recently stated by EU experts, collaborative production can also take the form of co-marketing efforts, 

company-to-customer type. Both organic food consumers and organic food producers need up-to-date information for 

decision support – the former to find and buy high quality food products and the latter to plan their business. It usually 

involves costs for both categories: time for the former and money + time for the latter. The present paper investigates 

possibilities to implement win-win strategies for both consumers and producers of organic food in a Euroregion, based 

on co-marketing initiatives. 

Key words: agribusiness, agricultural markets and marketing, agricultural policy, cooperative, development 

strategy, food policy 
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1. Susținerea producției de alimente bio la nivelul Uniunii Europene 

Cele mai recente studii arată că în ultimii 10 ani piața produselor bio din Uniunea Europeană 

a fost caracterizată de o dezvoltare dinamică condusă de cererea tot mai mare venită din rândul 

consumatorilor. Aceasta s-a extins de circa 4 ori din 1999 până în prezent, iar zonele unde se 

cultivă culturi bio s-au dublat, convertindu-se aproximatix 500.000 hectare de teren agricol anual. 

[28] 

Consumul de produse ecologice defineşte, alături de alte obiceiuri şi activităţi, preocuparea 

noii generaţii de consumatori pentru un stil de viaţă cât mai sănătos. În zilele noastre, foarte multe 

produse alimentare arată la fel, iar multe dintre ele au aproape aceeaşi denumire şi consumatorul 

trebuie să decidă rapid ce produs va cumpăra. Dar, acum, criteriile de decizie nu mai sunt legate 

doar de preţ, ci şi de conţinutul produsului, nemaivorbind de impactul consumului asupra sănătăţii 

individuale şi ambientale, toate acestea fiind posibile şi datorită principalelor „mutaţii” care s-au 

produs în comportamentul noii generaţii de consumatori [11]. 

Numeroase studii efectuate în ţările dezvoltate au arătat că noua generaţie de consumatori 

cuprinde indivizi care sunt mai economi, mai responsabili şi mai exigenţi decât consumatorii 

tradiţionali. [19] În prezent, noua generaţie este din ce în ce mai atentă la toate aspectele pe care le 

implică cumpărarea produselor (de la design, siguranţă, provenienţă, până la impactul economic şi 

social al consumului acestora), prin toate acestea noua generaţie de consumatori devenind mai 

vigilentă şi mai conştientă de capacitatea ei de a influenţa lumea cu alegerile de consum.  

                                                            
1 Masterand, Universitatea „Transilvania”, Brașov, costachesilvia.alexandra@yahoo.com 
2 Masterand, Universitatea „Transilvania”, Brașov, iuliana.coada@yahoo.com 
3 Masterand, Universitatea „Transilvania”, Brașov, dobrescucatalin20@gmail.com 
4 Conf. univ. dr., Universitatea „Transilvania”, Brașov, laura.cismaru@unitbv.ro 
5 Prof. univ. dr., ing., Universitatea „Transilvania”, Brașov, padu@unitbv.ro 



 211 

Începând din anul 2017, Uniunea Europeană desfășoară un program amplu de susținere a 

promovării produselor provenite din micile ferme europene, numai în anul 2018 fiind alocate 179 

de milioane de Euro în acest scop, preconizându-se o creștere pentru anii viitori a finanțării. [4] 

Datorită dorinței tinerei generații de a se hrăni cât mai sănătos, producătorii sunt forțați să 

găsească alternative la tehnicile tradiționale de procesare, în ajutorul acestora intervenind Uniunea 

Europeană care în 1991 adoptă prima lege privind producția ecologică.  

Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2092/91 a prevăzut o definiție legală a producției bio 

prin reguli de producție, cerințele de control, etichetare și regulile de import pentru produsele bio. 

Aceasta a oferit o bază pentru protejarea consumatorilor și a producătorilor bio împotriva creanțelor 

organice false și înșelătoare.  

Această legislație a fost revizuită odată cu adoptarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 

Consiliului în iunie 2007, care prevede în special: 

▪ definirea în continuare a producției ecologice prin descrierea obiectivelor și principiilor sale; 

▪ ameliorarea armonizării normelor de producție ecologică în cadrul Uniunii, prin 

introducerea unui regulament; 

▪ să pună capăt normelor naționale privind produsele de origine animală; 

▪ a introdus posibilitatea unor excepții de la normele aflate sub responsabilitatea statelor 

membre (MS), dar cu restricții stricte și pentru o perioadă limitată de timp; 

▪ a legat sistemul de control ecologic la sistemul oficial de control al alimentelor și hranei 

pentru animale [12]. 

 

2. Preferința Milenialilor pentru consumul de alimente bio 

2.1. Teoria generațiilor – Milenialii 

În prezent, s-ar putea crede că istoria ar putea fi anticipată dacă se va lua în considerare 

teoria unor experți americani care au creionat o ipoteză plauzibilă. Se poate afirma că generațiile nu 

doar că se succed, ci acestea au similitudini cu cele anterioare datorită faptului că ciclul se reia la 

fiecare a patra generație, permițând astfel înțelegerea modului în care se comportă o anumită 

generație. 

Conform psihologilor, comportamentul nostru de bază este, în mare parte, format în 

apropierea vârstei de 5 ani, iar schimbarea ulterioară a acestor atitudini necesită un efort intens. Neil 

Howe și William Strauss, renumiți istorici americani, pornind de la această ipoteză, au concluzionat 

că, deoarece atitudinile noastre se formează în copilărie, atunci și momentul istoric în care ne 

naștem trebuie să joace un rol important în modelarea acestora. Însă, cei doi consideră că în timpul 

primei părți a maturității noastre se trece printr-o a doua perioadă de formare. Supozițiile celor doi 

permit împărțirea populației în grupe de generații formate din persoane care s-au născut în preajma 

aceluiași moment istoric, deci cu experiențe similare și, prin urmare, dezvoltând atitudini similare. 

Strauss și Howe consideră că de-a lungul istoriei umane se succed cicluri care durează 

aproximativ 80 – 90 de ani, desfășurându-se pe tiparul criză – renaștere – criză – renaștere. În 

dinamica schimbării generațiilor, o dată la 20 de ani, membrii fiecărei generații își manifestă 

concomitent credințele și comportamentele diferite [21]. De-a lungul secolului XX, literatura de 

specialitate a schițat diverse profile ale generațiilor, însă, în prezent, cele mai cunoscute sunt 

următoarele patru generații: „Baby Boomers” (data nașterii 1940 – 1960), „X”(data nașterii 1960 – 

1980), „Y” (data nașterii 1980 – 2000) și „Z” (data nașterii 2000 – prezent). 

În marketing, teoria generațiilor este foarte utilă în cadrul procesului de obținere a unui 

profil pentru o anumită categorie de consumatori având loc, astfel, adaptarea strategiilor de 

marketing la profilurile generaționale specifice. 

Din punct de vedere al marketingului sau al științelor comunicării este mai interesant să fie 

studiate în profunzime generațiile care au devenit perfect adaptabile evoluțiilor tehnologice din 

ultimii ani, în acest context regăsindu-se mai ales generația Y, Milenialii, fiind prima generație de 

nativi digitali și principalii consumatori ai prezentului, dar și generația Z. [2] Specialiștii în 
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marketing caută diferite mijloace prin care să satisfacă nevoile și dorințele acestui grup de 

consumatori. Pentru atinge acest scop este necesar ca specialiștii să vorbească limba lor, să ajungă 

la ei, să folosească toate căile de comunicație pe care aceștia le utilizeză, precum și să înțeleagă 

combinația complexă de preferințe și experiențe care îi definește. [14] 

Milenialii sunt cea mai mare generație de la Baby Boomers până în prezent. Sofisticați, 

orientați spre tehnologie, imuni la majoritatea tehninicilor de marketing și vânzări pentru că au fost 

expuși de mici la ele și au evoluat odată cu ele, dintre cele mai educate generații, cu încredere de 

sine sporită, orientați către obiective, creativi. Au copilărit sub atenția părinților, în grupuri sociale 

accesibile ca număr și au avut hobby-uri. 

Sunt mai diverși din punct de vedere rasial sau etnic și sunt mai segmentați ca audiență de 

către stațiile TV, radio sau internet. Nu sunt foarte loiali brandurilor și internetul i-a făcut foarte 

flexibili din punct de vedere al modei, al modului de comunicare și al alegerilor pe care le fac. 

Puține lucruri îi miră și se adaptează repede la schimbările din jurul lor, fie că sunt de mentalitate 

sau de context. Majoritatea  se confruntă cu dificultăți financiare. 

Sunt o provocare pentru marketeri și cel mai dorit segment al populației. Sunt mai uniți ca 

generație și mai dispuși să își facă vocea auzită. 

 

2.2. Milenialii și consumul responsabil 

Hrana este o resursă valoroasă, care trebuie să fie gestionată și consumată cu cea mai mare 

grijă și responsabilitate.  

În momentul actual, dimensiunea traseului parcurs de produsele alimentare din alimentația 

zilnică a unei persoane este foarte important. În acest context, se poate afirma că majoritatea 

alimentelor cu care ne hrănim parcurg o distanță foarte lungă pentru a ajunge la consumatori. 

Fructele și legumele, în special, trebuie să fie colectate înainte de a fi coapte pentru a supraviețui 

călătoriei. Ca urmare, aceste produse sunt mai puțin hrănitoare și mai puțin gustoase, utilizează mai 

mult combustibil și provoacă mai multă poluare față de o producție locală. Însă, nu este întotdeauna 

practic să consumi alimente cultivate local deoarece, în anumite perioade ale anului, acestea se 

găsesc într-o varietate limitată. Pentru acele momente se pot achiziționa alimente cultivate în altă 

parte care să asigure o dietă sănătoasă și echilibrată. 

Milenialii, după cum sunt descriși și în subcapitolul anterior, sunt nativi digitali care au 

crescut odată cu începerea promovării sustenabilității [20, 6], care s-a transformat, în prezent, într-

un megatrend. Ca și consecință, aceștia au o tendința către o alimentație sănătoasă, preferând 

deseori alimentele bio. [3] Cohorta demografică percepe mediul rural ca principal furnizor de 

alimente sănătoase și optează pentru mâncarea realizată din ingrediente a căror proveniență este 

cunoscută, se arată într-un studiu calitativ. Astfel, aceștia au convingerea că susțin comunitatea prin 

cumpărarea de alimente de la piață sau direct din gospodării, acest fapt generând și un sentiment de 

apartenență la grup. 

 Reprezentanții generației Y sunt mult mai atenți la informațiile înscrise pe eticheta 

produselor, în special dacă acestea conțin: E-uri, gluten, aditivi, zaharuri etc. și achiziționează 

alimentele care conving prin informațiile conținute pe etichetă. 

Pentru a evita risipa alimentară, dar și ca urmare a unor convingeri conform cărora a mânca 

este o lipsă de control care generează riscuri, milenialii fac parte dintr-o categorie care consumă 

mai puține produse, dar care par mai sigure, comparativ cu generația anterioară.  

De asemenea, această categorie de consumatori preferă să experimenteze lucruri noi, optând 

pentru meniuri variate, mâncare experimentală sau bucătării internaționale, fiind mereu în căutare 

de ingrediente și noi posibilități de a le combina, aceste activități fiind percepute ca o oportunitate 

de a învăța și de a exersa diferite abilități, ceea ce demonstrează că sunt în trend cu ultimele 

tendințe. 
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3. Marketingul colaborativ în cadrul politicilor europene 

După cum afirmă David K. Williams în articolul Collaborative Marketing Is The Next Big 

Thing, marketingul colaborativ este procesul de aliniere a intereselor, resurselor și a marketingului 

companiei cu cele ale altor companii similare sau complementare pentru a putea crește împreună 

potențialul și influența pe piață [22]. Conceptul permite companiilor complementare să își crească 

considerabil puterea de cumpărare a spațiului de reclamă și implicit dimensiunea publicului către 

care se transmit mesaje promotionale. Mai mult decât atât, și poate cel important, fiecare dintre 

întreprinderile implicate confirmă practic credibilitatea celuilalt prin asocierea făcută. 

În esență, marketingul colaborativ se concentrează pe atragerea clienților, mai degrabă decât 

pe interceptarea acestora cu publicitatea tradițională. El atrage clienții devenind din ce în ce mai 

convenabil lor, în ceea ce privește evaluarea potențialelor produse și servicii noi. În parte, 

programele de marketing colaborativ încearcă să devină mai utile prin mobilizarea departamentelor 

de specialitate relevante pentru a adăuga valoare relației cu clienții. Cercetarea de marketing 

provoacă mantra actuală a "marketingului unu la unu" [18] la oportunitatea "mai mulți la unu", 

conectarea fiecărui client cu cât mai multe entități, inclusiv alți clienți, care ar putea fi necesară  

pentru a maximiza valoarea pentru client. 

În loc să stăpânească clientul, marketingul colaborativ se străduiește să ofere fiecărui client 

percepția că el deține de fapt  producătorul. Pentru a reuși acest fapt, companiile trebuie, de 

asemenea, să stăpânească abilitățile necesare pentru a capta și analiza informații detaliate despre 

clienții individuali. Ajutând la conectarea clienților cu alte entități, comercianții în colaborare 

dezvoltă profiluri mai bogate ale clienților și nevoile acestora și învață mult mai profund și mai 

rapid despre ei decât despre cei tradiționali care se concentrează pe relații înguste "unul la 

unul"[18]. Vestea bună este că platformele și instrumentele cu impact puternic , de la Internet la 

tehnologia serviciilor Web, devin disponibile pentru a ajuta întreprinzătorii să implementeze aceste 

noi programe de marketing și să livreze clienților promisiunea de brand. 

Conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, în 2020, 

România va deveni competitivă la nivel regional şi global, prin inovare alimentată de cercetare-

dezvoltare, generând bunăstare pentru cetăţeni. La baza competitivităţii se află un sistem de inovare 

în care cercetarea-dezvoltarea susţine avansul pe lanţurile globale de valoare adăugată. În acest 

mediu, excelenţa şi spiritul antreprenorial mobilizează o masă critică de operatori. Reperele globale 

de excelenţă impun formarea de parteneriate pe termen lung, între organizaţii de cercetare şi firme, 

şi colaborarea în jurul unor infrastructuri şi programe de cercetare de anvergură internaţională în 

domenii de frontieră ale ştiinţei şi tehnologiei. Creativitatea, potenţată în toate fazele şi formele 

educaţiei, activează antreprenoriatul bazat pe inovare.[ 7, p. 6] 

Exemplele de succes antreprenorial generează modele credibile, care susţin formarea unei 

culturi a inovării şi, în cele din urmă, dezvoltarea unei societăţi pentru care inovarea devine 

principalul factor de creştere a competitivităţii, transformându-se într-un stil de viaţă. Conform 

stategiei, resursele urmează excelența [7, p.8] și încurajează crearea cadrului legal adecvat, inclusiv 

inițiativele de fuzionare a organizațiilor publice.  

După cum au subliniat recent specialiștii europeni, obiectivul acestor acțiuni de informare și 

promovare este de a crește competitivitatea sectorului agricol din Uniune, creând astfel un mediu 

concurențial mai echitabil atât pe piața internă, cât și în țările terțe. Mai exact, acțiunile de 

informare și de promovare ar trebui să vizeze îmbogățirea cunoștințelor consumatorilor privind 

calitatea produselor agricole și a metodelor de producție din Uniune, precum și creșterea gradului 

de sensibilizare și de recunoaștere cu privire la sistemele de calitate ale Uniunii. [13, p. 56]   

Întrucât marketingul colaborativ a cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani în privința 

utilizatorilor și veniturilor, remodelând modul în care sunt furnizate produsele și serviciile și 

concurând cu modelele de afaceri tradiționale în mai multe sectoare, scoate în evidență importanța 

unor competențe și deprinderi adecvate pentru a permite cât mai multor persoane să joace un rol 

activ în aceasță strategie și să își valorifice potențialul. 
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Mai multe sondaje dezvăluie un sprijin și un interes considerabil din partea consumatorilor 

față de marketingul colaborativ [22]. O serie de considerente și motive îi incită pe întreprinzătorii 

noi să participe la acest nou model de afaceri, cum ar fi beneficiile financiare, beneficiile în materie 

de calitate și experiență, precum și impactul social pozitiv. Potrivit Eurobarometrului [23], 42% 

dintre consumatori consideră serviciile marketingului colaborativ mai convenabile și 33% apreciază 

faptul că sunt gratuite. 

Bazate pe inovare, noile stategii au un potențial semnificativ de a contribui la competitivitate 

și la creșterea economică. Marketingul colaborativ înregistrează o creștere rapidă, câștigând cote de 

piață importante în anumite sectoare, printre care cel alimentar ocupă unul dintre cele mai 

însemnate locuri. 

Dincolo de aspectul publicitar ar acestui tip de marketing, companiile pot implementa 

programe comune de training, licitații online comune, evenimente etc. Există, de asemenea, tactici 

care implică utilizarea la comun a acelorași canale de comunicare: pagini în social media, grupuri, 

un blog comun etc. Privit din perspectivă, personalizarea interacțiunilor se presupune că 

promovează o mai mare loialitate față de clienți și o mai bună rentabilitate a investițiilor de 

marketing. 

 

4. Susținerea producătorilor de alimente bio dintr-o euroregiune prin intermediul unei 

strategii de marketing colaborativ 

4.1. Euroregiunea – structură-suport pentru producătorii de produse bio 

Într-o definiție se precizează că euroregiunile pot fi identificate ca structuri teritoriale create 

în scopul intensificării cooperării interregionale și transfrontaliere, prin realizarea unui spațiu 

coerent de dezvoltare economică, științifică , socială și culturală. Putem remarca faptul că obiectivul 

de bază este acela de a crea un sistem transfrontalier funcțional pe diferite domenii de activitate 

juxtapuse sau integrate. [5,8] 

Ideea de euroregiune s-a născut şi dezvoltat în Europa de Vest după cel de-al doilea război 

mondial, iar liderii Europei postbelice au înţeles cât se poate de clar necesitatea de a transpune 

spiritul de cooperare, buna vecinătate şi respect reciproc, la nivelul indivizilor şi al comunităţilor 

locale. [17] Pe lângă rolul important avut în promovarea cooperării şi încrederii reciproce, 

euroregiunile au servit şi ca mijloace pentru dezvoltarea economică şi cooperarea în Europa 

Occidentală. [1] 

Printre avantajele acestor forme de organizare au fost enumerate: stimularea resurselor 

umane și materiale din anumite zone care, altfel, ar rămâne neutilizate; reducerea sărăciei; 

reducerea disparităților economice; creșterea calității vieții populațiilor locale; intensificarea 

colaborării între actorii locali etc. [25] 

Scopurile și obiectivele euroregiunilor pot fi caracterizate printr-o mare diversitate 

tipologică determinată de conținut, actori și acțiuni, toate acestea stând la baza rezultatelor 

activităților acestora. În general, obiectivele de bază ale euroregiunilor vizează promovarea 

înțelegerii și a cooperării la toate nivelele și sub toate formele, a culturii și în egală măsură, a 

cooperării la nivel economic. Fiecare euroregiune își stabilește propriile obiective, care în cea mai 

mare parte sunt în strânsă legătură cu obiectivele pe care le stabilește Comunitatea Europeană prin 

politica regională a acesteia. Toate scopurile și obiectivele euroregiunilor țin seamă de o serie de 

factori dintre care cei mai importanți sunt cei geografici, culturali, economici, etc.  

Recent s-a susținut că în euroregiuni este nevoie de o concentrare asupra planificării comune 

pentru a putea fi dezvoltat și promovat în mod corespunzător consumul și producerea de alimente 

bio. 
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4.2. Conceperea unei strategii de marketing colaborativ pentru producătorii de produse 

bio dintr-o euroregiune 

Marketingul colaborativ se bazează, în principal, pe relația producător-consumator. Cele 

două categorii amintite anterior au nevoie de informații actualizate, atât pentru planificarea afacerii 

în cazul producătorilor, cât și pentru a satisface nevoia unei alimentații sănătoase în rândul 

consumatorilor. Prezenta lucrare cercetează posibilități de implementare a unor strategii de tip 

câștig-câștig pentru consumatorii și producătorii de alimente bio dintr-o euroregiune, bazate pe 

initiative de marketing colaborativ. 

În prezent, consumatorii au mai multe opțiuni de produse și servicii decât oricând, dar sunt 

tot mai nemulțumiți, optând continuu pentru diversificarea acestora. Producătorii investesc într-o 

varietate mai mare de produse, dar care sunt mai puțin capabile să se diferențieze. Având în vedere 

obiectivul proiectului, se propune ca strategia de marketing colaborativ pentru producătorii de 

produse bio dintr-o euroregiune să pună accent atât pe promovarea produselor, cât și pentru 

satisfacerea nevoilor consumatorilor. În contextual prezentei lucrări, această strategie se adresează 

milenialilor ca și principali consumatori, deoarece ei sunt în continuă căutare de experiențe noi. În 

mod evident, este mult mai efficient să existe un public-țintă pentru ca acest marketing să 

funcționeze la scară înaltă. În acest context se propune creearea unei platforme online care oferă 

diferite informații consumatorilor, dar și o multitudine de avantaje atât pentru aceștia, cât și pentru 

întreprinzători ce vor fi detaliate ulterior. Într-o comunitate virtuală, caracteristica site-ului web este 

un fel de valoare percepută de client. Cu caracteristici proeminente, comunitatea virtuală poate 

atrage și încuraja utilizatorii să se conecteze în mod repetat, să se bucure de serviciile pe care le 

oferă și să participe la activități. Din punctul de vedere al procesării informației, atracția vizuală 

poate provoca o atenție deosebită milenialilor care își doresc să fie satisfăcuți de ceea ce văd, exact 

ca un reflex condiționat. Un site foarte atrăgător poate evoca memoria mai detaliată a clientului, 

ceea ce are un impact asupra experienței cognitive. 

Pe lângă informațiile privind caracteristicile intrinsece ale produselor agricole și alimentare 

ale Uniunii, printre acțiunile eligibile se pot număra mesaje ușor de înțeles de către consumatori, 

care se concentrează, între altele, asupra nutriției, gustului, tradiției, diversității și culturii. [13, p. 

57] 

Creșterea și crearea de valoare au devenit temele dominante pentru întreprinzători. 

Semnificația valorii și procesul de creare a valorii se schimbă rapid de la o viziune centrată pe 

produse și întreprinderi către experiențele personalizate ale consumatorilor. Consumatorii informați, 

conectați în rețea, împuterniciți și activi colaborează din ce în ce mai mult cu producătorii. 

Interacțiunea dintre producător și consumator devine locașul creării valorii și extracției ei. Pe 

măsură ce se schimbă valoarea experiențelor, piața devine un forum pentru conversații și 

interacțiuni între consumatori, comunități de consum și întreprinderi. Acesta este dialogul, accesul, 

transparența și înțelegerea beneficiilor riscului care sunt esențiale pentru următoarea practică de 

creare a valorii. [15] 

Din ce în ce mai mulți întreprinzători organizează activități de co-creare în comunitatea 

virtuală pentru a permite clienților să participe la obținerea de noi produse sau la un nou proces de 

dezvoltare a serviciilor. Implicați în aceste activități, clienții, obțin o valoare de experiență, ceea ce 

le poate face să aibă sentimentul de realizare. Se examinează  relația dintre experiența de co-creație, 

comportamentul cetățeniei și impactul caracteristicilor site-ului, precum și participarea clienților la 

experiența de co-creație. Bazat pe cercetările anterioare, studiul construiește modelul ecuației 

structurale și efectuează analize empirice. Rezultatele arată că indicii relevanți privind afecțiunea 

caracteristicilor site-ului și participarea clienților au un impact pozitiv asupra a trei dimensiuni ale 

experienței, iar indicii relevanți pentru sarcini au o influență pozitivă asupra experienței hedonice și 

a experienței sociale. Cele două dimensiuni ale experienței de co-creație au un impact pozitiv 

semnificativ asupra comportamentelor cetățenești și au un efect de mediere. [27] 
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Strategia încurajează la organizarea unor evenimente lunare, create pentru toți ce urmăresc 

platforma web, unde simplii consumatori sau antreprenori noi pe piață pot veni să-și expună ideile, 

să își promoveze micile afaceri, rezumând astfel motivația pentru co-crearea de produse  sau pur și 

simplu să afle informații despre produsele bio prezentate pe platformă. Unora le place să își 

demostreze abilitățile în materie de creare a valorii pentru a fi apreciați de cei din jur. Alții vor să 

adapteze un produs la propriul lor stil de viață. Uneori, milenialii urmăresc recompensa în bani pe 

care producătorii o oferă pentru efortul de co-creație. [9]. Clienții vin cu concepte de design 

personalizate sau îmbunătățite, pe baza nevoilor individuale sau a experienței produsului. Autorii 

Prahalad și Ramaswamy susțin în cartea The Future of Competition [15] că rolurile consumatorilor 

se schimbă. Consumatorii mileniali nu mai sunt niște indivizi izolați, ci mai degrabă, conectați unul 

cu celălalt. În luarea deciziilor, ei nu mai sunt în necunoștință de cauză, ci informați. Atenția le este 

captată în mod plăcut și în cadrul vizitelor la locațiile producătorilor, unde pot asista la procesele de 

obținere a produselor bio, confirmându-le faptul că produsele sunt în conformitate cu datele înscrise 

pe platforma web. Produsul nu mai este reprezentat de bunuri sau servicii, ci de trăirile, emoțiile și 

sentimentele cu care rămâne consumatorul după ce este implicat direct. Ei nu mai sunt pasivi, ci 

activi în a oferi companiilor un feedback util. Produsele sunt doar un artefact în jurul căruia sunt 

create experiențe individuale convingătoare. Consumatorii aduc în mod voluntar beneficii pentru 

întreprinzători, ceea ce îi determină să gestioneze comportamentul clienților în comunitatea virtuală 

și să dezvolte relația cu ei. 

La aceste târguri au loc atât degustări, cât și prelucrarea produselor în vederea obținerii unor 

preparate culinare de către organizatori împreună cu participanții. Aceste inițiative vor contribui la 

satisfacerea nevoilor milenialilor de a încerca noi experiențe, de a dobândi abilități noi, de a fi 

implicați. Mereu în trend cu ultimile tendințe, dorind o alimentație cât mai sănătoasă, sunt axați pe 

produsele bio, deoarece aduc sănătății numeroase beneficii, având o valoare nutritrivă ridicată și 

care nu conțin organisme modificate genetic. 

Spre deosebire de producția de masă, unde este foarte simplu să se folosească pesticide, în 

cazul agriculturii bio este mult mai complicată îndepărtarea buruienilor, a dăunătorilor, folosirea 

ierbicidelor sau a insecticidelor naturale, fără adaos chimic. Demn de luat în seamă este și faptul că 

banii cheltuiți în plus pe alimente bio sunt bani economisiți prin creșterea imunității și pentru o 

alimentație sănătoasă, iar pe cei din generația Y nu îi deranjează acest lucru, știind că totul este în 

avantajul lor. 

Prin promovarea site-ului web, consumatorii pot face cumpărături online, pot oferi un 

feedback instant, sunt satisfăcuți de faptul că sunt mai informați și că le este mult mai comod, 

diminuând astfel reducerea duratei alocate cumpărăturilor. [24, p. 86-92] 

Studiile anterioare au arătat că o bună experiență comunitară poate conduce la formarea unei 

atitudini pozitive a clienților față de produse și companii (Nambisan & Baron, 2009). În mod 

similar, dar diferit, studiul a demonstrat efectul pozitiv al experienței de co-creație asupra 

comportamentului clientului. [10] 

Pentru a-i ajuta pe producători, specialiștii în marketing le pun la dispoziție diferite 

instrumente prin care aceștia să satisfacă atât dorințele, dar și nevoile generației Y. De asemenea, 

specialiștii, consideră că este necesar ca producătorii să folosească un limbaj adecvat acestei 

generații, precum și metode prin care milenialii să se identifice și care să le satisfacă preferințele, 

dobândind astfel noi experiențe, oferindu-le astfel micilor producători o creștere profitabilă a 

veniturilor. 
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Abstract 

With an ageing population and strong competitive pressures from globalization, Europe's future economic 

growth and jobs will increasingly have to come from innovation in products, services and business models. Process 

innovation he was and remains a solution to the major challenges of society. At present, both a disruption of the 

classical world economy and the emergence of a new economy based on innovation and knowledge policy, capable of 

contributing to the resolution of the economic and financial crisis. Its inability to create new revolutionary new 

products and the delay in other dimensions of technical progress is not due to errors in politics, but is a specific 

property of the deeply rooted economic system. The Euroregions and cross-border areas must be responsive and define 

the rules of the game in order to create a prosperous innovation climate. 

Key words: economic systems, transition, innovative process, innovation performance, economic and social 

development 

 

Termenul „inovare”, în sens larg, înglobează toate ideile noi care generează valoare. 

Dezvoltându-ne capacitatea de inovare, putem construi viitorul aşa cum ni-l dorim. Prin urmare, 

inovarea înseamnă noi surse de creştere. inovaţii au devenit actuale pentru a forma economia 

naţională şi în contextul necesităţii adaptării societăţii noastre la proiectul său de dezvoltare, rămâne 

de determinat doar principiile, caracteristicile şi impactul lui la dezvoltarea economiei competitive. 

O percepţie foarte răspândită asupra inovaţiei este cea care se referă la soluţii tehnologice avansate, 

oferite prin utilizarea celor mai recente cunoştinţe. Asemenea inovaţii sunt, cu deosebire, privite a fi 

rezultatul forţei de muncă înalt calificate şi întreprinderilor cu intensitate semnificativă în domeniul 

cercetării-dezvoltării, având legături strânse cu cele mai importante centre de excelenţă din lumea 

ştiinţifică.  

În opinia autorului, procesul inovaţional a devenit un generator al creşterii economice 

durabile şi al societăţii moderne cât la nivel naţional, atât şi mondial. În special, acesta constituie un 

factor-cheie de succes şi prezintă un avantaj decisiv în concurenţa internaţională, asigurând astfel 

creşterea şi dezvoltarea. În aceste condiţii autorul este de părere, că eficientizarea dezvoltării şi 

difuzării a procesului inovaţional este indispensabil asigurării competitivităţii economice durabile şi 

în acest sens cercetarea interdependenţei dintre întreprinderea inovatoare şi piaţa serviciilor 

financiare este de o actualitate majoră. Aşadar, inovarea în economia mondială contemporană 

reprezintă o nouă paradigmă care dă răspunsul strategic evoluţiilor ameninţărilor şi oportunităţilor 

mediului de dezvoltare durabilă economico-socială a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere. 

Rolul inovaţiei în dezvoltarea durabilă a economiei este foarte important, cuprinzând şi cele 

inovaţii care nu sunt realizate în sfera high-tech. De aceea, inovaţia nu cuprinde numai produsele 

sau procesele noi, dar şi cele îmbunătăţite rezultate inclusiv din aşa numitele sectoare low-tech, a 

căror efecte economico-sociale cumulative sunt la fel de importante [Christensen, C. M. & Raynor, 

M. E., 2003]. Autorul consideră, că ieşirea treptată din criza financiară şi nevoia de a răspunde 

provocărilor globale au făcut ca inovarea să devină mai importantă ca niciodată. Problemele legate 

de schimbările climatice, securitatea alimentară şi energetică, sănătate şi îmbătrânirea populaţiei în 

cadrul euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere pot fi soluţionate prin intermediul inovării. 

                                                            
1 Conf. univ. dr., cercet., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Chișinău, Republica Moldova, 

aliona.daniliuc@yandex.com 
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În cursul ultimilor 20 de ani, politica UE în materie de inovare a dus la obţinerea unor 

rezultate remarcabile şi la îmbunătăţirea continuă a performanţelor europene în acest domeniu. 

Totuşi, lumea se schimbă rapid, pentru că aceasta este însăşi natura inovării, iar Comisia s-a pregătit 

elaborând, în cadrul Strategiei Europa 2020, propunerea privind „O Uniune a inovării”. Iniţiativa 

pune accent pe inovare, ca mijloc de a aborda provocările sociale majore identificate în cadrul 

Strategiei Europa 2020, propune lărgirea sensului acestui concept şi invită toate regiunile şi părţile 

interesate să se implice în procesul de inovare. Principalele obiective sunt următoarele: 

1) consolidarea bazei de cunoştinţe a Europei şi limitarea fragmentării - prin promovarea 

excelenţei în educaţie şi dezvoltarea competenţelor, crearea Spaţiului European de Cercetare şi 

susţinerea Institutului European de Inovare şi Tehnologie. Potrivit unui studiu recent, dacă UE ar 

investi 3% din PIB în cercetare şi dezvoltare, aşa cum şi-a propus, s-ar putea crea 3,7 milioane de 

locuri de muncă, iar PIB-ul anual ar putea creşte cu până la 795 de miliarde de euro până în 2025; 

2) transformarea ideilor bune în produse vandabile - prin ameliorarea accesului la finanţare al 

companiilor inovatoare, crearea unei pieţe unice a inovării, promovarea deschiderii şi exploatarea 

potenţialului creativ al Europei; 

3) eliminarea disparităţilor sociale şi geografice - prin extinderea, la nivel european, a 

beneficiilor inovării, punând accent pe specializare inteligentă şi pe încurajarea inovării în domeniul 

public şi social; 

4) Punerea în comun a resurselor pentru a realiza progrese majore - prin lansarea de iniţiative 

specifice, numite „parteneriate europene pentru inovare”, care îşi propun să îndepărteze toate 

obstacolele existente la nivelul cererii şi ofertei şi să facă în aşa fel încât cetăţenii europeni să 

beneficieze cât mai curând de avantajele inovării [Daniliuc A., ș.a., 2017]. 

O imagine sumară a performanței în materie de inovare este furnizată de indexul rezumat al 

inovației, un indicator compozit obținut printr-o agregare adecvată a indicatorilor 24 IUS (vezi 

Figura 1).  
Figura 1. Performanțe inovaționale ale statelor membre UE 

 
Sursa: Datele Biroului de statistică ai Republicii Moldova 

Creșterea performanței în materie de inovare a fost calculată pentru fiecare țară, iar pentru 

UE27 se utilizează date pe o perioadă de ultimii cinci ani (martie 2013 – martie 2018). Toate țările, 

cu excepția Luxemburgului și a Regatului Unit, arată o îmbunătățire absolută a performanței 

inovării în timp, Bulgaria și Estonia au înregistrat cea mai rapidă creștere a performanței (vezi 

Figura 2). 

Vorbind de sfera inovării a Republicii Moldova, în opinia autorului, aceasta reprezintă 

nucleul schimbărilor structurale în orice sistem economic, iar caracteristicile acestei sfere determină 

viteza şi calitatea transformărilor economice [Daniliuc A., 2018]. 

În Republica Moldova a fost elaborată Strategia în domeniul inovării pentru anii 2012-2020, 

scopul căreia este de a defini viziunea, obiectivele şi măsurile ce urmează a fi realizate pentru a crea 

un mediu inovaţional în Republica Moldova, propice creării, diseminării şi implementării 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
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inovaţiilor, atât la nivel de produse, cât şi procese, în toate domeniile activității economice [MO al 

RM, 2011]. La elaborarea documentului şi la discuţiile publice ulterioare asupra acesteia au 

participat reprezentanţii ministerelor, Academiei de Ştiinţe, reprezentanţii societăţii civile. Strategia 

dată a fost elaborată în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al 

Republicii Moldova, dar şi în contextul elaborării strategiei naţionale „Moldova  2020” şi stabileşte 

principiile, obiectivele, priorităţile şi măsurile necesare pentru edificarea unei economii bazate pe 

inovaţie [MO al RM, 2004]. Aceasta constituie un document de viziune și analiză pe termen mediu 

asupra sistemului de inovare al Republicii Moldova şi evaluează situaţia actuală şi  potenţialul de 

dezvoltare în sfera inovării prin analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi riscurilor; 

identifica priorităţile strategice în sfera de inovare, precum şi sectoarele-cheie ale economiei 

naţionale care necesită activităţi inovaţionale; defineşte măsurile necesare de a fi realizate în 

vederea facilitării dezvoltării inovaţionale a Republicii Moldova. 
Figura 2. Average annual growth in innovation performance 

 
Sursa: www.proinno-europe.eu 

Republica Moldova, fiind în proces de aderare la Uniunea europeană, de aceea strategia în 

domeniul inovării asigură armonizarea, coerenţa şi complementaritatea politicilor naţionale cu cele 

comunitare. Totodată, strategia dată susţine necesitatea definirii strategiilor şi politicilor naţionale 

reieşind din particularităţile Republicii Moldova. Faţă de mediul de cercetare sunt multe aşteptări, 

atât din partea guvernării, cât şi din partea societăţii civile, iar discuţiile din ultimul timp doar 

subliniază acest fapt. Finanţările raportate la PIB majorate semnificativ după 2014 au condiţionat 

aşteptări din partea societăţii faţă de mediul de cercetare. Mai mult ca atât - în ultimul timp, se 

poartă discuţii foarte aprinse, se fac studii diferite privind gestionarea cercetării şi efectelor acesteia. 

Societatea doreşte un rezultat semnificativ, în termeni cât mai restrânși.  

Autorul consideră că, societatea autohtonă are un nivel de percepţie foarte înalt asupra 

inovaţiilor. Tehnologiile noi sunt acceptate uşor, fiind utilizate în viaţa cotidiană. La moment, 

utilizând în marea majoritate produse noi de import, cetăţenii Republicii Moldova aşteaptă aceleaşi 

efecte şi de la producătorii autohtoni. În acelaşi timp, aşteptările sunt şi în domeniul apariţiei de noi 

capacităţi de producere, de locuri de muncă, de îmbunătăţire a calităţii vieţii la general. Creşterea 

durabilă economico-socială a economiei inovaţionale a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere 

este asigurată prin dezvoltarea afacerilor inovaţionale prin intermediul tehnologiilor noi, a 

produselor şi serviciilor inovaţionali. Pentru accelerarea creşterii acesteia este necesară identificarea 

priorităţilor cu potenţial de creştere economica rapidă şi concentrarea eforturilor de stimulare a 

dezvoltării acestor sectoare. Factorii decisivi pentru creşterea economică se consideră ştiinţa şi 

inovarea, fiind elemente principale în strategia şi politica de stat pentru fiecare ţară [MO al RM, 

2009]. 

La baza dezvoltării economiei inovaţionale, în special a selectării sectoarelor prioritare, se 

consideră următorii principii [INCE, 2017]: 
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▪ sectorul este asigurat cu cea mai importantă componentă – competenţa umană sau această 

componenţă poate fi rapid dezvoltată; 

▪ în ţară există tradiţii locale, unice în regiune sau lume, ce creează o oportunitate istorică de 

explorare; 

▪ există un trend ascendent global care poate fi utilizat sau la care se poate de raliat cu efort de 

pregătire minim. 

Starea reală a economiei autohtone reflectă eficienţa joasă a activităţii inovaţionale: a scăzut 

nivelul producerii naţionale şi toţi indicatorii de formare-utilizare a invenţiilor, se reduce numărul 

elaborărilor tehnico-ştiinţifice de formare a unor materiale noi, utilaje performante, modele de 

tehnică nouă. În  perioada anilor 2012-2017 în Moldova a urmat reducerea volumului proiectelor şi 

lucrărilor tehnologice, lucrărilor de executare a mostrelor tehnologice de la 36,6% din numărul total 

de elaborări la 20,1%. Procesele de îmbătrânire au atins baza materială a întreprinderilor autohtone 

de cercetări ştiinţifice, nivelul critic au atins şi fondurile fixe industriale - uzura acestora 

actualmente constituie peste 50%, inclusiv partea activă – peste 60%. Renovarea fondurilor fixe 

derulează lent, cu 3-4% anual [www.statistica.md].  

Tot în anii 2012-2017, numărul organizaţiilor de cercetare a scăzut de la 83 la 68 de unităţi, 

iar numărul de specialişti-cercetători, care efectuează activităţi de C&D, au scăzut cu 35%. Daune 

considerabile au fost aduse ştiinţei şi cercetării, lipsind acestea de funcţie importantă aplicativă – 

adaptare la nevoile şi capacităţile de producţie [Daniliuc A., 2018].  

Actualmente, sistemul de inovare al Republicii Moldova include instituţii specializate, cum 

ar fi instituţiile de cercetare, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT), Agenţia de Stat 

pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), parcuri şi incubatoare ştiinţifice inovaţionale, universităţi, 

care sunt la o etapă incipientă de dezvoltare, ducând lipsa elementelor esenţiale ale unui sistem 

inovaţional modern. Sistemul dat este compus din 51 de instituţii de cercetare acreditate: 12 sunt 

universităţi, 20 – instituţii de profil (agricol – 7; medicină – 10; socio-uman – 3, TIC - 1) şi 19 

membri instituţionali - institute ale AŞM. Instituţiile date realizează activităţi de cercetare, accesând 

programele de finanţare ale cercetării administrate de către AŞM.  

Autorul consideră, că performanţa inovaţională a Republicii Moldova în comparaţie cu țările 

UE este cu mult mai mică decât media pe UE, care este indicată în ino-barometrul european. Dar şi 

capacitatea inovaţională al agenţilor economici din Moldova la fel este joasă, legăturile dintre 

firmele inovative, în special IMM-urile, practic lipsesc. De aceea, impactul inovaţional asupra 

economiei naţionale este mic, iar Moldova înregistrează un nivel foarte jos a personalului angajat în 

producere cu intensitate tehnologică înaltă, aceasta fiind valabil şi pentru capitolul exporturi. 

În anul 2013, de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Economie, Finanţe şi 

Statistică, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi Direcţia Integrare Europeană şi 

Cooperare Internaţională, în scopul prosperării sistemului economic autohton prin dezvoltarea 

antreprenorialului inovaţional, a fost elaborată Concepţia de dezvoltare a antreprenorialului 

inovaţional în Republica Moldova [INCE, 2017]. Aceasta stabileşte obiectivele, direcţiile şi căile de 

dezvoltare a antreprenorialului inovaţional autohton, conţine principiile şi mecanismele de 

implementare ale acesteia, asigurând în rezultat condiţii favorabile pentru dezvoltarea subiecţilor 

business-ului inovaţional mic şi mijlociu. Concepţia dată face parte din priorităţile dezvoltării 

economico-sociale pe termen lung, reflectate în Programul Guvernului Republicii Moldova 

„Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”. Concepţia dată are ca scop formularea 

obiectivelor activităţii inovaţionale în Republica Moldova, identificarea metodelor şi mecanismelor 

de atingere ale acestor obiective, considerând principiile de dezvoltare ale societăţii Republicii 

Moldova, formulate in diferite documente de politici, potenţialul existent în ţară (valori, tradiţii, 

resurse), realităţile, cerinţele şi provocările economiei globale bazată pe competitivitatea, 

competenţă şi capacităţi de dezvoltare. 

Activităţile de transfer tehnologic, cu sprijinul de stat se înfiripează doar în 2007, cu 

înfiinţarea în Republica Moldova a Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) [3]. 
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Finanţarea activităţilor inovatoare în ţara noastră la moment este foarte modestă, îndreptată la 

sprijinirea întreprinderilor mici, oferindu-le suport financiar şi servicii de consultanţă. Iar, începând 

cu anul 2008, statul a sporit alocările pentru ştiinţă şi inovare. Potenţialul intelectual al ştiinţei şi a 

sectorului de inovare autohton (cercetătorii, inventatorii, inginerii, angajaţii serviciilor de brevetare 

etc.), într-o mare măsură nu au cerere, ceea ce duce la degradarea sa rapidă. Nivelul de culturi a 

inovării în întreaga ţară este extrem de scăzut, atât în producţie şi servicii, precum şi instituţiile de 

cercetare. 

Cheltuieli financiare pentru activităţi inovative în anii 2012-2013 au constituit 0,18-0,22% 

din PIB; în 2014 – 0,37%; în 2015 – 0,46%; în 2016 – 0,65%; în 2017 – 0,7%. Autorul consideră, 

că acestea sunt insuficiente pentru o activitate inovatoare eficientă, însă, din 2016 finanţarea ştiinţei 

s-a diminuat cu 0,5%, în 2017 – 0,53% din PIB [INCE, 2017]. Dacă cheltuielile alocate dezvoltării 

ştiinţei şi susţinerii inovaţiei în sectorul real vor rămâne la acest nivel scăzut, proiectat pentru 2017 

de 1% din PIB, situaţia poate fi deplorabilă. În opinia autorului, cu aceste fonduri modeste 

construcţia unei economii inovatoare este amânată pentru o lungă perioadă de timp şi acum este 

necesar de a menţine cel puţin cantitatea planificată de finanţare pentru ştiinţă. 
Tabelul 1. Analiza SWOT a sistemului inovaţional a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere 

Puncte forte 

» O reţea de organizaţii de cercetare şi inovare care 

dispune de o anumită experienţă în domeniu şi de 

potenţial uman calificat; 

» Un sistem de management al proprietăţii intelectuale 

care este în dezvoltare continuă; 

» În institutele academice autohtone şi universităţi sunt 

parcuri si incubatoare ştiinţifice cu persoane 

responsabile de inovare şi internaţionalizare; 

» O generaţie tânără inventivă şi orientată spre tot ce 

este nou; 

» Cooperarea la sistemul inovaţional cât la nivel  de 

CSI, atât şi a UE; 

» Brevete la nivel mediu european, anual înregistrate 

în domeniul cercetării şi inovării; 

» Inventatori remarcabili, posesori de menţiuni la 

saloanele internaţionale de invenţii; 

» Nivel de internaţionalizare a cercetării relativ înalt; 

» Aderarea în viitorul apropiat la PC7 în calitate de 

membru asociat, cu drepturi depline; 

» Apariţia companiilor (în special cu capital străin) 

care introduc inovaţii pe piaţa RM 

 

Puncte slabe 

» Absentă politicilor de stimulare a sectorului de 

cercetare şi inovare, infrastructura inovaţională fiind în 

stare incipientă; 

» Legislaţia autohtonă nu dispune de stimulare 

insuficientă a activităţilor de cercetare şi inovare şi nu 

este prevăzută reglementarea juridică a capitalului de 

risc; 

» Obligaţiunile neonorate de către stat privind alocarea 

facilităţilor fiscale rezidenţilor; 

» Insuficienţa finanţării cadrului ştiinţifico-

inovaţional, transferului tehnologic şi creării 

infrastructurii inovaţionale, cu toate că în Codul cu 

privire la Ştiinţă şi Inovare creşterea acestei a fost 

prevăzută; 

» Sectorul de producere autohton are o capacitate 

slabă de absorbţie a inovaţiilor tehnologice; 

» Corelarea slabă între mediul de cercetare şi cel de 

afaceri, lipsa stimulărilor spre implementarea 

rezultatelor obţinute;  

» Inexistenţa statisticilor oficiale privind activitatea de 

inovare; 

» Nivelul slab al sistemului educaţional în vederea 

instruirii şi formării continue a specialiştilor în  

managementul inovării, în protecţia, evaluarea şi 

marketingul obiectelor de proprietate intelectuală 

Oportunităţi 

» Tendinţa crescătoare al cererii de inovaţie la nivel 

mondial; 

» Aplicarea politicilor de vecinătate şi mecanismelor 

UE privind dezvoltarea inovării şi afacerilor 

inovaţionale la nivel republican; 

» Creşterea numărului proiectelor din domeniul 

inovării la nivel de stat  şi a altor facilităţi pentru 

companiile inovaţionale; 

» Stabilirea relaţiilor de cooperare interstatală şi 

crearea condiţiilor de stimulare a inovaţiilor; 

» Perfecţionarea culturii inovaţionale prin educaţie şi 

conexiunea tot mai strânsă dintre cercetare şi firme; 

» Ameliorarea legislaţiei cu privire la activitatea  

IMM-uri, elaborarea, după necesitate, actelor legislative 

Riscuri 

» Desfăşurarea unor activităţi tradiţionale, care sunt 

defavorabile celor inovaţionale; 

» Legislaţia existentă în formă de proiect nu asigură 

pregătirea unui potenţial uman competent şi concurent 

pe piaţa inovaţională globală; 

» Exodul continuu a specialiştilor calificaţi din sfera 

cercetării-inovării peste hotare şi în alte domenii de 

activitate; 

» Număr insuficient al personalului calificat pentru 

dezvoltarea eficientă a afacerilor cu intensitate 

tehnologică înaltă; 

» Finanţarea insuficientă a activităţii de cercetare-

inovare, lipsa stimulentelor a cercetătorilordin cauza 

posibilităţilor reduse;  
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noi la acest subiect, inclusiv şi Codul Educaţiei » Impactul nesemnificativ al cercetării şi inovării 

asupra economiei naţionale şi societăţii 

Sursa: Elaborat de autor 

Până la momentul actual, în Republica Moldova, activităţile de inovare nu au avut o 

susţinere reală în cadrul politicilor guvernamentale. Cu toate că se declară necesitatea de a dezvolta 

o economie bazată pe cunoaştere, finanţarea cercetării se micşorează în ultimii 2 ani consecutiv, iar 

alte activităţi în domeniul inovării nu sunt prevăzute în documentele de politici de stat. Totuşi, este 

bucurător faptul că prin decizia de a formula o strategie în domeniul inovării, guvernul arată un 

interes faţă de acest domeniu [Daniliuc A., 2018].  

În tabelul 1 autorul prezentă analiza SWOT a sistemului de inovare a euroregiunilor și a 

zonelor transfrontaliere. 

În concluzie, în urma celor spuse mai sus şi în baza surselor, studiate la acest subiect, 

autorul a ajuns la concluzie că obiectivul general al dezvoltării politicii inovaţionale a 

euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere constă în asigurarea unei creşteri economice bazate pe 

producerea de produse şi servicii noi, inovaţii cu o baza tehnologică şi ştiinţifică, care le asigură 

avantaje concurenţiale pe piaţă. Dezvoltarea economiei inovaţionale, după părerea autorului, poate 

avea următoare obiective specifice: 

▪ atractivitatea euroregiunilor și zonelor transfrontaliere din punct de vedere investiţional și al 

nivelului de trai; 

▪ dezvoltarea durabilă economico-socială, bazându-se pe o strategie eficientă de creare şi 

aplicare a cunoştinţelor şi implementare a inovaţiilor; 

▪ asigurarea unei creşteri semnificative a valorii adăugate, asigurată de către afacerile 

inovaţionale, majorând bunăstarea poporului; 

▪ crearea condiţiilor pentru dezvoltarea afacerilor prin utilizarea potenţialului ştiinţific şi 

tehnologic, consolidând populaţia în jurul unei idei globale; 

▪ elaborarea şi implementarea afacerilor inovaţionale în diferite sectoare ale economiei, astfel 

încât cota produsului inovaţional să asigure o creştere accelerată a PIB-ului cu o valoare similară 

mediei europene şi dezvoltarea capacității umane şi de management a afacerilor inovaţionale; 

▪ crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea antreprenorialului inovaţional, după cum 

consideră autorul, poate determina o creştere economico-socială, bazata pe cunoaştere, asigurând 

durabilitatea acestei creşteri. Drept subiecţi ai antreprenorialului inovaţional autohton sunt 

considerate întreprinderile şi organizaţiile angajate în activităţi inovaţionale. Altfel spus, subiecţi ai 

activităţii inovaţionale sunt persoanele fizice şi juridice, implicate direct în crearea, implementarea 

şi diseminarea inovaţiilor, inclusiv: organizaţiile ştiinţifice de cercetare, întreprinderile mici şi 

mijlocii inovaţionale, întreprinderile industriale, ce elaborează şi produc produse noi, întreprinderile 

şi organizaţii cu infrastructura inovaţională, precum şi alţi subiecţi ai proceselor inovaţionale; 

▪ euroregiunile și zonele transfrontaliere trebuie să-şi accelereze investiţiile în cercetare şi 

inovare. Așa, în raport cu PIB-ul, în Japonia sau în Coreea de Sud întreprinderile investesc de două 

ori mai mult decât in Europa; 

▪ investiţiile în inovare trebuie să fie mai „inteligente”. Ţările cu cele mai bune performanţe în 

materie de inovare şi-au concentrat investiţiile asupra unei strategii de specializare inteligente, care 

combină politicile de stimulare a ofertei (cum sunt: subvenţiile publice pentru învăţământul 

superior, cercetarea şi dezvoltarea în sectorul întreprinderilor, capitalul de risc şi infrastructurile 

ştiinţifice şi tehnologice) şi politicile de stimulare a cererii (cum sunt: achiziţiile publice de produse 

inovatoare, standardizarea, bazată pe performanţe şi reglementarea pro-concurenţială a pieţelor 

produselor); 

▪ integrarea şi internaţionalizarea cercetării duce la creşterea randamentului investiţiilor. 

Internaţionalizarea şi producţia eficienţă de excelenţă ştiinţifică se consolidează reciproc. Fluxurile 

de cunoştinţe din interiorul Europei (respectiv fluxurile de studenţi, cooperarea în materie de co-

publicaţii şi co-brevete) constituie un atu important şi urmează să fie îmbunătăţite ulterior, ca 
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urmare a finalizării Spaţiului European de Cercetare. Aceste fluxuri sunt însă concentrate într-un 

număr restrâns de ţări vest-europene. 
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Abstract 

A country's health policy is closely related to a multitude of factors, but mainly its funding depends on the 

national budget. Concerning oral health, national and international studies identify the pressing problems for 

Romanian oral health system: under funding, lack of prevention and health promotion programs in rural communities, 

reduced number of dentists, increased prevalence of oral diseases, especially for socially disadvantaged groups. 

In this context, the World Health Organization highlights that strategies to improve the health of a population 

should take into account the following aspects: increasing the addressability of the population to dental offices by 

supporting their financing by the state, improving health policies for children and elderly, implementing of national 

screening programs for the detection of serious illnesses and the support of medical research. 

Key words: oral health, Word Health Organization, strategies for oral health 

 

1. Introducere 

Starea de sănătate a populaţiei este un fenomen complex care exprimă caracteristicile 

sănătăţii membrilor unei colectivităţi privite în ansamblu, ţinând cont de o serie de determinanţi 

biologici, sociali si economici.   

Sănătatea și asigurarea acesteia au devenit priorități în cadrul strategiilor tuturor statelor. 

Cercetǎrile din domeniul interacțiunilor dintre sectoarele economic și de sănătate au fost mereu 

considerate drept o preocupare majoră a guvernelor europene, în special ȋn lumina ultimelor 

decenii, specialiștii ocupȃndu-se cu precǎdere de investigarea efectelor finanțării sectorului de 

asigurǎri de sănătate asupra economiilor naționale [Văidean V.L., 2015]. 

Cheltuielile cu asistenţa medicală sunt reflectate de nivelul de dezvoltare al  ţării  respective, 

dovadă fiind faptul că ţările sărace care au cel mai mic nivel al cheltuielilor cu sănătatea pe cap de 

locuitor, au valori reduse ale indicatorilor stării de sănătate ai populaţiei.  

În ceea ce priveşte sănătatea orală, datele statistice internaţionale evidenţiază aceeaşi  

tendinţă, prevalenţa afecţiunilor orale, caria dentară, boala parodontală şi cancerul oral fiind mult 

mai mare în ţările care se confruntă cu multiple probleme sociale şi economice [Patel R, 2012]. În 

plus, asistăm în ultima perioadă şi la apariţia unor probleme majore ale îngrijirii sănătăţii, 

dependente de unele aspecte economice, cum este criză financiară, de managementul neperformant, 

de creşterea costurilor datorită accentuării factorilor de risc. 

 

2. Politica de sănătate  din România 

Schimbările politice și economice continue din ultimii 26 de ani, au făcut ca sistemul de 

sănătate din România să prezinte o serie de sincope majore și să nu răspundă într-o măsură 

corespunzătoare nevoilor existente. Reforma permanentă a sistemului de sănătate nu a produs 

rezultatele așteptate din cauza finanţării reduse, managementului deficitar, corupţiei, calităţii 

serviciilor etc. Nivelul stării de sănătate a populaţiei se situează cu mult sub cel al ţărilor din vestul 

Europei în special datorită diferențelor de ordin cultural si socio-economic . 
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În privinţa politicii de sănătate, după cum afirmă autorii raportului  România, Starea de fapt 

în asigurările de sănătate, sistemul de asigurări sociale de sănătate din România a făcut progrese 

importante în ultimii 15 ani. Serviciile medicale sunt la parametrii mult superiori şi în evoluţie 

continuă, comparativ cu sfârşitul anilor 1990. Criza financiară din anii 2009 - 2011 a obligat 

autorităţile din domeniu la măsuri de control al costurilor, care au avut adesea consecinţe 

neintenţionate [Raportul Alianţa pentru Romania, 2014].Cu  toate acestaea, reforma sistemului 

sanitar nu a fost destul de eficientă, pentru ca de 15 ani indicatorii ne plaseaza pe ultimul loc în 

Europa şi faţă de ţările Uniunii Europene, iar conform criteriilor  acestui raport, din 191 de ţări şi 

teritorii analizate de OMS suntem pe locul 111 la performanţa nivelului de sănătate (între 

Micronezia şi Uzbekistan), iar în privinţa performanţei globale pe locul 99 (între Benin, Nauru şi 

Saint Kitts dupa care urmeaza Republica Moldova). În această perioadă de timp indicatorii stării de 

sănătate nu prezintă semne credibile de redresare [Precupeţu I & Pop EC, 2017]. 

Conform acelorasi autori, accesul la serviciile medicale este problematic şi marcat de 

inegalităţi pe medii de rezidenţă, la nivel teritorial şi între diferite grupuri sociale. Acoperirea 

populaţiei prin sistemul asigurărilor de sănătate, măsurată prin ponderea asiguraţilor/persoanelor 

beneficiare ale pachetelor de servicii medicale înscrise pe listele medicilor de familie, a fost în anul 

2016 de 77,7%, cu 85,8% în urban şi 65,6% în rural.Alte cercetari demonstrează că cele mai 

vulnerabile categorii sunt săracii, persoanele de peste 60 de ani din mediul rural şi o parte din 

populaţia roma. 

Accesul la tehnologiile de vârf diferenţiaza foarte mult ţările în toate zonele delimitate de 

OMS, sugerând, fie o subutilizare din cauza costurilor, fie o suprautilizare care în unele ţări are 

aspectul unei epidemii. 

 

3. Politica de sănătate orală din România 

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 [Institutul Naţional de Statistică, 2018]. 

Dacă ne raportăm la ţările din Uniunea Europeană, situaţia din tabelul 1 se prezintă în felul 

următor : densitatea cea mai mare se întâlneşte în Grecia, cu 12,8 de medici la 10.000 locuitori, iar 

valori mici se întâlnesc în Olanda, 5,1, Marea Britanie, 5,3, Polonia, 3,2 [Eurostat, 2015].  
Tabel 1. Numărul de dentişti din Uniunea Europeană 

Ţara Nr. dentişti Densitate /10.000 locuitori 

Belgia 7869 7,1 

Bulgaria 6750 9,2 

Republic 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 

Suedia 7604 8 

Marea Britanie 33654 5,3 

Sursa: Eurostat, 2015 

Conform raportului The State of Oral Health in 2012, România este pe ultimele locuri din 

Europa în ceea ce priveste bugetul alocat sănătăţii orale (tabel 2). Procentul din PIB destinat 
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costurilor sănătăţii orale pentru anul 2012, a variat de la 0,03 în Malta, 0,07 Bulgaria, până la 24,09 

în Germania, în România, acesta fiind doar de 0,37 [Patel R, 2012]. 
Tabel 2. Procentul alocat din  PIB pentru asigurările de sănătate orală 

Ţara Procent din PIB 

Austria 1,77 

Belgia 2,15 

Bulgaria 0,07 

Republic cehă 0,48 

Danemarca 0,95 

Grecia 2,91 

Spania 5,01 

Franţa 10,57 

Ungaria 0,18 

România 0,37 

Olanda 3,48 

Italia 15,16 

Suedia 2,86 

Marea Britanie 10,24 

Sursa: The State of Oral Health in Europe, 2012 

Şi în privinţa sănătăţii orale exista inegalităţi şi grupuri vulnerabile, determinate, fie de 

aspecte pecuniare, fie de lipsa cabinetelor dentare din zona de reşedinţă.  

Centrul pentru monitorizarea politicilor publice subliniază problemele cu care se confruntă 

la ora actuală sistemul da sănătate din Romania sunt: 

▪ subfinanțarea sistemului de sănătate orală; 

▪ procentul cheltuielilor pentru asistența medicală stomatologică din totalul celor alocate 

asistenței medicale reprezintă 0.37%, fiind insuficiente pentru nevoile existente; 

▪ numărul cabinetelor medicale stomatologice care au contracte cu CAS pentru decontarea 

cheltuielilor este redus (22%) în special datorită sumelor foarte mici primite (media fiind de 2000 

lei/lună) și a numeroaselor proceduri birocratice; 

▪ accesul la servicii stomatologice este extrem de redus pentru persoanele din mediul rural, 

unde se găsesc aproximativ 13% din numărul cabinetelor stomatologice; 

▪ numărul insuficient de medici stomatologi raportat la media europeană, respectiv 63,72 la 

100.000 de locuitori față de 107,55 la 100.000 de locuitori în Uniunea Europeană; 

▪ accesul persoanelor dezavantajate la servicii stomatologice este redus datorită costurilor 

ridicate ale acestor servicii; 

▪ lipsa unor standarde de cost real realizate pe baza informaţiilor din piaţă şi nu pe baza unor 

indici artificiali sau al unor informaţii parţiale; 

▪ lipsa unui program naţional de prevenţie în domeniul sănătăţii orale adresat copiilor; 

▪ lipsa unui program naţional de informare, conştientizare şi culegere date reale cu privire la 

sănătatea orală în România [Centrul pentru Monitorizarea politicilor publice, 2016]. 

 

4. Politica de sănătate orală a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, aproximativ jumătate din populaţia 

lumii nu are acces la servicii esențiale de sănătate. Accesul la servicii esenţiale de sănătate de 

calitate şi la protecţie financiară în procesul de accesare a acestor servicii îmbunătăţesc sănătatea 

populaţiei, cresc speranţa de viaţă, protejează ţările de apariţia unor epidemii, reduc sărăcia şi riscul 

de foamete, creează locuri de muncă, susţin creşterea economică şi egalitatea de gen [Petersen PE 

&Yamamoto T, 2005]. 
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Strategiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind reforma în sistemul sanitar cuprind o 

serie de acţiuni care ar putea determina ameliorarea stării de sănătate orală prin: 

▪ îmbunătăţirea stării de sănătate generală a populaţiei; 

▪ accesul echitabil al populaţiei defavorizate la serviciile de sănătate; 

▪ distribuţia echilibrată a medicilor în teritoriu; 

▪ alocarea optimă a fondurilor colectate în raport cu nevoile sociale; 

▪ creşterea eficienţei programelor naţionale gratuite; 

▪ dezvoltarea infrastructurii care deserveşte asistenţa medical; 

▪ elaborarea unor politici de sănătate pe baza dovezilor ştiinţifice; 

▪ stimularea dezvoltării carierei profesionale în domeniul medical.  

O altă direcţie a politicii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii  de referă la grupurile 

populaţionale vulnerabile, cărora ar trebui să li se adreseze în mod expres campaniile privind 

sănătatea orală:  

▪ copiii de vârstă şcolară şi tinerii; 

▪ vârstnicii. 

Copilăria şi adolescenţa reprezintă anii de formare a comportamentelor, inclusiv cele 

privind sănătatea orală.Şcolile pot oferi un mediu propice pentru promovarea sănătăţii orale, de 

exemplu: accesul la apă potabilă poate permite desfăşurarea programelor de igienă generală şi orală 

iar  un mediu fizic sigur în şcoli poate contribui la reducerea riscului de accidente şi traumatisme 

dentare. 

Un alt aspect important se referă la patologia orală infantilă, deoarece, majoritatea 

afecţiunilor orale, o dată apărute, sunt ireversibile şi durează întreaga viaţă. 

În acest context, politicile şcolare şi educaţia pentru sănătate sunt esenţiale pentru 

dobândirea comportamentelor sănătoase şi controlul factorilor de risc (aportul de alimente şi băuturi 

dulci, tutun şi alcool), iar şcolile pot oferi o platformă pentru furnizarea îngrijirilor de sănătate orală 

- servicii de prevenire şi curative.  

Conform Raportului din 2012 a Institutului de Sănătate Publică Bucureşti: “Cea mai la 

îndemână măsură de îmbunătăţire a stării de sănătate orală a copiilor este educaţia pentru sănătate 

făcută de către specialişti în instituţiile de învăţământ. Aceasta se recomandă a fi însoţită de 

însuşirea unor tehinici de igienă orală corectă şi de controlul acesteia. Comportamentele copiilor şi 

adolescenţilor privitor la alimentaţie şi fumat trebuie, la rândul lor, modificate, prin conştientizarea 

efectului benefic al consumului de fructe, legume, produse lactate şi efectului contrar al fumatului, 

consumului de dulciuri, consumului de băuturi carbogazoase  [Institutul Naţional de Sănătate 

Publică Bucureşti, 2012]”. Obiectivele OMS privind sănătatea orală a copiilor pentru anul 2025 este 

un deziderat major, care nu poate fi atins de multe dintre ţările aflate în curs de dezvoltare şi cele 

sărace (tabel 3). 
Tabelul 3. Obiectivele OMS pentru anii 2000, 2010 şi 2025 

Vârsta 2000 2010 2025 

5-6 ani 50% dinţi indemni  90% dinţi indemni 90% dinţi indemni 

12 ani CAO maxim 3  CAO maxim 2 CAO maxim 1 

 

18-20 ani 

 

85% cu arcade integre 

75% fără carii 

75% fără afecţiuni 

parodontale 

90% fără carii 

90% fără afecţiuni 

parodontale 

75% din populaţia  tânără să aibă suficiente cunoştinţe privind etiologia şi prevenirea afecţiunilor oro-

dentare, pentru a-şi stabili singură un diagnostic precum şi atitudinea preventivă 

Evidenţa computerizată a datelor epidemiologice 

În privinţa celei de-a doua categorii, vârstnicii, se poate afirma faptul că la această categorie 

populaţională, afecţiunile orale sunt de obicei progresive şi cumulative. Procesul de îmbătrânire 

determină, fie direct sau indirect, riscul de boli orale, agravate de o stare generală de sănătate 

precară sau de bolile cronice.  
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La această categorie de subiecţi, îngrijirile în sănătatea orală reprezintă o provocare şi 

datorită unor condiţii asociate întâlnite: schimbarea statutului dentiţiei; prevalenţa crescută a cariilor 

netratate; igienă orală deficitară; pierderea dinţilor şi funcţionarea orală limitată;proteze dentare; 

cancer oral şi leziuni ale mucoaselor orale; xerostomie;durere şi disconfort cranio-faciale [Special 

Eurobarometer 330. Oral Health, 2009-2010].  

Barierele în îngrijirea sănătăţii orale în rândul persoanelor vârstnice sunt considerabile: 

mobilitate afectată, acces dificil în special al celor ce locuiesc în zone rurale cu transport public 

deficitar, servicii de sănătate orală şi îngrijiri la domiciliu indisponibile [WHO, 2018]. 

 

5. Concluzii 

Toate studiile şi rapoartele evidenţiază, pe lângă o prevalenţă crescută a afecţiunilor orale, şi 

o politică deficitară în acest domeniu. Îmbunătățirea politicilor publice în ceea ce priveşte sănătatea 

orală a populaţiei presupune ca decidentul politic să urmărească mai multe aspecte: în primul rând 

este nevoie de identificarea corectă a problemelor şi apoi a soluţiilor de creştere a sănătăţii orale a 

populaţiei, prin realizarea de programe de screening pentru afecţiunile orale, urmate de  realizarea 

de campanii de prevenţie, precum şi de o alocare bugetară adecvată. Continuarea acestei 

subfinanţări va adânci problemele de sănătate orală ale persoanelor din grupurile dezavantajate. 

Experţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii încurajează ţările să aloce fonduri suficiente 

pentru sănătatea orală, să integreze programele de sănătate orală în cele destinate prevenirii bolilor 

cronice şi să finanţeze  proiecte de  cercetare în acest domeniu.  
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Abstract 

Bankruptcy is an inevitable phenomenon of any modern market that uses insolvency as a market instrument of 

capital market redistribution and reflects the objective processes of structural reorganization of the economy. This 

approach has led to the need to investigate the issues of overcoming the default and bankruptcy of businesses, namely 

anti-crisis management. One of the main problems today is the creation and application of such organizational methods 

and technologies that would provide not only a way out of the crisis and bankruptcy of a significant part of the domestic 

enterprises but also the financial recovery and their prosperity. 

Key words: phenomenon, management, methods, organizational, bankruptcy 

JEL: G320, G322 

 

1. Introducere 

Economia României are oportunități de dezvoltare rapidă și eficientă a diverselor ramuri ale 

producției sociale. Cu toate acestea, în ultimul timp, în pofida succeselor evidente ale dezvoltării 

economice a țării în ansamblu, economia întreprinderilor autohtone se caracterizează prin 

ambiguitatea și incertitudinea tendințelor de dezvoltare. Bineînțeles, problemele economice actuale 

au forme specifice de manifestare. Însă, după cum arată practica mondială, falimentul este un 

fenomen inevitabil al oricărei piețe moderne care folosește insolvabilitatea ca instrument de piață de 

redistribuirea capitalului și reflectă procesele obiective de reorganizare structurală a economiei. 

Această abordare a determinat necesitatea de a investiga aspectele problematice de depășire a 

incapacității de plată și falimentului întreprinderilor, și anume gestionarea anticriză. 

Una dintre principalele probleme astăzi este crearea și aplicareaa unor astfel de metode 

organizaționale și tehnologii, care ar oferi nu numai o cale de ieșire din criză și din starea de 

faliment a unei părți semnificative a întreprinderilorautohtone, dar, de asemenea, redresarea 

financiară și prosperitatea acestora. În practică, putem observa existența multiplelor concepte și 

definiții cu privire la faliment, utilizate de specialiști.  

 

2. Insolvenţa – minimizată prin gestionarea eficientă a situaţiilor de criză 

De referință pentru întreaga doctrină în materie insolvabilitate (faliment), sunt lucrările 

savantului Turcu Ion, dedicate atât aspectelor generale a insolvenței, cât și aspectelor de procedură 

în particular. Astfel, se afirmă că, insolvabilitatea urmează a fi delimitată de noțiunea de 

incapacitate de plată și cea de refuz de plată. În opinia acestuia, insolvabilitatea exprimă 

dezechilibrul financiar al patrimoniului debitorului, caracterizat prin preponderența pasivului față de 

active [4]. 

Insolvenţa sau incapacitatea de plata intervine în momentul, în care debitorul nu are 

lichidităţi suficiente necesare achitării datoriilor. Procedura de insolvenţă se poate etapiza în funcţie 

de activităţile specifice fiecărei perioade de desfăşurare, după cum urmează: 

1) perioada de observaţie – este prima etapa cuprinsă de la data deschiderii procedurii şi până 

la confirmarea planului de reorganizare judiciară; 

2) reorganizarea judiciară, care reprezintă etapa ce se aplică debitorului, în vederea achitării 

datoriilor acestuia, conform unui plan de reorganizare ce poate să prevadă, împreună sauseparate: 

restructurarea operaţional sau/ şi financiară a debitorului; restructurarea corporativă prin 
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modificarea structurii de capital şi restrângerea activităţii prin lichidarea unor bunuri din averea 

debitorului; 

3) procedura falimentului, în care are loc lichidarea averii debitorului în scopul acoperirii 

obligaţiilor fiind urmată de radiereadebitorului în registrul în care este înmatriculat. 

Este de menţionat că, în situaţie de insolvabilitate, este oportun să se intervină prin gestiunea 

anticriză. Domeniul managementului anticriză cuprinde gestiunea întreprinderii în condiţii de criză 

generală a economiei şi în situaţie de insolvabilitate, inclusiv şi în situaţie de criză în cadrul 

procedurilor judiciare de insolvabilitate. 

Cu toate acestea, o astfel de interpretare a esenței managementului anticriză slăbește 

orientare sa preventivă și profilactică. Problema examinării managementului anticriză ca proces de 

prevenire a crizei rămâne nerezolvată. De aceea, în sistemul de gestionare anticriză, o atenție 

deosebită trebuie să se acorde pregătirii pre-criză a întreprinderilor, activității profilactice 

deneadmitere a crizei. În contextul cercetărilor noastre şi în baza analizei bibliografice, putem defini 

managementul anticriză cagestiunea în condiţiile crizei cu scopullichidării companiei pentru 

preîntâmpinareafalimentului în baza analizei situaţiei create [1]. 

Astfel, punerea în aplicare a unui set de proceduri anticriză, identificarea tuturor factorilor, 

și anume pregătirea pre-criză, va permitere de a reduce probabilitatea apariției situațiilor de criză, a 

insolvabilităţii și a falimentului, sporind astfel eficiența activității întreprinderilor și a economiei în 

ansamblu. Cea mai eficientă metodă de identificare a riscului de insolvabilitate a întreprinderilor 

este analiza multifactorială. 

Analiza multifactorială este o metodă a statisticii multidimensionale utilizată în cercetarea 

variabilelor factoriale interdependentecu scopulidentificării factorilor ascunși de observația directă. 

Factorul este cauza, forța motrice a unuiproces, fenomen care determină caracteristicile sale sau 

părțile saleseparate. 

Pentru a identifica și a realiza legitatea falimentului întreprinderilor, în opinia noastră, este 

necesar, în primul rând, să structurăm datele colectate.Structurarea ne permite orientarea explicită 

într-o mare varietate de factori: pe de o parte, să atribuim factorii la un anumit grup (clasă) și, pe de 

altă parte, să formăm de sine stătător „imaginile” factorilor necesari, numărul cărora poate fi 

necunoscut în prealabil; analiza structurii sistemului studiat este o etapă necesară proiectării de 

cercetare.În continuare, cu ajutorul analizei multifactoriale, stabilim interconexiunile schimbării 

unor variabile cu modificarea altor variabile,precum și determinăm măsurile (ponderile factoriale, 

coeficienți ponderali) ale acestor relații și identificăm principalii factori care stau la baza 

schimbărilor menționate. 

Analiza multifactorială este în special productivăla acele etape ale cercetării științifice, când 

avem nevoie de a identifica orice legități în domeniul cercetat. Analiza multifactorialăservește ca 

prelucrare statistică a datelor inițiale pentru generalizarea acestora, dar șica metoda de confirmare a 

ipotezelor științifice. Este important de a detecta în timp util fenomenul economic primar, care 

semnalizează despre apariția primelor semne ale unei posibile schimbări în starea actuală a firmei. 

Deoarece atât mediul extern, cât și cel intern al companiei sunt dinamice, fenomenele primare 

specificate pot apărea practic în orice moment. Prin urmare, cel mai important principiu al 

managementului strategic anticriză este starea de așteptare permanentă a semnalelor unei crize 

iminente (simptomelor unei crize) și o reacție imediată la aceste semnale.  

Situația de criză se caracterizează prin următorii factori principali: 

▪ existența unei amenințări la adresa obiectivelor și valorilor cu prioritate ridicată; 

▪ efectul de surpriză pentru persoanele responsabilede depășirea crizei; 

▪ lipsa acută de timp pentru a reacționa la amenințare.  

Este necesar să indicăm doi factori tipologici ai crizelor: 

1) „cunoscut-necunoscut” – probleme și incidente, care pot apărea datorită naturii și 

specificității activității firmei. În cazurile de genul se cunoaște că se poate produce o criză, dar nu se 

știe dacă aceasta va avea loc și, dacă da, când; 
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2) „necunoscut-necunoscut” – situații (catastrofe, accidente, etc.) pe care nimeni nu le poate 

prevedea. 

Clasificarea suplimentară a situațiilor de criză la nivel de companie face posibilă distingerea 

între: 

▪ crizele strategice legate de încălcări radicale ale activităților de producție și de 

comercializare normale pe baza potențialului tehnologic existent, așa-numitele crize de declin; 

▪ crizele ca eșecuri în atingerea anumitor obiective specifice ale funcționării firmei (vânzări, 

rentabilitate, produse noi etc.), așa-numitele crize de creștere; 

▪ crizele precum falimentul și pierderea completă a capacității de a supraviețui într-o situație 

instabilă, așa-numitele crize de lichidare.  

Într-o formă generalizată, printre sursele apariției factorilor de criză putem distinge: 

▪ naturale; 

▪ ecologice; 

▪ de producție și tehnice; 

▪ financiar-economice; 

▪ social-psihologice; 

▪ politice [3]. 

Relația dintre factorii interni și cei externi este evidentă. Ele nu pot fi privite în mod izolat 

unii de ceilalți. Succesele și eșecurile activității întreprinderii trebuie privite ca interacțiunea unui șir 

de factori: externi (asupra cărora întreprinderea nu poate influența deloc sau influența poate fi 

slabă), interni (de regulă, aceștia depind de organizarea activității întreprinderii însăși). Capacitatea 

entităţii economice de a se adapta la schimbarea factorilor tehnologici, economici și sociali este o 

garanție nu doar a supraviețuirii, ci și a prosperității acesteia. 

La factorii externi care exercită o influență puternică asupra activității întreprinderii se 

referă: 

▪ dimensiunea și structura nevoilor populației; 

▪ nivelul veniturilor și economiilor populației și, prin urmare, puterea sa de cumpărare 

(acestea pot include nivelul prețurilor și posibilitatea obținerii creditului de consum, ce într-un mod 

semnificativ influențează asupra activității antreprenoriale); 

▪ stabilitatea politică și orientarea politicii interne; 

▪ dezvoltarea științei și tehnicii, care determină toate componentele procesului de producție a 

mărfii și competitivității sale; 

▪ nivelul culturii manifestat în obiceiurile și normele consumului, preferințele unor bunuri și 

atitudinea negativă față de altele; 

▪ concurența internațională [2.]. 

Firmele străine în unele cazuri câștigă datorită resurselor ieftine, inclusiv forței de muncă 

ieftină, iar în altele – datorită tehnologiilor mai avansate. Adâncimea stării de criză și durata 

perioadei în care aceasta se produce depinde de: corelația dintre cantitatea și forța fenomenelor 

economice primare; numărul și gradul de influență al factorilor mediului extern și intern; 

intensitatea procesului de apariție a fenomenelor economice intermediare; corelația și forțele 

fenomenelor intermediare pentru fiecare factor al stării firmei; importanța fiecărui factor al stării 

firmei concret pentru o anumită firmă și o anumită ramură a economiei naționale. Simptom al crizei 

reprezintă o manifestare externă primară a fenomenelor de criză. Simptomele se manifestă în 

valorile indicatorilor și în tendințele schimbărilor acestora, care caracterizează starea întreprinderii.  

La acești indicatori se referă: a) suma profitului; b) valoarea costurilor, rentabilitatea; c) 

nivelul de eficiență a utilizării activelor fixe ale întreprinderii, productivitatea muncii; d) fluctuația 

de cadre, etc.Factori interni care determină dezvoltarea întreprinderii și sunt rezultatul activității 

sale sunt numeroși. În general, ele pot fi reprezentate de patru grupuri: strategia întreprinderii; 
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principiile activității sale; resursele și utilizarea acestora; calitatea și nivelul de marketing. La rândul 

lor, toate grupurile enumerate includ zeci, dacă nu sute, de factori specifici care acționează într-un 

anumit mod asupra fiecărei întreprinderi. 

În general, motivele insolvabilității sunt scăderea sau creșterea insuficientă a veniturilor. 

Încetinirea ritmului de creștere a veniturilor sau scăderea sa absolută se observă la: 

▪ stocarea de mărfuri, atunci când piața reduce cererea la bunuri din cauza calității sale 

nesatisfăcătoare, a prețului ridicat sau scăderii cererii pentru acestea; 

▪ nerambursarea crescândă a plăților pentru produsele expediate, atunci când întreprinderea 

lucrează cu un cumpărător necorespunzător sau nu este liberă în alegerea celui potrivit; 

▪ restrângerea pieței prin limitarea accesului la aceasta prin introducerea de interdicții, cote, 

bariere vamale etc.; sporirea în devansare a obligațiilor. 

Ritmul accelerat de creștere a obligațiilor se observă în cazurile în care: 

▪ întreprinderea realizează investiții financiare ineficiente pe termen lung (investiții de 

capital), care nu sunt însoțite de o creștere corespunzătoare a veniturilor; 

▪ întreprinderea încarcă producția cu rezerve de surplus, care nu sporesc volumul de producție 

și veniturile; 

▪ întreprinderea își mărește fondurile care la calculare, practic nu au legătură cu veniturile; 

Unul dintre cele mai evidente motive, care trebuie subliniat în mod special, la părerea 

autorului, este faptul că întreprinderea suferă pierderi. Apariția unor pierderi la întreprindere sunt 

cauzate de organizarea nesatisfăcătoare a activității pe piață, incapacitatea bunurilor de a concura cu 

succes cu alte bunuri de pe piață, reînnoirea întârziată a gamei de producție comercială. O creștere 

bruscă a nivelului costului de producție și de distribuție a bunurilorpoate fi cauzată de o mulțime de 

motive, începând cu o structură rațională de management, personal de conducere suboptimal, 

aplicarea de tehnologii, mijloace și obiecte de muncă costisitoare, etc. Pierderea nivelului de cultură 

a producției și a culturii întreprinderii în general, include componența personalului calificat, nivelul 

tehnic de producție, atmosfera psihologică a personalului de conducere și a întregului colectiv al 

întreprinderii, încrederea sa în munca eficientă. 

 

3. Concluzii 

Este practic imposibil de a determina toate variantele posibile de factori unei crizei posibile, 

deoarece varietatea circumstanțelor care formează starea mediului extern și intern al întreprinderii, 

nu pot fi luate în considerare. Astfel, analiza oportună și calitativă a factorilor unei posibile crize 

este sarcina principală a managementului întreprinderii. Studiul a confirmat necesitatea 

determinăriiîn timp utila fenomenului economic primar, care semnalizează despreapariția primelor 

factori ai unei posibile modificări în starea actuală a firmei.Deoarece și mediul extern, și cel intern 

al companiei sunt dinamice, fenomene primare specificate pot apărea practic în orice moment. Prin 

urmare, cel mai important principiu al managementului strategic anticriză este starea de analiză 

permanentă a factorilor crizei iminente, adică simptomelor unei crize și o reacție imediată la aceste 

semnale. 
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Abstract 

The current dynamics of economic processes denotes the increasing importance of trade in the Republic of 

Moldova and the world, in the context of the signing in 2014 of the Free Trade Agreement with the European Union 

and, in particular, of the intensification of the trade relations with Romania. Successful merchandising ensures the 

efficiency of the business. In order to ensure the efficiency of the respective activity, it is necessary to carry out a 

profound analysis of its commercial activity. For this purpose, a powerful tool is the ABC and XYZ analysis. 

Key words: business objectives, firm performance, size, diversification, scope 

JEL: L21, L25 

 

1. Introducere 

Cariba Agro SRL este una dintre societățile comerciale pe piața produselor alimentare din 

Moldova. Compania a fost creată in anul 2000. Pe durata dezvoltării sale, Cariba Agro SRL oferă 

pe piață produse de înaltă calitate ale producătorilor străini din Ucraina, Finlanda, Danemarca, 

Bulgaria, România, Slovacia, Lituania și Polonia. 

Compania în activitatea sa se bazează pe câteva principii esențiale:  

▪ asigurarea calității înalte a produselor, 

▪ aprovizionarea eficientă cu sortimentul necesar de produse, 

▪ deservirea eficientă a clienților. 

În tabelul 1 este reflectată analiza SWOT a companiei. 

În concluzie, administrația trebuie să valorifice la maximum oportunitățile pentru a 

minimiza punctele slabe și riscurile potențiale. 

 

2. Repere generale ale activității comerciale a firmei 

La întreprinderile comerciale are loc finalizarea circuitului resurselor investite în mărfurile 

produse, respectiv are loc transformarea valorii-marfă în valoare-bani. Deci se crează baza 

economică pentru reproducție.  

Prețul în cadrul companiei analizate este stabilit în funcție de media adaosului pentru acest 

tip de produs, nivelul prețurilor concurenților (în cel mai bun caz), experiența profesională a 

managerilor, partenerilor și încercărilor de a vinde la un preț mai mare. Formarea prețurilor, 

respectiv adaosul comercial necesită o analiză continuă în aspectul pozițiilor sortimentale, 

elementelor de cost, cifrei de afaceri a unui produs specific din gama sortimentală, capacității 

monetare, condițiilor și termenelor de depozitare etc.  

 

                                                            
1 Ec. dr., Institutul de Formare Continuă, Chișinău, Republica Moldova, gamanale@mail.ru 
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Tabelul 1. Analiza SWOT a Cariba Agro SRL 
 Puncte tari (S) Puncte slabe (W) 

M
ed

iu
l 

in
te

rn
 » Experiența pe pieță; 

» Parteneriatele stabilite cu furnizorii care 

oferă bunuri în condiții avantajoase pentru 

companie; 

» Gama largă de produse; 

» Nivelul înalt al deservirii cumpărătorilor 

» Studierea insuficientă a pieței 

» Lipsa comunicațiilor eficiente, a informării 

continue a lucrătorilor despre rezultatele 

muncii lor, feed-back defectuos; 

» Fluctuația vizibilă a cadrelor. 

 Oportunități (O) Amenințări (T) 

M
ed

iu
l 

ex
te

rn
 » Atragerea unor noi consumatori; 

» Sporirea nivelului de calificare al 

angajaților; 

» Aplicarea instrumentelor contemporane de 

comercializare a produselor 

» Veniturile scăzute ale populației și reducerea 

lor în urma crizei continue din sectorul real al 

economiei, precum și datorită reducerii 

transferurilor bănești de peste hotare; 

» Expunerea înaltă la schimbările de ordin 

legislativ; 

» Intensificarea pozițiilor concurenților firmei 

Sursa: Elaborat de autor 

În rezultatul activității companiei, sortimentul s-a modoficat continuu și a crescut. 

Majoritatea pozițiilor sortimentale nu se rețineau mai mult de o rotație. Pozițiile sortimentale 

neschimbate rămân cele de forță care aduc întreprinderii partea cea mai mare din profitul încasat. 

În tabelul 2 vom precăuta modificarea numărului de poziții din sortiment. 
Tabelul 2. Evoluția numărului mediu de produse în sortimentul  Cariba-Agro S.R.L. pentru prima jumătate a 

anului 2018 
 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie 

Numărul de grupe de produse 

(lărgimea gamei de produse) 

26 40 42 47 53 51 

Numărul de poziții de mărfuri 

(lungimea gamei de produse) 

93 166 204 261 287 264 

Sursa: Elaborat de autor în baza documentelor interne ale companiei 

La o analiză mai atentă a sortimentului, se poate identifica grupul cel mai stabil de produse: 

carne file, produse din carne, ketchup, sos, ulei, maioneză, ceai, suc, apă, pui, conserve alimentare, 

sfeclă roșie, ardei, gem, compot, fructe uscate, țigări, chipsuri, cereale, ciocolată etc.  

Cu toate că sortimentul a cescut continuu de la începutul anului, aceasta s-a răsfrâns într-o 

măsură mică asupra volumului de vânzări și a stocurilor de mărfuri. Creșterea cea mai mare a 

sortimentului se atestă la sfârșitul lunii ianuarie. Un sortiment mai larg este mai atractiv pentru 

cumpărători. 

Căutarea furnizorilor și organizarea achizițiilor este în responsabilitatea a doi manageri. 

Pentru identificarea acestora se utilizează atât surse externe, și cât și interne de informare. În acest 

scop se utilizează publicații, internet, directoare și așa mai departe. Pentru produsul dorit sunt 

determinate prețurile de la diferiți furnizori. În conformitate cu calitatea mărfurilor, distanța până la 

furnizor etc. sunt selectați cei mai avantajoși. Apoi are loc studierea pieței de desfacere pentru acest 

produs, ofertele, existente pe piață. În rezultat este determinat prețul admisibil pe piață. 

În cazul în care adaosul comercial probabil pentru acest produs, relevă despre succesul unei 

astfel de tranzacții, se negociază cu furnizorii cele mai bune condiții posibile reflectate în 

contractele semnate de părți. Următorul pas constă în transportarea mărfurilor la depozit. În cazul în 

care marfa este imposibil de livrat cu transportul existent, atunci managerul solicită o mașină de la 

companiile de transport. 

În cazul în care furnizorul oferă transportarea mărfurilor, atunci următorul pas este 

recepționarea acestora. După descărcarea mărfurilor, are loc verificarea lor documental în privința 

corespunderii calității și cantității mărfurilor. În cazul lipsurilor sau nerespectării calității mărfurilor, 

cumpărătorului are dreptul să refuze marfa și să o returneze furnizorului. Dacă numai o parte din 

marfă este deteriorată, atunci se întocmește actul de recepție al mărfii. Furnizorul trebuie în 

termenul stabilit în contract să înlocuiască mărfurile defecte sau să returneze banii. 
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Atunci când se discută condițiile contractului, este de mare importanță modalitatea și 

calendarul de plată a mărfurilor. Aici, ambele părți au propriile lor interese. Furnizorului îi este 

convenabilă plata în avans pentru mărfurile livrate, deoarece garantează primirea banilor. 

Cumpărătorul se angajează să ia bunurile cu plata amânată sau consignație. În acest caz, banii se 

plătesc furnizorului pe măsura vânzarii mărfurilor. Prin urmare, nu este nevoie de mijloace 

circulante, dreptul de proprietate al bunurilor nu se transmite și nu se plătește impozitul pe 

proprietate, bunurile pot fi returnate. 

În funcție de metoda de plată, prețul mărfurilor poate varia. Acesta ia în considerare riscul 

de neplată, utilizarea creditului pe termen lung (comercial sau de bancar) și așa mai departe. De 

aceea, pentru întreprinderea comercială, uneori este mai avantajos să se ia bunurile preplătite, dar 

mai ieftin decât pe lot (consignație), dar mai scumpe. 

La achizițiile constante, riscul de neplată este redus, apare probabilitatea de desfacere, în 

mod regulat a unui volum de mărfuri, conducând la reducerea prețurilor. Cu toate acestea, compania 

ar trebui să monitorizeze continuu prețurile furnizorilor de pe piață. Atașamentul față de un furnizor 

poate fi costisitor. 

După semnarea contractului, magazinul poate face comanda prin telefon sau direct printr-un 

agent comercial care aduce marfa. Deoarece sortimentul mărfurilor se modifică, agentul trebuie să 

aducă în mod regulat formularele de comandă în magazin. 

După primirea comenzii, livrarea este materializată fie în ziua următoare sau în ziua numită 

de către cumpărător. În secția extrase documentele pentru expeditori sunt pregătite după masă, în 

ziua care precedează expedierea. Dimineața expeditorii primesc marfa în depozit și o transportează 

în magazine, iar seara contravaloarea mărfii este adusă în casierie. 

La recepționarea mărfii, magazinul poate să accepte doar o parte sau să returneze toată 

marfa dacă aceasta nu corespunde cantității și calității. În acest caz marfa este înlocuită a doua zi 

sau cumpărătorului i se returnează banii. 

 

3. Analiza sortimentală – instrument eficient al analizei activității comerciale 

Formarea sortimentului este una dintre sarcinile cele mai complexe și mari consumatoare de 

timp pentru întreprinderea comercială dată. Ea a fost soluționată destul de eficient grație experienței 

managerilor implicați în formarea sortimentului. Dar, sporirea intensității concurenței conduce la 

creșterea responsabilității top-managementului în optimizarea gamei sortimentale.  

Totodată, formarea sortimentului întreprinderii Cariba Agro S.R.L încă se ciocnește de o 

problemă – căutarea furnizorilor de produse la cele mai competitive prețuri. Se întâmplă adesea, 

atunci când găsiți un furnizor sau producător de bunuri nu este dificil, dar să se negocieze un preț 

competitiv este practic imposibil. Pentru a face acest lucru, cautrea și achiziționarea de bunuri ar 

trebui să fie în sarcina unor angajați responsabili. 

Gama de produse oferite de către SRL Cariba Agro este în dezvoltare, ca urmare a expunerii 

la numeroși factori. În acest sens, gestionarea sortimentului constituie una din direcțiile prioritare 

ale activității comerciale și cel mai complex proces, de care depind performanțele activității 

întreprinderii. Aceasta este legată de schimbările continue pe piața de consum și necesitatea de a 

consolida poziția concurențială a companiei pe piață.  

În context, autorul consideră necesare utilizarea metodelor de analiză sortimentală. Metoda 

analizei ABC permite determinarea celor mai prioritare poziții ale sortimentului, delimitarea 

outsiderilor procesului și reflectarea sortimentului prioritar, respectiv, a sortimentului de bază. 

Astfel, în cadrul analizei ABC se formează ratingul ABC al bunurilor din sortiment: 

▪ bunurile A – cele mai importante, care contribuie la obținerea a 50% din cifra de afaceri; 

▪ bunurile B – medii după importanță, care contribuie la obținerea a încă 30% din cifra de 

afaceri; 

▪ bunurile C – cele mai problematice, care au un aport de celelalte 20% în veniturile din 

vânzări a întreprinderii. 
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Tabelul 3. Distribuția sortimentului produselor alimentare ale Cariba Agro SRL pe grupe de produse în baza 

analizei ABC 
Denumirea grupei de produse Ponderea grupei de produse în 

cifra de afaceri, % 

Grupele 

(А, В, С) 

Vin 12,146 А 

Cârnați și carne afumată 11,916 А 

Pâine și produse de panificație, torte 10,738 А 

Vodcă 9,767 А 

Lapte și produse lactate 8,647 А 

Fructe, legume 7,815 А 

Produse de cpfetărie 5,899 А 

Carne de porc, de pasăre 4,519 А 

Alte produse alimentare 4,385 А 

Zahăr 4,367 В 

Băuturi nealcoolice 4,162 В 

Pește și produse de mare 4,069 В 

Bere 3,808 С 

Uleiuri și grăsimi animale 1,946 С 

Orez, hrișcă etc. 1,314 С 

Ceai, cafea, cacao, mirodenii 1,180 С 

Produse uscate și conservate 0,889 С 

Produse făinoase și alte paste făinoase 0,809 С 

Făină 0,742 С 

Ouă 0,657 С 

Sare 0,227 С 

Sursa: Elaborat de autor 

Devine evident că este necesară monitorizarea severă a prezenței în sortimentul companiei a 

bunurilor A. Pentru bunurile din categoria B, controlul trebuie să fie curent, iar pentru cele din 

categoria C – periodic (cel puțin o dată pe săptămână). 

Esența analizei XYZ este de a examina stabilitatea vânzărilor. Metoda analizei XYZ este 

similară cu metoda analizei ABC și se bazează pe același principiu: mărfurile sunt împărțite în trei 

grupe X, Y, Z, reieșind din valoarea coeficientului de variație pentru o anumită perioadă de timp.  

Această analiză împarte mărfurile în funcție de gradul de deviere de la medie, calculată 

pentru mai multe perioade. Analiza ABC și XYZ ne permite să delimităm datele privind vânzările 

în 9 grupe, în funcție de contribuția la formarea veniturilor companiei (ABC) și regularitatea 

achizițiilor (XYZ). Această clasificare simplifică planificarea și modelarea sortimentului 

întreprinderii. 

În continuare vom distribui sortimentul companiei pe grupuri de mărfuri conform analizei 

ABC (vezi tab. 3). În baza analizei ABC putem concluziona că cele mai importante pentru SRL 

„Cariba Agro“ sunt următoarele grupe de produse: vin, cârnați și carne afumată, pâine și produse de 

panificație, lapte și produse lactate, fructe, legume, produse de cofetărie, carne de porc și de pasăre. 

Cumulativ, ponderea acestor grupe constituie 75,8%.  

În opinia autorului, pentru produsele din grupa A este binevenită extinderea și adâncirea 

sortimentului (tab. 4). 
Tabelul 4. Rezultatele analizei ABC privind volumul de vânzări al produselor alimentare ale Cariba Agro 

SRL 
Grupele de mărfuri Ponderea în cifra de afaceri, % Numărul grupelor de produse 

A 75,8 9 

B 12,6 3 

C 11,6 9 

Total 100,0 21 

Sursa: Elaborat de autor 
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Pentru produsele din grupa B intră asemenea grupe de mărfuri precum zahăr, băuturi 

răcoritoare, pește. Ponderea acestei grupe constituie 12,6% din cifra de afaceri. Autorul consideră 

că pentru grupa dată este plasarea produselor alimentare în zone mai profitabile de vânzare. 

În cadrul grupei de produse C intră celelalte tipuri de mărfuri. Pentru acest grup, este 

recomandabil să fixeze sortimentul într-o cantitate care corespunde cerințelor unui sortiment minim, 

cu adăugarea câtorva elemente de produse importate, cu niveluri mai ridicate ale marjelor 

comerciale. 

În continuare vom efectua analiza XYZ a sortimentului. Rezultatele sunt reflectate în tab. 5. 

Astfel, cele mai stabile sunt vânzările de pâine și produse de panificație. Ponderea acestora în total 

vânzări este de 10,7%. Cele mai pușin stabile sunt vânzările grupei de mărfuri Z (paste făinoase, 

zahăr, bere, fructe și legume). Ponderea acestei grupe în vânzări constituie 22,5%. 

În cele ce urmează autorul va efectua analiza combinată a sortimentului (tab. 6). Asemenea 

analiză permite de a distribui datele aferente vânzărilor în 9 grupe, în funcție de contribuția în cifra 

de afaceri (ABC) și regularitatea cumpărăturilor (XYZ). Clasificarea respectivă simplifică munca 

asupra planificării și formării sortimentului. 

Deci, pentru mărfurile grupelor AX, BX este necesar de asigurat prezența lor continuă, însă 

lipsește necesitatea creării stocului de siguranță, iar pentru grupele AY și BY este necesară sporirea 

acestuia. Pentru grupele AZ și BZ este necesar de revăzut sistemul de comenzi. 
Tabelul 5. Rezultatele analizei XYZ ale volumului de produse alimentare comercializate de Cariba Agro 

SRL 
Grupele de mărfuri Ponderea în cifra de afaceri, % Numărul grupelor de produse 

A 10,7 1 

B 66,8 13 

C 22,5 7 

Total 100 21 

Sursa: Elaborat de autor 

Tabelul 6. Matricea sortimentală a analizei combinate ABC și XYZ a volumului de produse alimentare 

comercializate de Cariba Agro SRL 
Grupele de 

mărfuri 

X Y Z 

A AX Pâine și 

produse 

de 

panificație 

AY vin, cârnați și carne afumată, vodcă, lapte și produse 

lactate, fructe, legume, produse de cofetărie, carne de porc 

și de pasăre, alte produse alimentare 

AZ Fructe și legume 

B BX  BY Pește și produse de mare BZ Zahăr, Băuturi 

răcoritoare, ouă, uleiuri 

vegetale și animale 

C CX  CY Orez, hrișcă și alte crupe, ceai, cafea, cacao, făină, sare  CZ Bere, paste făinoase, 

fructe uscate  

Sursa: Elaborat de autor 

Pentru grupele de mărfuri CY este necesar de utilizat sistemul de comenzi care prevede o 

sumă relativ constantă a comenzii, dar totodată de creat stocul de siguranță, reieșind din 

posibilitățile financiare existente. În grupa de mărfuri CZ o parte din mărfuri se poate de exclus din 

sortiment, iar altă parte trebuie de monitorizat permanent fiindcă anume din această cauză apare un 

stoc cu lichiditate scăzută. Ca urmare întreprinderea suportă pierderi. Astfel, implementarea 

recomandărilor autorului va permite sporirea eficienței activității comerciale a întreprinderii. 

 

4. Concluzii 

1) Pentru asigurarea unei funcționări eficiente a întreprinderii comerciale, este necesară 

efectuarea unei analize profunde a activității sale, în funcție de schimbarea continuă a mediului 

extern. Aceasta permite de a spori performanțele economico-financiare ale întreprinderii și, 

respectiv, competitivitatea pe piață. 
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2) Întreprinderea comercială în activitatea sa trebuie să se conducă de următoarele principii: 

legătura directă a comerțului cu marketingul; flexibilitatea comerțului și direcționarea acestuia spre 

luarea în calcul a exigențelor schimbătoare ale pieței; abilitatea de a estima riscurile comerciale; 

responsabilitatea înaltă pentru angajamentele asumate pentru tranzacțiile comerciale; orientarea spre 

atingerea scopului final – maximizarea profitului. 

3) Aprofundarea muncii asupra sortimentului, utilizarea rezultatelor analizei ABC și XYZ, în 

special: utilizarea principiilor de merchandising în afișajul de mărfuri, în special pentru produsele 

din grupa B; comercializarea mărfurilor cu cel mai înalt adaos comercial, în special produsele din 

grupa A; vânzarea produselor din grupa C în cadrul listei sortimentulale cu adăugarea mai multor 

denumiri cu un nivel mai ridicat de adaos comercial; refuzul de produsele din grupa C, vânzarea 

cărora provoacă pierderi. 
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BENEFITS OF ANALYZING AND CONTROLLING DEVIATIONS IN 

PERFORMANCE-BASED BUDGETS 
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BUGETELOR BAZATE PE PERFORMANȚĂ 
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Abstract 

Within any production enterprise there are objects that are subject to strategic planning procedures and hence 

the direct budgeting process. Comparing the performance indicators achieved today provides an excellent opportunity 

to analyze the current situation and make appropriate adjustments to future company development plans based on 

previous results. 

In budgeting, one of the tasks is not just planning the revenue, but also identifying the reasons for the 

discrepancy between planned and actual figures. When performing a complex analysis of budget outcomes (for all 

indicators), it is possible with a high degree of accuracy to simulate the impact of a managerial decision on the 

financial activity of the enterprise. 

Key words: budgeting, controlling, deviations, managerial decisions, performance, performance indicators, 

variance analyses 

JEL: G320, G322 

 

1. Introducere 

Bugetarea, ca instrument al sistemului de gestiune financiară operațională este capabil să 

asigure competitivitatea pe termen lung și menținerea unui rol de lider pe piață, prin reducerea 

costurilor, luarea deciziilor manageriale optime, îmbunătățirii calității business proceselor, precum 

și atingerea obiectivelor strategice prin utilizarea unui set limitat de materii si resurse. 

În cadrul oricărei întreprinderi de producției există obiecte care sunt supuse procedurilor de 

planificare strategică și prin urmare procesului de bugetare nemijlocit. Compararea indicatorilor de 

performanță realizați în prezent oferă o oportunitate excelentă de a analiza situația actuală și de a 

face ajustările de rigoare planurilor viitoare de dezvoltare a companiei, pe baza rezultatelor 

anterioare. 

Astfel în cadrul bugetării una din sarcini este nu doar planificarea cifrei de afaceri pe 

anumite articole și elemente, dar și identificarea motivelor pentru discrepanța între cifrele 

planificate și cele reale. Atunci când se efectuează o analiză complexă a rezultatelor bugetării 

(pentru toți indicatorii) este posibil cu un grad înalt de acuratețe să se simuleze impactul unei decizii 

manageriale sau a unui complex de decizii asupra activității financiare a întreprinderii. 

Dacă bugetul este format și implementat corect, putem vorbi despre îmbunătățirea nivelului 

eficienței managementului întreprinderii (nu doar în aspect financiar), îmbunătățirea semnificativă a 

calității managementului la toate nivelurile. Bineînțeles, că domeniul de aplicare practică a 

bugetelor este mult mai amplu decât planificarea financiară, astfel că printr-o implementare corectă, 

acesta va deveni o principală tehnică de control. 

Un element cheie în sistemul de control a realizării indicatorilor de performanță bugetați 

este evidența și analiza abaterilor indicatorilor de facto față de cei planificați. Există patru abordări 

privind implementarea sistemului de control al bugetului întreprinderii [3, p. 350]: 

1) Abordarea analizei simple a abaterilor constă în monitorizarea indicatorilor planificați față 

de cei reali. Dacă deviația este semnificativă, managerul financiar ia decizia de a efectua corectările 

de rigoare în buget pentru perioadele următoare, în caz contrar nu se iau măsuri de corectare. 

                                                            
1 Prof. univ. dr. hab., Universitatea de Stat, Chișinău, Republica Moldova, ganea.victoria@gmail.com 
2 Drd., Universitatea de Stat, Chișinău, Republica Moldova, mihaila.anastasia@yahoo.com 
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2) Analiza abaterilor orientată pe deciziile de management ulterioare implică o analiză 

factorială mai detaliată asupra diverselor devieri bugetare asupra profitului sau fluxului de numerar 

și determinarea amplorii modificării indicatorilor de performanță ca rezultat a deviației fiecărui 

factor individual. În baza acestei analize sunt formulate recomandările finale în ceea ce privește 

deciziile de management care vizează implementarea bugetului. 

3) Analiza abaterilor în condiții de incertitudine se bazează pe faptul că tuturor parametrilor 

bugetari le-au fost atribuiți valori ambigue, adică nu au expresie valorică concretă, dar sunt 

exprimați prin intervaluri. Dacă valoare de facto obținută se încadrează în limitele intervalului dat, 

atunci bugetul este considerat de succes, în caz contrar apare necesitatea luării deciziilor 

manageriale corespunzătoare. 

4) Abordarea strategică a analizei abaterilor se bazează pe poziția conform căreia evaluarea 

rezultatelor activităților întreprinderii, în special execuția bugetară, ar trebui să se realizeze ținând 

cont de implementarea obiectivelor strategice ale dezvoltării acesteia. 

În conformitate cu această abordare, managerul financiar, atunci când monitorizează 

implementarea bugetului, analizează gradul de conformitate a activităților reale cu obiectivele 

stabilite pe termen lung. În cazul unor deviații semnificative ale datelor reale față de cele 

planificate, nu numai bugetul este ajustat, ci și strategia companiei, precum și țintele pe termen 

lung. 

Abaterea sau devierea în cadrul analizei bugetelor se consideră diferența între datele reale și 

cele planificate. Iar pentru detectarea în timp util a acestora este aplicat controlul bugetar. 

Controlul bugetar este procesul de comparare a datelor de facto obținute cu cele planificate, 

precum și analiza abaterilor și efectuarea corecțiilor necesare [1]. Se recomandă efectuarea 

controlului bugetar de către un specialist în finanțe/economist, care va întocmi un raport special, 

unde va indica abaterile de la buget în perioada curentă, de la începutul anului, tendința devierilor, 

va indica comentariile de rigoare și va transmite raportul mai departe managerului pentru luarea 

deciziilor. Dacă abaterile sunt semnificative vor fi solicitate analize mai detaliate și rapoarte 

suplimentare, pentru a identifica cauzele devierilor. Abaterile se pot datora planificării (datorate 

erorilor în calcularea costurilor sau prețurilor) sau activității (ca urmare a acțiunilor personalului, 

fluctuațiilor cererii pe piața, schimbarea prețurilor etc.). 

Se deosebesc abateri între indicatorii actuali și cei bugetați în bugetul flexibil (se referă la 

costuri și prețuri), și bugetul static (se referă la modificarea volumului vânzărilor). Cu toate acestea 

în urma analizei vor fi identificați două tipuri de indicatori: de eficiență și de performanță. 

Indicatorii de eficiență vor arăta legătura între resursele cheltuite și rezultatele obținute, iar 

indicatorii de performanță vor arăta măsura în care au fost atinse obiectivele propuse. Analiza 

abaterilor se face pe articol de cheltuieli, ceea ce permite identificarea mai exactă a cauzelor 

apariției devierilor. 

Pentru compararea rezultatelor efective cu cele bugetate, se elaborează un buget real al 

companiei în baza informației furnizate de contabilitate. De obicei, totalizarea și compararea datelor 

poate fi efectuată lunar (sau chiar săptămânal), iar abaterile semnificative ar trebui să semnalizeze 

top managementul și să-l determine întru luarea câtorva decizii: 

▪ responsabilizarea personală a managerilor care nu au asigurat îndeplinirea planurilor; 

▪ corectarea și ajustarea planurilor reieșind din noile condiții; 

▪ a realoca resursele pentru a elimina abaterile identificate; 

▪ revizuirea obiectivelor care au stat la baza planificării, reieșind din schimbarea situației. 

 

2. Analiza și controlul abaterilor în cadrul bugetelor bazate pe performanță 

La sfârșitul anului fiscal, situațiile financiare sunt printre cele mai valoroase documente, 

care pot fi folosite pentru a revizui sănătatea și succesul afacerii desfășurate. Pe măsură ce sunt 

revizuite raportul de Profit și Pierderi, Fluxul de numerar sau Bilanțul contabil, un factor cheie în 
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analiza desfășurată sunt devierile bugetare. Acțiunile întreprinse la această etapă de control constau 

din următorii patru pași [4, p. 238]: 

▪ determinarea nivelului maximal permis al abaterilor; 

▪ măsurarea rezultatelor actuale/de facto; 

▪ transmiterea informației obținute către nivelul ierarhic următor; 

▪ evaluarea rezultatelor. 

În procesul de luare a deciziilor managerul de sine stătător poate decide nivelul critic care 

poate fi atins de abateri și până la care limită devierile vor fi considerate nesemnificative și nu vor 

genera îngrijorări. În același timp există riscul că dacă acest nivel va fi stabilit prea înalt, atunci 

devierile obținute pot aduce daune semnificative activității întreprinderii, iar în cazul în care nivelul 

va fi prea scăzut, managementul va trebui să reacționeze la fiece deviere, lucru ce consumă timp și 

efort. Oricum în ambele cazuri controlul devine ineficient.  

Măsurarea rezultatelor actuale este cea mai complicată etapă, prin faptul că este necesar de a 

determina perioadele care vor fi supuse controlului și analizei, identificarea indicatorilor, unităților 

de măsură și nu în ultimul rând determinarea structurii rapoartelor de prezentat. 

Un rol important îl are și etapa de transmitere a informației obținute organului ierarhic 

superior, cu scopul de a fi analizată și ulterior de a fi luate decizii. De alt fel, datele obținute nu au 

nici o valoare dacă nu sunt prezentate în timp util conducerii întreprinderii, care poartă 

responsabilitatea soluționării problemelor apărute. Plus la toate informația trebuie prezentată într-un 

format comod de citit și ușor de înțeles subiectul problemei. 

Etapa de evaluare a rezultatelor pune în evidență rolul top managementului, când acesta în 

urma sintetizării informației acumulate, trebuie să decidă asupra amplorii devierilor obținute, și în 

cele din urmă să decidă dacă e necesar de aplicat acțiuni de corectare sau nu. Astfel, înfigura1este 

prezentat sub model simplu analiza abaterilor în cadrul întreprinderilor. 
Figura 1. Schema analizei abaterilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Elaborat de autor 

În conformitate cu cele expuse anterior, autorii au efectuat o cercetare în cadrul entității 

economice Efes Vitanta Moldova Brewery S.A. (în continuare EVMB) cu scopul identificării 

metodelor utilizate pentru analiza și controlul abaterilor în cadrul bugetelor bazate pe performanță. 

Analiza diferențelor bugetare este inima procesului de revizuire. Nu numai că se găsește 

răspuns la întrebarea: de ce nu a fost realizat profitul așteptat sau de ce nu au fost îndeplinite 

obiectivele, dar poate ajuta la identificarea zonelor problematice din afacerea desfășurată, pentru 

care trebuie găsite soluții. Aceste informații sunt vitale pentru începerea unui nou an cu o strategie 

mai bună. 

Pentru a efectua analiza abaterilor de la buget avem nevoie de două lucruri: 

▪ prognoza sau bugetul afacerii (pe perioade), inclusiv statistica anilor precedenți; 
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▪ datele actuale, care se pot obține din Raportul de Profit și Pierderi (Profit & Loss 

Statement). 

Astfel, în tabelul 1 este prezentat un model de analiză a devierilor de la buget, inclusiv și 

față de perioadele precedente. Este de menționat faptul că top managementul companiei este 

interesat în estimarea rezultatului financiar la sfârșit de an, în cele din urmă persoanele responsabile 

generează rapoarte în care vor cumula datele pentru 9 luni actuale și 3 luni bugetate (se modifică în 

dependență de perioada analizată) și ajustate conform condițiilor existente. Aceste ajustări pot fi 

influențate de: modificarea volumului produselor vândute, fluctuațiile cursului valutar (foarte 

semnificativ, deoarece o bună parte din materia primă este achiziționată în valută), schimbarea 

tarifelor la combustibil sau energie electrică, apariția unor produse noi în portofoliu sau noi 

distribuitori etc. 

Analizând datele din tabelul de mai sus constatăm că devierile existente față de buget pentru 

indicatorii rezultativi sunt pozitive, astfel compania planifică să închidă anul cu un plus de 40% în 

profitul net, în mare parte datorită creșterii profitului operațional cu 37%. De alt fel se observă o 

tendință de majorare a venitului din vânzări față de buget cu 12%, iar față de anul precedent cu 

14%. 

În legătură cu analiza efectuată este important de remarcat care este impactul valoric a 

devierilor și cât de semnificative sunt acestea cu rezultatele companiei. Astfel se propune ca în 

calitate de criteriu de determinare importanței sau impactul devierii obținute să se utilizeze 

indicatorii rezultativi bugetați, ca de exemplu: Fluxul mijloacelor bănești sau profitul net. 
Tabelul 1. Analiza abaterilor Raportului de Profit și Pierderi a entității EVMB pentru perioadele 2017 și 

2018 buget real și 2018 buget estimat (9 luni actuale + 3 luni bugetate) 
Profit & Loss Statement 

EVMB 
       
('000 MDL) 2017 ACT 2018BP 2018 RE   2018BPvs 

2017 ACT 

2018 REvs 

2018BP 

REVENUE (net) 667.816  683.664  762.966    14% 12% 

COST OF SALES 364.671  375.466  415.480    14% 11% 

GROSS PROFIT 303.145  308.198  347.485    15% 13% 

GROSS PROFIT MARGIN (%) 45% 45,1% 45,5%   0% 1% 

Marketing Expenses 48.020  43.752  46.158    (4)% 6% 

Sales and Distribution Expenses 69.894  74.033  78.105    12% 5% 

General Administrative Expenses 66.156  68.528  72.297    9% 6% 

Depreciation and Amortization in 

OPEX 

38.013  35.025  33.751    (11)% (4)% 

Other Operating Income / 

(Expense), net 

 (5.793)  (6.738)  (7.108)   (23)% (5)% 

OPERATING INCOME 75.269  80.123  110.066    46% 37% 

OPERATING INCOME 

MARGIN (%) 

11% 12% 14%   28% 23% 

Financial Income 2.779  1.519  1.700    (39)% 12% 

Financial Expense  (551)  (532)  (500)   9% (6)% 

FX Gain / (Loss), net 3.609   (1.357) 800    n.a n.a 

INCOME BEFORE TAX 81.106  79.753  112.066    38% 41% 

INCOME BEFORE TAX 

MARGIN (%) 

12% 12% 15%   21% 26% 

Tax Income / (Expense), net -10.872  -10.075  -14.569     (34)% (45)% 

NET INCOME FOR THE 

PERIOD 

70.234  69.677  97.497    39% 40% 

EBITDA 178.257  187.679  211.044     18% 12% 
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EBITDA MARGIN (%) 27% 27% 28%   4%  1% 

Sursa: Elaborat de autori în baza informației prezentate de EVMB (unele date fiind modificate datorită caracterului 

confidențial) 

Totodată în ultimii ani se observă o atenție sporită asupra indicatorilor non financiari cum ar 

fi calitatea sau productivitatea. Indicatorii non financiari, precum calitatea, indică asupra nivelului 

actual al vânzărilor. Scopul utilizării acestora fiind dezvoltarea unui sistem de măsurare a 

performanței, care permit organizației să identifice generatori ai performanței pe termen lung [2, p. 

228]. 

Succesul, corectitudinea și rapiditatea efectuării analizei este determinat de prezența în 

cadrul companiei a programelor software, care vor permite furnizarea informației necesare în timp 

util, precum și generarea unor rapoarte complexe, adaptate necesităților top managementului.  

O altă condiție necesar de îndeplinit este faptul ca toate rapoartele create și îndeplinite să 

aibă aceiași structură și formă atât pentru prezentarea datelor reale cât și pentru cele bugetate. Acest 

lucru va ușura procesul de comparare a datelor din diverse rapoarte. Cu cât acesta vor fi mai 

detaliate cu atât mai ușor vor putea fi identificate activitățile care au generat cheltuieli excesive. 

Anume analiza rapoartelor de cheltuieli vor forma o imagine mai clară asupra achizițiilor effectuate 

și de către cine. 

În cadrul întreprinderii analizate se mai folosești și metoda de analiză a variațiilor 

(variance analysis), bine cunoscută în practica internațională ca un instrument valoros pentru 

revizuirea, analiza, planificarea activității și examinarea devierilor în marja operațională, dar și alți 

indicatori raportați la perioada bugetată sau o perioadă anterioară. Așa tip de analiză descompune 

abaterile în diferiți factori decizionali ai profitabilității, cum ar fi: prețul, volumul, costul etc., toate 

contribuind la creșterea acurateței prognozelor. 

În urma sondajului efectuat de către CFO Magazine [5], unde au fost intervievați 154 de 

directori financiari, s-a stabilit importanța analizei variațiilor în medie cu o notă de 8,7 din 10 

puncte. Ceea ce este cu adevărat interesant, este faptul că sondajul a arătat modul în care companiile 

utilizează acest tip de analiză.  

Majoritate companiilor sunt preocupate în același timp de planificarea afacerii, îndeplinirea 

angajamentelor financiare și de creșterea economică, în consecință variațiile fiind analizate după 

cum urmează: 

▪ rezultatele reale ale anului anterior și bugetul din acest an. Această comparație fiind 

importantă pentru procesul de bugetare. 

▪ bugetul din anul curent și rezultatele reale din anul curent. Acest lucru se face în special 

pentru datele de la sfârșitul anului. 

▪ datele actuale ale anului precedent și datele actuale ale anului curent (arată creșterea).  

Rezultatele sondajului au arătat ca mai mult de 100% din cei intervievați utilizează analiza 

variațiilor pentru cazul 2, peste 80 % utilizează cazul 3 și doar 50 % din participanți aplică cazul 1. 

Acest lucru reprezintă o ratare în activitatea de gestionare a riscurilor, deoarece compararea datelor 

actuale ale anului anterior și bugetul din acest an pot scoate în evidență niște riscuri suplimentare.  

O altă oportunitate ratată este faptul că doar 42% din respondenții anchetei detaliază variația 

volumului în „cote” și „creștere reală”. Cu toate acestea, acest lucru poate fi crucial pentru a 

dezvălui o imagine completă a performanței, deoarece o afacere poate prezenta o variație pozitivă 

de volum în timp ce înregistrează pierderi în cota de piață. 

Un lucru surprinzător identificat este faptul că mai bine de 60% din companii efectuează 

analiza variației fluxurilor de numerar. În ceea ce privește utilizarea diverșilor indicatori ai 

profitabilității, un număr semnificativ de companii utilizează cei mai cunoscuți indicatori, cu 

excepția productivității, acest lucru fiind destul de straniu în condițiile în care companiile întreprind 

acțiuni continui de îmbunătățire a proceselor și procedurilor interne. 

În cele din urmă prezentăm structura completă a factorilor decizionali și rata de utilizare a 

acestora. 
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Tabelul 2. Factori decizionali utilizați în descompunerea abaterilor 
Factori utilizați Cota aplicării în practică 

Volum 94% 

Preț 87% 

Efectul MIX al produselor 81% 

Cost 81% 

Cursul valutar 68% 

Productivitatea 48% 

Sursa: Elaborat de autor în baza [5]. 

Din raportul prezentat observăm că compania EVMB în analiza abaterilor a datelor actuale 

față de cele bugetate este interesată în determinarea efectului urmărilor factori asupra pozițiilor din 

Raportul de Profit și Pierderi: volum, preț, mix, accize, cost, și careva tipuri de cheltuieli. Astfel 

observăm că scăderea volumului de vânzări cu 3,4 mln. Lt au condiționat o micșorare a venitului 

din vânzări 31,8 mln. MDL și - 17,2 mln. MDL în profitul operațional. Vânzările nete s-au diminuat 

și sub efectul modificării prețului, astfel per Lt înregistrându-se - 0,44 MDL/Lt sau -16,9 mln. 

MDL. În urma discuțiilor cu analiștii financiari ai companiei, s-a stabilit că diminuarea venitului din 

vânzări s-a datorat și amânării majorărilor de preț a produselor.  

Mai jos vom prezenta modelul utilizat de către compania EVMB pentru analiza variațiilor.În 

ceea ce privește efectul de mix, acesta se determină reieșind din modificările structurii portofoliului 

de produse fabricate sau vândute. Astfel unele produse pot avea un mix pozitiv sau negativ. 
Tabelul 3. Analiza variațiilor față de buget (mii MDL) 

September 2018 Sales 
Volume 
('000 Lt) 

Gross 
Sales 

Excised 
Tax 

Net 
Sales 

Cost of  
Good Sold 

Gross 
Profit 

Selling 
and Dist. 

Exp. 

Market. 
Exp. 

Gen. 
Admin. 

Exp. 

Profit from 
operations 

           

2018 BUD 64.544 840.578 149.064 595.223 325.341 269.881 59.969 43.278 52.422 114.212 

2018 ACT 61.096 777.809 140.677 536.683 281.636 255.047 55.780 34.668 50.595 114.004 

 Difference (3.448) (62.769) (8.386) (58.540) (43.705) (14.834) (4.189) (8.610) (1.827) (208) 
           

2018 BUD (LC/Lt) 64.544 13,02 2,31 9,22 5,04 3,38 0,93 0,67 0,81 0,96 

2018 ACT (LC/Lt) 61.096 12,73 2,30 8,78 4,61 3,38 0,91 0,57 0,83 1,07 

 Difference (3.448) -0,29 -0,01 -0,44 -0,43 0,01 -0,02 -0,10 0,02 0,11 
           

VOLUME EFFECT 
 

(45.431) 7.963 (31.799) 14.607 (17.192) 
   

(17.192) 

PRICE EFFECT 
 

(7.045) 
 

(16.871) 
 

(16.871) 
   

(16.871) 

MIX EFFECT 
 

(9.870) 
 

(9.870) 5.926 (3.944) 
   

(3.944) 

EXCISED TAX EFFECT 
 

(423) 423 
  

- 
   

- 

COGS EFFECT 
 

- 
  

23.172 23.172 
   

23 172 

SELLING EXP.EFF. 
 

- 
   

- 2.090 
  

2.090 

TRANSPORTATION 
EFFECT 

 
- 

   
- 2.099 

  
2.099 

MARKETING EXP.EFF. 
 

- 
   

- 
 

8.610 
 

8.610 

GEN.ADMIN. EXP.EFF. 
 

- 
   

- 
  

3.833 3.833 

OTHER EFFECT 
 

- 
   

3.497 
  

(2.006) (2 006) 

TOTAL 
 

(62.769) 8.386 (58.539) 40.208 (14.834) 4.189 8.610 1.827 (208) 

Sursa: Elaborat de autor în baza informației prezentate de EVMB (unele date fiind modificate datorită caracterului 

confidențial) 

În tabelul 4, este prezentat un fragment din raportul companiei analizate unde este prezentat 

calculul factorilor de influență asupra abaterilor venitului din vânzări, pentru fiecare produs în parte. 

Anume prin efectuarea acestor analize detaliate pot fi identificate produsele cu un impact negativ în 
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cadrul indicatorilor rezultativi din raportul de Profit și Pierderi și în cele din urmă managementul 

poate lua decizii referitoare la modificare portofoliului de produse fabricate.  
Tabelul 4. Calculul factorilor de influență a abaterilor pe tip de produs 

SEPTEMBER 
2017 

SALES VOLUME NET SALES GROSS PROFIT Factors Analysis - Net Sales 

TYPE OF 
GOODS 

& 
PACKAGING 

2017 
BUD 

2017 
ACT 

2017 BUD 2017 ACT 2017 BUD 2017 ACT PRICING 
DIFF (in 

MDL) 

Q-TY 
EFFECT 

Mix 
Effect 

 
'000 Lt '000 Lt 

 
per Lt 

 
per Lt 

 
per 
Lt 

 
per 
Lt 

   

Chişinău 
Blondă 

8.623 7.259 81.699 9,47 69.003 9,51 51.121 5,93 45.574 6,28 231 -12583 -344 

Timișoreana 1.281 1.323 14.399 11,24 14.404 10,88 9.319 7,27 9.748 7,37 -469 389 85 

Chişinău 
Blondă 

2.507 2.146 23.979 9,57 19.485 9,08 13.307 5,31 11.203 5,22 -1042 -3328 -124 

Oettinger 1.816 1.716 14.393 7,93 13.000 7,58 7.322 4,03 7.296 4,25 -602 -920 129 

Chişinău 
Blondă 

10.826 10.032 75.328 6,96 61.811 6,16 37.890 3,50 30.477 3,04 -7993 -7321 1797 

Camarad 
Original/ 
NEW ECO 

3.642 3.595 20.336 5,58 18.729 5,21 8.947 2,46 8.637 2,40 -1348 -428 169 

Belyi 
Medvedi 

3.237 5.067 21.323 6,59 31.426 6,20 10.837 3,35 16.461 3,25 -1948 16872 -4821 

TOTAL 64.544 61.096 595.222 9,22 536.683 8,78 321.810 4,99 303.479 4,97 -16871 -31799 -9870 

Sursa: Elaborat de autor în baza informației prezentate de EVMB (unele date fiind modificate datorită caracterului 

confidențial). 

Anume aceste acțiuni reprezintă deciziile de corectare a activității ulterioare. După evaluarea 

rezultatelor obținute top managementul poate acționa conform unuia din cele trei scenarii: 

1) Nu se întreprind nici un fel de acțiuni (situația rămâne neschimbată). Dacă în urma 

comparării rezultatelor obținute cu cele bugetate, se constată atingerea scopurilor propuse, atunci se 

recomandă inacțiunea, adică să nu se întreprindă alte acțiuni suplimentare și să se memorizeze 

experiența pozitivă în rezolvarea acestui gen de sarcini. 

2) Înlăturarea abaterilor. În cazul în care abaterile obținute depășesc oricare nivel permis, 

atunci managementul trebuie să înțeleagă în primul rând cauza apariției acestei situații, după care să 

întreprindă acțiunile cuvenite. 

3) Revizuirea standardelor. Ne corespunderea rezultatelor așteptate cu cele obținute, poate 

avea ca cauză faptul că conducerea a stabilit niște obiective ne real de atins. Stabilirea unor 

obiective prea înalte face atingerea lor practic imposibilă, iar toate acțiunile întreprinse de către 

angajați sunt inutile și micșorează motivația acestora. Pe de altă parte obiectivele ușor de atins sau 

realizat sunt ca urmări a faptului că au fost stabilite condiții de selecție prea „moi”. De aceea 

controlul informației poate indica asupra necesității de a corecta nu doar deciziile, dar și cerințele 

față de calitatea acestora. 

 

3. Concluzii 

În cele din urmă putem concluziona că aplicarea analizei abaterilor în cadrul activității 

desfășurate poate aduce următoarele beneficii: 

Cresc avantajele competitive. Analiza și controlul abaterilor în cadru bugetelor permite 

întreprinderilor să-și identifice punctele slabe și cele tari ale activității desfășurate. Efectuarea 

analizelor ample și detaliate va poziționa compania pe o treaptă superioară față de concurenți.   

Plusvaloare managementul riscului. Oferă persoanelor responsabile din domeniul financiar 

posibilitățile de care au nevoie pentru a atenua impactul variațiilor controlabile sau necontrolabile. 

Crește încrederea acționarilor. Atunci când o companie îmbină cele mai bune practici ale 

controlului intern și dispun de un serviciu de audit intern eficient, există o cultură de îndeplinire a 

angajamentelor, toate duc la creșterea încrederii proprietarilor. 
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Abstract 

This article reveals some aspects of the financing processas a key component of a resource planning and 

obtaining financial resources, as well as the efficient use they catalystas well as the efficient use catalyst and their 

conservation. In this context, turnover is an important indicator for an economic entity. It's the transformer and the 

evolving activity of an enterprise. It measures the performance and evolving activity of an enterprise. Currently, the 

financial activity management is fundamentally positioned and has the capacity to contribute to optimizing the volume 

of financial resources and, therefore, of profit. 

Key words: competitiveness, economic entity, efficiency, financial management, turnover 

JEL: G14, D24 

 

1. Introducere 

Cоmpеtitivitаtеа și еficiеnțа оricărеi entităţi economice, în cоndițiilе еcоnоmiеi 

cоncurеnțiаlе, dеpindе dе аptitudinеа și cоmpеtеnțа rеspоnsаbililоr finаnciаri pentruîngelegerea și 

implementarea în prаctică а principiilоr și metodelor mаnаgеmеntului finаnciаr. Din cоnsidеrеntе 

tеоrеtico-aplicative, mаnаgеmеntul finаnciаr еstе unа din аctivitățilе principаlе și indispеnsаbilе аlе 

оricărеi аctivități еcоnоmicе еficiеntе. În aceste condiţii, sе impunе respectarea cаlităţii аctului dе 

gestionare eficientă, аltmintеri incаpаbilitаtеа rеspоnsаbililоr în dоmеniu și аbаtеrilе mаnаgеriаlе 

rеprеzintă punctul dе plеcаrе sprе insuccеs sаu еșеcul întrеprindеrii. Deci, mаnаgеmеntul finаnciаr 

susținе cоnsоlidаrеа pоliticii sale lа nivеl micrоеcоnоmic, mаtеriаlizîndu-sе într-о divеrsitаtе dе 

dеcizii finаnciаrе, cu influеnțе rеfеritоr lа pеrfоrmаnțеlе еntității. În circumstаnțеlе еxpusе, 

întrеprindеrеа sе prоfilеаză drеpt premiza аdоptării dеciziilоr finаnciаrе. Sub аcеst аspеct, sе 

rеliеfеаză întâiеtаtеа dеciziilоr finаnciаrе în cаdrul еcоnоmicо-finаnciаr, acestea cоnstituind un 

pilоn dе bаză pentru bоnitаtеа și bunа dеsfășurаrе а аctivități întrеprindеrii. 

 

2. Aspecte teoretico-aplicative referitoare la cifrа dе аfаcеri – componentă importantă a 

managementului financiar 

Аbоrdărilе cоncеptuаlе аlе difеritоr cercetători din domeniu, prоiеctеаză dirеct sаu indirеct, 

mаnаgеmеntul finаnciаr drеpt științа și аrtа cоnducеrii prоcеsеlоr finаnciаrе, dеstinаtе gеstiоnării și 

mоdеlării оpеrаțiunilоr finаnciаrе аlе întrеprindеrii în scоpul vаlоrificării finаnțеlоr spre pоsibila 

îndеplinirеа оbiеctivеlоr dе еficiеnță și pеrfоrmаnță - crеștеrеа vаlоrii întrеprindеrii și а sigurаnțеi 

pаtrimоniului. Consideraţiile cu referire la ideia că mаnаgеmеntul finаnciаr poate fi аsоciаt cu o 

аrtă, sunt еxplicate şi prin existenţa situаțiilor dе incеrtitudinе în cаrе mаnаgеrii finаnciаri sunt 

impuşi să аdоptе dеcizii optimal eficiente, iar singurul lor sprijin în aceste condiţii, fiind 

rаțiоnаmеntul și intuițiа [4, pag. 5]. 

O аltă аbordаrе а mаnаgеmеntului finаnciаr sе schițеаză în prоcеsul dе plаnificаrе și 

dоbândirе а rеsursеlor finаnciаrе, cât și prin utilizаrеа еficiеntă și cоnsеrvаrеааcеstorа. În аcеst 

contеxt, mаnаgеmеntul finаnciаr vizеаză dimеnsiunilе tеmpоrаlе, prоcеdurаlе dе оrgаnizаrе, 

plаnificаrе și cоntrоl еfеctiv, cît și prin rеfеrințа fаctоrilоr dе impаct intеrn și/sаu еxtеrn. Înțеlеgеrеа 
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nоțiunii dе cоncеpt, în sеnsul аbоrdării sub аspеctul dеfinit, sе rеаlizеаză, cоncоmitеnt, prin 

dimеnsiunеа tеоrеtico-аplicаtivă а аctivității finаnciаrе.  

Аcеstе prоcеsе,punctate prin căilе dе prеviziunе finаnciаră, cоntrоlul dе cоnfоrmitаtе și 

mоnitоrizаrеа pеrmаnеntă а pаtrimоniului întrеprindеrii, еvidеnțiаză înțеlеsul concеptului, nu doаr 

sub аspеct mеtоdоlоgic, dаr și rоlul impоrtаnt аl mаnаgеmеntului finаnciаr în activitatea prаctică. 

Considerăm că bunа gеstionаrе și monitorizаrеа nеcontеnită а mijloаcеlor finаnciаrе sunt 

indispеnsаbilе în managementul finаnciаr, poziţie argumentată prin faptul că acesta urmărеștе 

prеviziuneа аctivității întrеprindеrii și rеаlizаrеа obiеctivеlor prеstаbilitе prin controlul riguros și 

suprаvеghеrеа pеrmаnеntă а аdministrării pаtrimoniului pеntru prеvеnirеа еvеntuаlеlor аbаtеri sаu 

riscuri dе fаlimеnt. 

Însumаrеа аspеctеlor și аbordărilor еxpusе confеră managementuluifinаnciаro cаrаctеristică 

еsеnțiаlă, și аnumе cаlitаtеа аctului dе conducеrе. Аcеаstă trăsătură distinctivă nu trеbuiе еvitаtă 

sub nicio formă în procеsul dе mаnаgеmеnt, dеoаrеcе prin gestionarea corеspunzătoаrе și аcțiunilе 

sаlе, întrеprindеrеа еstе аsigurаtă dе suprаviеțuirеа еi pе piаțа concurеnțiаlă și întrеmаrеа propriеi 

situаții finаnciаrе. Еfеctuаrеа аctului dе mаnаgеmеnt corеspunzător fаcilitеаză cаlitаtеа înaltă a 

produsеlor și sеrviciilor prеstаtе sprе consum, lа prеțuri аvаntаjoаsе și аccеsibilе sociеtății în 

аnsаmblu, precum şi а plăților sаlаriаlе mai mari pеntru rеmunеrаrеа personalului, cît și tеndințа dе 

crеștеrе și obținеrе а vеniturilor pеntru invеstitorii cаrе аu injеctаt cаpitаl în dеrulаrеа аctivității 

întrеprindеrii [5, pag. 32]. 

Obiеctivul fundаmеntаl și dе bаză pеntru oricе tip dе еntitаtе, cаrе plаsеаză mаnаgеmеntul 

finаnciаr în vîrful pirаmidеi, constă în crеștеrеа vаlorii întrеprindеrii, cееа cе însеаmnă şi crеștеrеа 

аvеrii аcționаrilor. O sеriе dе obiеctivе еconomico-finаnciаrе subordonаtе gestionării entităţii 

economice sе rеаlizеаză pеntru îndеplinirеа scopului fundаmеntаl. În аcеst sеns, formаrеа și 

utilizаrеа еficiеntă а cаpitаlului, contribuiе și ofеră suport finаnciаr în vеdеrеа mаximizării vаlorii 

dе piаță а еntității. În tаngеnță cu obiеctivul gеnеrаl, unii аutori simplifică concеptul mаnаgеmеntul 

finаnciаr până lа focаlizаrеа noțiunii pе bаză dе conducеrе еficаcе și opеrаntă în dеplinul procеs dе 

аlocаrе, dobândirе și întrеbuințаrе justă și rеntаbilă а mijloаcеlor finаnciаrе [1, pag. 118]. 

În sеns strict еconomic, scopul primordial și obiеctivеlе strаtеgicе ale mаnаgеmеntului 

finаnciаr, în contеxtul еconomiеi concurenţiale, sе rеzumă lа profitаbilitаtе și viаbilitаtе. Аltfеl 

spus, mаximizаrеа continuă а vаlorii întrеprindеrii еstе principаlul indicаtor аl еvoluțiеi аscеndеntе 

аl întrеprindеrii. În acest context, cifrа dе аfаcеri constituiе un indicаtor importаnt cе măsoаră 

pеrformаnțа și еvoluțiа аctivității unеi întrеprindеri. În principiu, ea sе situеаză în fruntеа 

obiеctivеlor strаtеgicе și rеprеzintă principаlа sursă dе vеnit pеntru еntitаtе [3, pag. 202].  

Importаnțа аcеstui indicаtor dеcurgе din rolul fundаmеntаl аtribuit managementului 

financiar, cаrе еxеmplifică еvаluаrеа pozițiеi еconomicе а întrеprindеrii pе piаță, în sfеrа sа dе 

аctivitаtе și а cаpаcităților еntității dе а sе lаnsа еxtindе аctivitаtеа în mod rеntаbil [2, pag. 143-

148]. 

Pе lângă аspеctеlе mеnționаtе, cifrа dе аfаcеri constituiе un indicаtor dе măsură а volumului 

dе o vаloаrе substаnțiаlă în contеxtul în cаrе indică lа productivitаtеа muncii, аbilitаtеа dе а folosi 

potеnțiаlul tеhnic și volumul produsеlor comеrciаlizаtе și/sаu а sеrviciilor prеstаtе. Аdiționаl lа 

informаțiilе rеlеvаtе, cifrа dе аfаcеri еstе un indicаtor cu vаlеnțе mаnаgеriаlе, inclusiv și din punct 

dе vеdеrе аl fаptului că constituiе bаzа pеntru cаlculul аltor indicаtori dе еficiеnță. 

În аcеst contеxt, vom încerca să ilustrăm cele menţionate mai sus prin exemplul a unei 

dintrе cеlе mаi rеnumitе și аprеciаtе întrеprindеri din economia Republicii Moldova - 

Întrеprindеrеа dе Stаt „Combinаtul dе Vinuri dе Cаlitаtе Milеștii Mici”, fondаtă în 1969 și 

аmplаsаtă în аpropiеrеа comunеi Milеștii Mici din rаionul Iаlovеni. Întrеprindеrеа, prin titlul 

dеcеrnаt, еstе „ţаrа cu porțilе dеschisе în pаrаdisul vinului”, dеoаrеcе producеrеа vinului еstе 

îndеlеtnicirеа dе bаză а moldovеnilor.  

Еntitаtеа еstе spеciаlizаtă în producеrеа, păstrаrеа și comеrciаlizаrеа băuturilor аlcoolicе. 

Pаtrimoniul Întrеprindеrii аpаrținе în totаlitаtе stаtului, suprаfаțа tеrеnului аtribuit еntității 
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constituind 98,23 hеctаrе. Cаpitаlul sociаl аl combinаtului constituiе 11 253 059 lеi; cаpitаlul dе 

rеzеrvă еstе cеl puțin 15 % din cаpitаlul sociаl. ÎS CVC „Milеștii Mici” dispunе dе o colеcțiе dе 

vinuri, cаrе а mаrcаt, o dаtă și pеntru totdеаunа, fаimа și prеstigiul întrеprindеrii pе piаțа intеrnă și 

pе аrеnа intеrnаționаlă а vinurilor. În lunа аugust а аnului 2005 „Colеctiа dе Аur” Milеstii Mici а 

fost înrеgistrаtă în Cаrtеа Rеcordurilor Guinnеss, cа fiind cеа mаi mаrе colеcțiе dе vinuri din lumе. 

Аici sе păstrеаză vinuri cu o vеchimе dе zеci dе аni. Circа 1.5 mln dе butеlii dе vin sе păstrеаzа în 

colеcțiе, vinurilе comеrciаlizându-sе аtât în țаră, cît și pеstе hotаrе. 

Deci, în urmа аnаlizеi cifrеi dе аfаcеri, sе obsеrvă difеrеnțе substаnțiаlе în vаlorilе 

înrеgistrаtе pe perioada analizată, аstfеl că cеl mаi bun nivеl аl indicаtorului dat а fost înrеgistrаt în 

аnul 2014, în mărimе dе 40 096 042 lеi. Ultеrior, în аnii 2015 și 2016, întrеprindеrеа а mаrcаt 

rеzultаtе rеdusе comparativ cu 2014, micșorîndu-sе, rеspеctiv, cu 13,14 % în 2015 și cu 6,71 % în 

2016, Еxаminînd dаtеlе tаbеlаrе, sе obsеrvă că anul 2016 mаrchеаză, totuși un аvânt еconomic 

compаrаtiv cu 2015, cu o vаloаrе а indicаtorului cifrеi dе аfаcеri еgаlă cu 37 404 363 lеi, cu 

2 575 954 lеi mаimult, cееа cе constituiе 7,4 % (vezi tabelul 1). 
Tаbеlul 1. Dinаmicа cifrеi dе аfаcеri lа nivеlul întrеprindеrii lа ÎS CVC „Milеștii Mici” pe аnii 2014-2016 

Nr. 

Crt. 

Indicаtori Аnii 

2014 2015 2016 

1. Cifrа dе аfаcеri, lеi 40 096 042 34 828 409 37 404 363 

1.1. Vеnituri din vânzаrеа 

produsеlor finitе, lеi 

25 715 144 22 518 586 24 325 886 

1.2. Vеnituri din vînzаrеа 

mărfurilor, lеi 

7 259 419 5 987 942 6 365 671 

1.3. Vеnituri din prеstаrеа 

sеrviciilor, lеi 

7 121 479 6 321 881 6 712 806 

2. Indicеlе dе crеștеrе а CА, % 100 86,86 

↓13,14 

93,29 

↓6,71 (2014) 

↑7,4 (2015) 

2.1. Indicеlе dе crеștеrе а Vvpf, % 100 87,57 

↓12,43 

94,59 

↓5,40 (2014) 

↑8,03 (2015) 

2.2. Indicеlе dе crеștеrе а Vvmf, 

% 

100 82,49 

↓17,51 

87,69 

↓12,31(2014) 

↑6,31 (2015) 

2.3. Indicеlе dе crеștеrе а Vps, % 100 88,77 

↓11,23 

94,26 

↓5,74 (2014) 

↑6,18 (2015) 

3. Pondеrеа CА în totаl Vеxpl. 100 100 100 

4. Pondеrеа CА în totаl vеnituri 94,92 94,83 91,98 

Sursа: Elаborаt dе аutori în bаzа situаțiilor finаnciаrе аlе ÎS „CVC Milеștii Mici”, аnii 2014- 2016. 

Pondеrеа cifrеi dе аfаcеri în volumul vеniturilor dе еxploаtаrе înrеgistrеаză rеzultаtе 

mаximе pеntru toți аnii dе аnаliză. În prinicipiu, vеniturilе dе еxploаtаrе sunt compusе doаr din 

vеniturilе din vânzări, iаr cotа mаjoră sеmnifică că întrеprindеrеа аrе cаpаcitаtеа să fаcă fаță 

chеltuiеlilor dе еxploаtаrе și еstе gеnеrаtoаrе dе profit. Nivеlul minim аdmisibil pеntru аprеciеrеа 

situаțiеi еconomicе а unеi întrеprindеri, cа fiind unа normаlă, еstе dе 85 % și dе аici, sе formulеаză 

și concluziilе dе rigoаrе. Pondеrеа cifrеi dе аfаcеri în totаlul vеniturilor еntității, în dinаmică 

prеzintă o tеndință dе dеscrеștеrе şi constituiе mult pеstе 75 % considеrаtе optimаlе. 

Este necesar de remarcat faptul că întreprinderea se orientează spre consumatorii de pe piața 

națională, aceasta constituind piața de desfacere de bază în derularea activității sale economice. Pe 

această lungime de undă, trebuie de evidenţiat că venitul din vânzări obținut pe piața locală este în 

proporție de 64,6 % din totalul veniturilor. Din această perspectivă, asupra mărimii venitului obținut 

din comercializarea băuturilor vinicole, un impact considerabil, pe lângă consumul intern, îl au și 

factorii externi de influență. Totuși, ascendența cererii, indiferent de piața de consum, se menține 

drept un argument fundamental în dezvoltarea întreprinderii constituind, din punctul nostru de 

vedere, efortul și efectul strategiei de marketing și, negreșit, a managementului financiar.  
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Un alt aspect, susținut de către Dale Stratton, unul dintre liderii industriei vinicole la nivel 

mondial, analist economic, autor al multiple studii de piață, a cărui cunoaștere și experiență în 

materie de afaceriviti-vinicole, susţine că un impact impunător asupra cererii îl are comportamentul 

consumatorului. Dale Stratton a identificat 6 condiții determinante ce condiționează consumul de 

vinuri de către societate, împărțind categoriile de consumatori în 6 segmente de piață: 

1) consumatorii influențați de preț; 

2) consumatorii fideli; 

3) consumatorii ocazionali; 

4) consumatorii de profil; 

5) consumatorii tineri; 

6) consumatorii entuziasmați. 

În opinia autorilor, factorii respectivi sunt determinativi, iar întreprinderea producătoare de 

vinuri (aici s-ar identifica oricare entitate a cărei activitate este similară), ar trebui să țină cont de 

segmentarea consumatorului, atunci când îşi doreşte consolidarea obiectivelor, precum și în 

procesul de adoptare a strategiei de dezvoltare, inclusiv şi a strategiei de finanțare a întreprinderii. 

Pe lângă cererea de piață și comportamentul consumatorului, evoluția cifrei de afaceri și 

eficientizarea mijloacelor financiare, este necesară şi studierea a altor factori cu impact, în vederea 

elaborării propunerilor și direcțiilor de optimizare a managementului financiar.  

Astfel, în contextul ideilor expuse, se situează necesitatea constituirii și conservării unui 

sistem financiar complex și flexibil în același timp, care să ofere posibilitatea consumului maxim 

productiv și eficace a disponibilităților financiare și a celor împrumutate. O textură adaptabilă a 

structurii financiare îngăduie moderarea cheltuielilor de consum și tolerarea modificării factorilor 

de condiționare a pieței, conformându-se acestora maxim rapid. În acest context, vom pune accentul 

pe importanța gestiunii activității financiare, îndeosebi pe gestiunea activelor circulante, deoarece 

direcționarea operantă a acestora oferă posibilitatea îmbunătățirii stocurilor de mărfuri și materiale,  

de produse finite, cât și accelerarea vitezei de rotație a stocurilor date. Îmbunătățirea structurii de 

cheltuieli a întreprinderii este posibilă prin modificarea acesteia și majorarea ponderii producției în 

costurile de producție. Ameliorările menționate sunt cauzate de condiții, precum este adaptarea 

producerii la costurile de piață sau diminuarea lor.  

În altă ordine de idei, întreprinderea analizată de noi, dispune de tehnologii moderne de 

producere, dar în condițiile dezvoltării accelerate a progresului tehnico-ştiinţific, nu pare destul de 

rațională ideea de a investi resurse financiare în utilaje, doar pentru a ține pasul cu avansarea 

amplificării lor. Asemenea mișcări se soldează cu micșorarea cheltuitelor de capital, de procurare a 

imobilizărilor, de menținere și întreținere a tehnicii procurate. 

Cunoaştem că prin alocarea de fonduri pentru finanțarea acțiunilor economice ciclice, 

întreprinderea își poate extinde capacitatea de producție, optimiza structura cheltuielilor și 

capacitatea de a face față acestora. Deci, putem constata că cererea la produsele vinicole se menține 

pe un segment de creștere, ceea ce impulsionează entitatea de a răspunde cu ofertăadecvată. Aceasta 

impune întreprinderea de a implementa metode, tehnici și măsuri pentru finanțarea necesităților 

operaționale. Adițional la cele expuse, se impune drept necesare și benefice adoptarea unor măsuri 

eficiente de extindere pe piața externă prin aplicarea strategiilor de marketing, ceea ce va îmbunătăți 

volumul exportului. Bineînțeles că dezvoltarea întreprinderii, în special drept componentă a 

sectorului vinicol, constituie o strategie bine punctată în economia statului. 

 

3. Concluzii 

În prezent, industria vinului este considerată principala ramură a sectorului agricol care 

aduce venituri considerabile la buget. Importanța acestei sfere în cadrul economiei țării este 

definitorie, în contextul, în care Republica Moldova beneficiază de podgorii și condiții ideale pentru 

producerea unor vinuri de calitate cu un gust desăvârșit. 
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Deci, în cele din urmă, gestiunea activității financiare se poziționează fundamental și 

respectiv, are capacitatea de a contribui la optimizarea volumului de mijloace financiare și, prin 

urmare, a profitului. Acest aspect la nivel de entitate economică, de rând cu tot ce a fost relatat mai 

sus, impune a fi întreprinse o serie de măsuri la macronivel. De fapt, la acest aspect, Guvernul 

Republicii Moldova a implementat un proiect de susținere a întreprinderilor în vederea restabilirii și 

dezvoltării sfereiviti-vinicole. Considerăm benefice asemenea activităţiatâta timp cât acestea 

constituie un instrument eficientde gestionare, cu influențe benefice asupra economiei naționale, or 

asemenea premise permit entităţilor economice să-și eficientizeze managementul financiar și 

gestiunea resurselor financiare.  
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THE PATH TO THE FUTURE – PSYCHOLOGICAL WAR OR CHANGE 

GENERATING NEW ECONOMIC SYSTEMS? 
 

DRUMUL SPRE VIITOR – RĂZBOI PSIHOLOGIC SAU SCHIMBARE GENERATOARE 

DE SISTEME ECONOMICE NOI? 

 

Corina MATEI GHERMAN1 

 
Abstract 

Although many people have questioned the emergence of global brands and their influence on our existence, 

no one has protested. However, economic markets have changed, and specialists have to change even more if they want 

to achieve performance. Any specialist in any field has the ability to develop genius, to combine intelligence and 

imagination in an interesting, innovative, efficient way that generates change, but should be supporters of innovation, 

development, change, and not economic manipulation or other kinds of psychological warfare. Although many people 

have questioned the emergence of global brands and their influence on our existence, no one has protested. However, 

economic markets have changed, and specialists have to change even more if they want to achieve performance. 

Key words: innovation, change, psychological warfare, development 

JEL: M10, M31 

 

1. Introducere 

Omul nu poate exista fără un punct fix în viitor. În condiţii obişnuite, întregul său prezent se 

modelează în jurul acelui punct din viitor spre care se îndreaptă [Victor Frankl]. Dacă în primele 

momente ale dezvoltării ne gândim la trecut şi la prezent acum e cazul să ne concentrezi şi la viitor. 

Schimbările nu se pot face în trecut ci în prezent şi viitor. Orice schimbare se face în prezent, iar 

asta înseamnă că trebuie să înţelegi mai bine momentul prezent sprea urma drumul spre viitor. Aşa 

că dezvoltarea socială economică şi culturală trebuie să continue [adaptat după Marius Simion]. 

Carl Gustav Jung în Puterea sufletului spunea: Cel care se apără de nou, de străin, regresând spre 

trecut, este în aceeaşi condiţie neurotică ca şi cel ce se identifică cu noul, fugind de trecut. Singura 

deosebire este că unul se înstrăinează de trecut, iar celălalt - de viitor. Amândoi fac, în principiu, 

acelaşi lucru: îşi salvează îngustimea conştientului, în loc să lase conflictul contradicţiilor să 

izbucnească, sfărâmând totul, spre a-şi construi apoi o stare de conştientă de nivel mai înalt şi cu 

orizont mai larg, iar Osho în Viaţa este aici şi acum spune: Fii plin de neprevăzut şi mereu 

schimbător. Nu te împotrivi schimbării şi nu înceta niciodată să fii imprevizibil; numai atunci viaţa 

poate fi o permanentă bucurie. În momentul în care ceea ce faci este previzibil, ai devenit un robot. 

Acţiunile unei maşini pot fi prevăzute. Ea este astăzi la fel ca ieri şi tot aşa va fi şi mâine. Este 

neschimbată. Numai omul are calitatea de a se schimba în fiecare clipă. În clipa în care încetezi să 

te schimbi, într-un mod foarte subtil ai şi murit. 

Aşadar, în angrenajul economiei naţionale româneşti intră şi omul. Privind evoluţia 

economiei româneşti în ultimii 23 de ani, se constată că structura ei s-a modificat, influenţată de o 

serie de factori, pornind de la trecerea de la economia planificată la economia de piaţă, intrarea în 

Uniunea Europeană - ce a necesitat modificări instituţionale şi adoptarea treptată a legislaţiei 

europene şi a generat noi oportunităţi din punct de vedere comercial, pieţe importante de desfacere, 

dar şi creşterea competitivităţii, schimbări la nivel social, transformări tehnologice, dar şi schimbări 

ale sistemului economic, de management şi management financiar la nivel global.  

 

2. Drumul spre viitor – razboi psihologic sau schimbare generatoare de sisteme economice 

noi? 

Jay Conrad Levinson, defineşte marketingul, managementul, economia de gherilă în 

totalitate ca fiind atingerea obiectivelor obişnuite precum profituri, prin metode neconvenţionale 

                                                            
1 Ec. dr., membră a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România; membră AJTR; preşedintă a Ligii Scriitorilor – 

Filiala Iaşi-Moldova, corinavgherman@yahoo.com 
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[adaptat după Kaden, R.J., 2008]. Orice specialist din orice domeniu are capacitatea de a deveni 

geniu, de a combina inteligenţa şi imaginaţia proprie într-o manieră interesantă, inovatoare, 

eficientă, generatoare de schimbare [adaptat după Peter Fisk, 2008] dar ar trebui să fie susţinătorii 

inovării, ai dezvoltării, ai schimbării şi nu ai manipulării economice sau de altă natură şi anume 

războiul psihologic. 

Descoperirile ştiinţifice de vârf din mai multe domenii cum ar fi neurologia, psihologia, 

sociologia şi cibernetica, au accentuat gradul de periculozitate, ridcând războiul psihologic deasupra 

răboiului clasic şi nuclear. Dacă legislaţia naţională şi internaţională nu ne apără deloc împotriva 

acţiunilor de război psihologic, ce putem face noi, cetăţenii simpli ? Avem o singură soluţie să ne 

salvăm integritatea psihică, viaţa şi libertatea de conştiinţă. Omenii sunt înzestraţi cu instincte de 

apărare numai împotriva pericolelor materiale lesne de observat. Prea puţini oameni sunt capabili să 

intuiască pericolele invizibile şi să ia măsuri de apărare. Manipulatorii de diverse orientări 

economice, religioase, politice, au rezervat oamenilor obişnuiţi metode de război psihologic cum ar 

fi ameninţarea directă sau voalată, intoxicarea informativă, îmbolnăvirea psihică sau fizică, 

sclavizarea mentală. Întreaga agresiune psihologică se bazează pe blocarea creierului cognitiv. Care 

sunt suporturile ştiinţifice pe care se bazează manipulatorii ? 

▪ cunosc faptul că oamenii sunt conduşi în luarea deciziilor şi în acţiuni mai mult de creierul 

emoţional-80%, decât de creierul cognitiv raţional-20% ; 

▪ cunosc modul de creare, întărire şi folosire a reflexelor condiţionate cu diverşi stimuli: 

cuvinte, imagini, simboluri, sunete etc.; 

▪ stăpânesc arta programării mentale. 

Scopurile economice ale oricărei manipulări moderne sunt acoperite de acţiunile războiului 

psihologic. Scopurile politice ale marilor puteri se ating întotdeauna prin războaie psihologice de 

lungă durată,de decenii sau secole. Adevărata democraţie începe din sectorul economic. Numai 

persoanele asigurate economic se pot bucura de drepturi şi libertăţi democratice fundamentale: 

libertatea cuvântului, libertatea conştiinţei, dreptul de liberă asociere etc. Justiţia din capitalism 

acţionează funcţie de poziţia economică a făptuitorului iar jefuirea naţiunii române în perioada 

posdecembristă s-a făcut cu ajutorul cultelor religioase din România. Au slăbit dorinţa de rezistenţă 

a oamenilor în faţa agresiunilor economice. Manipulatorii sunt marile puteri economice, militare, 

politice şi religioase. Manipularea directă sau voalată de durată mică, medie sau îndelungată este o 

formă de agresiune psihică prin care se încearcă a impune propriile soluţii şi interese economice, 

politice, militare sau religioase. Liderii economici intoxicaţi cu idei şi teorii economice contrare 

intereselor naţionale sunt vinovaţi de faptul că mai mult de jumătate din avuţia naţională a ajuns în 

mâinile unor firme globaliste. Prin dezinformare se urmăreşte: otrăvirea circuitelor de cunoaştere a 

realităţii; seamănă confuzie şi face inutilă o parte din informaţiile reale şi exacte; slăbeşte 

posibilitatea de gândire logică, raţională, corectă, pragmatică, creatoare. Ne putem feri de 

dezinformare prin dezvoltarea gândirii corecte, logice, pragmatice, realiste, creatoare şi morale 

[Pavel Coruţ, 2008]. 

Deşi mulţi oameni au pus sub semnul întrebării apariţia mărcilor globale şi influenţa lor 

asupra existenţei noastre, nimeni nu a protestat. Totuşi pieţele economice s-au schimbat, iar 

specialiştii trebuie să se schimbe şi mai mult dacă vor să ajungă la performanţă. Oamenii se 

deosebesc între ei şi pot desfăşura mai multe activităţi în acelaşi timp, 64% dintre cosumatori sunt 

confuzi, deciziile le iau în grabă, unele pieţe au căzut, intensitatea concurenţială s-a triplat în ultimii 

10 ani, produsele se copiază, durata de viaţă s-a redus cu 80%, clienţii sunt manipulat de un flux 

informaţional puternic din toate direcţiile (350 mesaje/zi/client), tehnologia avansează, internetul 

este indispensabil, afacerile se fac pe termen scurt,investitori importanţi au reţineri. Cu toate acestea 

organizaţiile se bazează pe oameni şi uneori sunt induşi în eroare. Manipulatori fac un joc. Şi 

potriveşte ce spune Kevin Kelly: „Ei joacă un joc. Ei se joacă prefăcându-se că nu joacă un joc. 

Dacă le voi arăta că-mi dau seama că joacă, voi încălca regulile, iar ei mă vor pedepsi. Trebuie deci 

să joc şi să nu-mi dau seama că văd joculˮ [Peter Fisk, 2008]. 
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Mediul schimbător este însoţit de probleme şi reglementări noi. Ascensiunea metodelor tot 

mai agresive şi înşelătoare devin supărătoare. Nevoia de intimitate dispare, se înmulţesc problemele 

de ordin social şi etic, scade încrederea, scade importanţa adusă proprietăţii intelectuale, copii se 

maturizează repede, apar grupuri de presiune, problemele de sănătate sunt lăsate la voia întâmplării. 

Aceste schimbări remodelează pieţele, impunând noi modalităţi de abordare şi deschizând 

spaţii complet noi pentru organizaţiile internaţionale care folosesc manipularea în folosul lor şi în 

detrimentul ţărilor sărace. In interiorul acestui spaţiu vom găsi locuri fierbinţi, unde se îndreaptă tot 

profitul, locuri reci, unde se caută lucruri noi, spaţii libere, încă neexploatate, găurile negre, în care 

dispar pieţele tradiţionale [Peter Fisk, 2008]. Pieţele noi au nevoie de specialişti cu înaltă calificare, 

pentru a ţine sub control fenomenele complexe, pentru a le influenţa înaintea altora, pentru a 

înţelege că dinamica fundamentală a tranzacţiilor s-a schimbat şi ea. Alan Mitchell  ne aminteşte 

că: „Intrarea într-o eră a informaţiei nu înseamnă că nu trebuie să mai producem. Avem nevoie de 

produse şi servicii. Ea înseamnă totuşi că strategia de afaceri care a stat la baza puterii vânzătorilor 

în trecut nu le vor fi neapărat de folos acestora şi mâine. Dacă nu câştigă ambele părţi, una dintre le 

nu va vedea nici un motiv să continue relaţiaˮ. Da e adevărat. Era informaţiei. Dar ne întrebăm: Ce 

facem cu ea ? Avem acces la informare sau dezinformare ? Dar un geniu foloseşte inteligenţa într-

un mod plin de imaginaţie. Un geniu va înţelege că creativitatea ajută la îmbunătăţirea analizei, iar 

inteligenţa descătuşează imaginaţia. Un geniu descătuşează în mod creator forţa inteligenţei. Dar 

trăim într-o lume în care suntem manipulaţi subtil să avem tot ce ne trebuie şi totuşi vrem mai mult. 

Cum procedează specialiştii în acest caz ?  Stimulul necesar vine din afară şi nu ar trebui influenţată 

negativ. 

James Canton în Povocările viitorului ne urează bun venit în viitorul extrem. Ce înseamnă 

oare viitorul extrem ? Schimbarea gândirii faţă de viitor,provocări şi riscuri. Cum spune autorul, 

cinci factori vor defini viitorul extreme care va duce la generarea unor noi siteme economice: 1. 

viteaza unde ritmul schimbării va fi ameţitor, 2. complexitatea - un salt cantitativ ce va avea efect 

direct asupra tuturor aspectelor lumii noastre, 3. riscul - riscuri noi, riscuri mai mari şi mai multe 

ameninţări, de la teroare şi crimă până la răstunări economice globale, 4. schimbarea - transformări 

radicale la locul de muncă, în comunitate şi la nivelul relaţiilor internaţionale, ne va constrânge la o 

adaptare rapidă la schimbările radicale, 5. neprevazutul - uneori pozitiv, alteori dificil de imaginat, 

va apărea terorismul energetic, va apărea un declin al pieţei petrolului, va avea loc o revoluţie în 

tehnologia manipulării moleculelor, „nanotehnologiaˮ, produse care gândesc, convergenţa 

nanotehnologiei, biotehnologiei, tehnologiei informaţionale şi neurotehnologia vor reprezenta 

motorul inovaţiilor la nivelul viitoarelor pieţe, modificări demografice etc. Este vital să recunoaştem 

fatul că, deşi există multe lucruri pe care o persoană nu le poate controla, clima, energia, terorismul, 

genetica periculoasă, pot fi gestionaţi eficient sau nu în luarea unor decizii atunci când anumiţi 

indivizi folosesc o reţea de informaţii cât mai largă. 

Trebuie să fim conştienţi că unii practică jocul de a „ucide viitorulˮ. Se creează scenarii 

proiectate în viitor, atât de sumbre, încât dacă nu sunt supravegheate, ar putea distruge tot ceea ce s-

a creat. Acest gen de abordare poate fi folosit de oameni de afaceri, de guvern, de unele religii sau 

de anumiţi indivizi. Deci prea mulţi bani se cheltuiesc, prea mult timp se iroseşte, mergând pe o 

pistă greşită şi se pune problema supravieţuirii în viitor. Strategia de pregătire pentru viitor folosită 

eficient de europeni a fost un mod inteligent de a crea un public favorabil şi educat în ceeace 

priveşte resursele alocate. Dar în viitorul extrem orice e posibil. 

Peter F. Drucker, în Mangementul viitorului, ne aminteşte că calculele economice ale 

capitaslismului nu iau în considerare în toată dimensiunea ei componenta umană şi nevoia de a fi 

tratată ca atare. În prezent mi se pare de neiertat, din punct de vedere social şi moral, ca cei aflaţi la 

conducerea unei companii să îşi aloce profituri uriaşe, dând în acelaşi timp muncitorii afară. Preţul 

pe care îl vom plăti pentru aceste sfidări  va fi mare. Adevăratul model al activităţii economice este 

aşa cum identifica Joseph Schumpeter încă din 1911: „un dezechilibru aflat în mişcareˮ. Dar există 

semne suficiente că în economia mondială se întâmplă ceva care ar duce la schimbarea regulilor 
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care au fost respectate decenii la rând. Deşi incompatibile economia globală şi războiul psihologic 

sunt produsul aceluiaşi secol. Scopul clasic al unui război este definit într-o frază de Clausewitz, 

este „să distrugă forţele de luptă ale duşmanuluiˮ. Regulile războiului sunt deja atât de bine stabilite 

încât majoritatea oamenilor le consideră fireşti, aidoma legilor naturii. 

Dar în societatea următoare a viitorul extrem, va fi o societate a profesionalismului cu înaltă 

specializare. Se va caracteriza prin: lipsa frontierelor, cunoştinţele vor circula mai liber decât banii, 

dublul potenţial al succesului şi al eşecului. Mobilitatea ascendentă bazată pe cunoştinţe specializate 

are şi un preţ ridicat: presiunile psihologice şi traumele emoţionale. Societatea următoare nu s-a 

instalat încă, dar sunt destule domeniile în care a început să se impună, de exemplu robotica prin 

creiere umede sau existenţa în afara planetei. 

Dar pe viitor ceea ce va părea publicitate ar putea deveni o formă de control al minţii în 

unele locuri din lume. În acest scenariu al viitorului publicitatea se întersectează cu farmocologia, 

iae aceasta cu guvernu. Tehnologia tot mai inovatoare şi mai seducătoare, dacă nu este susţinută de 

democraţie şi ajunge pe mâini nepotrivite, va fi folosită a manipula idei, pentru a fabrica cunoştinţe 

şi chiar pentru a proiecta o altă realitate. Ţinta va fi individul. Informaţiile vor fi manipulate. 

Tehnologia va fi folosită pentru a modifica tot ce gândim, ce facem şi cel mai periculos, tot ceea ce 

credem [James Canton, 2010]. 

Jeremmy Rifkin îşi pune întrebarea: Ce este straniu despre situaţia actuală şi inversarea 

rolurilor între Lumea Nouă şi Lumea Veche ? Răspunsul cred că este diferenţele mari de abordare 

din toate domeniile. Dar naşterea unui sistem economic în lumea nouă propulsează schimbări în 

ceea ce priveşte modelele de guvernare, la fel cum s-a întâmplat în era modernă timpurie, atunci 

când capitalismul a de piaţă a desrădăcinat economia feudală şi a impus o schimbare a modelului de 

guvernare de la oraşele-state şi principate la statele-naţiune moderne. Dar fiecare ţară trebuie să facă 

faţă presiunilor cauzate de o lume din ce în ce mai corelată şi interdependentă. Trăim vremuri 

agitate. O bună parte din lume este scufundată în întuneric, lăsând fiinţe umane fără o direcţie clară 

cu toate că este o eră modernă a informaţiei în masă. 

Ralf Jensen afirma: Suntem la apusul unei societăţi bazate pe date.pe măsură ce datele şi 

informaţiile devin domeniul calculatorului, societatea va preţui tot mai mult singura capacitate a 

omului care nu poate fi automatizată, aceea de a avea sentimente,ea va influenţa totul, de la 

deciziile noastre decumpărare până la felul în care conlucrăm cu ceilalţi. Succesul companiilor se va 

baza pe poveşti şi mituri. Firmele vor trebui să înţeleagă faptul că produsele lor sunt mai puţin 

importante decât poveştile lor”. 

Lester Brown ne aminteşte că pentru a înţelege mai bine dilema actuală, este suficient să 

privim în urmă, la civilizaţiile străvechi care s-au confruntat cu aceleaşi tip de probleme, căci 

civilizaţia noastră aflată început de secol XXI, nu este nici pe departe prima care să fi fost martora 

unui declin economic generat de declinul mediului. Întrebarea care se pune estecum vom reacţiona. 

În civilizaţia modernă supertehnologizată, este mult mai uşor să uiţi că economia, motorul însuşi al 

existenţei noastre, depinde în integralitateasa de sistemele şi resursele naturale ale Pământului. 

Autorul ne aduce în atenţie planul B 3.0, un plan al speranţei, conceput în funcţie deceea ce ar fi 

necesar pentru salvarea civilizaţiei. Implementarea planului B 3.0 presupune luarea unor măsuri 

simultane, inclusiv eradicarea sărăciei, stabilizarea populaţiei şi restaurarea sistemelor naturale ale 

planetei. Toate problemele curente pot fi rezovate cu ajutorul tehnologiilor existente.    

Peter Fisk observă deja tendinţe care au un efect din ce în ce mai mare asupra pieţelor 

noastre : economii fără graniţe, bazele puterii - statele naţionale vor deveni tot mai puţin relevante 

din punct de vedere economic, social sau politic, domeniile digitale - informaţia devine tot mai 

localizată. 

Pavel Coruţ preferă să denumească societatea viitoare „orânduirea creatorilor moraliˮ, care 

asigură evoluţia normală a societăţii umane. Această orânduire ar trebui să asigure evoluţia normală 

a societăţii umane. Acum, evoluţia societăţii umane este impulsionată de meritocraţie şi frânată de 

corupţia politico-economică specifică orânduirii capitaliste. În noua societate va trebuie să fie omul 
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potrivit la locul potrivit, recompensa se acordă pe bază de merite, liderii din toate domeniile se 

recrutează numai dintre creatorii specializaţi,bine pregătiţi care îşi vor dovedicalităţile şi 

competenţa şi nu pe criterii politice. Regresul la nivel mondial este determinat de lipsa de 

profesionalism a majorităţii liderilor numiţi în funcţie pe criterii politice. Pavel Coruţ ne aduce 

aminte că în urmă cu 22 de ani nu eram datori nimănui şi aveam o rezervă valutară de 1,6 miliarde 

de ruble, alte valute şi imense fonduri bănăşti în băncile noastre. Acum avem o datorie externă de 

98 miliarde de euro şi o singură bancă CEC Bank. Suntem în criză economică continuă iar viitorul 

copiilor şi nepoţilor noştri este grevat de imensa datorie externă, diferenţa dintre cei bogaţi şi săraci 

este din ce în ce mai mare şi se adânceşte mereu. 

Legislatorii trebuie să incrimineze toate doctrinele şi obiceiurile care afectează viaţa 

economică şi omenească cum ar fi: rasismul, izolaţionismul etnic, intoxicarea negativă, ideologiile 

inumane, asistenţa medicală trebuie să devină integral gratuită şi condusă de stat, scoasă violenţa 

din doctrinele unor culte şi secte religioase, cuvântul şomaj trebuie să dispară şi altele prevăzute în 

Constituţie şi legi speciale. 

Scoala ar trebui să devină o instituţie mai severă, care să impună normele de viaţă umană 

civilizată la toţi copiii, începând din ciclul preşcolar, iar meritocraţia va asigura stratificarea socială 

funcţie de calităţi, competenţă şi activităţi utile sociale, concrete. După cum ştim majoritatea 

specialiştilor de geniu din ţara noastră s-au realizat în străinătate, deoarece mediocrii din ţară nu le-

au permis să evolueze normal. Trebuie schimbată radical poziţia faţă de valorile din ţara noastră, 

ajutându-i, spre beneficiul tuturor. Să ne schimbăm atitudinea faţă de valorile umane, invidia, bârfa, 

sabotarea, manipularea e foarte păguboasă pentru economia viitoare şi pentru naţiunea română. 

În socialism creatorii neînregimentaţi politic erau consideraţi indisciplinaţi şi periculoşi. 

Socialismul românesc aproape că atinsese un nivel atractiv de viaţă. Teama de nonconformişti n-a 

dispărut, cum n-a dispărut nostalgia după dictatura celor care conduc tiranic, în pofida democraţiei 

garantate constituţional. Problema este foarte greu de rezolvat, democraţia reală, în care fiecare 

cetăţean să-şi poată manifesta pe deplin opţiunile, este o utopie de nerezolvat în acest secol iar 

capitalism ne face sclavii unui singur lucru - averea. Capitalismul este haotic prin toate regulile sale, 

deşi cheltuieşte multe materiale prime, este mereu în criză. Capitalismul este bestial deoarece 

funcţionează pe principii animalice, de tipul viata este o luptă, echilibrul terorii asigură pacea. 

Meritocracţia e la pământ în timp ce omul de geniu este împins în anonimat, videocraţia tinde să 

înăbuşe meritocraţia. Dar în viitor nici o ideologie nu va fi bună, dacă nu asigură creşterea continuă 

a nivelului de trai material şi spiritual al majorităţii cetăţenilor [Pavel Coruţ, 2012]. Sper să avem 

parte de oameni specialişti care au dobândit experienţa necesară înscrisă în genele lăsate de la 

străbunii care au trecut pe acest pământ pentru că în prezent vedem atât de puţine lucruri care ating 

excelenţa. Şi cum afirma Jim Collins, va trebui să avem abilitatea de a vedea şi de a extrage ordinea 

din haos, de a trece de la haos la concepte, strategii şi structurii funcţionale pentru că lumea se va 

schimba şi va continua s-o facă, vor trece prin schimbări dramatice sau nu, dar scara şi viteza de 

schimbare sunt mai mari azi decât oricând în trecut. 

 

3. Concluzii 

Schimbările sunt vizibile, adaptarea continuă se face în timp, trebuie să alegem drumul spre 

viitor cu mintea trează şi pregătiţi pentru a intra în noua societate economică, socială şi culturală. 
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Abstract 

The phenomenon of migration began in Romania right after the Revolution. But it has grown in size from one 

year to another, especially since accession to the European Union has given unlimited access to Romanian citizens in 

Western countries. Between 2000 and 2015, the number of Romanians living abroad increased by an average of 7.3% 

per year. It is an estimate of the United Nations, which puts a single country above Romania at the rate of migration, 

Syria, whose diaspora grew 13% a year. Romania is, instead, the country with the highest growth of migration on 

economic grounds. UN data show that last year 3.4 million Romanians lived abroad, most of them in Spain and Italy. 

From a numerical point of view, Romania has reached the largest diaspora in the European Union after the United 

Kingdom, Poland and Germany. But all these countries before Romania in this ranking have a population several times 

higher than that of Romania. 

Key words: migration, European Union, Euroregion 
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1. Introducere 

Fenomenul migraţiei s-a declanşat în România imediat după Revoluţia din 1989, însă a 

crescut în amploare de la un an la altul mai ales după ce aderarea la Uniunea Europeană le-a oferit 

accces nelimitat cetăţenilor români la locurile de muncă din ţările occidentale. Între 2000 şi 2015 

numărul românilor de peste hotare a crescut în medie cu 7,3% pe an. Este o evaluare a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite, care plasează o singură ţară deasupra României la ritmul migraţiei, Siria, a cărei 

diasporă a crescut cu 13% pe an. Însă procentul Siriei este mai mare din cauza exodului declanşat 

de războiul civil. România este, în schimb, ţara cu cea mai mare creştere a migraţiei din 

considerente economice. Datele ONU arată că în 2017 3,4 milioane de români locuiau în străinătate, 

cei mai mulţi în Spania şi Italia. Din punct de vedere numeric, România a ajuns să aibă cea mai 

mare diasporă din Uniunea Europeană după Marea Britanie, Polonia şi Germania. Însă toate aceste 

ţări au o populaţie de câteva ori mai mare decât cea a României. Dacă datele sunt raportate la 

numărul locuitorilor, diaspora românească reprezintă 17% din totalul populaţiei rămase în ţară, iar 

în Polonia doar 11%. Se poate spune că România a pierdut 3,4 milioane de potenţiali angajaţi din 

cauza emigraţiei.  

 

2. Migraţia, Uniunea Europeană şi Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” 

În termeni absoluți, cel mai mare număr de străini care trăiau în statele membre ale Uniunii  

Europene la 1 ianuarie 2015 s-a înregistrat în Germania (7,5 milioane de persoane), Regatul Unit 

(5,4 milioane), Italia (5,0 milioane), Spania (4,5 milioane) și Franța (4,4 milioane). Resortisanții 

străini din aceste cinci state reprezentau împreună 76 % din numărul total al resortisanților străini 

care locuiau în toate statele membre ale Uniunii Europene, cele cinci state având o pondere de 63% 

din populația Uniunii Europene-28. 

În termeni relativi, statul membru al Uniunii Europene cu cea mai mare pondere a 

resortisanților străini a fost Luxemburg, ponderea acestora fiind de 46 % din totalul populației. O 
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pondere mare a resortisanților străini (cel puțin 10 % din populația rezidentă) a fost constatată, de 

asemenea, în Cipru, Letonia, Estonia, Austria, Irlanda și Belgia. În cele mai multe state membre 

majoritatea resortisanților străini erau cetățeni ai unor țări terțe; contrariul a fost valabil numai 

pentru Luxemburg, Slovacia, Cipru, Irlanda, Belgia, Țările de Jos, Ungaria, Regatul Unit, Malta și 

Austria. În cazul Letoniei și al Estoniei, ponderea cetățenilor din țări terțe este deosebit de mare, ca 

urmare a numărului ridicat de non-cetățeni recunoscuți (în principal, cetățeni din fosta Uniune 

Sovietică, care își au reședința permanentă în aceste țări, dar care nu au dobândit nicio altă 

cetățenie). În toate statele membre UE, cu excepția Estoniei, a Republicii Cehe și a Letoniei, 

numărul persoanelor originare dintr-o țară terță a fost mai mare decât numărul persoanelor având 

cetățenia unei țări terțe. 

O analiză a structurii de vârstă a populației arată că, pentru Uniunea Europeană-28 în 

ansamblu, populația de cetățeni străini era mai tânără decât populația națională. Distribuția pe vârste 

a cetățenilor străini, comparativ cu cetățenii proprii, indică o pondere mai mare a adulților relativ 

tineri, de vârstă activă. 

Economiştii Helena Marques şi Hugh Metcalf afirmă că statele vest-europene au de câştigat 

de pe urma imigranţilor calificaţi, veniturile şi producţia din vest vor creşte, nu vor scădea, dar  

avertizează că zona săracă din sudul Europei va avea cel mai mult de suferit. 

Migraţia forţei de muncă din România a început prin aşa-numitul comerţ cu valiza către 

Polonia şi Iugoslavia, după care au urmat ofertele de muncă venite din Israel, Germania şi Italia. 

Conform unor studii de specialitate, cel mai mare flux migratoriu internaţională către Italia provine 

din Moldova. Rezultatele ultimelor recensăminte (scăderea populaţiei României cu un milion de 

persoane) au scos la iveală posibilitatea ca o parte dintre cei ce muncesc în străinătate să nu fie 

înregistraţi. Aproape două miliarde de euro intră anual în ţară datorită transferurilor de valută ale 

muncitorilor români din străinătate şi aproape un milion de români se aflau, legal sau ilegal, la 

muncă în străinatate. 

Fenomenul migraţiei temporare şi permanente în Regiunea Mării Negre s-a extins odată cu 

schimbările din Europa de Est şi Occidentală. Motivaţiile migranţilor au variat de la căutarea unor 

oportunităţi mai bune pentru a-şi îmbunătăţi standardul de viaţă până la reacţii față de situaţii 

extreme, cum sunt războiul, persecuţiile, violenţa, evitarea şomajului, sărăcia. 

Procesele consultative regionale sunt extrem de importante pentru întărirea cooperării 

internaţionale prin promovarea schimbului de informaţii. În acest sens, amintim iniţiativa 

Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră de semnare a unui Memorandum de înţelegere 

cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), care să contribuie, printre altele, la instituirea 

sau întărirea dialogului regional şi a mecanismelor de cooperare tehnică între statele membre ale 

organizaţiei şi alte ţări care influenţează tipurile de migraţie din Regiunea Mării Negre, prin 

schimbul de informaţii şi documente şi prin desfăşurarea de acţiuni comune. 

Interesul pentru susţinerea muncitorilor români care activează în străinătate trebuie să aibă 

în vedere aportul acestora la dezvoltarea generală a ţării. Dar majoritatea românilor încă se 

consideră săraci, 75% din populaţie fiind nemulţumită de banii pe care îi câştigă, 40% dintre români  

afirmă că veniturile actuale nu le ajung nici pentru strictul necesar, 50% trebuie să se mulţumească 

doar cu cele absolut necesare, doar 10% spun că veniturile familiei le permit un trai decent şi numai 

1% declară că nivelul veniturilor le permite să aibă tot ce le trebuie. 

Celor care lucrează în străinătate trebuie să li se asigure accesul la o slujbă legală şi la 

sistemul de securitate al ţării de destinaţie: contribuţia la fondul de pensii, ajutorul de şomaj şi 

asigurarea medicală, drepturi de care beneficiază doar o parte a lucrătorilor români din Occident. 

Prin comparaţie, piaţa forţei de muncă din Cehia, care nu a suferit emigraţie, beneficiază de 

oportunităţi pe care locuitorii le pot fi exploatate în ţară, fără nevoia de a se muta. Există o cerere 

mare de forţă de muncă în anumite sectoare din Praga şi, în proporţie mai mică, în Budapesta, 

aceste două oraşe fiind preferatele companiilor care doresc să creeze atât birouri regionale, cât şi 

aşa-numitele centre de servicii partajate (shared services centres). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Recognised_non-citizen
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Pe termen lung există o corelaţie pozitivă între ocuparea forţei de muncă şi productivitate. În 

acord cu Raportul Comisiei Europene pentru anul 2006, se constată că un nivel înalt al 

productivităţii este o condiţie necesară pentru stabilirea unei creşteri durabile a ocupării forţei de 

muncă. Aşadar, pentru Cehia, Ungaria, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania şi Polonia, nivelul 

ridicat al creşterii productivităţii între 2000 şi 2005 a fost însoţit de creşteri mici ale ocupării forţei 

de muncă (chiar o valoarea negativă pentru Polonia). Pentru Spania şi Cipru, creşterea ocupării 

forţei de muncă s-a dublat, dar creşterea productivităţii s-a situat sub cea medie. Numeroase alte 

state membre au o creştere a productivităţii relativ mică și cuplată cu o creştere a ocupării forţei de 

muncă tot mai mică, cum e cazul României. Doar Irlanda a reuşit să atingă creşteri mari, atât pentru 

productivitate, cât şi pentru ocuparea forţei de muncă. 

Comentariile despre migraţie ar trebui să înceapă pe viitor de la o serie de fapte care nu pot 

fi negate, şi anume tendinţa de scădere accentuată şi în acelaşi timp de îmbătrânire a populaţiei 

României. 

2002

2011

2035

2050

 
Sursa: Pentru populaţia României 1992-2011, sursa este INSSE, iar pentru estimările din 2035 şi 2050, sursa este UN 

Data (estimări conservatoare cu fertilitate şi mortalitate constantă şi zero migraţie). Datele sunt în mii persoane. 

Avem opţiunea politicilor demografice care au marele avantaj al acceptării sociale, 

necesitând un termen îndelungat de inversare a actualelor tendinţe demografice, iar o altă soluţie ar 

consta în dezvoltarea roboticii şi inteligenţei artificiale, care ar oferi, pe termen mediu şi lung, o 

serie de avantaje competitive globale, respectiv perspectiva unei dezvoltări industriale de vârf. 

Marele dezavantaj ar consta în pierderea locurilor de muncă, adesea ireversibilă şi generatoare de 

tensiuni sociale. Pe termen scurt şi mediu soluţia cea mai rapidă ar fi cea a migraţiei controlate, 

care ar duce la  acoperirea zonelor deficitare, soluţie care însă poate genera tensiuni sociale acute. 

Problema migraţiei controlate este agravată de faptul că numărul record de refugiaţi şi 

migranţi din anul 2015 a supus Uniunea Europeană unei presiuni teribile, care a lăsat urme adânci 

atât asupra decidenţilor, cât şi a cetăţenilor. Această criză a dus la sporirea tensiunilor intra-

europene şi a arătat faptul că Uniunea Europeană nu era pregătită să gestioneze o astfel de criză. 

Europa are parte acum de un moment de respiro, dar această fereastră de oportunitate nu va 

dura mult timp. 

În studiul Understanding and Addressing Public Anxiety About Immigration, din iulie 2016, 

autorii, Demetrios G. Papademetriou şi Natalia Bănulescu-Bogdan, identifică o serie de cauze: 

ritmul rapid al schimbărilor sociale; competiţia pentru resurse reduse; ameninţarea la adresa 

valorilor şi normelor publice; aspectele legate de securitate, precum şi absenţa controlului şi lipsa 

de încredere în guverne şi elite. Recomandate sunt soluţiile pe termen lung: prezentarea migraţiei ca 

o parte a proiectului naţional, ajutând la dezvoltarea statului şi bunăstarea fiecăruia dintre noi; 

investiţii responsabile în succesul migranţilor printr-o selectare atentă a acestora şi prin sprijinirea 

integrării sociale – evoluţie constantă a sistemelor de gestionare a migraţiei; necesitatea 

recunoaşterii îngrijorărilor şi crearea unui spaţiu politic pentru exprimarea îndoielilor cu privire la 

http://colectaredate.insse.ro/phc/public.do?siteLang=ro
http://data.un.org/Data.aspx?q=romania&d=PopDiv&f=variableID%3a12%3bcrID%3a642
http://data.un.org/Data.aspx?q=romania&d=PopDiv&f=variableID%3a12%3bcrID%3a642
http://www.migrationpolicy.org/research/understanding-and-addressing-public-anxiety-about-immigration
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migraţie; nevoia stabilirii unui echilibru între găzduire, acomodare şi restricţie, respectiv implicarea 

tuturor membrilor comunităţii în modelarea noului „noi”. 

Ar trebui adoptat un model civilizaţional de succes, în care atracţia stilului de viaţă 

românesc să o depăşească pe cea a diverselor state din Uniunea Europeană; de aici nevoia unui 

model civilizaţional european atractiv şi care să aibă capacitatea de a se impune. 

Conform datelor publicate pe 18 decembrie 2017 de Organizația Internațională pentru 

Migrație (OIM), de la începutul anului au ajuns în Europa, traversând Marea Mediterană, 956.456 

de migranți, de aproape cinci ori mai mulți față de perioada similară a anului 2016. Cei mai mulți, 

respectiv 806.919, au debarcat în Grecia, alți 150.317 în Italia, 3.845 în Spania, 269 în Cipru și 106 

în Malta. 

806.919

150.317
3.845 269 106

Grecia Italia Spania Cipru Malta

Grecia Italia Spania Cipru Malta

 
Principalele destinaţii ale emigranţilor români sunt Ialia - 50% şi Spania - 25%. Cele mai 

importante sunt investiţiile făcute de emigranţi în locuinţe, urmate de cumpărarea de bunuri 

electrocasnice, maşini şi alte bunuri durabile. Investiţiile diferă și în funcţie de mediul rezidenţial, în 

mediul rural banii fiind investiţi în principal în activităţi de tip agricol, pe când în mediul urban, în 

alte tipuri de afaceri. Deci un model care îl caracterezizează pe emigrantul român ar fi cel 

economic, unde domină dorinţa de autorealizare, de împlinire pentru el şi familia lui. 

Marea provocare a Europei va fi aceea de a întoarce în favoarea ei o criza umanitară şi a o 

transforma într-o oportunitate. Mai multă forţă de muncă ar putea conduce la o creştere a 

investiţiilor, ceea ce se va reflecta în creşterea economică. Investiţiile suplimentare în economia 

Uniunii Europene, în contextul unor rate scăzute de economisire a imigranţilor, ar putea stimula 

cererea agregată. Stimularea cererii agregate poate conduce la o reducere a surplusului de cont 

curent al Uniunii Europene. Aceste efecte reprezintă oportunităţi care ar putea avea drept rezultat pe 

termen mediu diminuarea dezechilibrelor acumulate în economia Uniunii Monetare Europene. Dar 

potrivit statisticilor, mai mult de jumătate dintre imigranţi au vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani. În 

plus, mulţi dintre ei au specializări foarte căutate pe piaţa muncii, la care se adaugă şi motivarea 

acestora pentru un trai mai bun, ceea ce a adus un plus de productivitate. Pe de altă parte, beneficiile 

vor depinde de integrarea imigranţlor pe piaţa muncii europene, ceea ce va reprezenta o reală 

provocare. Reglementarea dreptului de a munci şi a securităţii muncii sunt doar o faţetă a monedei, 

mai este problema învăţării unei limbii străine, la care se adaugă birocraţia foarte ridicată în întreaga 

Europă, care poate împiedica derularea rapidă a procedurilor. 

În Europa piaţa muncii s-a dovedit a fi mai curând inflexibilă, ceea ce ar putea constitui o 

barieră suplimentară pentru integrarea imigranţilor, cu efect asupra scăderii salariilor şi, în 

consecinţă, pierderi de  competitivitate în statele din zona euro. O slabă calificare a imigranţilor 

poate trage salariile în jos, dar poate avea ca efect şi creşterea salariilor pentru lucrătorii superior 

calificaţi. Potrivit Immigration Statistics, US Department of Homeland Security, SUA acorda statut 

de rezident legal permanent, cu beneficii similare propriilor cetăţeni, unui număr de 1 milion de 

imigranţi anual. Întrebarea e dacă Uniunea Europeană are capacitatea şi mai ales disponibilitatea de 

a susţine un astfel de demers. 

Emigrantul român se va izbi de sărăcie și va fi lipsit de dreptul integrării pe piaţa muncii. Se 

va confrunta cu nivelul ridicat al criminalităţii la toate nivelele şi resentimentul accentuat al maselor 

în opinia cărora, dacă un rrom vine din România, toți românii sunt… rromi. Munca la negru 

generează exploatare în rândul românilor imigranţi, iar aceasta va continua sa existe atât timp cât 

restricţiile vor exista pentru cetăţenii români. 
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Lipsa de informare şi cunoaştere a drepturilor pe care cetăţenii români le au în Uniunea 

Europeana continuă să le creeze multe probleme. Există, de asemenea, diferenţe culturale, iar 

ignoranţa cu care mass-media oferă informații asupra imigranților est-europeni contribuie la 

resentimentul faţă de aceştia. Bulgaria a intrat în Uniunea Europeană în acelaşi timp cu România, 

dar mass-media se pare că nu a observat fenomenul. Propaganda de prost gust se îndreaptă numai 

către România. Imaginea imigrantului român nu s-a schimbat, s-a înrăutăţit. 

Stratificarea migraţiei globale şi regionale poate fi analizată în primul rând din perspectiva 

disparităţii dintre origini şi destinaţii. Distribuţia inegală a accesului diverselor grupuri în diferite 

locuri şi puterea relativă a fluxurilor migratoare pot fi studiate şi din prisma ierarhiilor de putere. 

Această ierarhie de putere printre migranţi este reflectată de ierarhia puterii statelor, în care ţări 

diferite posedă capacităţi inegale de a controla deplasările populaţiei, de a-şi menţine integritatea 

graniţelor şi de a contura structura regimurilor internaţionale de migraţie. În Europa, spre deosebire 

de America sau Australia, identitatea este apreciată în funcţie de trăsăturile fizice, de religie, 

naţionalitate şi cultură. Cele mai multe state europene se consideră state naţionale omogene, ai căror 

membri au sentimentul apartenenţei la comunitatea naţională datorită unor factori unificatori: istorie 

comună, identitate etnică, limbă, cultură şi experienţă politică. Dar diferenţele dintre nivelele de 

salarizare între ţările mai bogate, aproape trei decenii, cum sunt Germania şi Franţa, şi cele mai 

sărace, Spania, Portugalia, Grecia, erau de aproximativ 6 la1, ceea ce a determinat mobilizarea unor 

fluxuri de la sud la nord. La sfârşitul anului 2000, rata era de aproximativ 3 la1. Sumele repatriate 

oficial, înregistrate la nivel mondial, au depăşit 232$ miliarde în 2005.  
Tabelul 1. Ţările în care se înregistrează cele mai mari intrări de remitențe 

Ţări Sume $ miliarde Suma cu cea mai 

mare proporţie 

din PIB 

India 21,7  

China 21,3  

Mexic 18,1  

Franţa 12,7  

Filipine 11,6  

Tonga  31,% 

Moldova  27,1% 

Lesotho  25,8% 

Haiti  24,8% 

Bosnia şi 

Hertegovina 

 22,5% 

Sursa: www.scrib.com/migraţia internaţională, accesat la 20.03.2017 

Dar  investiţiile potenţiale ale migranţilor intră în conflict cu  interesele potentaţilor locali şi 

adesea nu pot constitui alternative economice viabile pentru localităţile de origine. Într-un articol 

din 2009, Alejandro Portes discută raportul dintre migraţie şi dezvoltare ca fiind ambivalent. Pe de 

o parte, migraţia îndreaptă resurse financiare semnificative către ţări sărace, rezolvă problemele 

şomajului ridicat şi echilibrează balanţele de plăţi ale statelor, dar, pe de altă parte, migraţia 

perpetuează dependenţa statelor subdezvoltate de statele dezvoltate, iar sumele remise, doar ele, nu 

sunt capabile să genereze creştere economică sustenabilă sau să rezolve problemele cronice ale 

ţărilor de origine. 

Această relaţie ambivalentă o regăsim şi în cazul României, unde, în ciuda contextului 

general favorabil, a fondurilor europene şi a apartenenţei la Uniunea Europeană, nu apar efecte 

pozitive evidente. O remarcă a textului lui Portes este extrem de actuală pentru cazul românesc: în 

contextul efectelor economice ambivalente, politicile statale sunt esenţiale în încercarea de a susţine 

efectele pozitive ale migraţiei şi a le minimiza pe cele negative. Statul român însă a fost şi este încă 

un actor pasiv al migraţiei în masă a românilor: instituţiile nu au întreprins mai nimic pentru a 

sprijini românii din străinătate sau a le ajuta rudele din ţară. Această pasivitate, indiferenţă şi lipsă 

de profesionalism în abordarea migraţiei este cel puţin discutabilă. Efectul e acela că, deşi România 
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este membră UE, probabil va avea parte de un context pozitiv pe durată medie, efectele migraţiei 

fiind aceleaşi ca în cazul unor ţări aflate într-o situaţie structurală incomparabil mai proastă. Totuși, 

ţinand cont de dimensiunile migraţiei româneşti raportate la populaţie, aceasta pare a fi o abordare 

negativă asupra României. 

Dar cu toate că migraţia se manifesta la scară mare la 1 ianuarie 2015, populaţia României 

după domiciliu a fost de 22,279 milioane de persoane, în scădere comparativ cu 1 ianuarie 2014, cu 

67.000 de persoane; această scădere a fost cauzată, în special, de sporul natural negativ al 

populaţiei. Bărbaţii reprezentau 48,8% din populaţie, la fel ca la 1 ianuarie 2014. Aveam în medie 

95 barbați la 100 femei. Până la vârsta de 49 ani, numărul bărbaţilor a fost mai mare decât numărul 

femeilor. Începând cu această vârstă, numărul femeilor îl depăşeşte însă pe cel al bărbaţilor. 

Populaţia feminină a avut o pondere mai mare decât populaţia masculină în 41 de judeţe. Singurul 

judeţ unde populaţia feminină a fost mai numeroasă decât cea masculină era Vaslui (102 bărbaţi la 

100 femei), se arată în publicaţia Populația României pe localităţi la 1 ianuarie 2015. La această 

dată, Macroregiunea 2 (Regiunile de Dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est) deţinea cea mai mare pondere 

în totalul populaţiei după domiciliu (30,5%). Doar în Macroregiunea 2 s-a înregistrat o uşoară 

creştere a populaţiei (cu 166 persoane), datorată exclusiv creşterii populaţiei din Regiunea Nord-Est 

(cu 14,6 mii persoane). Tot la  1 ianuarie 2015, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est avea cel mai mare 

număr de persoane, cu o pondere de 17,6% în totalul populaţiei după domiciliu. În Regiunile de 

Dezvoltare Sud-Muntenia, Nord-Est şi Sud-Vest Oltenia, populaţia rurală era mai numeroasă decât 

cea urbană. Cele mai mari creşteri ale populaţiei după domiciliu, comparativ cu 1 ianuarie 2014, s-

au înregistrat în judeţele Iaşi (15,8 mii persoane), Ilfov (11,6 mii persoane) şi Vaslui (5,2 mii 

persoane). Pe grupe mari de vârstă (0-14 ani, 15-64 ani şi 65 ani şi peste), la 1 ianuarie 2015 

Macroregiunea 4 (Sud-Vest Oltenia şi Vest) deţinea cea mai redusă pondere a populaţiei după 

domiciliu, de 0-14 ani (13,7% din populaţia totală a Macroregiunii), dar şi una din cele mai mari 

ponderi ale populaţiei de 65 ani şi peste (16,1%). Macroregiunea 2 înregistra cea mai ridicată 

pondere a populaţiei tinere de 0-14 ani (15,8%) şi cea mai scăzută pondere a populaţiei de 65 ani şi 

peste (14,6%). Cea mai mare pondere a copiilor de 0-14 ani s-a înregistrat în Regiunea Nord-Est 

(16,7% din populaţia totală a Regiunii), iar cea mai scăzută în Bucureşti-Ilfov şi Vest (13,6%). 

Ponderea populaţiei de 15-64 ani s-a situat între 71,2% (Regiunea Bucuresti-Ilfov) şi 68,6% 

(Regiunea Sud-Muntenia). În Regiunea Sud-Muntenia, populaţia în vârstă de 65 de ani şi peste a 

avut cea mai mare pondere (17,0%). Cea mai redusă pondere a populaţiei vârstnice s-a înregistrat în 

Regiunea Nord-Est (14,1%). La 1 ianuarie 2015, judeţele cu cele mai mari ponderi ale populaţiei 

tinere (0-14 ani) au fost Suceava (17,9%), Iaşi (17,3%) şi Vaslui (17,2%). Cele mai scăzute ponderi 

ale populatiei de 0-14 ani s-au înregistrat în judeţele Hunedoara (12,7%), Teleorman (12,8%) şi 

Brăila (12,9%). Ponderea populaţiei vârstnice a variat între 12,6% (judeţul Iaşi) şi 21,7% (judeţul 

Teleorman). Indicele de îmbătrânire demografică a înregistrat valori cuprinse între 72,7 persoane de 

65 ani şi peste la 100 persoane de 0-14 ani (judeţul Iaşi) şi 168,6 persoane de 65 ani şi peste la 100 

persoane de 0-14 ani (judeţul Telorman). 

 

3. Concluzii 

Emigraţia românească este, deocamdată, inevitabilă, populaţia îmbătrâneşte, forţa de muncă 

scade, iar programele de stabilizare a forţei de muncă sunt mult prea puţine. 
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Abstract 

The paper addresses the issue of rural health services as a factor for increasing the quality of life in the rural 

sector of the Republic of Moldova. For this purpose, the authors have come to present a historical-dialectical synthesis 

of the theoretical and methodological concepts of evaluation and increase of the quality of life as socio-economic 

category at global and regional level, defining it. They argued and equated the concept of "increasing quality of life" 

and "human development". 

The subject of the research was presented by the Medical Services as a factor for increasing the quality of life 

in the rural area. The subject of the research is presented by the young rural labor force, which at the current stage is 

the most migrating from the Republic of Moldova, due to the dissatisfaction with the living conditions. The authors 

carry out a statistical analysis of the quantitative and qualitative indicators of the Medical Services in the rural area of 

the Republic of Moldova for five years, 2012-2016. 

In order to reduce the migration of young labor force in the rural area, the authors determine and bring 

forward proposals of important strategic directions for increasing the quality and diversification of medical services in 

the country and the rural area. 

Key words: quality of life, evaluation of life quality, labor force, special juniors, rural area, medical services, 

quality of medical services, national strategy, modernization directions 

JEL: A1 

 

1. Introducere 

În anii ’80 ai secolului al XX-lea au existat discuţii intense şi numeroase investigaţii 

referitoare la  caltatea vieții (CV). În această perioadă conceptul a început să fie din ce în ce mai des 

conceptualizat prin “bunăstarea individuală”, care era determinată nu numai de condiţiile obiective 

de viaţă, dar şi de “bunăstarea subiectivă”, când CV se studia prin ochii cetățeanului.  

Dezvoltarea economică a societăţii a urmat o nouă cale cănd a provocat discuţiile despre 

bunăstare şi CV. În cercetările efectuate de W. Zapf [2000] apare din nou legătura dintre bunăstarea 

populaţiei sau „starea naţiunii” şi CV, care au constituit un pas înainte în direcţia cercetării 

categoriei CV. Constatarea că progresul economic nu duce în mod automat la bunăstarea generală şi 

la eliminarea sărăciei a fost unul din motivele, care au condus la apariţia unei direcţii de cercetare 

și, anume, cercetarea CV [9, p. 44].  

Preocuparea savanților de problemele CV trece în Europa, unde în cele mai avansate state, 

precum Germania, Suedia sau Olanda, apar primele rapoarte sociale, colecţii organizate de 

indicatori, publicate în volume în care sunt incluse analize comparative ale nivelurilor şi tendinţelor 

realizate de sociologi şi statisticieni privind monitorizarea și dezvoltarea atât a aspectelor obiective, 

cât şi a celor subiective ale CV. Astfel, la sfârşitul anilor ’70 se formează școlile de cercetare 

sociologică în Europa de Est, în special în țările: Ungaria, România și Rusia. 
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Pentru că are o finalitate practică, acea de a indica oamenilor sau colectivităţilor ce trebuie 

făcut pentru a îmbunătăţi condiţiile de trai, conceptul CV are un caracter evaluator. Pe lângă 

condiţiile de viaţă, percepute ca situaţii obiective ale vieţii, CV include şi criterii de evaluare 

subiectivă a satisfacţiei cu viaţa, definesc I. Mărginean și A. Bălașa (2005) în lucrarea sa “Calitatea 

vieții în România”: “CV cuprinde ansamblul condiţiilor de viaţă fizice, economice, sociale, 

culturale, politice, de sănătate etc. în care oamenii trăiesc, conţinutul şi natura activităţilor pe care 

le desfășoară individul, caracteristicile relaţiilor şi proceselor sociale la care participă, bunurile şi 

serviciile la care are acces, modelele de consum adoptate, modul şi stilul de viaţă, evaluarea 

gradului de obţinere a rezultatelor în viaţa sa ce corespund aşteptărilor populaţiei, care provoacă 

stările subiective de satisfacţie, insatisfacţie, fericire, frustrare etc.” [9, p. 51]. 

Putem fi de acord cu așa o definiție a CV doar parțial, căci ea oglindește latura obiectivă a 

acesteia și exprimă, practic, gradul de satisfacție a individului cu viața în funcție de factorii 

mediului exterior, dar această definiție nu ia în cont factorul subiectiv – gradul de realizare a 

nevoilor umane privind CV. 

Anume, școala română a fost printre primele în spațiul european  care a recunoscut 

caracterul interdisciplinar al categoriei CV și aceasta a format paradigma CV de pe poziții socio-

economice, pe parcursul istorico-dialectic de dezvoltare a conceptelor expuse de savanți din diferite 

domenii: filozofic, religios, psihologic, sociologic și economic. 

În general, CV era privită ca fiind rezultatul interacţiunii unui număr de factori (de sănătate, 

sociali, economici, de mediu) care afectează dezvoltarea umană şi pe cea socială a individului şi a 

societăţii în moduri deseori necunoscute. Într-un anume sens, CV era definită în măsura în care, 

într-o anumită societate sau regiune, se îndeplineau condiţiile psihologice şi fiziologice care induc 

sentimentul de satisfacţie [9, p.128]. 

În viziunea autorului, CV,  fiind variabilă și măsurabilă, se referă atât la partea subiectivă, 

cât şi la cea obiectivă a studiului. Din acest punct de vedere, analiza CV prezintă aspecte atât 

psihologice, cât şi legate de mediu, implicând o evaluare psihologică, făcută de un individ sau un 

grup, a satisfacţiei date de condiţiile de trai şi stilul de viaţă.  

Simultan a apărut și conceptul „dezvoltării umane”, care a devenit un program global 

promovat de Organizația Naţiunilor Unite, în care sunt concepte noțiunile de „calitatea 

persoanelor” şi „condiţiile de trai”, prin care se doreşte extinderea noţiunii subiective de 

prosperitate, respectiv, de bunăstare. „Excluderea” constituie o nouă perspectivă în cercetarea 

inegalităţilor. „Capitalul social” descrie resursele sociale ale solidarităţii. „Pluralismul bunăstării” 

sau „amestecul de prosperităţi” se referă la potenţialul inovativ al stării de bunăstare [Human 

Development Report (2010)]. 

În acest context, dezvoltarea susţinută era versiunea modernizată a creşterii calitative, care 

pornea de la ideea că este necesară o creştere naţională şi internațională, ce trebuie să fie ajustată 

astfel, încât să nu pericliteze condiţiile de viaţă ale generaţiilor viitoare. Bazele conceptului 

dezvoltării umane au fost puse odată cu Rapoartele Globale Anuale ale Dezvoltării Umane (RGDU) 

elaborate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea Umană (PNUD). Primul RGDU fost 

lansat în 1990. Potrivit definiţiei formulate aici dezvoltarea umană „este un proces care contribuie la 

lărgirea gamei de posibilităţi care se acordă fiecărei persoane” [Human Development Report 

(2010)]. 

În prezent, dezvoltarea umană constituie cel mai ambiţios şi mai de anvergură concept de 

bunăstare. Ideea de bază este de a dezvolta opţiunile individuale, a CV oamenilor. Această noţiune 

țintește dincolo de dezvoltarea resurselor umane şi de programele de stat privind bunăstarea, care 

consideră oamenii mai mult simpli receptori, decât actori ai realizărilor. Teoretic, dezvoltarea 

umană implică productivitate, egalitate, sustenabilitate, precum şi autoritate. În mod empiric, toate 

naţiunile lumii sunt clasificate după Indicele Dezvoltării Umane (IDU).  

În prezent, IDU este unul dintre indicatorii cei mai larg utilizaţi ai dezvoltării umane. Este 

folosit, în special, la nivel global pentru comparaţii internaţionale şi regionale. IDU este calculat ca 
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o medie simplă a indicilor Educaţiei, Speranţei de Viaţă şi PIB. Rapoartele Globale ale Dezvoltării 

Umane şi IDU sunt, în pofida criticilor, rezultatul a două cerinţe de bază ale raportărilor sociale, 

anume, ale comparaţiilor internaţionale şi prezentării unui indicator integral care cuprinde o 

informaţie relevantă despre dezvoltarea umană, care este ceva mai mult decât Produsul Naţional 

Brut (PIB). 

IDU sau Human Development Index (HDI) propus de ONU în anul 1990 (autor - 

economistul pakistanez Mahbub ul Haq) reprezintă o măsură mai completă a dezvoltării umane, 

care evaluează realizările ţării în trei domenii ale dezvoltării umane: longevitate, nivel educaţional 

şi standard de viaţă  sau nivel de trai. Longevitatea este evaluată prin speranţa de viaţă la naştere; 

cunoştinţele – printr-o combinaţie a gradului de alfabetizare a populaţiei adulte cu rata de încadrare 

în învăţământul primar, secundar şi terţiar; nivelul de trai – în baza produsului intern brut per capita 

în dolari SUA la paritatea puterii de cumpărare (PPC), este utilizat pentru a compara mai 

cuprinzător nivelul de dezvoltare al unei ţări, decât prin PIB per capita, care măsoară doar 

prosperitatea materială, şi nu alţi indicatori socio-economici.  

IDU furnizează o radiografie completă a nivelului de dezvoltare umană în ţările lumii, o 

apreciere globală a progresului şi diferitelor strategii ce au fost urmate de către state pentru 

realizarea bunăstării umane. Acest indice se transpune într-un substituent sintetic al celor trei 

indicatori precizaţi, măsurând distanţa relativă ce separă fiecare ţară a lumii de obiectivele 

considerate a fi prioritare nu atât în prezent, cât şi mai ales în viitor, prin prisma unei vieţi lungi şi 

sănătoase, a unui acces nelimitat la dobândirea cunoştinţelor şi, nu în ultimul rând, a unui nivel al 

venitului care să asigure un standard de viaţă decent, care ar fi de preferat să se situeze la nivelul 

mediu mondial al PIB-ului per capita. 

În calitate de exemplu vor servi următoarele valori necesare pentru determinarea IDU 

(acesta a cunoscut mai multe variante de calcul), expresia generală utilizată fiind: 

  (1) 

Paritatea puterii de cumpărare (PPC) are avantajul că reprezintă acel factor de conversie, cu 

ajutorul căruia se elimină diferenţele de preţ între ţări şi se compară astfel doa rcomponenta de 

volum a indicatorilor economici. Pentru fiecare сomponentă se determină un indice separat, pornind 

de la valorile indicatorilor respective şi raportându-i la valorile maxime şi minime, înregistrate la 

nivel mondial. 

  (2) 

 

  (3) 

IDU, ca indicator de evaluare a CV, are anumite avantaje, şi anume confirmă lărgirea 

conceptului de dezvoltare umană spre dezvoltarea umană durabilă, exprimă profund opţiunile şi 

utilizarea capacităţilor oamenilor, astfel încât ei să fie capabili să contribuie la satisfacerea nevoilor 

generaţiilor prezente, fără să compromită satisfacerea nevoilor celor viitoare. Noţiunea de durabil 

este necesar a fi asociată noţiunii de dezvoltare umană, deoarece creşterea este, de regulă, asociată 

numai cu crearea de capital fizic nou, consideraţiile privind durabilitatea fiind ignorate. Astfel, IDU 

evită abordarea defectuoasă a procesului economic şi ia în considerare corelaţia dintre creşterea 

economică şi formarea capitalului uman. 

Determinat ca medie a celor trei elemente (formula 3), valoarea acestui indicator a situat în 

2009 R.Moldova în grupul celor 64 de ţări cu dezvoltare umană medie. Această valoare a 

indicatorului, în esenţă, evidenţiază corelaţia dintre acesta şi performanţele economice reale ale 

societăţii moldave, nu doar prin prisma evoluţiei pozitive a PIB, ci mai ales prin evidenţierea 

progresului la scara mondială a nivelului de dezvoltare umană. 

Plecând de la versiunile opiniilor existente,autorul [Gorobievschi S. (2013)] defineşte 

nivelul de trai drept ansamblul condiţiilor economice şi noneconomice, sociale, culturale şi 

politice, pe care societatea le creează membrilor săi, dar şi capacitatea, aptitudinile indivizilor de 
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a-şi satisface cât mai bine nevoile, pornind de la venitul lor. Aspectele definitorii ale nivelului de 

trai sunt legate de: nivelul şi evoluţia veniturilor; al preţurilor bunurilor şi serviciilor ce alcătuiesc 

consumul populaţiei; nivelul şi structura consumului de bunuri şi servicii; condiţiile de muncă şi 

petrecerea timpului liber; condiţiile de trai; starea de sănătate şi accesul la serviciile de asigurare, 

educaţie, cultură, artă etc. [2, p. 30]. 

Nivelul de trai are un caracter obiectiv, deoarece se poate realiza numai în anumiţi 

parametri. Pe măsură ce a evoluat ştiinţa şi tehnica, parametrii luaţi în considerare (mediul natural, 

cadrul social, educaţia, sănătatea, cadrul politic, economic etc.) au suferit o serie de modificări, 

conferindu-i, în acest sens, conceptului nivelului de trai un caracter social-istoric. Astfel, odată cu 

evoluţia umanităţii, s-au modificat condiţiile de viaţă, aspiraţiile şi nevoile oamenilor. Dacă acum 

câteva decenii, anumite condiţii erau considerate ca fiind normale, s-ar putea ca astăzi, aceleaşi 

condiţii să nu mai poată fi calificate normale.  

Sintetizând cele expuse, autorul menţionează ca aria CV este definită drept valoarea pentru 

om a vieţii sale, modul şi măsura în care condiţiile vieţii oferă omului posibilitatea satisfacerii 

multiplelor sale necesităţi, gradul în care viaţa este satisfăcătoare pentru el. Nu există o definiţie 

universală acceptată a CV, în special datorită faptului că conceptul se află la intersecţia dintre 

ştiinţele umaniste şi cele economice. Semnificația expresiei “CV” poate varia considerabil în 

funcţie de natura studiului. 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) defineşte CV în contextul percepţiei indivizilor a 

poziţiei lor în viaţă în planul cultural şi de valori în care ei trăiesc şi în relaţionare cu scopurile, 

aşteptările, standardele şi preocupările acestora. Este un concept larg, care este afectat într-un mod 

complex de starea de sănătate a individului, cea psihologică, credinţele personale, legăturile sociale 

şi trăsăturile cele mai proeminente ale mediului de viaţă. 

Bazându-se pe conceptele existente științifice (filozofice, sociopsihologice, economice, 

politice etc.) ale dezvoltării continue a factorului uman ca rezultat al proceselor economice și 

importanța lor deosebită în relațiile de producție, autorul recunoaște CV drept categorie socio-

economică. Autorul cercetării defineşte CV ca fiind categorie socio-economică, care oglindeşte 

gradul de satisfacţie a individului cu viaţă, în funcţie de satisfacerea nevoilor umane prin 

realizarea rolului său social, dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi de familie, precum şi de 

nivelul bunăstării, acordat de societatea umană în care activează și se dezvoltă acesta [2, p. 37]. 

Cele trei variabile esenţiale ale dezvoltării umane: sănătate, educaţie şi venit, cuantificate 

print indicele agregat IDU, exprimă complexitatea aspectelor dezvoltării umane. Având în vedere 

valorile maxime indicate pentru componentele sale, nivelul IDU reflectă distanţa care separă o ţară, 

o regiune, de nivelul maxim posibil al dezvoltării umane (cu valoarea IDU în intervalul 0-1) şi 

presupune o speranţă de viaţă de 85 de ani, alfabetizare şi cuprindere în învăţământ universal, cu un 

venit pe locuitor de 40.000 de dolari SUA. 

IDU a fost creat pentru a sublinia faptul că oamenii şi capacităţile lor ar trebui să fie 

criteriile finale de evaluare a dezvoltării unei ţări, nu doar creşterea economică. 

În ultimul deceniu, Republica Moldova se confruntă cu un decalaj accentuat între mediul 

rural şi mediul urban în ceea ce priveşte infrastructura socială şi de producţie, decalaj care 

reprezintă o piedică în calea dezvoltării socio-economice a zonelor rurale. Zonele rurale din ţară sînt 

dramatic afectate de lipsa sau deficienţa infrastructurii, cu un puternic impact asupra dezvoltării 

economice şi calităţii vieţii.  

Pregătirea şi menţinerea la un nivel adecvat a infrastructurii sînt sarcini fundamentale pentru 

dezvoltarea economică şi socială la nivel regional. Este nevoie de o infrastructură corespunzătoare, 

pentru ca zonele rurale să atragă investiţii şi să rămînă competitive pentru crearea de noi 

întreprinderi. De asemenea, acestea ar putea contribui la crearea în zonele rurale a  unor locaţii mai 

atractive, a unor locuri de muncă şi a condiţiilor de trai mai bune. Mediul rural trebuie să devină 

atractiv pentru tineri pentru a desfăşura o activitate economică. În viziunea autorilor, obiectivele ale 

dezvoltării infrastructurii în localităţile rurale sînt următoarele: 
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▪ dezvoltarea infrastructurii sistemului de ocrotire a sănătăţii. 

▪ dezvoltarea infrastructurii sistemului educaţional şi celui cultural. 

▪ dezvoltarea infrastructurii serviciilor materiale. 

▪ dezvoltarea infrastructurii de transport şi comunicaţii. 

 

2. Starea serviciilor medicale ca factor de creștere a calității vieții în mediul rural 

În pofida realizărilor considerabile înregistrate în ultimii ani, agenda reformei din Sistemul 

de sănătate în Republica Moldova este departe de a fi finalizată, iar progresele atinse pînă în prezent 

nu au însemnat şi reuşita unor indicatori esenţiali, cum ar fi calitatea serviciilor de sănătate, accesul 

la ele al populaţiei, în special din zonele rurale, ceea ce înseamnă şi eficienţa joasă funcţională a 

infrastructurii existente a serviciilor de sănătate.  

Zonele rurale beneficiază de servicii medicale la un nivel inferior celui din zonele urbane. 

Spre deosebire de mediul urban, amplasarea instituţiei medicale constituie unul din obstacole în 

accesul la servicii medicale pentru populaţia rurală. În majoritatea localităților rurale sînt furnizate 

doar serviciile sanitare de bază. Pentru a putea beneficia de servicii specializate, locuitorii din 

zonele rurale trebuie să se deplaseze în mod frecvent la oraş [7]. 

Calitatea serviciilor medicale în mediul rural este, în general, mai redusă, din cauza lipsei 

infrastructurii şi a dotării cu echipamente medicale care în majoritatea cazurilor sînt foarte vechi sau 

lipsesc. Calitatea serviciilor medicale este, de asemenea, afectată de gradul de pregătire a 

personalului medical. Personalul medical din mediul rural reprezintă, în general, absolvenţi cu 

studii superioare incomplete (fără studii de master); în același timp, numărul medicilor este 

insuficient pentru a asigură calitatea serviciilor medicale prestate. În majoritatea localităților rurale, 

se asigură numai serviciile sanitare primare [1]. 
Tabelul 1. Ponderea bolnavilor rurali spitalizaţi în instituţiile republicane, % 

Instituţia 2015 2016 

IMSP Spitalul Clinic Republican 62 65 

IMSP Institutul Mamei şi Copilului 61 61 

IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” 62 72 

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie 64 62 

IMSP Spitalul de Psihiatrie şi Ftiziopneumologie, or. Orhei 80 79 

Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii 66 63 

IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie 59 62 

Sursa: www.mts.gov.md/ (vizitat 25.01.2017) 

Gradul de asigurare a locuitorilor rurali din R. Moldova cu medici este, în general, scăzut. 

Numărul medicilor ce revin la 10 mii locuitori rurali este cu mult sub nivelul înregistrat în mediul 

urban. Prin urmare, în mediul rural la 10 mii locuitori revin în medie  doar 5,9 medici, faţă de 78 de 

medici în mediul urban, ceea ce constituie de 13,2 ori mai mulți medici per persoană. 
Tabelul 2. Asigurarea populaţiei rurale și urbane din R. Moldova cu medici, persoane 

Indicatori 2012 2013 2014 2015 2016 

Numărul total de medici  12783 12780 12914 12794 12946 

»  la 10 mii locuitori 25,4 25,8 26,2 26,1 26,1 

Numărul de medici în localităţi urbane 11587 11600 11715 11601 11730 

»  la 10 mii locuitori 78,5 78,3 78,8 77,7 78,0 

Numărul de medici în localităţi rurale 1196 1180 1199 1193 1204 

»  la 10 mii locuitori 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 

Sursa: www.mts.gov.md (vizitat 25.01.2017) 

Ca urmare a slabei calităţi a asistenţei medicale, un locuitor din mediul rural are speranţa de 

viaţă cu circa 3,5 ani mai scăzută decît un locuitor din mediul urban. Durata medie a vieţii 

populaţiei din orașe este de 74,01 ani, iar în localitățile rurale – de 70,53 ani [3]. 

Astfel, putem concluziona că, actualmente Sistemul de ocrotire a sănătăţii din Republica 

Moldova, îndeosebi în mediul rural, se confruntă cu un șir de probleme, printre care sunt: 

http://www.statistica.md/
http://www.mts.gov.md/
http://www.mts.gov.md/
http://www.statistica.md/
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▪ speranţa de viaţă la naştere în R.Moldova este una dintre cele mai mici în Europa, unde acest 

indicator depăşeşte 80 de ani (în Austria – 80,7 ani, Germania – 80,5 ani, Italia – 82,0 ani) [11]. 

▪ agravarea situaţiei demografice şi scăderea fertilităţii (1,3 copii născuţi/femeie), precum şi 

intensificarea proceselor de emigrare influenţează negativ asupra Sistemului de sănătate publică şi 

generează o schimbare în structura populaţiei, care îmbătrîneşte rapid (pe țară acest indicator 

constituie 16% din populaţia de vîrstă pensionară, în regiunea statistică Nord - circa 20%) [10]. 
Tabelul 3. Asigurarea populaţiei din mediul rural cu medici, 2012-2016 

1196

1180

1199
1193

1204

5,7 5,7

5,8 5,8

5,9

5,6

5,7

5,8

5,9

6

1160

1170

1180

1190

1200

1210

2011 2012 2013 2014 2015

Număr medici total La 10 mii locuitori

 
Sursa: www.mts.gov.md (vizitat 25.01.2017) 

▪ creşterea mortalităţii în vîrstă aptă de muncă rămîne relativ înaltă, rata mortalităţii infantile 

este cu mult mai mare decît în statele-membre ale UE (10,7 cazuri la 1000 nou-născuţi). 

▪ se atestă o dotare insuficientă a laboratoarelor medicale pentru identificarea rapidă a 

urgenţelor de origine biologică, chimică, radiologică, iar resursele financiare alocate pentru 

identificarea surselor sigure de apă potabilă în localităţile rurale sînt insuficiente [6].  

În Strategia Naţională de Sănătate Publică pentru anii 2014–2020 sînt cuprinse un șir de 

măsuri ştiinţifico-practice, organizatorice, administrative etc., pentru finanţarea cărora s-au 

planificat cheltuieli în mărime de 329,8 mil. lei [4]. Se constată faptul că resursele alocate 

domeniului sănătăţii şi Sistemelor de sănătate în ţările UE constituie în medie 1600 euro pe cap de 

locuitor, iar în R.Moldova – 297 euro (sau de 4,4 ori mai puţin decăt în țările UE), în Elveţia – 5394 

euro, Germania şi Austria – circa 4300 euro, România – 693 euro [11]. 
Tabelul 3. Reţeaua instituţiilor medicale, 2012-2016 

Tipuri de instituții medicale 2012 2013 2014 2015 2016 

Spitale 83 84 86 86 85 

Instituţii medicale de tip ambulatoriu sau policlinică 755 790 837 818 946 

Numărul paturilor în spitale,  21938 22021 22031 22162 20760 

        inclusiv la 10 000 locuitori 61.6 61.8 61.9 62.3 58,4 

Numărul medicilor, 12783 12780 12914 12789 12934 

        inclusiv la 10 000 locuitori 35.9 35.9 36.3 35.9 36,4 

Numărul personalului medical mediu, 27449 27519 27407 27388 26781 

        inclusiv la 10 000 locuitori 77.0 77.3 76.9 76.9 75,3 

Sursa: Moldova în cifre (2017). Chişinău, 2017, p. 31. 

O problemă de importanţă majoră este accesul tinerilor la sănătate, care este asigurat de 

Sistemul instituţiilor de ocrotire a sănătăţii (tabelul 3). 

Reţeaua de instituţii medicale din Republica Moldova corespunde din punct de vedere 

cantitativ cu cea din ţările Uniunii Europene, însă din punct de vedere al calităţii serviciilor 

medicale prestate populaţiei rămîne substanţial în urmă [6]. 

Infrastructura şi structura reţelei instituţiilor medicale determină nemijlocit accesul 

populaţiei la anumite tipuri de instituţii medicale. Disponibilitatea asigurării medicale obligatorii 

este unul din factorii care determină accesul populaţiei la serviciile medicale pentru toate categoriile 

de populaţie. Beneficierea de tratament sau observaţie medicală depinde şi de nivelul de bunăstare 

http://www.mts.gov.md/
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al populaţiei, resursele financiare fiind o condiţie importantă în asigurarea accesului la anumite 

servicii medicale. Populaţia din rîndul celor săraci se adresează mai rar la medic [7]. 

Acest fapt relevă existenţa unor inechităţi sociale în accesul populaţiei la serviciile de 

asistenţă medicală. Persoanele neasigurate în proporţie de 73% provin din mediul rural. În cea mai 

mare parte aceasta se datorează faptului că populaţia rurală, de regulă, practică activităţi agricole pe 

cont propriu, dar şi posibilităţilor financiare limitate pentru procurarea Poliţei de asigurare medicală 

obligatorie. 

Numărul tinerilor din mediul rural care nu au apelat la serviciile medicale, conform 

rezultatelor studiului realizat de BNS-2016, este extrem de mare, respectiv 88,1 şi 87,7% pe grupele 

de vîrstă 15-24 ani şi 25-34 ani. În funcţie de disponibilitatea asigurării medicale, constatăm că 

persoanele tinere din localitățile rurale cu asigurare medicală apelează preponderent la serviciile 

medicului de familie (50,3%; 37,1%), iar cele fără asigurare medicală se adresează direct la 

medicul-specialist (34,3%; 43,4%). Totodată, persoanele fără asigurare medicală apelează mai 

frecvent la serviciile farmacistului sau la stomatolog, comparativ cu persoanele ce dispun de 

asigurare medicală [9]. 
Tabelul 4. Nivelul de apelare la serviciile medicale pe grupe de vîrstă în mediul rural, 2016 (%) 
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Altele 

15-24 ani 88,1 11,9 50,3 34,3 - 12,2 3,2 

25-34 ani  87,7 12,3 37,1 43,4 7,2 12,3 - 

Sursa: www.mts.gov.md (vizitat 25.01.2016) 

Populaţia tînără din mediul urban utilizează medicamente într-o proporţie mai mare decît 

populaţia din mediul rural (38,2% faţă de 30,9%), pe cînd populaţia din mediul rural mai des 

recurge la medicamente din propria iniţiativă (51,3% faţă de 38,2%) [10]. 

Informaţiile statisticile naţionale privind percepţia tinerilor despre sănătatea lor, în general, 

sînt optimiste. Totodată, datele obţinute în urma examinărilor medicale efectuate în şcolile generale 

arată că, circa 10% din tineri în vîrsta şcolară sînt identificaţi anual cu probleme de sănătate, cum ar 

fi vederea, ţinuta dereglată şi chiar reţinere în dezvoltarea fizică, cu discrepanţe mari între 

localităţile rurale şi cele urbane [10]. 

 

3. Concluzii 

Reformarea şi îmbunătăţirea sistemului de sănătate din Republica Moldova pot fi reflectate 

atît prin calitatea serviciilor medicale oferite populaţiei rurale, cît şi prin creşterea numărului de 

instituţii medicale.  

În acest sens se propun următoarele obiective şi direcţii de acţiune: 

a) creşterea accesului populaţiei rurale la servicii medicale: 

» creşterea numărului de puncte farmaceutice în localităţile rurale; 

» angajarea în fiecare localitate rurală a unui asistent medical; 

» extinderea, modernizarea şi echiparea cu aparatură medicală şi echipamente medicale a 

spitalelor din raioane; 

» creşterea calităţii serviciilor medicale prin îmbunătăţirea pregătirii profesionale continue a 

personalului medical prin elaborarea şi respectarea planurilor de pregătire profesională a 

personalului pentru unităţile sanitare; 

» creşterea abilităţilor de comunicare ale personalului medical. 

b) îmbunătăţirea finanţării sectorului medical, prin: 

» întărirea capacităţilor de evaluare, audit şi control ale autorităţilor de sănătate publică; 

» afişarea permanentă a datelor financiare de interes public de către furnizorii de servicii 

medicale; 

http://www.mts.gov.md/
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» atragerea de noi resurse din bugetul local, venituri proprii, donaţii, sponsorizări etc.; 

» iniţierea de proiecte cu finanţare din fonduri structurale sau din alte fonduri europene 

accesibile. 

Considerăm important de acordat o atenţie deosebită menținerii sănătăţii, prevenirii bolilor 

în rîndul tinerilor din mediul rural. În acest scop se propune: 

a) încurajarea realizării educaţiei pentru sănătate şi a calității vieţii tinerilor, prin: 

» desfăşurarea în şcoli a lecţiilor pe teme privind alimentaţia sănătoasă şi sănătatea 

reproductivă; 

» promovarea educaţiei rutiere şi a conducerii auto în cadrul programului şcolar; 

» susţinerea proiectelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală şi prevenirea consumului 

de droguri în rîndul tinerilor. 

b) susţinerea sănătăţii tinerilor prin sport şi educaţie fizică, pentru formarea deprinderilor 

unui stil de viaţă sănătos, prin: 

» asigurarea accesului elevilor la bazele sportive existente; 

» menţinerea educaţiei fizice ca disciplină obligatorie în şcoli şi universităţi; 

» încurajarea practicării unui anumit sport de către fiecare elev sau student şi asigurarea 

atractivităţii orelor de educaţie fizică din şcoli prin includerea unor activităţi sportive preferate de 

tineri – fitness, gimnastică aerobică etc.; 

» combaterea obezităţii în rîndul tinerilor prin programe speciale de activităţi fizice; 

» atragerea tinerilor cu dizabilităţi la practicarea sportului. 

c) îmbunătăţirea oportunităţilor de petrecere a timpului liber de către tineri, prin: 

» creşterea şi dezvoltarea calităţii reţelei de tabere şi campusuri de vacanţă, case de cultură ale 

studenţilor, complexuri sportive pentru tineri; 

» utilizarea mai intensă a infrastructurii sistemului de învăţămînt (săli, terenuri sportive, săli 

pentru spectacole din incinta şcolilor şi a universităţilor); 

» acordarea de sprijin administraţiilor publice locale pentru a dezvolta infrastructura necesară 

practicării sportului: 

» terenuri de sport, bazine de înot, piste de biciclete și pentru skate-uri, facilităţi pentru 

mişcare în aer liber în zonele din localităţile rurale. 
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Abstract 

It has been known that science is an international professional field and it hasn’t national borders. In present 

study, the authors researched the migration flows of scholars in different countries, based on a study of more than a 

thousand scientists from several large countries that published in 2017 research papers on biology, chemistry, earth 

sciences and the environment. Everyone was asked about the current host country, country of origin, whether worked 

abroad and what factors caused the migration. It turned out that Switzerland has the largest share - 57% of the 

immigrant scientists (e.g. those who lived under 18 in another country), followed by Canada (47% of immigrant 

scientists) and Australia (45%). The lowest percentage of scientists - in India (0.8%), a little more - in Italy and Japan, 

but India - the largest exporter: 40% Indian scholars working outside the country. Among 40% of Swiss, 5% among 

Americans, but Japan has the smallest diaspora of scholars outside the country - only about 1%. The main reason for 

migration is the most commonly called payroll, professional conditions, etc. The study also showed that migration 

occurs most often between neighboring countries (cross-border migration), although cultural ties are also very 

important: e.g. the British constitute the majority of immigrant scientists in Australia, Moldovans in Romania, Italy, 

Spain and France. The study showed that 56% of UK scientists have foreign experience, while for Germany this 

proportion is 78% and for Americans - only "19%." The percentage of "repatriated" also varies greatly from one 

country to another. Spanish emigrants return home most often, and India, on the contrary, often leaves for good. 

Regardless of the country of residence or home, the main reasons for returning home are families or people. 

Key words: human resources, labor resources, "brains", labor migration, health, innovation, competitiveness 

JEL: C50, F21, F22, J61 

 

1. Introducere 

Impactul migrației asupra societății este foarte contradictoriu, dar se justifică din punct de 

vedere economic. Migranții contribuie la economia țării în care părăsesc sau devin o povară pentru 

aceasta. Aceste întrebări au fost solicitate să studieze și după răspunsurile primite, aceste întrebări 

au devenit clare. Aceasta dovedește că imigranții care vin în Canada pe unul dintre programele de 

migrație au mai multe șanse să își deschidă afacerea, care este o componentă cheie a creșterii 

economice. In cadrul studiului, „Imigrație, de afaceri și ocuparea forței de muncă“, concluzionează 

că „ponderea sectorului privat și auto-ocuparea forței de muncă este mai mare în rândul imigranților 

decât înrândul locuitorilor din“ Documentul impactul migrației sunt luate în considerare în trei 

moduri. Piața muncii din bugetul țării și creșterea economică. Din motive economice, ale unei 

persoane, în legătură cu trecerea la alt loc de muncă mai bine plătit sau pentru a evita problemele 

fiscale în patria sa (fig. 1). Odată cu dezvoltarea globalizării, sa schimbat și natura migrației. 

Modelul clasic al imigrației și emigrației au adăugat noi forme de, de exemplu, așa-numitul 

„pendul“ (de muncă) de migrație, și anume călătoriile repetate pe zi sau în mod regulat de reședință 

la un loc de muncă la distanță. 
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Figura 1. Cauza principală a migrației din Republica Moldova 

 
Sursa: Cercetările autorilor 

Din figura 1 observăm că principala cauză a migrației sunt salariile mici (21%). Ultima 

poziție este ocupată de cauze religioase (2%).După efectuarea analizei, am ajuns la concluzia că 

numărul migranților crește anual, motivul principal al migrației fiind nivelul scăzut al salariilor. Mai 

mult de jumătate dintre migranții de muncă sunt femei. În țările recipiente sosesc atât specialiști de 

înaltă calificare, cât specialiști cu studii medii și fără studii. 

«Exodul creierilor» este procesul prin care oamenii de știință, specialiștii și lucrătorii 

calificați emigrează dintr-o țară sau regiune în scopuri economice, mai puțin politice, religioase sau 

din alte motive. Acest termen este definit de Enciclopedia Britannica ca „migrația personalului 

instruit sau profesional dintr-o țară, un sector economic sau regiune în alta, de obicei, pentru un 

salariu mai bun sau la condițiile de viață mai bune. Expresia "Exodul creierilor" (Brain Drain) a 

apărut la începutul anilor 1950 - în mod similar în Marea Britanie, descriind procesul de migrare în 

masă a oamenilor de știință englezi în SUA. 

 

2. Scopul cercetării 

Scopul cercetării vizează găsirea de oportunități pentru atenuarea crizelor care ne așteaptă în 

contextul migrației economice, intelectuale, «exodul creierilor» și reducerea competitivității 

inovaționale al țărilor. 

 

3. Metode 

Principalele metode utilizate sunt analiza și sinteza, generalizării teoretice, istorică, 

clasificării și sistematizării, statisticii, grafoanalitică, analiză, corelare, previziune etc. 

 

4. Rezultate și analiză 

În Republica Moldova, ca și în alte țări dezvoltate, care au supraviețuit tranziției 

demografice, migrația dobândește un nouă importanță ca sursă de reaprovizionare regulată a 

populației, cu toate consecințele care rezultă pentru structura și calitatea populației. Probleme 

globale ale omenirii - sunt probleme care afectează întreaga omenire, afectează relația dintre țările 

comunității mondiale, relația dintre societate și natură, probleme de soluții comune, de 

aprovizionare cu resurse etc. Problemele globale nu recunosc frontierele. Nici un stat, indiferent cât 

de puternic, nu poate rezolva aceste probleme pe cont propriu. Numai o cooperare internațională 

este necesară pentru soluționarea lor. Numai conștientizarea interdependenței universale și 

prezentarea sarcinilor societății vor preveni catastrofele sociale și economice.Un număr major de 

factori afectează mișcarea personalului calificat. Un studiu comun realizat de specialiștii de Fondul 

Național de Cercetare Economică (National Fund for Economic Research) și Institutul pentru Studii 
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Internaționale de Migrație de la Universitatea Georgetown ale cărui rezultate au fost publicate în 

Buletinul Economic Review Băncii Mondiale, evidențiind că în perioada 1990-2017 "exodul de 

creiere" din lume a urmat anumite modele. Astfel, în special, cele mai mici țări, care se află la 

periferia țărilor industrializate, suferă cel mai mult din emigrarea personalului calificat. Acest grup 

include fostele colonii, din care talentele se mută în fostele zone metropolitane. Activitatea 

procesului de exod al talentelor crește în cazul apariției instabilității politice în țara de origine și în 

creșterea naționalismului.La rândul său, studiul Băncii Mondiale, care a analizat datele pe 33 de țări 

din lume, a demonstrat că emigrează în străinătate mai puțin de 10% din cetățenii lor cu studii 

superioare [20]. Noțiunea de „exod al creierelor“ este mai mult caracteristic pe deplin pentru cinci 

țări (Republica Dominicană, El Salvador, Mexic, Guatemala și Jamaica), de unde în străinătate (în 

principal SUA) emigrează mai mult de două treimi din toți oamenii formați profesional. 

Investigațiile FMIdin pentru 90 de țăriau ajuns la concluzie că cel mai afectat de "exodul creierilor" 

este Iranul [8; 14]. Studiile OCDE a evidențiat efectul "domino" în domeniu: de exemplu, "exodul 

creierelor", al lucrătorilor din domeniul sănătății are loc în conformitate cu următorul algoritm: 

medicii și asistenții medicali din Marea Britanie pleacă în SUA, unde salariile sunt mai mari. Locul 

lor este ocupat de medici din Africa - medici și asistente medicale din Cuba vin la locul africanilor 

în Africa[6].Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) sugerează că în prezent aproximativ 

300.000 de experți africani lucrează în Europa și America de Nord. Prin estimarea ei, până la o 

treime din toți oamenii de știință care au primit educație în țările "sărace" ale lumii ajung în țări 

"bogate". În familii de migranți, de regulă, se nasc mai mulți copii decât în familiile rezidente. Cu 

timpul, copiii cresc și numărul imigranților deja maturi. Astfel, în locurile de sosirecrește nataliatea, 

reproducerea populației și a resurselor de muncă [19]. Însă rolul migrației în implementarea funcției 

de reproducere nu constă doar în formarea primară, ci și în distribuția și redistribuirea potențialilor 

lucrători.Unii cercetători străini consideră că migrația nulă netă poate afecta și eficiența muncii, mai 

ales munca fizică, deoarece imigranții sunt de obicei mai tineri decât emigranții [2].Se remarcă 

observația unor specialiști asupra migrației activesavanților și oamenilor de creație și ca consecință 

intensificare a difuziei inovațiilor.Numeroase studii în difedrite țări arată că migrația internațională 

este în mod inerent legat de procesul de transfer al capitalului uman peste hotarele țării, care poate fi 

considerat unul dintre puținii factori de succes care determină capacitatea țării de a se moderniza, 

precum și o sursă de tranziție către o etapă nouă ca etapă economică de dezvoltare economică. 
Figura 2. Structura migrației populației 

 
Sursa: Cercetările autorului 
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Călăuzindu-ne de investigațiile celebrului laureat al Premiului Nobel, Simon Kuznets, 

capitalul uman ar trebui să fie recunoscut ca o dominantă a creșterii stabile a economiilor țărilor în 

curs de dezvoltare. Unul dintre primele S. Kuznets a relevat rolul capitalului uman ca factor de 

creștere economică, invocând că „cel mai mare capitalal țării sunt oamenii săi cu abilitățile lor, 

experiența și motivația activității economice utile“. Cu concluziile relevate suntem de acord [6]. 

Este evident că fluxul migrațional al populației extinde capacitățile țării beneficiare nu 

numai în reînnoirea cantitativă a forței de muncă, ci și în multiplicarea cunoștințelor, obținerea 

resurselor informaționale, facilitarea introducerii tehnologiilor avansate, aplicarea celor mai bune 

practici în organizarea și gestionarea producției și a serviciilor.În condițiile moderne, atunci când 

alegerea civilizației umane s-a orientat în favoarea perspective post-industriale pentru dezvoltarea 

societății, capitalul uman, inclusiv atras din exterior, devine unul dintre cei mai importanți factori 

determinanți ai formării și dezvoltării economiei inovatoare al oricărei țări.  

Acumularea lui determină îmbunătățirea calității resurselor umane, deoarece crește 

„componentacunoștințelor“ sociale și „forță de muncă dificilă“, având capacități inteltctuale, 

creative. Spre deosebire de aceasta, funcția unei forțe de muncă simple este ingenuu executivă 

[14].Autorii sunt solidari cu opinia unor savanți că o persoană cu educația și cunoștințele obținute 

devine proprietar a doi factori de producție: muncă și capitalul uman. Fiecare dintre ele permite 

crearea unui venit marginal, care formează salariul.  

O parte din ea este o remunerarea pentru munca obișnuită, iar cealaltă este retribuția pentru 

utilizarea potențialului intelectual al muncitorului [5]. Din care rezultă că salariul unui lucrător 

modern este o combinație a prețului de piață al muncii simple și renta din investițiile în capitalul 

uman.Fiecare din tipurile de migrație își are specificul său în investițiile în capitalul uman. Astfel, 

migranții de muncă temporari își vând abilitatea de a lucra și pentru aceasta primesc salarii. O parte 

din aceasta sub formă de remitențe este un fel de venit al țărilor din care provin migranții. 

Beneficiul statelor recipient constă în utilizarea unei forțe de muncă externă, mai ieftină. Acest 

lucru permite țărilor recipiente să crească volumul de producție al produsului național, iar 

antreprenorii –să obțină un profit suplimentar. Dar, în acest timp, are loc aplicarea parțială al 

capitalului uman de către muncitorii-migranți. În plus, migranții de muncă temporari nu se 

realizează pe deplin ca executanți ai muncii simple, deoarece necesită o anumită pregătire 

profesională. Nu este un secret că, de regulă, acești muncitori-migranți satisfac cererea cererea la 

munci, grele (construcții, mine etc.), murdare (lăcătuși, tehnicieni), rareori lucrează după 

specialitatea lor.  

Deplasarea persoanelor la un loc de trai stabil permite transferul mai cuprinzător și pe 

termen lung al capitalului uman către statele beneficiare. Și aceasta înseamnă că, în cazul utilizării 

cunoștințelor și abilităților migranților, efectul economic poate fi semnificativ mai mare decât cel al 

migranților temporari. În acest caz, creșterea beneficiului rezultată în eficiențade a se realiza 

datorită impactului asupra procesului de producție, care sporește pe seama populației active dotată 

cu capitalul uman.  

Pentru România, Republica Moldova de azi, care s-au angajat pe calea creării unei economii 

inovatoare și caută să fie pe aceaiași undă cu țările occidentale dezvoltate, acumularea și creșterea 

capitalului uman în bogăția națională este cea mai importantă și prioritară sarcină. Aceasta permite 

creșterea eficienței activității economice, compensarea (parțială sau totală) a prejudiciilor cauzate de 

procesele în curs de exod al creierilor, talentelor și „mușchilor”. Cu toate acestea, după 

investigațiile autorilor, date exacte cu privire la impactul economic al emigrării savanților, 

oamenilor de știință, inovatori nu sunt disponibile în prezent. Potrivit unor experți „exodul 

creierelor“ din România și Republica Moldova către Occident în fiecare an costă țările aproximativ 

25 miliardeUSD [3].  

"Exodul de creiere", savanți și persoane cu abilități profesionale când în multe ramuri ale 

economiilor naționale se remarcă calificarea joasă a muncitorilor, productivitatea muncii lasă de 

dorit, munca manuală superioară celei automatizate, devineo barieră, care împiedică tranziția către 
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industriile de înaltă tehnologie în multe sectoare ale economiei naționale. Nu este un secret faptul că 

astăzi, în ciuda nivelului semnificativ al șomajului, un număr mare de companii simt lipsa de 

muncitori calificați, ingineri și alți profesioniști. Deși numărul populaţiei capabile și cu perspective 

pe piața muncii a crescut cu 3%, apropiindu-se de 84% din totalul populației di R.Moldova, 

decalajul apare din cauza creşterii ponderii populaţiei inactive, ca consecință al migrației forței de 

muncă active.Piața muncii din R.Moldova duce lipsă de forță de muncă în domeniile  IT, productie 

industiala, inginerie, operatori vorbitori de limbi straine exotice, casieri, operatori ghiseu 

banca[18].Ministerul Muncii din R.Moldova a elaborat lista ocupațiilor prioritare pentru țară. 

Deficitul de forţă de muncă din Moldova va fi acoperit de străini. În document sunt incluse 17 

profesii pentru care sunt cele mai multe locuri vacante. Cererea este mare pentru conductori de 

troleibuse, asistenţi medicali, croitorese, cizmari şi mecanici de echipamente electrice [4]. 
Tabelul 1. Numărul şi forme de instruire [15] 

 2013 2014 2015 2016 

Instituţii de învăţământ superior, mii 24,8 24,3 23,6 21,6 

Doctorat 

Numărul instituţiilor cu activitate de doctorat 49 50 43 45 

Numărul doctoranzilor (la sfîrşitul anului) 1522 1628 1751 1718 

Absolvenţiaidoctoratului 349 368 351 363 

Postdoctorat 

Numărul instituţiilor cu activitate de postdoctorat 20 19 18 16 

Numărul postdoctoranzilor (la sfîrşitul anului) 35 41 47 40 

Absolvenţiaipostdoctoratului 19 18 14 21 

Personaldidactic, mii 5,7 5,4 5,3 5,0 

Sursa: [15] 

Investigațiile realizate de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică confirmă că 

cele mai numeroase persoane sunt antrenate în agricultură – 341,5 mi ipersoane sau 29,7% din 

totalul persoanelor ocupate. O parte considerabilă de persoane ocupate în câmpul muncii se 

înregistrează în comerț, structuri de cazare și alimentație – 191,5 mii persoane (16,7%) și în 

industrie 148,1 mii persoane (12,9%).Putem remarca că Elveția are cea mai mare pondere de 57% 

dintre savanți-imigranți, (cei care au locuit sub 18 ani într-o altă țară), urmată de Canada (47%) și 

Australia (45%). Cea mai mică pondere de savanți străini se înregistrează în India (0,8%), ceva mai 

mult - în Italia și Japonia. In schimb India este cel mai mare exportator de savanți: peste 40% dintre 

savanții indieni lucrează în afara țării, printre elvețieni - 40%, printre americani - 5%. Japonia are 

cea mai mică diasporă de savanți în afara țării – circa 1%. Ca motiv principal pentru schimbarea 

locului de trai, sunt condițiile profesionale. Studiul a arătat, că migrația se produce cel mai des între 

țările învecinate, deși legăturile culturale sunt, de asemenea, foarte importante: de exemplu, 

britanicii constituie majoritatea dintre oamenii de știință imigranți în Australia. Studiul a arătat că 

56% dintre oamenii de știință din Marea Britanie au experiență străină, în timp ce pentru Germania 

această proporție este de 78%, iar pentru americani - doar 19%.Pentru toți cercetătorii este evident 

că, declinul industriei generează o scădere a științei. Autorii cercetării remarcă că principala 

problemă a științei interne nu este în finanțarea insuficientă, ci lipsa cererii economia pentru 

rezultate științifice în societate. Putem completa, că nu doar de societate, dar și de societatea 

științifică. Ca rezultat, adesea știința autohtonă este evaluată oameni incompetenți.Pentru a 

contracara acest fenomen, este important să înțelegem ce forțe ghidează exodul capitalului uman din 

Republica Moldova și alte țări, ca urmare - o reducere a calității resurselor de muncă în țară. Este 

oportun de comparat balanța fluxului și refluxului de capital intelectual. pentru aceasta, în opinia 

autorilor, ar fi imperativ să se extindă orizontul de cercetare, și mai ales pentru a le orienta spre 

problemele actuale și social importante, legate de impactul economic al migrații populației și 

impactul acestora asupra modificărilor în numărul și structura resurselor umane, acumularea de 

capital uman.La nivelul Republicii Moldova există 983 de locuri de muncă vacante, oferite 

persoanelor cu studii superioare și secundare speciale, ceea ce reprezintă 25,3% din numărul total 

de locuri de muncă vacante. Cele mai solicitate profesii:doctor - 146 de locuri (după specialitate - 
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67, asistente medicale - 53, medic generalist - 19, cercetător științe medicale - 3, etc.); inspector - 55 

(inspector - 38, inspector de poliție - 8, etc.);casier - 53 locuri;agent - 48 (agent comercial - 31, 

agent de asigurări - 17);inginer - 45 (inginer - 20, inginer-mecanic - 6, inginer electronică - 3, etc.); 

șef de schimb - 38 de locuri (în industrie - 5, șeful depozitului - 4, șeful postului - 4 etc.);manager - 

32 (manager comercial - 11, manager de servicii de marketing și vânzări - 4, etc.);contabili - 31 

(contabil - 27, contabil șef - 4);asistent social - 28;electrician - 27 (electrician al secției - 16, 

electrician al sectorului - 11);specialistul principal - 22;consultant - 18;farmacist - 11;educator - 9; 

expeditor - 9;asistent de laborator - 8; veterinar - 8;cercetător în științe fizice și chimice - 

7;consultant juridic - 7;programator – 7[9]. În același timp mai multe (16) universităţi din România 

participă anual la târgului locurilor de muncă di Republica Moldova [22]. studenţii voluntari de 

peste Prut ajutau pe tinerii moldoveni „să facă alegerea corectă”. Problema constă în faptul că 

România se confruntă cu un deficit acut de studenţi.dacă în 2007-2008, în universitățile România 

studiau  – 907 353 studenți, în 2012-2013 - 465 de mii, în 2013-2014 – 433 234 studenți. Conform 

previziunilor Eurostat, până în 2040, populaţia României, din categoria de vîrstă 20-64 de ani se va 

reduce cu 2 milioane faţă de indicatorii înregistraţi în 2015 [20]. Pe lângă demografie negativă, 

nivelului jos al  absolvenţilor şi diminuarea interesului faţă de studiile superioare, universităţile din 

România sunt impuse să ducă o luptă acerbă cu concurenţii străini. Deficitul de studenţi este nu 

doar o problemă a României, ci este o tendinţă europeană. „Cei 43.000 de medici plecaţi la lucru în 

străinătate au costat statul român 3,5 mld. RON. Pregătirea celor 43.000 plecaţi la lucru în străintate 

din 2007 până în prezent a costat statul 3,5 miliarde RON (770 mil. EUR), în condiţiile în care 

pregătirea unui medic costă - fără a lua în calcul rezidenţiatul – 81.000 de RON” [11]. Aproape 

14.000 mii de medici lucrează în străinătate, dintre care peste 4000 în Franţa şi tot atât în 

Germania, în Marea Britanie lucrează peste 3.000 de medici români, în Belgia 600 de medici 

români, în Italia circa 400, iar în Spania tot tot în jur de 400 [10]. La fiecare 6 ore, un medic pleacă 

din România. [1]. Chiar şi în Germania, 12 universităţi care în 2015 au intrat în ratingul mondial al 

universităţilor „Times Higher Education”, anual au mii de locuri vacante. În Germania sunt 

îngrijorați de „exodul creierilor” și inundarea „gurilor flămânde” (1,1 milioane de nemți intelectuali 

și profesioniști au plecat în ultimii 10 ani). Potrivit datelor statistice, anual, la studii peste hotarele 

României pleacă circa 5 mii de absolvenţi şi studenţi din ţara vecină, deşi organizaţiile 

neguvernamentale afirmă că numărul ar fi de zeci de ori mai mare. În topul preferinţelor se află 

Marea Britanie, unde studenţii din România constituie 6,1%.locurile vacante trebuie completate. 

Abiturienți din Republica Moldova sunt ce-i mai potriviți, în cadrul „programului de asistenţă” al 

Guvernului român. Dacă în 2011 au fost alocate 3000 burse, atunci în 2016-2017 – 5610. Numărul 

și condițiile de studii din România an de an cresc [17]. Deficitul de studenți în Republica Moldova 

constituie anual 5-6 mii/an. Anual pentru din R.Moldova vin oferte din circa 13 țări. Annual pleacă 

la studii peste 7-8 mii tineri (oficial), și 10% dacă se reîntorc după studii [16]. 

Este relevant în cadrul acestei cercetări de a efectua evaluarea monetară a gradului de 

transfer de capital uman în spațiul sud-est european. Studiile au fost efectuate folosind statisticile 

naționale IOM, ILO și BNS. Cainstrument de analiză s-a utilizat un model matematic, care reflectă 

metoda determinării costisitoare a valorii capitalului uman, utilizat de ONU pentru evaluarea 

pierderilor din reducerea potențialului intelectual ca rezultat al "exodului de creiere" [6, p. 136]. 

Conform formulei propuse prin metoda propusă de ONU, în termeni monetari, pagubele cauzate de 

plecarea oamenilor de știință și a specialiștilor profesioniști în altă localitate sunt egale cu: 

Ptotal = (Рed + Pof + Pind) Ni — (Brev + Breic + Ibg) Ni ;                                (1) 

unde:Ptotal — pierderi de la exodul creierilor și specialiștilor, USD;  

Ped— cheltuieli pentru educație, învățământ și perfecționarea savanților, USD;  

Pof — pierderea profitului din lipsa ofertei de muncă, USD;  

Pind — pierderi indirecte, USD;  

Ni — numărul savanților, oameni de știință și specialiști nerepatriați;  

Brev — beneficiul obținut din revenirea unei părți a emigranților în țara de origine, USD;  
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Breic — beneficiile de la reîncadrarea foștilor emigranți în viața economică a țării de origine, 

USD;  

Breic — încasările la buget din diferite taxe și comisioane plătite de emigranți, USD;  

Ibg — încasările la buget din diferite taxe și comisioane plătite de emigranți, USD;  

Ni — numărul de savanți, oameni de știință și specialiști reveniți în țara de origine. 

Aplicând metoda costului și luând în considerare procesul invers - "afluxul de creieri", este 

posibil să se calculeze efectul pozitival sosirii de specialiști instruiți. 

Din motive de simplitate, calculam valoarea unui singur element al modelului(Рed • Ni),  

care include costul de educație, formare și creștere profesională, competențe (fără efect 

economic din munca) al migranților,  vârsta cărora poate fi atribuite la resurse umane (în acest caz, 

Ni - numărul de specialiștilor sosiți).Estimarea capitalului uman transferat pe teritoriul regiunii a 

fost efectuată pe baza datelor privind structura educațională a persoanelor strămutate în interiorul 

țării care au sosit în regiune în perioada 2005-2017, care figurează în tabel. 

Valoarea netă a capitalului uman, pentru care averea națională a regiunii a crescut în cei 11 

ani menționați, se calculează după formula: 

Vn = Vim— Vem,                                                              (2) 

unde:Vn — valoarea netă a capitalului uman transferat în regiune de către persoanele 

strămutate intern, USD; 

Vim — evaluarea monetară a efectului de la sosire (imigrației) în regiunea strămutării forțate, 

USD; 

Vem — evaluarea monetară a efectului de la plecarea populației din regiune (emigrării), 

USD. 

Pentru realizarea calculelor se utilizează estimările disponibile ale costurilor de formare a 

unui specialist cu studii superioare și secundare, care la prețurile din anii 2005 au fost egale cu 50 și 

respectiv 15 mii USD.[3, 4]. 

Pentru calcul, folosim următoarele formule: 

Vim= Ped • N1;                                                           (3) 

Vem = Ped • N2;                                                           (4) 

unde: N1 — numărul de persoane deplasate între 2006 și 2017 (persoane); 

N2 — numărul persoanelor, care au părăsi tțara din 2006 până în 2017 (persoane), definim 

ca Vim. 

Atunci Vim = (50 miiUSD • 3 100) + (15 mii USD • 4 400) = 155 000 + 66 000 = 221 000 

mii USD= 221 mil. USD. 
Tabelul 2. Numărul exodului și a fluxului de migranți în perioada 2005 - 2017, mii persoane 

Indicator Numărul total al imigranților Numărul total al emigranților 

Total  1011,5 3,091 

Inclusivmigranțiiforțați 201,3 — 

Dintreacestea: 

custudiisuperioareprofesionale 

31 — 

cu învățământmediuprofesional 44 — 

Cu grad de doctor și doctor habilitat 9 8 

Cu toate acestea, trebuie să ținem cont că, din diverse motive, statutul persoanelor migrante 

în regiune a fost primit de mai puțin de ⅕ din migranții. Prin urmare, presupunând că structura de 

învățământ, de sex și vârstă al tuturor migranților a fost aceleași ca și cele din regiune, numărul total 

de specialiști sosiți, care fac parte din categoria migranților permanenți, va fi de aproximativ de 5 

ori mai mare decât cea calculată. Proporția capitalului uman sosit în regiune va crește, de asemenea, 

proporțional cu mai mult de 1,10 de milioane de USD. 

Pentru a-și găsi valoarea netă, rezultatul ar trebui redus cu cantitatea exodului "capitalului 

uman".Aparent, numărul emigranților a reprezentat aproximativ un sfert din numărul imigranților 

care sosesc în regiune (tabelul 2). Dacă presupunem că structurile fluxurilor de migrație receptoare 

și de exod din țară nu diferă semnificativ una de cealaltă, atunci Vem = 0,25 Vim. 
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În plus, ar fi oportun de a face amendament de reducere, care să ia în considerare faptul că 

capitalul uman, pe care îl ai specialiștii cu experiență, dar de vârstă înaintată, nu vor fi utilizate pe 

deplin în locul nou. Dar, știind că ponderea populației acestui interval de vârstă din rândul 

imigranților este aproximativ 10% și mai mult de ⅓ dintre ei continuă să lucreze în continuare, 

acestă corecție poate fi neglijată. De asemenea, nu vom lua în considerație impactul migrației 

savanților și oamenilor de știință, deoarece numărul lor era aproximativ același. 

Ca rezultat, valoarea capitalului uman, acumulată timp de 11 ani datorită creșterii migrației, 

a fost: 

Vn = Vim — Vem = Vim — 0,25 Vim = 0,75 Vim = 0,75 • 1 100 mil.USD = 825 mil.USD. 

Și acest lucru - în scară de prețuri de la mijlocul anilor 2006, atunci când un dolar a fost în 

valoare de mai puțin de 1 USD. Desigur, este necesar să se înțeleagă că acest calcul într-o anumită 

măsură, reflectă doar o valoare parțială a capitalului uman, transferat cu un flux de migranți, 

datorită faptului că a fost luat în calcul doar un element al modelului. Și valoarea sa, desigur, va fi 

mult mai mare. 

O estimare foarte aproximativă al fluxului monetar al capitalului uman poate fi obținut prin 

cunoscând valoarea capitalului uman sosit în timpul perioadei de studiu cu aproximativ 5,4 milioane 

de persoane [7; 8]. Apoi, admițând că structura migranților în toată țara corespund structurii 

migranților care au sosit în regiune, și folosind o multitudine de echilibru în totalul migrației în țară 

la soldul regiunii (76,9), rezultatul va fi: 825 • 76 9 = 63,4 miliarde USD, sau mai mult de 70 de 

miliarde USD, dar nu este completă, ci doar o estimare parțială a "afluxului de creieri" pentru 

perioada studiată. 

În prezent, după cum arată analiza dinamicii demografice, în țară au loc mult mai puține 

procese de migrație internațională a populației. Cu toate acestea, volumul emigrării intelectuale, 

deși redus, dar totuși este destul de ridicat.Astăzi, completarea capitalului uman al țării contribuie la 

un sold pozitiv al migrației externe, care în ultimii trei ani a rămas practic. Colonisti permanente. În 

plus, pentru punerea în aplicare a activității temporare a forței de muncă, până la 0,2 milioane de 

migranți temporari intră în țară în fiecare an și primesc permise corespunzătoare, solicitate de 

economia națională. Cu regret, conform datelor statistice in fiecare zi din Republica Moldova 

pleacă 9 persoane, fără intenții de revenire [15]. 

In activitatea guvernului sunt urmărite interesul față de creșterea capitalului uman, care este 

asociat cu necesitatea de a accelera modernizarea și construirea economiei bazate pe inovare. În 

special, în acest scop, autoritățile prevăd utilizarea diferitelor mecanisme care promovează 

menținere și repatrierea oamenilor de știință și a specialiștilor profesioniști în țară. 

Un exemplu de lansarea lor în acțiune poate servi dezvoltarea cooperării internaționale și a 

parteneriatului public-privat pentru a crea un centru de inovare, precum și burse pentru tinerii 

cercetători, fondurile publice alocate proiectelor inovatoare și o serie de alte activități ale 

Guvernului. Se pare că o astfel de abordare poate duce la o creștere a nivelului și calității capitalului 

uman și ar putea fi primul pas în aducerea Republicii Moldova printre țările dezvoltate ale lumii 

care intră în faza de post-industrială de dezvoltare. 

 

4. Concluzii 

Oamenii școliți, educați continuă să părăsească țările est-europene (inclusiv Republica 

Moldova) - și situația nu se îmbunătățește. De ce "stabilitatea economică și politică" notorie nu 

ajută la păstrarea „creierii”.Investigațiile denotă faptul că există factori, care îi fac pe cetățeni să 

părăsească locul de trai, baștina, pentru alte meleaguri. Monitorizarea arată că emigrarea 

intelectuală din Republica Moldova și România și alte țări, în ultimii ani a continuat să crească. 

Aproximativ o treime dintre cetățeni cu perspective pleacă la studii de licență, masterat, doctorat 

peste hotare, aproximativ un sfert - pentru a lucra și jumătate dintre cei care merg în Europa - pe 

"blue card", pentru profesioniști calificați. Cea de-a treia modalitate cea mai populară este de a se 

deplasa în calitate de membru al familiei. 
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1) „Exodul creierilor”, declanșat la sfârșitul anilor `80, s-a accelerat prin anii `90 și continuă 

după anul 2000.Primul val de exod a fost cauzat de criza economică, socială și politica generală 

care a lovit țara. Dar, odată cu începutul anilor 2000, situația s-a stabilizat. Se părea că plecarea 

tinerilor savanți, specialiști ar fi trebuit să se fi terminat. Cu toate acestea, "mina cu acțiune 

întârziată"- semnarea "Acordului de la Bologna" în domeniul educației, doar a accelerat procesul. 

2) Cel de-al doilea cel mai important factor care a contribuit la "exodul creierilor" a fost lipsa 

de locuri de muncă calificate pentru absolvenții universităților, precum și perspective foarte vagi 

pentru cercetări științifice. "Reformele" infinite în sistemul organizațiilor științifice au condus la 

pierderea speranței într-un viitor real pentru creșterea profesională și științifică.  Lipsa cererii pentru 

rezultate științifice, finanțării, baza materială autohtonă învechită și din altă parte centrele științifice 

occidentale dotate, cu finanțare și cerere pentru rezultate științifice au accelerat intențiile de 

migrație. 

3) Dacă dorim diminuarea "exodul de creiere", trebuie să oferim mai multe garanții sociale, să 

oferim o salarizare mai mare pentru forța de muncă calificată și să aibă nevoie de mai multă 

libertate politică, savanții cu un nivel ridicat de inteligență răspund sensibil la acestea. 
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Abstract 

The economy is oriented to the satisfaction of the material and spiritual needs of a society. In the process of 

evolution, social needs have increased, citing the need for further development of technology. As a result, economic 

development can not be achieved without scientific and technological progress, know-how, innovation, ensuring and 

maintaining a steady growth rate of production in the 20th century. This implies an increasing dependence on the 

natural resources of technologies, with an impact on the environment. Of course, the available natural and human 

resources, the level of technical knowledge, the system of institutions determine the conditions for the functioning of the 

economy. Society has always depended on natural resources, and ultimately this addiction is no longer taken into 

account in the economy. People seek to consume, not to save resources, the environment. Thus, the main contradiction 

between the economic development and of the environment is that, on the one hand, the economy must develop, and on 

the other hand this development generates consequences that are harmful to the environment and the population. The 

purpose of the research is to investigate the impact of the global economy on the environment and mankind. 

Key words: ecology, business environment, global economy, international economic relations, impact, 

environment 

JEL: F64, F65, H23, K33, P20 

 

1. Introducere 

În decursul primului deceniu din mileniul trei,conștientizarea importanței problemelor de 

mediu a crescut. Această conștientizare a apărut între guverne, deoarece acestea s-au adresat singure 

soluționării problemelor de mediu, la nivel bilateral, regional și global. Actualitatea temei 

investigate este condiționată de procesele economice din economia mondială, procesele globalizării 

și transnaționalizării, interacțiunea și contradicțiile dintre țări, procesele inovaționale și 

competitivitatea economică, divergența dintre Nord și Sud, lupta pentru o lume unipolară, poluarea 

mediului, epuizarea și distrugerea resurselor naturale, îmbogățirea exagerată a unora și sărăcirea 

maselor largi, creșterea polulației pe Glob și creșterea volumului de deșeuri puțin degradabile. 

 

2. Gradul de investigare 

Problemele de mediu poartă un specific interdisciplinar, investigate de savanți din diferite 

țări, din diverse domenii ale științei. Investigațiile privind creșterea economică, globalizarea și 

studiul mediului au fost cercetate de Sir John Rex Beddington, William Bell, A. Cosby, Rudolf 

Muradyan, A. Nayam, P. Nyuvell, R. Stavins, Joseph E. Stiglitz, John Archibald Wheeler, Leonard 

Norman Stern, Josh Ederington, etc. Prezintă interes activitatea comisiei G.H. Brundtland, care a 

introdus termenul "dezvoltare durabilă", care se ocupă de aspecte legate de dezvoltarea economică 

în "strânsă legătură cu problemele mediului". Nu putem nega faptul că, există o influență reciprocă 

a proceselor globalizării, dezvoltarea economiei mondiale, precum și formele relațiilor economice 

internaționale și ale ecologiei. În plus, aspecte ale dezvoltării economiei mondiale, luând în 

considerare factorul ecologic în mediul nou, format ca urmare a crizei financiare și economice. 

Putem remarca lucrările unui șir de savanți, printre care putem remarca Joyeeta Gupta, Michael 

Jordan, Ben Zissimos, D. Millimet, W. Nordhaus, John Parry, A. Ragman, R.Stavins, J. Welly, M. 
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Hale etc. concomitent, putem remarca că, utilizarea noilor abordări și instrumente ale politicii de 

mediu și dezvoltării economice, nu a fost pe deplin dezvăluită în mod adecvat. 

 

3. Scopul general al cercetării 

Scopul general al cercetării aceastei probleme dificile constă în dezvoltarea stabilă, bazată 

pe respectarea resurselor globale existente, a potențialului ecologic, restaurarea mediului distrus și 

exploatat prin prisma REI. 

 

4. Metodele de analiză şi evaluare 

Investigarea mediului în raport cu relațiile economice internaționale s-au bazat pe analiză, 

comparație, imaginaţie, statistică, cauzalitate în intepretarea spaţială şi temporală a realităţilor, 

determinate, inducție și deducție, simulate și intuite. Metodele de analiză presupun o preocupare 

continuă prin formarea deprinderilor, observației şi interpretarea datelor și tendințelor economice 

[3]. 

 

5. Rezultate și analiză 

Pâna recent omenirea evolua cele două aspecte ale „medaliei” - sistemul ecologic si sistemul 

economic izolat. Lărgirea cercetărilor asupra relațiilor mutuale dintre ecologie si economie va 

apropia rezultatele investigației de adevăr. 

"Economia" și "ecologia" se traduc din latină și greacă în mod egal - "știința casei". Dar, în 

primul caz - aceasta este știința gospodăriei, în cea de-a doua - știința, despre salvarea casei. 

Dezvoltarea civilizației umane este dezvoltarea producției, complicația instrumentelor de muncă. 

Din acest motiv, economia și ecologia sunt strâns legate între ele. Creșterea producției este o lege 

obiectivă a dezvoltării umane. Producția răspunde nevoilor unei persoane care rste crește, să nu 

menționăm faptul că apar mereu noi nevoi [1]. În plus, numărul umanității crește, de asemenea, 

rapid (fig.1). 
Fig. 1. Factorii devizării internaționale a muncii 

 
Sursa: Cercetările autorilor 

Dezvoltarea economică a civilizației terestre se datorează creșterii accelerate a consumului 

de resurse naturale ale planetei, ceea ce duce la epuizarea resurselor naturale neregenerabile și 

degradarea mediului ca urmare a consumului intensiv a naturii și impactul acesteia asupra mediului. 
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În stadiul inițial al dezvoltării umane, impactul asupra naturii a fost inofensiv. Dar dezvoltarea 

treptată a fost însoțită de implicarea în exploatarea resurselor naturale în creșterea volumului și 

domeniul de aplicare: terenuri pentru producția agricolă, creșterea animalelor, industriale și non-

construcții; resursele de apă pentru nevoi industriale și interne, irigarea terenurilor agricole, 

producția de energie electrică; resursele forestiere, zăcămintele pământului; resurse energetice și 

minerale. Investigațiile privind problemele legate de investițiile și inovarea în domeniul mediului au 

apărut relativ recent în lume, acestea fiind în principal activitatea organizațiilor internaționale[6]. 

Recent, o atenție deosebită a fost acordată acestor aspecte, în special dezvoltării de tehnologii 

ecologice și a investițiilor în noi surse de energie. Cu toate acestea, există o lipsă clară a unor 

cercetări și statistici complete în acest domeniu [2]. 

După cum arată cercetările autorilor, posibilitățile naturii de a face față provocărilor 

activității umane au fost deja depășite cu 25-30%, iar datoria ecologică a omenirii este estimată la 4 

trilioane USD. Având în vedere faptul că majoritatea problemelor de mediu apar mult mai târziu 

decât motivele care le-au cauzat, chiar dacă toate calitățile mediului vor continua să se deterioreze 

pentru mulți ani care urmează; acest lucru este valabil mai ales pentru problemele deosebit de acute 

și pe termen lung: schimbările climatice și epuizarea stratului de ozon al Pământului. 

Deteriorarea mediului pentru sănătatea populației și, în consecință, pentru economia regiunii 

din cauza poluării mediului este determinată de următoarele componente [5, p. 39]: 

▪ cheltuieli pentru tratarea bolilor cauzate de un mediu nefavorabil; 

▪ pierderea produsului regional brut (PIB) ca urmare a bolilor populației; 

▪ pierderea GRP ca urmare a speranței de viață scăzute a populației. 

Costurile de tratament includ cheltuielile pentru sistemul de sănătate publică, care sunt 

estimate ca cheltuieli bugetare anuale și cheltuielile gospodăriilor pentru medicamente și spitalizare. 

Costurile tratamentului pot fi determinate de formula: 

 =                                                                   (1) 

unde: 

Rbi - cheltuieli din Buget pentru ocrotirea sănătății în perioada  i, euro; 

db – ponderea cheltuielilor bugetare pentru sănătate în cheltuielile totale pentru tratament 

)circa 39-41%); 

δα = impactul aerului atmosferic asupra sănătății populației (circa 9-10%). 

Pierderile economiei naționale (PIB) ca rezultat al îmbolnăvirii populației active calculăm 

după formula: 

ΔPIBbi = NPi BtmiPIBδα                                                     (2) 

NPi – numărul populației active în regiune, în perioada i, persoane; 

 Btmi – numărul mediu de zile pierdute care revine unui lucrător, din cauza bolilor în 

perioada i, zile; 

PIB – produsul intern brut pentru un locuitor, ocupat în economie/zi în perioada i, 

EUR/pers. 

Pierderea PIB ca rezultat al lengevității reduse al populației determinăm după formula: 

ΔPIBci = [NiMi(Vp-Vv)kj] PIBcδα                                              (3) 

Ni – numărul populației în regiune, în perioada i, pers; 

Mi – nivelul mortalității în regiune, perioada i, pers; 

Vp – vârsta medie de pensionare în regiune, ani; 

Vv – longevitatea medie, ani; 

K – coeficientul deceselor, categoria j de vârstă; 

PIBc – venitul per capita, perioada i, EUR/pers.[7] 

Vom arăta în continuare starea demografică din Republica Moldovaîn ultimii ani. (fig. 2). 
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Fig. 2. Numărul copiilor din Republica Moldova, 2014-2018 

 
Sursa: [8] 

Perioada medie a vieţii din spațiul Republica Moldova în perioada investigată din anii 2016a 

cifrat 72,2 de ani, din care sexul puternic a constituit – 68,1 şi la sexul frumos – 76,1 ani. Putem 

remarca o diminuare a persoanelor decedate vis-a-vis de 2015 – cu circa 1417 persoane, ponderea 

persoanelor decedate fiind 10,8 la 1 000 de persoane. Ponderea persoanelor infantile decedate a 

diminuat, atingând 9,4 decedaţi cu vârstă până la un an la 1000 născuţi-vii. De unde indicatorul 

speranţa de viaţă la naşteres-a diminuat puțin comparativ cu perioada din 2015 – cu 0,63 ani. 

Doamnele au o longevitatte superioară bărbaţilor în medie cu 8 ani. Diferența se datorează 

nivelului superior al mortalităţii premature a bărbaţilor. [8] 
Fig. 3. Speranța la viață la naștere, 2005-2018, ani 

 
Sursa: [8] 

Starea ecologică nesatisfăcătoare slăbește sănătatea populației, favorizează dezvoltarea 

patologiilor organelor respiratorii, tractului gastrointestinal,sistemul endocrin, creșterea numărului 

bolnavilor de cancer [4]. Statistica nemiloasă  indică o creștere a aceste boli în ultimul deceniu.În 

cadrul actualei sarcini simple de îmbunătățire a calității viețiipopulației în condiții de deteriorare a 

situației ecologice generale din Republica Moldova este necesar de: 

▪ stabilirea unui mediu legislativ mai strict pentru mediu; 

▪ stabilirea de contacte și cooperarea reciprocă a numeroaselor organizații publice pentru 

protecția mediului, de rând cu organele de stat și autonomia locală; 

▪ formarea unei mentalități, conștiințe la populația autohtonă privind introducerea unei 

discipline ecologice, promovarea culturii ecologice în instituții de învățămând și la publicul larg.  

Astfel, valorile avansate ale coeficienților reflectă calitatea ridicată a modelului, ceea ce 

permite, la rândul său, utilizarea acestuia pentru a simula magnitudinea daunelor aduse mediului. 

Cu alte cuvinte, modelul matematic construit, cu doi factori, a relevat un grad ridicat de dependență 

a daunelor aduse mediului înconjurător regiunilor de volumul emisiilor poluante. Majoritatea 

proiectelor de investiții sunt adesea cu impact negativ din cauză că la baza investițiilor stă profitul 

cu orice preț. Numai modernizarea producției și trecerea la noile tehnologii inovaționale pot reduce 

povara asupra mediului. Proiectele de mediu duc la o reducere a impactului nociv asupra naturii cu 
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diferite grade de eficiență, care pot fi estimate din analiza datelor și identificarea ecuațiilor. 

Economia modernă este caracterizată ca tehnogenă, ducând la epuizarea resurselor naturale și 

poluarea mediului. De exemplu, cauza distrugerea stratului de ozon este cauzat de creșterea 

producției și emisia în atmosferă de cloro- fluoro- carburi și a altor substanțe utilizate la fabricarea 

de frigidere, aparate de condiționat aerul, aerosoli, etc. Principalele cauze ale deșertificării sunt 

defrișările masive și utilizarea excesivă a pășunilor. Ca consecințe tot mai frecvente sunt ploile 

acide, degradarea pădurilor, lacurilor și solurilor, fiind cauzate de emisiile industriale de dioxid de 

sulf și oxizi de azot în aer, economisirea resurselor financiare pentru mediu, degradarea mediului de 

trai. 

 

6. Concluzii 

Dezvoltarea ecologică sănătoasă nu poate fi realizată numai prin acțiunile organizațiilor 

guvernamentale, interguvernamentale sau internaționale. Aceasta necesită participarea altor 

organisme, în special a structurilor industriale, neguvernamentale și de mediu, a organizațiilor de 

dezvoltare, precum și a mediului academic. Organizațiile neguvernamentale pot aduce contribuții 

importante în diverse domenii, inclusiv educația și diseminarea cunoștințelor în domeniul mediului, 

precum și dezvoltarea și implementarea programelor la nivel local. Comunitatea științifică ar trebui 

să joace în continuare un rol semnificativ în cercetarea în domeniul mediului și în evaluarea 

pericolelor de mediu, precum și în cooperarea științifică internațională. 

Reglementarea în domeniul mediului provoacă o schimbare în structura investițiilor, atât la 

nivel național, cât și la nivel internațional: o reducere a investițiilor în producția de poluare 

ecologică și creșterea lor în "curate". În același timp, introducerea de noi tehnologii poate duce la o 

scădere a eficienței și competitivității întreprinderilor, care la etapa inițială diminuează capacitatea 

lor de a investi. În cazul în care costurile de mediu constituie o parte semnificativă a costurilor 

întreprinderii, acest lucru poate facilita transferul producției către țările cu legi mai puțin stricte 

privind mediul. Importanța factorului de mediu crește odată cu creșterea diferențelor în 

reglementarea națională. Factorul de mediu conduce la o schimbare a fluxurilor de migrație datorită 

creșterii numărului de "ecomigranți", extinderii cooperării științifice, tehnice și de informare între 

țări ca urmare a stimulării dezvoltărilor comune. Ecologia joacă un rol tot mai important și devine o 

prioritate în relațiile economice internaționale, iar securitatea mediului devine una dintre cele mai 

importante componente ale securității globale. 
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Abstract 

Balkan countries that are not yet part of the European Union (EU) represent a population of just under 18 

million, equivalent to that of the Netherlands or Romania, but distributed among six states. Five of them were part of 

Yugoslavia before the 1990s wars. While tensions in the region have greatly stabilized in many ways, tensions remain. 

Corruption and the rule of law are recurring problems, although progress in the area of accession negotiations varies 

considerably from one country to another. We believe that the processes will take some time, in the most optimistic 

scenarios, before these countries meet the standards of the European Union's life. The main obstacle mentioned by the 

authors is low productivity. In order to change the state of affairs, investment is needed, strengthening weak institutions 

and increasing the competitiveness of the business environment. Currently private sector productivity in the Western 

Balkans is only 60% of EU countries, with only 55% in industry and services' productivity by an average of 70%. 

Key words: region, development, integration, evolution, migration 

JEL: C22, E44, G01, G15, K33, O47, P51 

 

1. Introducere 

Războiul recent din Balcani, în anii '90, are consecințe și repercusiuni și astăzi, în special în 

conflictul înghețat pentru menținerea sau recunoașterea independenței. Trăsătura majoră a 

Balcanilor a constituit mult timp constituția sa multietnică până la sosirea primelor naționalisme la 

începutul secolului al XX-lea; naționalismelor care, în timpul lui Josip Tito, au fost suprimate în 

favoarea unei Iugoslavii unite și nealiniate. Moartea mareșalului demonstrează un vid de putere 

lăsându-l fără succesor, revenirea politicilor naționale și apariția unor politicieni puternici și 

carismatici, care joacă cartea națională de mobilizare a populației. 

 

2. Scopul cercetării 

Scopul cercetării constă în investigarea relațiilor din regiunea regiunii Balcanilor, în 

contextul aderării la Uniunea Europeană. 

 

3. Rezultate și analiză 

În prezent, problemele care afectează statele din Balcani și mai ales Balcanii de Vest sunt, 

pe de o parte, dorința de a adera la Uniunea Europeană și cererile pentru reformele care decurg din 

aceasta - combaterea corupției, respectarea drepturilor omului libertatea presei, independența 

justiției, omniprezența mafiei, exodul masiv al populației, problemele legate de migranți etc. - și, pe 

de altă parte, creșterea influenței și a investițiilor străine, cum ar fi China, statele din Orientul 

Mijlociu sau Rusia - în special în cazul Serbiei; dar și naționalismul încă foarte prezent în regiune 

nu contribuie în niciun fel la o mai bună cooperare între state. 
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Fig. 1. Plasarea geo-economică a regiunii 

Balcanilor 

Fig. 2. Volumul de ISD pe cap de locuitor în 2017 

(USD) 

 
 

Sursa: Cercetările autorilor 

 

4. Criza economică 

Astăzi, Balcanii sunt afectați de o criză triplă - economică, migratorie și demografică - care 

contribuie activ la creșterea autoritarismului în regiune [16]. Economia statelor balcanice se 

caracterizează prin fragilitatea și lipsa investițiilor străine, mai ales a celor europene. De fapt, 

proporția persoanelor care activează în sectorul agricol reprezintă aproape 25%, față de 2-3% pentru 

cele mai dezvoltate țări ale Uniunii Europene[11]. Combinat cu o rată relativ ridicată a șomajului, în 

(2018), acest lucru se referă la 43% din populația activă din Bosnia și Herțegovina, 35% în Kosovo 

(55% dintre tinerii până la 25 de ani) [14] și 17% în Serbia, creșterea economică a acestor țări tinde 

spre ascensiune [4]. Vis-à-vis de investițiile străine, provenite în principal din China, care își 

impune în același timp influența sa geopolitică în regiune, consolidând în același timp construcția 

noului său "drumul mătăsii" la sfârșit de periplu (în primul rând mătasea, dar se transportau şi alte 

mărfuri - pietre preţioase şi semipreţioase, stofe de lână şi de in, fildeş, sticlă, coral, mirodenii, 

porţelan); dar, de asemenea, statele din Golf, de exemplu, investesc masiv în casele de vacanță 

imobiliară și de lux din Bosnia și Herțegovina [13]. După "ani de asistență pentru tranziție și 

stabilizare de la a doua jumătate a anilor 1990" [7], situația economică rămâne relativ instabilă, iar 

speranțele de recuperare sunt puțin probabile. 

Fig.3. Dimensiunea ISD în PIB, 2017 (%) 
Fig. 4. Nivelul de trai (PIB per capita) în anul 

2017, USD 

  

Sursa: Cercetările autorilor 

Nivelul de penetrare al capitalului financiar din exterior se remarcă printr-o speranțe 

optimiste vizând atragerea ISD. Investigațiile autorilor evidențiază discrepanţe sporite persistente în 
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regiunea Balcanilor. Republica Moldova se plasează pe un loc mai modest, dar cu speranțe 

optimiste. Ungaria se regăsește printre lideri în domeniul investițiilor. 

 

5. Criza demografică 

Estimarea pieței muncii denotă faptul că șomajul printre tineret conduce, în mod 

incontestabil, la un exod al creierelor spre Europa de Vest, dar și în America de Nord sau în 

Australia. Procesele nefaste din societate sporesc exodului demografic la care nici unul dintre 

statele din Balcanii nu a scăpat. Fenomenul este cu atât mai evident că are loc în timp de pace așa 

cum s-a remarcat sammitele europene în 2015, 5% din populația provinciei Kosovo a părăsit țara, 

adică aproximativ 150 000 de persoane [8]. Numărul persoanelor calificare sunt în mare măsură 

reduse de guvernele locale care nu iau măsuri concrete și eficiente pentru a stopa această mișcare. 

Oamenii părăsesc Balcanii în principal din motive economice, dar și din cauza unei guvernări 

proaste (corupția elitelor dominante, absența unor partide reale de opoziție sau a unei societăți civile 

influente) [8]. Acest lucru se remarcă în România și republica Moldova [9] . Din aceste motive are 

loc „exodul creierelor” și a forței de muncă calificată, sărăcind țarea de unul din factorii de 

producție (fig. 5). 
Fig. 5. Evoluția demografică a României 

 
Sursa: [2] 

În mod normal veniturile populației influiențează „exodul creierelor” și specialiștilor 

calificați din țările sărate.Evidentcă şomaj va persista în orice timp și societate. Deoarece pe lângă 

salariul minim reglementat, regăsim şi un salariu minim real, fluctuant, pe care piaţa îl stabileşte în 

mod natural, dar lipsa forței de muncă calificată, are un impact major asupra societății. 
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Fig. 6. Șomajul din unele țări europene, 2017 

 
Sursa: [10] 

 

6. Criza migratorie 

Migrația forței de muncă rămâne o problemă  majoră pentru membrii Uniunii Europene și 

țările învecinate [6]. În spațiul Uniunii Europene se derulează o criză a refugiaților, care afectează 

toate țările europene. Statele membre cu hotare comune cu Uniunea Europeană, cum ar fi Ungaria, 

Grecia sau Bulgaria, trebuie să accepte câteva mii de migranți din Orientul Mijlociu care, în 

principal, fug de război în țările Orientului Mijlociu. "Traseul balcanic" devine apoi un punct de 

tranzit preponderent pentru accesul în Ungaria, de exemplu, și se află în centrul discuțiilor europene 

afectate de criza migrației. Această "rută balcanică" a existat întotdeauna deoarece regiunea a fost 

un punct de contact între Occident și Est, creștinism și Islam, în special pentru comerț și ca un drum 

care leagă cele două continente [5]. Deși "ruta balcanică" a fost închisă în 2016, în urma "semnării 

Acordului între Uniunea Europeană și Turcia" [12; 16], problema capacității de gestionare și a 

tuturor problemelor locale și regionale, sosirea acestor migranți din statele balcanice a fost studiată 

pe larg cu scopul de a opri sosirea migranților în pragul Europei. Este foarte clar că pentru migranți, 

Balcanii sunt doar un loc de tranzit ecere pentru a ajunge la state mai departe spre nord, cum ar fi 

Germania, Marea Britanie, Danemarca, Suedia, Austria sau Franța. Cu toate acestea, fiind acum 

blocați la granițele Uniunii Europene, în special în Serbia, acești migranți "trec" treptat în imigranți 

permanenți. Balcanii se confruntă acum cu o situație paradoxală, cu plecarea îngrijorătoare a 

populației sale, pe de o parte, și cu soluționarea durabilă a străinilor care și-au oprit călătoria pe de 

altă parte. UE și-a ușurat povara refugiaților, returnându-i în Turcia din martie 2016 contra sumei de 

3 miliarde EUR[16]. Autorii remarcă că, „în ceea ce priveşte solicitanţii de azil, mulţi oameni 

judecă din punct de vedere naţional, în timp ce problema este de dimensiune paneuropeană. Este 

uimitor să vezi cum problemele şi dezbaterile sunt similare, de la un capăt al continentului la altul” 

[1; 7]. 
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Fig. 7. Căile de deplasare al refugiaților spre Europa râvnită [cercetările autorului și datele [7] 

 
Sursa: [7] 

 

7. Aderarea la Uniunea Europeană: mit sau realitate 

Perspectivele aderării la Uniunea Europeană au devenit mai specifice în ultimii ani: Croația 

a devenit parte a Uniunii Europene începând din 2013 și Slovenia începând cu 2004. În ceea ce 

privește restul statelor din Balcanii de Vest, Serbia și Muntenegru, Albania sunt în proces de 

negociere al statutelor respective și au speranțe la aderare, iar Bosnia și Herțegovina ca potențial 

candidat [12]. Dat fiind că independența unor țări balcanice nu este recunoscută de toate țările UE, 

există dificultăți în procesul de aderare la acest moment. În cazul Serbiei și Muntenegrului, dar și al 

Macedoniei de Nord și al Albaniei, aderarea la Uniunea Europeană înseamnă efectuarea unor 

reforme interne semnificative. Având în vedere numărul lor mare, este relevant să ne întrebăm "în 

ce măsură procesul de aderare uemărește progresul democrației în Balcani" [4; 9] și, mai important, 

care sunt avantajele aderării la UE? Într-adevăr, aderarea apare tuturor acestor state ca unica soluție 

și cea mai optimă din punct de vedere economic, dar și politic, în timp ce Uniunea Europeană suferă 

în cadrul acesteia o "oboseală de extindere" [3,11]. Comisia Europeanp a declarat în mai multe 

cazuri că nu dorește nici o extindere în perspectivă, împingând astfel orice perspectivă de aderare la 

pespectiva 2020, să fie acceptată în unanimitate de către cele douăzeci și opt (șapte) state-membre 

ale Uniunii Europene pentru a fi de comun acord [15].In așa mod acest fapt devine un mijloc de 

presiune al UE asupra țărilor candidate, în sensul că o relație "centru-periferie" se stabilește între cei 

doi actori, UE reprezentând centrul și statele balcanice - periferia. „The war for talent”, fenomence 

a căpătat proporţii după anul 2000, afectează astăzi şi economia Republicii Moldova [1]. 

Acțiunile politice ale statelor balcanice sunt condiționate de cerințele centrului. Într-adevăr, 

cu cât statele candidate înregistrează progrese în ceea ce privește reformele solicitate de Uniunea 

Europeană, cu atât mai multe ajutoare și subvenții sunt eliberate în favoarea lor; un pas înapoi este 

echivalent (fig. 2) cu stoparea finanțării [16]. Restructurarea este, prin urmare, monitorizată 

îndeaproape și adoptă un model european ca garanție a bunei dezvoltări. Cu toate acestea, 
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problemele interne ale statelor balcanice, cum ar fi stabilirea statului de drept, lupta împotriva 

traficului de ființe umane, corupția, crima organizată, munca de memorie, acțiunile pentru refugiați, 

protecția minoritățile, provocările economice și sociale, apariția unei societăți civile organizate, care 

trebuie rezolvată într-o perspectivă de integrare europeană, nu va dispărea prin simplul fapt de 

integrare în sine [5; 7]. 

În același sens, summitul de la Sofia din mai 2018  aridicat problema integrării în UE a 

Statelor din Balcanii de Vest. Într-adevăr, deși statele-membre au sprijinit declarația de la Sofia și 

au discutat aspecte cruciale ale reuniunii, nu a fost prezentat nici un plan bine determinat pentru 

aderarea statelor candidate și nu au fost luate măsuri concrete. În fața inacțiunii europene, apar noi 

oferte din partea noilor jucători din regiune, referindu-ne în special la Turcia, Rusia și China. 

 

8. Nostalgia trecutului 

În același timp, a apărut un fenomen "Yougonostalgia" - un fenomen care nu poate fi 

determinat, dar suficient de important pentru ca să devină un subiect de raportare - are loc ca o 

soluție la creșterea naționalismului [13; 16]. Acestea câștigă importanță în ultimii ani într-un 

context general al naționalismului în creștere în Europa și al crizei economice din Balcani. 

"Yougonostalgia" nu este nici o mișcare politică, nici o ideologie, ci reprezintă un sentiment comun 

al unor dezamăgiri prezente, cauzate de bulversări politice și economice europene. Trebuie să 

remarcăm că, nu ami persistă starea de impunere, dar,rămâne încrederea că fiecare țară în parte ar 

putea exista mai bine, decât împraeună. Cu toate acestea, este important să subliniem natura 

idealistă a acestui sentiment: trecutul este glorificat de grupuri de oameni care nu au cunoscut 

regimul socialist în Iugoslavia, ci și de înfrumusețarea faptelor istorice, deoarece, deși pacea este un 

compozit al sistemului Iugoslavia, tensiunile dintre diferitele grupuri etnice nu au fost suprimate în 

această perioadă, dar au fost înăbușite. 

 

9. Concluzii 

Dincolo de redresarea economică necesară și de oportunitățile de integrare în Uniunea 

Europeană, statele din Balcanii de Vest trebuie să lupte împotriva diviziunilor etnice în toate sferele 

societății - educație, urbanism, autorități de stat - ca soluție. și speranța de unitate împotriva 

naționalismului. „Stabilitatea interetnică este necesară, dar nu suficientă“ [8; 9]. La aceasta trebuie 

adăugată "punerea în aplicare a democrației în regiune" [2], "pluralismul și contra-puterile" [3] și 

"pledoarea pentru un viitor" [5]. Depsre importanța „ținerii în vizor” al țărilor balcanice pentru UE a 

declarat Angela Merkel, fiind în vizita în iulie 2018. Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, 

Macedonia, Albania și Kosovo trebuie „fără careva comdiții” să intre în UE. Totuși, din punct de 

vedere tehnic, termenul de integrare nu se precizează de UE. Adesea Occidentulm inclusiv Die 

Welt  pun întrebarea cine va câștiga Balcanii: Estul sau Vestul. Includerea unor țări în NATO, 

introducerea valutei euro, convinge intențiile active ale UE. 
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Abstract 

Investments represent the primary factor in the strategy of the developing of the national economy, of all 

branches and fields of activity,of the countries zones, a increase in national income, the condition of increasing the 

copetitivenes and the standart of  living of our entire people. 

In the actual economic conditions, the electronic comunications have become a competitive factor  for the 

economic agents, for the integral development of the society, for economic growth, both at microeconomic and 

macroeconomic level. This is possible through the continuous development of a modern and competitive electronic 

communications system by attracting investment. 

Key words: investment, electronic communications, risks, competitivitate, innovation, performances,  

efficiency of investments 

 

1. Introducere 

Investiţiile au o importanţă majoră pentru toate ţările lumii, chiar şi pentru cele dezvoltate. 

Fără ele este imposibilă înnoirea procesul de producţie şi dezvoltarea tuturor domeniilor economiei 

naţionale. Cert este faptul că capitalul investiţional, ca orice factor de producere, este limitat. De 

aceea economiile naţionale duc o luptă concurenţială dură pentru a-l căpăta. Motivaţiile 

investitorului pentru plasarea capitalului său în economia unei ţări sau companii sunt în primul rând 

de natură economică şi apoi de natură socială. Avantajele economice ale subiectului investiţional 

sunt: 

▪ introducerea unor noi tehnologii, utilaje, soluţii organizatorice, care ar influenţa la rândul 

său întregul sistem de gestiune (companie, ramură, ţară); 

▪ creşterea capacităţii de producţie prin lărgirea pieţei, produsele noi pot fi exportate sub noua 

marcă; 

▪ valorificarea resurselor locale (forţa de muncă, materiale, construcţii în domeniul 

transportului, telecomunicaţiilor, culturale, etc.); 

▪ creşterea profitului la subiectul „primitor” de investiţii; 

▪ obţinerea unor facilităţi de natură fiscală; 

▪ creşterea numărului locurilor de muncă şi alte efecte socio-economice. 

Atunci cînd statul promovează atragerea investiţiilor, trebuie să creeze condiţiile necesare şi 

anumite strategii de reducere şi eliminare a riscurilor. Gama riscurilor care ameninţă o investiţie 

este foarte largă. Problema riscului şi incertitudinii a devenit una dintre cele mai actuale. Este bine 

cunoscut faptul că cele mai mari riscuri în activitatea economică le suportă investiţiile şi, îndeosebi, 

cele din sfera producţiei. Trei factori determină acest lucru: 

1. perioada lungă de timp în care se obţin efectele investiţionale şi de aici rezultă  dificultatea 

previziunilor ce trebuie prognozate în vederea determinării exacte a mărimii acestor efecte; 

2. caracterul ireversibil al investiţiilor alocate în activităţi de producţie, odată ce realizarea unei 

astfel de investiţii este începută, procesul nu mai poate fi oprit fără a suporta pierderi; 

3. mărimea considerabilă a eforturilor investiţional, care în caz de eşec se transformă în 
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pierderi mari. 

Pentru fiecare categorie de risc, investitorul solicită garanţii din partea partenerului şi a ţării 

gazdă. Aceste garanţii de obicei vizează: 

▪ asigurarea că obiectivele constituite nu vor fi naţionalizate, expropriate sau rechiziţionate; 

▪ asigurare unor despăgubiri reale în cazurile în care, din motive excepţionale, se face un 

transfer de proprietate; 

▪ asigurarea posibilităţii de transfer în străinătate a dividendelor, a sumelor rezultate din 

vânzarea de acţiuni şi din lichidarea investiţiei; 

▪ asigurarea unui regim fiscal care să prevadă facilităţi în primii ani de funcţionare şi pe 

parcurs; 

▪ existenţa unui regim juridic clar şi ferm, cu prevederi care sunt în concordanţă cu dreptul 

internaţional etc. 

Comparativ cu ţările Parteneriatului Estic, Republica Moldova are printre cele mai mici 

performanţe de atragere a Investițiilor străine directe (ISD), calculat la numărul populaţiei. 

Performanţa Republicii Moldova este de două ori mai mică decât media celorlalte state ale 

Parteneriatului Estic, ţara noastră atrăgând doar 66 USD faţă de indicatorul mediu de 140 USD în 

grupul acestor ţări: 165 USD în Belarus, 365 USD în Georgia şi 419 USD în Azerbaidjan. 

Pentru Republica Moldova, cât şi pentru celelalte ţări în tranziţie, investiţiile străine (în 

special investiţiile străine directe, (ISD) au devenit primordiale privind creşterea şi dezvoltarea lor 

economică. Investițiile contribuie direct la completarea necesarului de resurse interne şi la 

dezvoltarea factorilor competitivi de producţie. Însă, pentru a beneficia de aceste investiţii, este 

necesar de a crea un climat investiţional favorabil, care implică stabilitate economică, stabilitatea 

legislaţiei, politică fiscală adecvată, ajustarea capitalului uman, infrastructura de afaceri dezvoltată. 

Desfăşurarea unei politici raţionale de stimulare a activităţii investiţionale depinde nemijlocit de 

activitatea statului.   

Conform dateleor BNM până în anul 2016, Rusia se clasa pe locul întîi după stocul 

investițiilor directe. Investițiile rușești erau de peste 200 de milioane de dolari în 2016 și au scăzut 

până la  puțin peste 70 de milioane de dolari în primmele trei trimestre  ale anului 2017. 

În primele trei trimestre ale anului 2017, cei mai mari investitori au fost cei din Olanda, pe 

locul doi clasându-se cei din Spania. În anii 2015-2016, Olanda ocupa locul doi la capitolul 

investiții directe, iar Spania nici nu se afla în topul celor 10 investitori. Locul trei, patru și cinci, 

pentru primele trei trimestre ale anului 2017, sunt ocupate de Franța, Cipru și România, iar Rusia a 

ajuns  pe locul șase. După Rusia sunt situate Germania, SUA, Italia și Marea Britanie. 
Figura 1. Investiții străine directe în economia Republica Moldova în primele trei timestre ale anului 2017 

 
Sursa: BNM 

Investitorii străini preferă să investească în R. Moldova în activități financiare și de 

asigurări, industria de prelucrare, relevă date ale Băncii Naționale a Moldovei. Principalele activități 

economice care au beneficiat de investiţii străine (conform stocului de investiţii directe sub formă 

de capital propriu) sunt:   

▪ activitățile financiare și de asigurări cu o cotă 26,5%; 



 301 

▪ industria prelucrătoare - 25,9%. 

 Alte activităţi care au atras investitori străini au fost comerţul, industria energetică, 

informațiile și comunicațiile, transportul și depozitarea, tranzacţiile imobiliare. 

 

2. Investițiile – factor stimulator al creșterii competitivității sectorului de comunicații 

electronice în Republica Moldova 

Activitatea investiţională privită în ansamblu are ca scopă sporirea competitivităţii 

producţiei determinată de utilizarea inovaţiilor. Direcţiile activităţilor de inovare pentru diferite 

ramuri sunt variate. Activităţile de inovare pentru Republica Moldova au un caracter specific. 

Astfel inovaţiile putem să le divizăm în două grupe mari: 

1. Inovaţii determinate de modernizarea procesului de producţie existent. Aceste inovaţii sunt 

caracteristice prin faptul că tehnologiile utilizate în economia naţională sunt perfecţionate, în 

rezultat sunt elaborate şi fabricate produse cu parametri sporţi. 

2. Inovaţii bazate pe investiţii în procurarea tehnologiilor deja existente în exteriorul ţării, dar 

care nu au fost utilizate în Republica Moldova şi care permit fabricarea, produselor absolut noi. 

La etapa actuală pentru agenţii economici din Republica Moldova activitatea de inovare este  

orientată preponderent în direcţia de modernizare a producţiei şi importului de tehnologii noi. În 

ceia ce priveşte crearea inovaţiilor absolut noi, economia naţională a Republicii Moldova are un 

potenţial redus determinat de un şir întreg de factori: nivelul redus de dotare tehnică şi profesională 

a instituţiilor de cercetare ştiinţifică, lipsa unui sistem eficient de finanţare a acestora, insuficienţa în 

domeniul protecţiei drepturilor de autor, lipsa unui mecanism de atragere şi stimulare a investiţiilor 

în domeniu etc. 

În condiţiile economice actuale, telecomunicaţiile au devenit un factor competitiv pentru 

agenţii economice, pentru dezvoltarea integră a societăţii, pentru creşterea economică, atât la nivel 

micro-economic, cât şi la nivel macroeconomic. Utilizarea internetului, a tehnologiei informaţiei şi 

a unor sisteme moderne de telecomunicaţii, permit economiilor naţionale să fie la curent cu 

inovaţiile şi să se dezvolte în strânsă legătură cu cele mai puternice companii şi state. 

Toate acestea sunt posibile prin dezvoltarea unui sistem modern și competitiv de 

telecomunicaţii. Pe plan mondial se conturează tot mai clar ideea că telecomunicaţiile reprezintă un 

instrument în slujba democraţiei, a modernizării serviciilor publice şi a sistemului educaţional.  

Dezvoltarea sectorului TIC exercită o infl uenţă pozitivă asupra productivităţii muncii în 

întreaga economie, sporeşte eficienţa administraţiei publice şi face serviciile publice mult mai 

orientate spre cetăţean. La nivel micro, creşterea productivităţii muncii înseamnă creşterea 

competitivităţii, profi turi mai mari, angajaţi mai bine plătiţi şi extinderea bazei impozabile. 

Creşterea eficienţei administraţiei publice favorizează costuri sociale mai mici, un management şi 

un control operaţional mai bun. În acelaşi timp, serviciile publice devin mai orientate spre cetăţeni, 

însemnând tehnologii educaţionale şi de protecţie a sănătăţii avansate, îmbunătăţirea administrării 

sistemului de transport public, un sistem de protecţie socială mai bun, servicii electronice efi ciente 

şi, nu în ultimul rând, creşterea participării cetăţenilor la viaţa publică. 

Comunicațiile Electronice(CE) în Republica Moldova a un ritm rapid de dezvoltare, dar și 

capacitatea de a influența pozitiv și a cataliza celelalte industrii, precum ar fi serviciile de inginerii 

și sectorul creativ, industria turismului, industria ușoară ș.a.   

Republica Moldova acordă o atenţie sporită sectorului Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (TIC) în calitatea sa de motor al creşterii şi dezvoltării economice. Un important 

indicator al dezvoltării sectorului TIC în R.M. este ponderea lui în crearea PIBului. Sectorul 

Comunicații Electronice a avut în 2017 o contribuţie de 3,8 % din PIB, fiind în scădere faţă de anul 

2016(4,9%) cu 1,2 p.p., constituind cca 7 miliarde lei anual. 

Domeniul comunicații electronice ne demonstrează că investitorii consideră atractiv mediul 

investiţional autohton. Invrstiţiile în telecomunicaţii – sunt plasamente în domeniul telefoniei fixe, 
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mobile, telefoniei prin IP, Internet (transport de date) şi televiziune cu scopul de a obţine venit din 

această activitate şi care în rezultat duc la creşterea performanţei şi competitivităţii omeniului.  
Tabelul 1. Investiţii în comunicații electronice în Republica Moldova 

Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017 

PIB, mil. MDL 100510 112049 122562 135396 176777 

TIC, mil. MDL 6666,1 6791,3 6934,2 6730,6 6624,8 

Creşterea TIC. % 106,98 101,9 102,1 97,1 98,4 

Investiţii  în TIC, mil. 

MDL 

1291 2375 2041 1454 1096 

Creşterea INV. in TIC, % 74,1 183,9 85,9 71,2 75,3 

Ponderea INV TIC în cifra 

de afaceri TIC % 

19,36 34,9 29,43 21,6 16,54 

Ponderea INV. din TIC în 

PIB % 

1,3 2,1 1,7 1,1 0,7 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor ANRCETI. 

Potrivit datelor statistice prezentate, în anul 2017 volumul total al veniturilor în sectorul 

comunicaţiilor electronice (telefonie mobilă, Internet mobil, telefonie fixă, Internet fix, transmisie şi 

retransmisie a programelor audiovizuale, alte activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice (CE) 

a înregistrat, în raport cu anul 2016, o scădere ușoară de 105,9 mil. lei (-1,6%) şi a însumat 6 mld. 

624 mil. lei. Scăderea atestată în perioada respectivă a fost cauzată de diminuarea veniturilor din 

vânzarea serviciilor de telefonie fixă, de transmisie şi retransmisie a programelor audiovizuale, de 

telefonie mobilă, precum și a veniturilor din alte activități în domeniul comunicaţiilor electronice. 

Perpetuarea tendințelor negative pe piețele de telefonie fixă și de telefonie mobilă este cauzată de 

schimbarea preferințelor de consum ale utilizatorilor de servicii de la telefonia fixă la telefonia 

mobilă și de la telefonia mobilă la serviciile alternative de comunicare prin Internet care sunt mai 

ieftine sau se oferă gratuit (aplicaţii OTT: Skype, Viber, WhatsApp, etc.). Specialiștii în domeniu 

consideră că această tendință, atestată și pe piețele de telefonie din țările europene, și  va fi mai 

pronunțată în următorii doi - trei ani, când majoritatea consumatorilor vor utiliza serviciile de 

comunicații mobile prin intermediul smartphone-urilor.  

Conform datelor statistice agregate, în anul 2017 volumul total al investiţiilor în sectorul 

comunicaţiilor electronice a scăzut, față de anul 2016, cu 24,6% și a constituit 1 mld. 96 mil.lei.  

Micșorarea investițiilor au atras după sine și reducerea cotei investițiilor în PIB, care a constituit  

numai 0,7% în 2017. Această scădere a fost determinată, în temei, de diminuarea investițiilor în 

rețelele de comunicații electronice fixe și în rețelele de comunicații mobile.Valoarea investițiilor în 

rețelele de comunicații electronice fixe s-a micșorat, în comparație cu anul 2016, cu 52,4% 

constituind 294 mil.lei, iar în rețelele de comunicații electronice mobile - cu 11,4% și a constituit 

678 mil. lei. În acelaș timp, investițiile în rețelele de comunicații electronice pentru transmisia și 

retransmisia programelor audiovizuale  au crescut cu 75,4% și au însumat 125 mil.lei.  

Din punct de vedere al raportului investiții - venituri, cea mai mare valoare a acestui 

indicator - de 62% - a fost înregistrată pe segmentul reţele de comunicații electronice mobile. Pe 

segmentul reţele pentru transmisia și retransmisia programelor audiovizuale valoarea indicatorului 

respectiv a fost de circa 11%, iar pe segmentul reţele de comunicații electronice fixe - de 27%.   

Rolul investițiilor în creșterea competitivității  sectorului TIC, în Republica Moldova, este 

unul de importanță supremă, fapt confirmat prin includerea acestui sector drept unul din prioritățile 

strategice  de creștere a competitivității industriei tehnologiei informației pe anii 2015-2021. 

Piața comunicațiilor electronice din Republica Moldova prezintă o serie de oportunități de 

dezvoltare a unei afaceri în domeniul dat, iar investițiile străine în acest domeniu (0,7% din PIB) 

contribuie la dezvoltarea sectorului, precum și la creșterea competitivității în general. 

Datorită unor avantaje competitive ce țin de amplasarea geografică și fusul orar echilibrat, 

de aprofundarea relațiilor cu Uniunea Europeană prin Acordul de Liber Schimb (DCFTA), de 

existența unui acces liber către o piață potențială de peste 880 milioane consumatori, de capitalul 

uman multilingv și creativ, de facilitățile acordate de Guvern pentru industria TI, de costul derulării 
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afacerilor în domeniul TI inferioare celor din statele vecine, precum și de extinderea pieței TIC 

autohtone – în ultimii 5 ani ritmul de creștere din industria TI a depășit alte sectoare economice. 

 

3. Concluzii 

Economiştii susţin că Republica Moldova trebuie să fie conştientă că avantajele competitive 

care i-au marcat primii ani de deschidere faţă de economia de piaţă se erodează rapid. Sunt necesare 

investiţii semnificative în educaţie şi infrastructură pentru a menţine acelaşi ritm de dezvoltare 

economică. Unii dintre indicatori au deja o direcţie negativă pe termen mediu. Statisticile oficiale 

arată că 70% din PIB-ul ţării este generat de Chişinău. Astfel, Republica Moldova este considerată 

ţara unui singur oraş, iar cei mai mulţi investitori sunt în Chişinău. Cel mai important motiv pentru 

care anumite zone sunt evitate este lipsa infrastructurii care să conecteze acele zone cu restul ţării. 

Creşterea ritmului de dezvoltare a sectorului TIC din Republica Moldova ar putea contribui 

la sporirea competitivităţii economice a ţării. Este necesar ca integrarea digitală a R. M. în 

economia globală să aibă loc în toate sectoarele - economic, social şi guvernamental. Analiza 

situaţiei din ţările ce înregistrează o infrastructură TIC digitală remarcabilă (Singapore, Finlanda, 

Suedia, Olanda, Norvegia, Elveţia, SUA, Marea Britanie, Luxemburg, Japonia), relevă o corelare 

strânsa între gradul de competitivitate şi gradul de pregătire electronică. Ţările cu cel mai înalt nivel 

al competitivităţii au şi cel mai înalt grad de pregătire electronică. Statele respective au atins un 

nivel înalt de dezvoltare şi datorită eforturilor considerabile, depuse în extinderea şi consolidarea 

sectorului TIC, în atragerea unor investiţii masive în sector. Prin urmare, şi în cazul Republicii 

Moldova sunt necesare măsuri efective de impulsionare a procesului de dezvoltare a sectorului TIC, 

de stimulare a investiţiilor străine directe în acest sector. 

Experiența a arătat că economiile care sunt mai deschise la inovare în domeniul tehnologiei,  

sunt mai competitive și tind pentru a obține rezultate mai bune în ceea ce privește accesul și 

utilizarea serviciilor TIC, decât cele cu infrastructură și servicii  mai constrânse. 

Moldova are nevoie de o industrie TIC bazată pe cunoştinţe şi inovaţii, care să anticipeze 

tendinţele globale şi care să coopereze cu oamenii de ştiinţă din ţară şi din străinătate, oferind o 

bază solidă pentru dezvoltarea produselor şi a serviciilor ce satisfac necesităţile consumatorilor la 

nivel national și internaţional. Valorificarea potenţialului transformaţional al industriei TIC necesită 

o atenţie sporită din partea Guvernului, care poate stimula investiţiile în sector prin utilizarea 

inteligentă a instrumentelor TIC, îmbunătăţirea climatului investiţional, precum şi prin promovarea 

investiţiilor inteligente în TIC. 

 

Bibliografie 

1. Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2017. 

2. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației. Raport privind evoluția pieței serviciilor de comunicașii electronice în anul 

2017. 

3. Cistelecan I, Lazăr M.,(2002), Economia, eficienţa şi finanţarea investiţiilor, Bucureşti, 

Editura Economică, Bucureşti, 2002. 

4. chumpeter, J.A., (1931), The Theory of Economic Developement, Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

5. USAID. Creșterea competitivității și dezvoltarea întreprinderilor, Cerea în sectorul privat 

pentru calificări TIC în Moldova. 

 

 

 

 

 

 



 304 
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Abstract 

In this research were analyzed the formation process specific aspects of the inflation expectations depending 

on the degree of receptivity of the market agents. In order to involve the practical representativeness for researchand to 

assess the inflation dependence on inflation expectations, we proposed to study this aspect in the context of 

international experience, in particular the case of Poland. The reasons for this country's choice stem from the fact that 

the monetary policy regime is compatible with that of the Republic of Moldova, namely the direct inflation targeting 

regime, as well as the increased dependence of Poland's inflation on international prices of oil and natural gas, what is 

specific for the Republic of Moldova. Finally yet importantly, Poland's success in the global financial crisis, being the 

only euro zone country that has registered the positive economic growth rate in 2009 against a background of 3.5% 

inflation within the range of the inflation target range. 

Key words: Central Bank, inflation, monetary policy, inflation expectations 

JEL: E31, E32, E52, E58 

 

1. Introducere 

Cercetarea aspectelor teoretice și aplicative aferent așteptărilor inflaționiste, rolul și locul 

acestora în promovarea politicii monetare, caracteristicile acestora indiferent dacă sunt adaptive sau 

raționale, cuantificarea acestora, răspunsul acestora la schimbările de politică monetară sunt laturile 

dezbaterii intense care au găsit reflectare în literatura de specialitate. Opiniile și viziunile sunt 

multiple în funcție de perioadele de timp și curentele de gândire economică.  

Cu toate acestea, actualmente un aspect asupra căruia există un acord este reflectat de faptul 

că, în timp ce inflația afectează puterea de cumpărare, așteptările inflaționiste sunt cele care 

afectează comportamentul oamenilor în moduri care au un impact economic pe termen lung. În 

acest context gestiunea și ancorarea așteptărilor inflaționiste reprezintă primul pas pentru controlul 

inflației și minimizarea costurilor asociate dezinflației. În acest sens, capabilitatea autorității 

monetare de a fundamenta calitativ cadrul instituțional definitivat prin independență, transparență și 

responsabilitate contribuie la îndeplinirea mai eficientă a obiectivelor politicii monetare. 

 

2. Abordarea conceptuală a procesului de formare a așteptărilor inflaționiste 

Ancorarea așteptărilor inflaționiste este direct afectată de procesul de comunicare a băncilor 

centrale, conceptele căruia au evoluat în timp și au consemnat de fapt modul de gândire a 

guvernatorilor băncilor centrale. Astfel, în 1922, Montague Norman - guvernatorul Băncii Centrale 

a Angliei a declarant “Never explain, never excuse”. Ceva mai târziu, comunicarea strategiei de 

politică monetară contribuie la ancorarea așteptărilor inflaționiste, oferind astfel SRF o flexibilitate 

sporită pentru a răspunde evoluțiilor pe termen scurt [Ben Bernanke, 2013]. Totodată, comunicarea 

politicii monetare este la fel de importantă precum și promovarea și implementarea acesteia [Mark 

Carney, 2015]. 

Teoria așteptărilor raționale a subliniat că agenții economici ar trebui să fie conduși de 

optimizarea comportamentului și, prin urmare, așteptările acestora privind variabilele viitoare ar 

trebui să fie prognoze optime (cea mai bună estimare a viitorului) folosind toate informațiile 

disponibile. Deoarece comportamentul de optimizare a așteptărilor raționale indică faptul că 

așteptările ar trebui să răspundă imediat la noi informații, așteptările raționale sugerează că termenul 
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lung ar putea fi destul de scurt, astfel încât încercarea de a reduce șomajul sub nivelul natural ar 

putea duce la o inflație mai rapidă.  

O perspectivă fundamentală a revoluției așteptărilor raționale este că așteptările privind 

politica monetară viitoare au un impact important asupra evoluției activității economice. Ca rezultat, 

componenta sistematică a acțiunilor factorilor de decizie - adică componenta care poate fi anticipată 

- joacă un rol esențial în desfășurarea politicii monetare. Într-adevăr, gestionarea așteptărilor cu 

privire la politica viitoare a devenit un element central al teoriei monetare [Woodford, 2001].  

O remarcă pentru ipoteza așteptărilor raționale presupune că agenții economici sunt 

omogeni din perspectiva preferințelor, capabilității în soluționarea dificultăților întreprinderii, 

dispunând de totalitatea informației comunicată de autoritatea monetară în luarea deciziilor sale de 

consum și investiționale. Așadar, în realitate agenții economici, deși au la dispoziție aceeași 

informație, conceptul de percepție și de aplicare a acestora este diferențial și depinde semnificativ 

de gradul de educație financiară și de capacitatea de aplicare a informațiilor disponibile, astfel încât 

se manifestă conceptul de raționalitate limitată, introdus de către Simon H. După Simon „The 

capacity of the human mind for formulating and solving complex problems is very small compared 

with the size of the problems whose solution is required for objectively rational behaviour in the 

real world - or even for a reasonable approximation to such objective rationality” [Barros G.,2010]. 

Literatura în domeniu pune în evidență două categorii de așteptări raționale: slabe și puternice. 

Așteptările raționale puternice presupun că actorii au acces la toate informațiile disponibile și pot 

lua decizii raționale în baza acestora, iar eventualele greșeli se datorează evenimentelor 

neprevăzute. În timp ce așteptările raționale slabe presupun că actorii sunt limitați în timp în 

accesarea tuturor informațiilor livrate de autoritatea monetară, dar fac alegeri raționale, dată fiind 

această cunoaștere limitată.  

În același timp, se consideră inoportună excluderea capacității unui agent economic de a 

obține semnale pe termen lung într-o economie informațională actuală. Presupunem că este 

rezonabil folosirea informațiilor aferente procesului inflaționist actual, precum și inflației așteptate 

furnizate de bancă centrală.Este cunoscut că, agenții economici își maximizează profituri printr-o 

funcție, ale cărei valori sunt direct proporționale cu exactitatea așteptărilor inflaționiste, care la 

rândul lor sunt afectate de performanța îndeplinirii obiectivelor propuse de către autoritățile 

monetare și sporirii credibilității instituționale. Cu alte cuvinte, încredereagrupurilor țintă în 

autoritățile monetare este considerată ca fiind probabilitatea subiectivă a gradului în care inflația 

reală coincide cu valoarea prognozată de banca centrală.Astfel, putem constata că există o 

dependență directă între gradul de realizare și asigurare a obiectivelor declarate de autoritățile 

monetareși nivelul de încredere al agenților în banca centrală. Procesul de formare al așteptărilor 

inflaționiste descris mai sus este reprezentat grafic în figura 1. 

În funcție de gradul de cunoaștere și învățare, alături de nivele de receptivitate, agenții obțin 

diferite volume de date pentru a-și stabili propriile niveluri de încredere în autoritățile monetare. Cu 

cât nivelurile de receptivitate ale agenților sunt mai ridicate, cu atât mai multe informații sunt 

asimilate în formularea așteptărilor inflaționiste, acestea fiind utilizate în scopurile sale de activitate, 

și, respectiv, credibilitatea în autoritatea monetară crește.  

Recunoașterea faptului că rezultatele politicii monetare depind de așteptările inflaționiste 

sugerează evaluarea politicii monetare prin identificarea performanțelor autorităților monetare în 

materie de stabilitate a prețurilor prin prisma experienței internaționale. 
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Figura 1. Procesul de formare al așteptărilor inflaționiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Elaborat de autor 

 

3. Așteptările inflaționiste în contextul experienței internaționale 

În vederea definitivării impactului așteptărilor inflaționiste asupra procesului inflaționist s-a 

făcut referințe la cadrul de politică monetară și obiectivul politicii monetare, precum și factorii de 

influență asupra inflației, compatibili cu celea ale Republicii Moldova. Astfel, Polonia promovează 

politica monetară sub incidența aspectelor fundamentale ale regimului de țintire directă a inflației 

urmărind obiectivul de menținere a stabilității prețurilor, precum și dependența sporită a inflației 

Poloniei de prețurile internaționale la petrol și gaze naturale, acestea fiind importate, ceea ce este 

specific și Republicii Moldova. Și nu în ultimul rând succesul Poloniei obținut în perioada crizei 

financiare globale, fiind unica țară din zona euro care a înregistrat ritmuri pozitive de creștere 

economică în 2009 pe fundalul unei inflații de 3.5% plasându-se în limitele intervalului de variație a 

țintei inflaționiste. 

Totodată, Banca Națională a Poloniei este considerată banca cu o transparență, independență 

și responsabilitate sporită, experiența căreia prin prisma instrumentelor de comunicare și 

responsabilizare reprezintă un exemplu demn de urmat de alte bănci centrale care promovează 

politica monetară în contextul regimului de țintire directă a inflației, cum ar fi Republica Moldova.  
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Tabelul 1. Cadrul politicii monetare în Polonia 

Sursa: Elaborat de autor după statutul disponibil pe web site-ul Băncii Naționale a Poloniei 

De menționat că, Banca Națională a Poloniei urmărește obiectivul de menținere a stabilității 

prețurilor prin intermediul cadrului de politică monetară bazat pe țintirea directă a inflației din anul 

1998, stabilind o bandă – țintă variabilă pentru perioada 1999-2001. Astfel pentru anul 1999 – 6.6-

7.8%; pentru anul 2000 – 5.4-6.8%; pentru anul 2001 – 6.0-8.0%; pentru anul 2002 a fost stabilită o 

țintă a inflației de 5% ± 1.0 puncte procentuale, iar pentru 2003 – o țintă a inflației de 3% ± 1.0 

puncte procentuale. De la începutul anului 2004, ținta de inflație continuă a fost de 2.5%, cu o 

bandă admisibilă de fluctuație de ±1.0 puncte procentuale, ceea ce semnifică că, în fiecare lună, 

indicele prețurilor de consum anual ar trebui să fie cât mai aproape de nivelul de 2.5%. 

Banca Centrală a Poloniei, odată cu implementarea regimului de țintire a inflației, a reușit să 

tempereze procesul inflaționist, rata inflației anuale variind în jurul orizontului de țintire cu o 

încadrare de opt (8) ori în perioada 1999-2017.  

Din tabelul 1, observăm că Banca Centrală a Poloniei acordă prerogativa canalului 

așteptărilor inflaționiste în promovarea politicii monetare, ceea ce confirmă faptul că regimul de 

țintire directă a inflației pe lângă canalul ratei dobânzii, utilizează și cel al așteptărilor inflaționiste 

în atingerea obiectivelor propuse, mizând considerabil pe credibilitatea sa, generată de transparență, 

independență și responsabilitate instituțională. 

 

4. Definirea impactului așteptărilor inflaționiste asupra inflației 

Evoluția inflației alături de așteptările inflaționiste ale Poloniei poate fi vizionată în figura 2. 

Observăm că așteptările inflaționiste în general sunt ancorate, ceea ce ne conferă un impuls pentru o 

cercetare continua a interdependenței dintre aceste două variabile. 

În vederea confirmării practice a corelației dintre așteptările inflaționiste și rata inflației în 

Polonia, a fost efectuat calculul coeficientului de corelație a acestor două variabile prin intermediul 

programului EViews. Rezultatele sunt prezente în figura 3.  

Coeficientul de corelație înregistrează valori de circa 0.9596, ceea ce semnifică o corelație 

lineară pozitivă foarte puternică dintre așteptările inflaționiste și evoluția IPC în Polonia în 

perioada analizată. Corelația puternică dintre aceste două variabile a fost condiționată de o 

credibilitate puternică în autoritatea monetară și o constituire eficientă a cadrului instituțional bazat 

pe cei trei piloni: independență, transparență și responsabilitate. 
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Figura 2. Evoluția inflației și așteptărilor inflaționiste în Polonia în perioada 2004-2016 
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Sursa: Elaborat de autor, utilizând programul EViews 7.0 

Figura 3. Gradul de corelație dintre inflație și așteptările inflaționiste în Polonia în perioada 2004-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Calcule elaborate de autor în programul EViews 7.0 

În această ordine de idei, propunem să confirmăm empiric legătura statistică dintre aceste 

două variabile, utilizând modelul econometric VAR. Modelul VAR – vector autoregresiv este un 

model econometric folosit pentru a determina evoluțiași interdependențele dintre mai multe serii de 

timp, generalizând univariatulmodel AR. Toate variabilele dintr-un VAR sunt tratate simetric prin 

includerea pentru fiecare o ecuație variabilă care explică evoluția sa pe baza propriilor decalări și a 

întârzierilor tuturor celelalte variabile din model. 

Astfel pentru a determina empiric relația dintre inflație și așteptările inflaționiste, am 

considerat următoarea ipoteză:  

H1: IPC=f(AST), ceea ce poate fi scris sub forma ecuației de mai jos 

   (1) 

unde  – coeficientul termenului liber;  și  – coeficienții variabilei endogene,  – erorile 

reziduale. 

În vederea efectuării analizei econometrice mi-am propus parcurgerea următoarelor etape: 

1) selectarea lag-ului; 

2) generarea modelului VAR; 

3) verificarea cauzalității Granger dintre variabilele supuse cercetării; 

 

Covariance Analysis: Ordinary  

Included observations: 150  

    
    Correlation   

Probability IPC_POLONIA  

ASTEPT_INFL_

POLONIA   

IPC_POLONIA  1.000000   

 -----   

    

ASTEPT_INFL_POLO

NIA  0.959584 1.000000  

 0.0000 -----   
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4) specificarea funcțiilor de impuls. 

În vederea generării modelului VAR este necesar să decidem asupra definitivării valorii lag. 

În această ordine de idei, am selectat lag-ulîn corespundere cu rezultatele obținute în tabelul 2 

aferent efectuării testului LagLenghtCriteria. Din tabelul 2 observăm că 4 criterii din cele 5 criterii 

(LR, FPE, AIC, SC, HQ) recomandă lag- ul 2 pentru modelul așteptările inflaționiste – evoluția IPC 

în Polonia. 
Tabelul 2. Selectarea lag-ului în funcție de cele cinci criterii 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: ASTEPT_INFL_POLONIA IPC_POLONIA  

Exogenous variables: C  

Sample: 2004M01 2016M06 

Included observations: 145 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -369.6253 NA   0.577015  5.125866  5.166924  5.142549 

1 -43.09035  639.5581  0.006747  0.677108   0.800283*  0.727159 

2 -33.82805   17.88582*   0.006275*   0.604525*  0.809817   0.687942* 

3 -32.77801  1.998693  0.006536  0.645214  0.932623  0.761998 

4 -29.65982  5.849287  0.006617  0.657377  1.026902  0.807528 

5 -27.93983  3.179024  0.006831  0.688825  1.140468  0.872343 

* indicates lag order selected by the criterion 

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

FPE: Final prediction error 

AIC: Akaike information criterion 

SC: Schwarz information criterion 

HQ: Hannan-Quinn information criterion 

Estimăm modelul VAR, aplicând lag =2 și obținem: 

Tabelul 4. Modelul generat VAR 
Vector Autoregression Estimates 

Included observations: 148 after adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 ASTEPT_INFL_POLONIA IPC_POLONIA 

ASTEPT_INFL_POLONIA(-1)  0.664184 -0.065837 

  (0.14003)  (0.13082) 

 [ 4.74309] [-0.50325] 

ASTEPT_INFL_POLONIA(-2)  0.352705  0.226545 

  (0.13950)  (0.13033) 

 [ 2.52837] [ 1.73831] 

   

IPC_POLONIA(-1)  0.425256  1.302496 

  (0.14886)  (0.13907) 

 [ 2.85673] [ 9.36568] 

IPC_POLONIA(-2) -0.472717 -0.454890 

  (0.14182)  (0.13249) 

 [-3.33332] [-3.43341] 

C  0.055996 -0.034178 

  (0.05968)  (0.05575) 

 [ 0.93829] [-0.61301] 

 R-squared  0.941864  0.963810 

 Adj. R-squared  0.940238  0.962797 

 Sum sq. resids  19.79907  17.28058 

 S.E. equation  0.372095  0.347625 

 F-statistic  579.1875  952.0797 

 Log likelihood -61.14618 -51.07834 

 Akaike AIC  0.893867  0.757815 

 Schwarz SC  0.995124  0.859073 

 Mean dependent  2.212230  2.199324 

 S.D. dependent  1.522093  1.802285 
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 Determinant resid covariance (dof adj.)  0.005798 

 Determinant resid covariance  0.005413 

 Log likelihood -33.80675 

 Akaike information criterion  0.591983 

 Schwarz criterion  0.794497 

Sursa: Calcule autor în programul EViews 7.0 

Am obținut regresii (R) în proximitatea valorii 1, ceea ce semnifică că modelul este bine 

definit. 

În acest sens, ne-am propus să estimăm cauzalitatea Grager dintre aceste două variabile, și 

am obținut următorul tabel. 
Tabelul 5. Estimarea cauzalității de tip Granger în contextul modelului VAR 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Sample: 2004M01 2016M06 

Included observations: 148 

Dependent variable: IPC_POLONIA 

Excluded Chi-sq df Prob. 

ASTEPT_INFL_POLONIA  6.317842 2  0.0425 

All  6.317842 2  0.0425 

Sursa: Calcule autor în programul EViews 7.0 

Așadar, ipoteza nulă H0 presupune:  

Așteptările inflaționiste (lag 1 și lag 2) nu cauzează variabila dependentă IPC.Verificăm 

conform datelor obținute în tabelul 5, valoarea P=4.25%, ceea ce este mai mic decât 5% critic. 

Astfel, respingem ipoteza nulă, și în consecință așteptările inflaționiste cauzează variabila 

dependentă IPC în Polonia în perioada supusă analizei. 

Astfel, modelul VAR estimat poate fi considerat reprezentativ și valid pentru a reflecta 

practic impactul așteptărilor inflaționiste asupra evoluției inflației în Polonia în perioada analizată.  

În baza modelului putem definitiva patru funcții de răspuns la impulsuri generate din partea 

variabilelor supuse cercetării. Aceste funcții ne oferă posibilitatea de a evalua efectul unui șoc al 

unei variabile asupra valorilor curente și viitoare ale variabilelor. Răspunsurile la impuls sunt 

prezentate in Figura 4. 
Figura 4. Funcțiile de răspuns la impulsuri 

 
Sursa: Calcule autor în programul EViews 7.0 

Din figura 4, observăm că cel mai ridicat răspuns la impuls se înregistrează începând cu 

perioada a doua de prognoză. Acest aspect se detaliază pe seama faptului că, un șoc la nivelul 
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așteptărilor inflaționiste (graficul situat pe dreapta sus) generează efect asupra evoluției IPC în 

Polonia începând cu al doilea an de prognoză, fiind caracterizat prin faptul că odată cu diminuarea 

așteptărilor inflaționiste și inflația se va diminua și situație inversă, începând cu anul trei de 

prognoză inflația va înregistra un trend ascendent pe seama așteptărilor inflaționiste în creștere, 

astfel legătura dintre cele două variabile este pozitivă. 

 

3. Concluzii 

În cadrul acestei cercetări au fost puse accentele asupra procesului de formare a așteptărilor 

inflaționiste, luând în calcul gradul de receptivitate a participanților pieței. Practic a fost 

demonstrată corelația dintre inflație și așteptările inflaționiste. Utilizând modelul econometric VAR 

a fost demonstrat impactul așteptărilor inflaționiste asupra evoluției inflației. Generalizând am ajuns 

la următoarele concluzii: 

1) Băncile centrale contemporane acordă o deosebită atenție așteptărilor inflaționiste, urmărind 

cu precauție ancorarea acestora în vederea asigurării realizării obiectivului politicii monetare. 

2) Procesul de formare a așteptărilor inflaționiste implică estimarea gradului de receptivitate a 

informațiilor furnizate de banca centrală. Astfel, deși agenții au la dispoziție aceeași informație, 

conceptul de percepție și de aplicare a acestora este diferențial și depinde semnificativ de gradul de 

educație financiară și de capacitatea de aplicare a informațiilor disponibile, astfel încât se manifestă 

conceptul de raționalitate limitată. 

3) Băncile centrale care promovează politica monetară prin intermediul regimului de țintire 

directă a inflației sunt mai transparente, independente și responsabile față de grupurile-țintă, 

recunoscând avantajele acestor precondiții pentru succesul politicii monetare și asigurării 

obiectivului de inflație din perspectiva ancorării așteptărilor inflaționiste. Astfel, succesul regimului 

de țintire a inflației depinde considerabil de cadrul instituțional implementat și de capabilitatea 

băncii centrale de a cuprinde un sector vast al grupurilor-țintă în procesul de comunicare a băncii. 

4) Fundamentarea unui cadru de politică monetară transparent și predictibil de Banca Națională 

a Poloniei a contribuit semnificativ la obținerea performanței politicii monetare în atingerea țintei 

inflaționiste din perspectiva ancorării așteptărilor inflaționiste. 

5) Identificarea unei corelații lineare pozitive foarte puternice dintre așteptările inflaționiste și 

evoluția IPC în Polonia în perioada supusă analizei. 

6) Conform cauzalității Granger, așteptările inflaționiste cauzează evoluția inflației în Polonia 

în perioada analizată. 

7) Modelul VAR estimat poate fi considerat reprezentativ și valid pentru a reflecta practic 

impactul așteptărilor inflaționiste asupra evoluției inflației în Polonia în perioada analizată. Funcția 

de răspuns la impulsuri a modelului VAR estimat reflectă că un șoc la nivelul așteptărilor 

inflaționiste generează efect asupra evoluției IPC în Polonia începând cu al doilea an de prognoză, 

fiind caracterizat prin faptul că odată cu diminuarea așteptărilor inflaționiste și inflația se va 

diminua și situație inversă, începând cu anul trei de prognoză inflația va înregistra un trend 

ascendent pe seama așteptărilor inflaționiste în creștere, astfel legătura dintre cele două variabile 

este pozitivă. 
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Abstract 

Almost a hundred years ago, at the end of 1916, the population of Iaşi would register an important increase in 

the context of the displacement of a significant mass of refugees from the territories occupied during the First World 

War. According to data from the censuses organized by the National Institute of Statistics, in 1930 the population of 

Iaşi increased by 36.7% compared to 1912. During the Great War, Iaşi City became a national capital, in the context of 

the relocation of the royal family and the Romanian Government here. From 75229 inhabitants in 1912, Iaşi City 

registered 102872 inhabitants in 1930. Historical documents from archives and specialized works speak of a temporary 

increase of the population of Iaşi from 80000 inhabitants to over 300000 inhabitants. 

After years, we are confronted with a similar demographic phenomenon, the growth of the population of Iaşi 

municipality. If we take as a statistical indicator “permanent resident population”, Iasi City has benefited from a 

population growth of over 40 thousand inhabitants over the past ten years. On July 1, 2007, the permanent resident 

population of Iasi City was 333302 people, and ten years later it increased to 373507 people. No other municipality in 

Romania has seen such a population increase after the last decade. This increase in the population of Iaşi seems 

somewhat paradoxical if we also take into account the population growth in the communes belonging to the 

metropolitan area of Iaşi and therefore can not be attributed solely to the migration from these rural areas to the city of 

Iaşi. 

In this paper, we propose to describe from a statistical viewpoint these recent evolutions and tendencies 

regarding the volume, structure and demographic processes in the Iasi City and its metropolitan area. The purpose of 

this scientific approach is to develop hypotheses for further statistical research to explain the causes of this population 

growth in this metropolitan area and to anticipate the social, economic and political consequences for the urban 

development in the next decade. 

Key words: population volume, demographic structures and processes, urban development, statistics 

JEL: C10 

 

1. Concepte utilizate în statistica populaţiei şi demografie 

În statistica populaţiei şi demografie se utilizează de regulă două concepte: „populaţia după 

domiciliu” (permanent resident population) şi „populaţia stabilă” (resident population). Populaţia 

după domiciliu („legală”) reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe 

teritoriul României, delimitat după criterii administriv-teritoriale. Domiciliul persoanei este adresa 

la care acesta declară că are locuinţa principală, trecută în actual de identitate, aşa cum este luată în 

evidenţa organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ţine cont 

de reşedinţa obişnuită, de perioada şi/sau motivul absenţei de la domiciliu. 

Populaţia stabilă („rezidentă”) reuneşte toate persoanele cu cetăţenie română, străină sau 

fără cetăţenie, care au reşedinţa obişnuită pe teritoriul României. Prin reşedinţa obişnuită se înţelege 

locul în care o persoană îşi petrece în mod obişnuit perioada de odihnă, fără a ţine seamna de 

absenţele temporare de la domiciliul de reşedinţa pentru petrecerea vacanţelor, pelerinaje, turism, 

deplasări pentru afaceri. Totodată, populaţia stabilă sau rezidentă ia în calcul doar persoanele care 

au locuit la reşedinţa obişnuită o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni înainte de momentul de 

referinţă (raportare). În stabilirea volumului (efectivului) populaţiei stabile se au în vedere 

persoanele care au imigrat în România, dar sunt excluse persoanele care au emigrat din ţară. Cele 

mai frecvente momente de raportare a populaţiei şi structurii demografice sunt începutul anului (1 
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ianuarie, ora 0.00), sfârşitul anului (31 decembrie, ora 24.00) sau mijlocul anului (1 iulie). În ceea 

ce priveşte populaţia pe localităţi, accesarea bazei de date TEMPO a Institutului Naţional de 

Statistică (INS) al României oferă date doar pentru indicatorul „populaţia după domiciliu” la 1 

ianuarie şi 1 iunie, nu şi pentru indicatorul „populaţia stabilă” pe localităţi. Precizăm acest aspect 

deoarece în lucrarea de faţă vom utiliza datele de la populaţia după domiciliu („legală”), deşi mult 

mai utile ar fi fost datele populaţiei stabile întrucât aceasta exlude persoanele care au emigrat din 

România. Populaţia stabilă pe localităţi ne-ar fi ajutat „să excludem” cetăţenii din Republica 

Moldova care au obţinut cetăţenie română în judeţul Iaşi (domiciliu legal în localităţi din judeţul 

Iaşi), după care au emigrat în alte ţări UE.3  

Conform sociologului şi demografului Traian Rotariu, în analiza structurii populaţiei pe 

vârste, sexe, stare civilă sunt importante datele furnizate de cercetările demografice exhaustive de 

tipul recensământului populaţiei şi locuinţelor (RPL), cu precizarea că aceste date nu coincid 

întotdeauna cu începutul sau sfârşitul unui an celendaristic. În acest sens, pentru anumite analize se 

recalculează, pe baza structurilor la recensământ, situaţia la cea mai apropiată dată de începutul sau 

finele anului calendaristic faţă de care se plasează momentul înregistrării (Rotariu, 2009, p. 15). 

În analiza populaţiei şi structurii demografice se utilizează mai multe criterii de clasificare a 

populaţiei pe vârste. INS prezintă variabila populaţia după „vârsta în ani împliniţi”, populaţia pe 

categorii de vârstă sau „clasificarea cincinală”: 0-4 ani, 5-9 ani... până la 85 de ani şi peste. În 

această lucrare vom utiliza o clasificare „pe grupe mari de vârstă” care pune în evidenţă anumite 

fenomene demografice cum ar fi îmbătrânirea populaţiei sau procese care ţin de dinamica forţei de 

muncă: populaţia de tineri sau „grupa persoanelor tinere” cu vârste până la 15 ani; populaţia adultă 

cu vârste cuprinse între 15-64 ani, care corespunde populaţiei active din punct de vedere economic; 

populaţia vârstnică („vârsta a treia”) cu vârste de 65 de ani şi peste. Din însumarea efectivului 

populaţiei tinere cu efectivul populaţiei vârstnice rezultă populaţia inactivă sau „dependentă” din 

punct de vedere economic. Din punct de vedere demografic, vârsta de 15 ani marchează momentul 

în care persoanele de gen feminin devin fertile (populaţia fertilă cuprinde femeile cu vârste între 15-

49 de ani), iar din punct de vedere economic, vârsta de 65 de ani marchează momentul pensionării 

sau ieşirii din câmpul muncii. În funcţie de această „clasificare trihotomică” se calculează indicatori 

demografici ca „raportul de dependenţă”, „indicele de îmbătrânire demografică” (ageing index), 

„raportul de dependenţă al tinerilor”, „raportul de dependenţă al vârstnicilor”, „ponderea populaţiei 

tinere”, „ponderea populaţiei vârstnice” (Jemna, 2017, pp. 41-45; Rotariu, 2009, pp. 18-20;  Ţarcă, 

1997, pp. 80-94). 

După un secol de la Marea Unire de la 1918, Iaşul înregistrează o creştere a populaţiei după 

domiciliu, am putea spune spectaculoasă, de la 319161 de persoane cât avea la 1 iulie 1992 la 

371889 persoane, cât înregistra la 1 iulie 2018. Avem de a face o creştere cu 16,52% a populaţiei 

după domiciliu a Iaşului în 2018 faţă de 1992. Niciun alt municipiu reşedinţă de judeţ din România 

nu a mai cunoscut o asemenea creştere a populaţiei după domiciliu, în ultimul deceniu. Această 

creştere a populaţiei municipiului Iaşi pare oarecum paradoxală dacă avem în vedere şi creşterile de 

populaţie din comunele care aparţin zonei metropolitane Iaşi şi, prin urmare, nu poate fi pusă pe 

seama migraţiei dinspre aceste zone rurale spre urbea Iaşului. La creşterea populaţiei din municipiul 

Iaşi contribuie şi afluxul de persoane tinere din judeţele învecinate care sunt atrase de prestigiul 

universităţilor ieşene şi, ulterior, după absolvirea studiilor decid să-şi stabilească domiciliul 

permanent în Iaşi, fiind atrase de ofertele de muncă. Datele Comisiei Naţionale pentru Prognoză 

referitoare la evoluţia indicatorilor economici în profil teritorial, pentru perioada 2018-2021, arată 

că judeţul Iaşi este indicutabil un pol de dezvoltare economică în regiunea Nord-Est, de atractivitate 

în special pentru tinerii în căutare de afirmare.   
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Tabelul 1. Dinamica populaţiei după domiciliu în cinci mari municipii reşedinţă de judeţ 
Anul IAŞI Creştere 

IS 
CLUJ Creştere 

CJ 
Brasov Creştere 

BV 
Timişoara Creştere 

TM 
Constanţa Creştere 

CT 

1992 319161   311674   317899   333635   343983   

1993 321984   314842   319647   336459   347102   

1994 324368   316423   320150   337742   348428   

1995 326128   318105   320154   338139   348511   

1996 327330   319156   318658   337836   347713   

1997 328546   319288   317234   337586   346070   

1998 329608   319391   314891   337278   343582   

1999 330740   319493   312742   336273   341800   

2000 331527   319333   310536   335549   339398   

2001 333615   319222   308340   335355   337276   

2002 334373   318225   306805   336084   335425   

2003 334491   316582   304996   336206   333441   

2004 333336   315266   303061   335652   331617   

2005 332707   313904   301026   334687   329922   

2006 333195   314105   299682   333891   328859   

2007 333302 107 315376 1271 298211 -1471 334799 908 328066 -793 

2008 333000 -302 316715 1339 296973 -1238 335623 824 326864 -1202 

2009 333711 790 317575 860 295437 -1536 334767 -856 325425 -1439 

2010 334501 790 318442 867 294409 -1028 334683 -84 324849 -576 

2011 334407 -94 319582 1140 293534 -875 334764 81 323748 -1101 

2012 337942 3535 320042 460 292847 -687 334507 -257 322302 -1446 

2013 348303 10361 320400 358 292300 -547 333749 -758 321077 -1225 

2014 354093 5790 320819 419 291921 -379 333650 -99 320318 -759 

2015 359843 5750 321734 915 291542 -379 333998 348 319351 -967 

2016 365660 5817 321916 182 290955 -587 333210 -788 317974 -1377 

2017 371889 6229 322595 679 290359 -596 331988 -1222 316303 -1671 

2018 373507 1618 323484 889 289878 -481 330014 -1974 314816 -1487 

Total creştere in 10 
ani 

40391   9379   -9804   -3877   -14043 

Sursa: Prelucrare date INS Tempo 

Această lucrare îşi propune să descrie din punct de vedere statistic o serie de evoluţii şi 

tendinţe recente privind volumul, structura şi procesele demografice din municipiul Iaşi şi zona sa 

metropolitană. Scopul acestui demers ştiinţific este elaborarea unor ipoteze pentru o cercetare 

statistică ulterioară care să explice factorii care au determinat şi/sau influenţează această creştere a 

populaţiei din această zonă metropolitană şi să prefigureze consecinţele sociale, economice şi 

politice pentru dezvoltarea urbană viitoare.  

 

2. Zona Metropolitană Iaşi: unitate statistico-geografică în expansiune 

Conceptul de „zonă metropolitană” a apărut în SUA anilor ’50, după care s-a extins şi alte 

ţări anglo-saxone procupate de planificare şi dezvoltare urbană, respectiv de problemele 

administrative, economice, sociale şi demografice care apar în astfel de aglomerări umane în care 

urbanul se extinde spre rural, iar ruralul se urbanizează treptat.  

Conform Standard Metropolitican Statistical Area (SMSA), zonele metropolitane sunt 

formate din nuclee administrative cu grad mare de urbanizare şi dezvoltare economică la care se 

adaugă şi unităţile administrativ-teritoriale din zonele periurbane acestora (Săgeată, 2015). În 

lucrările de geografie, zonele metropolitane sunt definite ca spaţii polarizate în jurul unor mari 

centre urbane (Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Galaţi, Oradea etc.) a căror populaţie depăşeşte 1 

milion de locuitori şi ajunge la 5 sau 30 milioane de locuitori.  

În Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, prin 

zonă metropolitană se înţelege „zona constituită prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între 

marile centre urbane şi localităţile urbane şi rurale situate în zona imediată, la distanţe de până la 30 
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km, între care s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri. Prin aceeaşi lege au fost 

incluse în categoria marilor centre urbane capitala ţării – Bucureşti alături de 11 municipii de rangul 

I: Bacău, Braşov, Brăila, Cluj Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea, Ploieşti şi Timişoara. Tot 

legea în cauză prezintă un număr de 17 zone lipite de oraşe pe o rază de circa 25-30 de km, care 

necesită acţiuni prioritare pentru dezvoltarea de localităţi cu rol de servire intercomunală. Zona nr. 

14 „Iaşi-Vaslui” reuneşte 9 comune din judeţul Iaşi (Ciorteşti, Costuleni, Cozmeşti, Dolheşti, 

Gorban, Grozeşti, Moşna, Prisăcani, Răducăneni) şi 8 comune din judeţul Vaslui (Arsura, Boţeşti, 

Buneşti-Avereşti, Codăeşti, Dăneşti, Drânceni, Micleşti, Tăcuta).  
Fig. 1. Planul de amenajare a teritoriului naţional, secţiunea a IV-a – reţeaua de localităţi, conform Legii nr. 

351 din 2001 

 
Crearea zonelor metropolitane a fost gândită ca fiind o componentă a procesului de 

regionalizare a României, în contextul aderării la Uniunea Europeană. În prezent, ca şi regiunile de 

dezvoltare economică ale României, zonele metropolitane nu au un statut juridico-administrativ 

bine precizat, ci au rămas la stadiul de decupaje statistico-geografice, fără personalitate juridică. 

Despre necesitatea regionalizării şi descentralizării administraţiei din România s-a discutat destul de 

mult după aderarea României la UE, s-au creat comisii tehnice şi grupuri de lucru care au reunit 

experţi români şi internaţionali, s-au elaborat lucrări din perspective inter-, trans-, multi-

disciplinare, dar totul a rămas la stadiul de „concept pe hârtie”, cum ar spune sociologul francez 

Pierre Bourdieu. 

La momentul stabilirii/delimitării zonelor metropolitane s-au luat în calcul indicatori socio-

demografici (forţa de muncă), economici, referitori la aprovizionarea municipiului de rangul I cu 

produse perisabile, potenţialul turistic al municipiului şi zonelor periurbane, distanţa şi continuitatea 

faţă de „oraşul polarizator”. Funcţionalitatea şi valorificarea potenţialului economic al zonelor 

metropolitane constituie repere importante pe drumul regionalizării şi descentralizării 

administrative în România. Zonele metropolitane („regiuni în regiuni” sau „micro-regiuni”) pot 

constitui „motoare ale dezvoltării regionale” (Jărdianu, 2015). 

În anul 2004 au fost lansate două proiecte de creare a zonelor metropolitane – în jurul 

municipiului Iaşi, respectiv Oradea – prin iniţierea unor parteneriate între municipiile reşedinţă de 

judeţ şi comunele limitrofe acestora. La momentul respectiv, aceste proiecte au fost susţinute de 

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi au beneficiat de asistenţa United State 
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Agency for International Development (USAID) prin programul Governmental Reform and 

Sustainable Partnership (GRASP) şi Local Government Assistance Program (LGAP).  

În toamna anului 2002, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi şi primarul Municipiului Iaşi 

au solicitat GRASP asistenţă tehnică pentru crearea Zonei Metropolitiane Iaşi. Ulterior, în acest 

parteneriat au fost atrase spre colaborare instituţională toate unităţile administrav-teritoriale care au 

fost integrate în Zona Metropolitană Iaşi, constituită efectiv în anul 2004. Proiectul de structurare a 

Zonei Metropolitane Iaşi a fost cel mai complex proiect abordat în cadrul Programului GRASP pe 

teritoriul Romaniei în domeniul parteneriatului metropolitan, reunind eforturile interdisciplinare ale 

unor specialişti în planificare şi dezvoltare socială, interinstituţionale (primăria municipiului Iaşi, 

Consiliul Judeţean Iaşi şi unităţile administrativ-teritoriale limitrofe interesate de acest partneriat), a 

solicitat contribuţii din partea decidenţilor politico-administrativi de la acea dată, a experţilor 

GRASP şi români, a consultanţilor şi experţilor de pe plan local.  
Fig. 2. Identificarea zonelor metropolitane din România (sursa: Dumitrică & Dinu, 2013, p. 109) 

 
La data de 9 august 2008 a luat fiinţă Asociaţia Zonei Metropolitane Iaşi, înregistrată ca 

asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu rol de a coordona strategia şi proiectele care vizează 

dezvoltarea acestei zone. În momentul de faţă, Zona Metropolitană Iaşi (ZMI) este formată din 19 

unităţi administrativ teritoriale: municipiul Iaşi şi comunele Victoria, Aroneanu, Popricani, Rediu, 

Valea Lupului, Leţcani, Miroslava, Ciurea, Bârnova, Schitu Duca, Tomeşti, Holboca, Ungheni, 

Movileni, Ţuţora, Comarna, Prisăcani şi Mogoşeşti. Conform datelor afişate pe site-ul Zonei 

Metropolitane Iaşi (www.zmi.ro), suprafaţa ZMI este 808 km2  representând 14,74% din suprafaţa 

judeţului Iaşi, din care suprafaţa agricolă este de 506 km2, iar suprafaţa arabilă de 335 km2. 

Populaţia ZMI era aproximativ jumătate din populaţia judeţului Iaşi în anul înfiinţării ZMI şi a 

înregistrat o creştere de aproximativ 9% în perioada 2005-2014, creştere ce a depăşit valorile 

judeţeană (4,89%) şi regionale (0,03%) şi, după cum vom vedea în secţiunea următoare, 

contrastează cu tendinţa generală de scădere a populaţiei la nivel naţional.  

În momentul de faţă, este în curs de implementare Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 

(SIDU) 2015-2030 a Zonei Metropolitane Iaşi, document elaborat în contextul noului cadru 

financiar multianual al Uniunii Europene, care a impus o reactualizare a strategiilor de dezvoltare la 

http://www.zmi.ro/
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nivel european, naţional, regional, judeţean, local pentru a se plia de noile priorităţi ale programelor 

cu finanţare europeană.4  

 

3. Volumul şi structura pe vârste a populaţiei din Zona Metropolitană Iaşi 

Municipiul Iaşi reprezintă cel mai important pol de creştere economic, social şi cultural al 

regiunii de dezvoltare Nord-Est şi unul din cei 7 poli de creştere la nivel naţional. Populaţia după 

domiciliu a Municipiului Iaşi a cunoscut o creştere cu 11,58% faţă de anul 2007, atingând un număr 

de 371889 persoane la 1 iulie 2017. În valoare absolută, reprezintă o creştere cu 38587 locuitori faţă 

de anul 2007. Comparativ, municipiul Cluj a cunoscut o creştere cu 7365 locuitori (cu 2,33%), în 

timp ce oraşe precum Timişoara sau Constanţa au înregistrat o scădere a populaţiei după domiciliu. 

O primă explicaţie ar fi afluxul de cetăţeni din Republica Moldova care doresc să obţină cetăţenia 

română şi astfel îşi stabilesc domiciliul de formă la diverse adrese din municipiu sau în comunele 

apropiate de Iaşi.  

Dorinţa companiilor de a se extinde către zone cu forţă de muncă mai ieftină în comparaţie 

cu Bucureşti sau Cluj-Napoca a determinat boom-ul demografic al oraşului Iaşi. De altfel, 

municipiul Iaşi s-a dezvoltat economic în ultimul deceniu în special datorită existenţei unor 

companii cu capital autohton şi/sau străin ce activează în sectoare cu valoare adăugată ridicată (IT, 

sectorul farmaceutic, consultanţă, cercetare-dezvoltare, dar şi producţie industrială).  

Iaşul are avantajul de a fi un centru universitar de prestigiu, asigurând fluxul de absolvenţi 

foarte bine pregătiţi pentru inserţia pe piaţa muncii. Fiind un pol de dezvoltare regional, municipiul 

Iaşi a reuşit să atragă populaţie activă din toate zonele Regiunii Nord-Est, fapt confirmat de studiul 

Rethinking Lagging Regions realizat de Banca Mondială ce analizează diferenţele de dezvoltare a 

regiunilor din UE. 

Fig.3  Variaţia populaţiei după domiciliu în Zona Metropolitană Iaşi
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Sursa: Prelucrare date INS Tempo 

                                                            
4 Documentele programatice care generat necesitatea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbane a Zonei 

Metropolitiane Iaşi: Strategia Europa 2020;  Strategia de Dezvoltare Teritorială a României;  Master Planul General de 

Transport al României; Programul Operaţional Comun România–Republica Moldova 2014 – 2020; Planul de 

Amenajare a Teritoriului Naţional; Planul de Dezvoltare Regională Nord – Est 2014-2020; Strategia de dezvoltare 

socio-economică a Judeţului Iaşi pentru perioada 2014-2020;  Strategia de dezvoltare economico- socială durabilă a 

Municipiului Iaşi ORIZONT 2020 (sursa: http://www.zmi.ro/downloads/SIDU%20Iasi%20varianta%20finala.pdf, 

ultima accesare octombrie 2018). 

 

http://www.zmi.ro/downloads/SIDU%20Iasi%20varianta%20finala.pdf
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Populaţia Zonei Metropolitane Iasi cuprinde 507775 locuitori şi reprezintă 53,8% din 

populaţia judeţului Iaşi. Zona Metropolitană (exclusiv municipiul Iaşi) se caracterizează printr-un 

trend puternic ascendent, populaţia dupa domiciliu a comunelor ce fac parte din această zonă a 

crescut cu 28,8% faţă de 1 iulie 2007. Astfel, la data de 1 iulie 2017, populaţia după domiciliu din 

aceste localităţi din jurul municipiului Iaşi a atins un număr de 135886 persoane. Se remarcă 

localităţile aflate în zona periurbană, Valea Lupului, Miroslava, Rediu, Bârnova unde populaţia 

după domiciliu a crescut cu peste 50% raportat la anul 2007. În localităţile Prisăcani, Movileni şi 

Schitu-Duca, populaţia după domiciliu a scăzut cu până la 6,76 %.  

Creşterea semnificativă a populaţiei municipiului Iaşi şi a populaţiei din localităţile zonei 

periurbane impune reactualizarea din mers a strategiilor de dezvoltare de la nivel judeţean, zonal şi 

local şi demararea unor proiecte inovative de amenajare a infrastructurii urbane (transport, 

comunicaţii, servicii publice etc.) pentru a deservi nevoile în creştere şi tot mai complexe ale unei 

populaţii tinere, aflată în căutare de oportunităţi de afirmare şi dezvoltare personală în această zonă 

a ţării.  

 

4. Aspecte privind îmbătrânirea demografică în Zona Metropolitană Iaşi 

Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen demografic care caracterizează ţările dezvoltate 

economic, cum ar fi SUA, Japonia, ţările membre UE, dar şi Rusia. Japonia este ţara cu populaţia 

cea mai îmbătrânită, peste 1/3 din populaţie având vârsta peste 65 de ani. Nici România nu face 

excepţie de la acest fenomen, care alături de migraţie va pune probleme serioase dezvoltării ţării pe 

termen mediu şi lung. 

Sociologii şi demografii definesc conceptul de „îmbătrânire demografică” prin creşterea 

ponderii populaţiei vârstnice (65 de ani şi peste) în populaţia totală (Jemna, 2017; Netedu, 2016; 

Rotariu, 2009). Îmbătrânirea demografică nu trebuie confundată cu „îmbătrânirea biologică” sau 

„îmbătrânirea psihologică”, care se referă la îmbătrânirea organismului uman, însoţită sau nu de 

degradarea proceselor şi funcţiilor psihice (gândire, memorie, atenţie, concentrare, rezistenţă la stres 

etc.), ca urmare a înaintării în vârstă a unei persoane sau grup de persoane. Îmbătrânirea 

demografică se referă la modificarea structurii populaţiei pe vârste în favoarea vârstelor înaintate 

(65 de ani şi peste) ca pondere în populaţia totală, în detrimentul vârstelor tinere, ca tendinţă fermă 

şi de lungă durată.  

Dacă ponderea populaţiei vârstnice este de peste 12% în populaţia totală, vorbim de prezenţa 

fenomenului de îmbătrânire demografică. În 1950, România avea o pondere a vârstnicilor de 5,3% 

în populaţia totală, deci aveam o populaţie foarte tânără. În prezent, piramida vârstelor pentru 

România are forma unei frunze de treflă, care ne arată un alt fenomen social îngrijorător: 

îmbătrânirea demografică prin îngustarea bazei piramidei vârstelor (reducerea ponderii populaţiei 

tinere, cu vârste cuprinse între 0-14 ani). Îmbătrânirea demografică este mult mai accentuată în 

mediul rural decât în urban. 

Îmbătrânirea demografică este influenţată de scăderea natalităţii. Tinerii nu mai vor să aibă 

copii din diferite motive care ţin de carieră, timpul petrecut la serviciu, venituri insuficiente, 

schimbarea valorilor sociale, alte concepţii despre lume şi viaţă. Apoi, îmbătrânirea demografică 

este influenţată şi de creşterea speranţei de viaţă, care este o consecinţă a progresului social în 

diferite domenii: medicină, calitatea vieţii, protecţia socială. În România anilor ‘50, speranţa de 

viaţă era de 56,3 ani. Astăzi, vorbim despre o speranţă de viaţă de peste 70 ani, ceva mai crescută la 

femei.  

În cele ce urmează, prezentăm sintetic indicatorii statistici care descriu fenomenul de 

îmbătrânire demografică: 

▪ ponderea populaţiei tinere se obţine prin relaţia Pt=(P0-14 ani/P)*100; 

▪ ponderea populaţiei adulte se obţine prin relaţia Pa=(P15-64 ani/P)*100; 

▪ ponderea populaţiei vârstnice se obţine prin relaţia Pv=(P65 anişi peste/P)*100; 
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▪ indicele de îmbătrânire demografică Iîd=(P65 ani şi peste/ P0-14 ani )*100; 

▪ raportul de dependenţă demografică RD=[(P0-14 ani +P65 ani şi peste)/ P15-64ani] *100. 

La 1 ianuarie 2018, persoanele în vârstă de 65 de ani şi peste erau în România în număr de 

3.559.957 reprezentând 18% din populaţia rezidentă a ţării (19.523.621). Dintre vârstnicii existenţi 

bărbaţii însumau 1.433.412 (15% din totalul bărbaţilor rezidenţi în România de 9.543.228 

persoane), iar femeile 2.117.495 (21% din totalul femeilor rezidente în România de 9.980.393 

persoane). În plan teritorial, regiunile cu cei mai numeroşi vârstnici, raportat la totalul populaţiei 

rezidente sunt Sud-Muntenia şi Sud-Vest-Oltenia (peste 20% din total), urmate de Nord-Est 

(17,8%), Centru (17,7%) şi Nord Vest (17%), cea mai „tânără” fiind regiunea Bucureşti-Ilfov 

(15,9%).  

Vârsta mediană5 şi vârsta medie6, doi indicatori care sunt relevanţi pentru a arăta gradul de 

îmbătrânire a populației unei ţări plasează România sub nivelul Uniunii Europene, deşi în ultimii 15 

ani aceştia s-au aflat în continuă creştere. Conform EUROSTAT şi INS, vârsta mediană a populaţiei 

rezidente la 1 ianuarie 2003 era de 38,9 ani în UE, respectiv 35,3 ani în România; la 1 ianuarie 

2017, vârsta mediană este de 42,8 ani în UE, respectiv de 41,8 ani în România. Observăm că, în 

ultimii 14 ani, ecartul dintre vârsta mediană în UE (42,8 ani) şi vârsta mediană în România  (41,8 

ani) a dispărut sub efectele migraţiei externe a românilor şi scăderii fertilităţii în ţara noastră.  

Vârsta medie a populaţiei rezidenţe la 1 ianuarie 2003 era de 39,8 ani în UE, respectiv de 

37,8 ani în România; la 1 ianuarie 2017, vârsta medie a populaţiei rezidente era de 42,5 ani în UE, 

respectiv de 41,7 ani în România. Acest indicator demografic nu prezintă diferenţe semnificative 

între populaţia rezidentă a UE şi cea a României, la momentele de referinţă menţionate. Indicele de 

îmbătrânire demografică7 a populaţiei rezidente din România, la 1 ianuarie 2018,  a fost de 116,9 

persoane vârstnice la 100 persoane tinere. 

În ceea ce priveşte structura populaţiei pe vârste, în municipiul Iaşi, se remarcă o scădere a 

populaţiei adulte (15-64 ani) faţă de anul 2007. Totuşi, ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) este în 

continuare superioară ponderii populaţiei vârstnice de peste 65 ani, fapt reliefat de valoarea 

indicelui îmbătrânirii demografice (83 persoane vârstnice la 100 persoane tinere în anul 2017). 

Indicele de îmbătrânire demografică reprezintă numărul persoanelor vârstnice (de 65 ani şi peste) 

care revine la 100 persoane tinere (sub 15 ani). Raportul de dependenţă demografică reprezintă 

raportul dintre numărul persoanelor de vârstă „dependentă” (persoane sub 15 ani şi de peste 64 ani) 

şi populaţia aptă de muncă (15 – 64 ani) exprimat la 100 persoane. 

 

                                                            
5 Vârsta mediană este un indicator ce împarte populaţia unei ţări în două părţi egale, vârsta mediană fiind acea valoare 

de mijloc.   
6 Vârsta medie a populației reprezintă media vârstelor unei populaţii, prin vârsta înţelegând variabila demografică 

continuă ce exprimă timpul scurs de la data naşterii unei personae până la un anumit moment de observare.   
7 Conform INS, datele sunt provizorii, urmând a fi revizuite până la sfârşitul anului 2018 (Sursa: 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/comunicat_persoane_varstnice_2.pdf).  

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/comunicat_persoane_varstnice_2.pdf
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Fig.4  Evoluţia populaţiei municipiului Iaşi pe categorii de vârstă în perioada 2007-2017
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Sursa: Prelucrare date INS Tempo 

La nivelul întregii Zone Metropolitane Iaşi se evidenţiază comunele Tomeşti, Ciurea, 

Miroslava şi Valea Lupului cu un indice al îmbătrânirii demografice sub 50. La polul opus, se 

regăsesc comunele Movileni, Ţuţora, Prisăcani şi Schitu Duca care se caracterizează printr-o 

pondere mai mare a populaţiei de peste 65 ani raportată la populaţia din categoria 0-14 ani. 

Fig.5  Indicele îmbătrânirii demografice în Zona Metropolitană Iaşi
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Sursa: Prelucrare date INS Tempo 

La nivelul întregii zone metropolitane, indicele îmbătrânirii demografice a avut o evoluţie 

ascendentă, în 2017 a atins valoarea de 78 persoane vârstnice la 100 persoane tinere.  

Raportul de dependenţă demografică în cazul Municipiului Iaşi este de 40 persoane tinere şi 

vârstnice la 100 persoane adulte, la 1 iulie 2017. Valori mai mici se regăsesc tot în localităţile 

limitrofe oraşului Iaşi cum ar fi Tomeşti, Valea Lupului. Un alt aspect ce reiese din figura 5 îl 

reprezintă scăderea considerabilă a raportului de dependenţă demografică în anul 2017 faţă de anul 

2007 în Aroneanu, Victoria, Mogoşeşti, Comarna, Leţcani, Rediu. Acest fapt este datorat atât 

migraţiei interne din mediul urban în mediul rural cât şi imigraţiei cetăţenilor din Republica 

Moldova.   
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Fig.6  Raportul de dependenţă demografică în Zona Metropolitană Iaşi
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Sursa: Prelucrare date INS Tempo 

Raportul de dependenţă la 1 iulie 2017 pentru intreaga Zona Metropolitana Iasi este de 40 

persoane tinere si vârstnice la 100 persoane adulte, în creştere faţă de 1 iulie 2007 când era de 35 

persoane tinere şi vârstnice la 100 persoane adulte. 

 

5. Creşterea populaţiei şi dinamica fondului de locuinţe 

Începând cu anul 2011, după diminuarea efectelor crizei economice globale, sectorul 

construcţiilor a reintrat pe un trend ascendent. Astfel, la nivelul Zonei Metropolitane Iaşi, în anul 

2011 faţă de anul 2010, fondul de locuinţe s-a majorat cu 11,5%. Sectorul rezidenţial a cunoscut o 

dezvoltare rapidă mai ales în zonele periurbane. 

La sfârşitul anului 2017, se remarcă o dublare a numărului locuinţelor existente în comunele 

cele mai apropiate de Municipiul Iasi, raportat la anul 2007: Miroslava, Valea Lupului şi Ciurea. La 

polul opus, cu creşteri mai mici de 10% a fondului de locuinţe sunt localităţile Prisacani, Movileni, 

Comarna.  

Dinamica dezvoltării este influenţată de poziţionarea apropiată de Municipiul Iaşi, de 

creşterea numărului de locuri de muncă atât din Municipiul Iaşi cât şi din localităţile limitrofe 

orasului. 
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Fig.7  Variaţia fondului de locuinţe existente (proprietate privată) în 

decembrie 2017 faţă de decembrie 2007 (%) 
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Sursa: Prelucrare date INS Tempo 

În acest studiu vom estima un model de regresie liniară simplă care să permită analiza 

legăturilor dintre următoarele variabile: 

▪ variabila dependentă este reprezentată de populaţia după domiciliu (notată Populaţie dom); 

▪ variabila independentă este reprezentată de fondul de locuinţe existent (notată Locuinţe); 

În cadrul modelului de regresie a fost introdus termenul liber c, acesta cuantificând influenţa 

termenilor ce nu au fost luaţi în considerare în realizarea modelului. Estimarea parametrilor se 

realizează utilizând metoda celor mai mici patrate. 

 În modelul de regresie simplă, evoluţia variabilei dependente este definită în funcţie de o 

variabilă independentă. În general, modelul statistic de regresie liniară simplă este determinat de 

relaţia: 

Y = α + β1X1+ ε 

unde: 

Y este variabila dependentă 

X1 variabila independentă 

α, β1 sunt coeficienţii de regresie 

 În urma prelucrării datelor în SPSS s-au obţinut următoarele rezultate: 
Tabelul 2. Valorile coeficienţilor modelului de regresie 

Coefficientsa

190759.1 45200.891 4.220 .002

1.682 .276 .897 6.097 .000

(Constant)

Locuinte

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Populatie_doma. 

 
Sursa: Prelucrare date SPSS 

Conform tabelului 2, ecuaţia estimată a modelului de regresie liniară simplă este 

următoarea: 

Populatie_dom = 190759 + 1.682*Locuinte 

O creştere a numărului de locuinţe cu 100 unităţi va determina o creştere, în medie, cu 168 

de persoane domiciliate în Zona Metropolitană Iaşi. 

 



 324 

Tabelul 3. Valorile raportului de corelaţie şi a raportului de determinaţie 

Model Summary

.897a .805 .783 11460.055 .805 37.176 1 9 .000

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statis tics

Predictors : (Constant), Locuintea. 

 
Sursa: Prelucrare date SPSS 

Valoarea raportului de determinaţie (R-squared) indică faptul că 80,5% din variaţia 

populaţiei după domiciliu este explicată de variaţia fondului de locuinţe. 

Pentru testarea modelului estimat, am utilizat testul Fisher. 
Tabelul 4. ANOVA 

ANOVAb

5E+009 1 4882400303 37.176 .000a

1E+009 9 131332855.2

6E+009 10

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Locuintea. 

Dependent Variable: Populatie_domb. 

 
Sursa: Prelucrare date SPSS 

Din tabelul 4, se observă că probabilitatea Sig. asociată valorii testului Fischer este mai mică 

decât 0,05 (Sig = 0.000), ceea ce înseamnă că modelul propus este semnificativ statistic în vederea 

explicării dependenţei dintre variabile. Aşadar, se poate garanta cu o probabilitate de 95% că 

variabila independentă explică variaţia variabilei dependentă. 

În ceea ce priveşte numărul autorizaţiilor de construcţie eliberate în anul 2017, din figura 8 

se observă că Miroslava se detaşează clar în atragerea populaţiei pentru construirea de noi zone 

rezidenţiale.   



 325 

Fig.8  Numărul autorizaţiilor de construcţie eliberate în anul 2017
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Sursa: Prelucrare date INS Tempo 

În cazul schimbărilor de domiciliu (inclusiv migraţia externă) se observă că în  municipiul 

Iaşi, soldul devine pozitiv începând cu anul 2011, un rol important fiind datorat cetăţenilor din 

Republica Moldova care şi-au stabilit domiciliul în Municipiul Iaşi, odată cu eliminarea vizelor sau 

a necesităţii paşaportului. O altă cauză este atractivitatea muncipiului Iaşi în ceea ce priveşte oferta 

locurilor de muncă şi a ofertei educaţionale universitare. 
Tabelul 5. Evoluţia soldului schimbărilor de domiciliu în perioada 2007-2017 

Anul Municipiul Iaşi Zona Metropolitană Iaşi (exclusiv 

Municipiul Iaşi) 

2007 -1432 2195 

2008 -1175 2321 

2009 -801 1966 

2010 -736 2281 

2011 110 2333 

2012 4987 4406 

2013 8489 2615 

2014 6663 3518 

2015 3030 3088 

2016 3547 3240 

2017 3916 3603 

Sursa: Prelucrare date INS Tempo 

La finalul anului 2017, peste 50000 de cetăţeni ai Republicii Moldova aveau domiciliul în 

judeţul Iaşi.8 Schimbările legislative din anul 2014 (aplicarea Regulamentului UE nr. 259/2014 
                                                            
8 Conform reprezentanţilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) 

Bucureşti, la data de 23 octombrie 2017, în evidenţa activă din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor figurau 

51391 de persoane născute în Republica Moldova, cu domiciliul pe raza judeţului Iaşi; cifra reprezintă 5,7% din totalul 

populaţiei judeţului Iaşi. 

 



 326 

privind liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova)  au determinat un boom 

al sosirii cetăţenilor moldoveni către localităţile judeţului Iaşi, pentru eliberarea de acte de 

identitate. Astfel, aceştia au ales în special zonele rurale pentru a fi primiţi în spaţiu, deoarece 

formalităţile administrative sunt mai rapide. Cele mai elocvente exemple sunt comunele Moşna şi 

Grajduri.  

În anul 2014, populaţia comunei Moşna s-a dublat în comparaţie cu anul precedent, în timp ce 

populaţia comunei Grajduri a crescut cu 136% faţă de 2013. Şi în următorii ani, trendul a fost 

acelaşi, pe raza comunei Moşna fiind înregistraţi după domiciliu 6738 persoane în anul 2017 (faţă 

de 1795 persoane în anul 2013); la Grajduri sunt înregistraţi 8245 oameni (faţă de 2641 persoane în 

anul 2013). Însă triplarea populaţiei din aceste localităţi este doar administrativă, mutarea 

moldovenilor de peste Prut fiind „artificială”, deoarece aceştia profită de obţinerea cetăţeniei 

române şi pleacă la muncă în ţările vest europene în condiţii mult mai simple.  

Alte localităţi care se confruntă cu acest fenomen de creştere scriptică a populaţiei sunt Scânteia, 

Costuleni, Comarna, Popeşti. Această situatie este demonstrată şi prin faptul că numărul de locuinţe 

a rămas constant la nivelul acestor comune, deşi populatia a crescut considerabil. Totuşi, această 

situaţie are şi un aspect pozitiv: alocarea bugetară pentru aceste localităţi a crescut semnificativ 

odată cu triplarea populaţiei. 

Municipiul Iasi a înregistrat un boom al imigranţilor definitivi începând cu anul 2012. O proporţie 

ridicată din acesti imigranţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova care au dobândit cetăţenia română. 

Astfel, în perioada 2012-2017 un număr de 27826 persoane au imigrat definitiv în oraşul Iaşi. Spre 

comparaţie în intervalul 2007-2011, au fost doar 2537 persoane care au imigrat definitiv în Iaşi. 

 

6. Concluzii 

Această lucrare şi-a propus să aducă în atenţia cercetătorilor, decidenţilor politico-

administrativi şi tuturor celor interesaţi de studiul dezvoltării urbane acest fenomen de creştere a 

populaţiei în Zona Metropolitiană Iaşi, compusă din municipiul Iaşi şi cele 19 unităţi administrativ-

teritoriale. Această creştere a populaţiei după domiciliu (permanent resident population) este într-o 

oarecare măsură „artificială”, având drept cauze administrative obţinerea cetăţeniei române de către 

un număr mare de cetăţeni din Republica Moldova care figurează cu domiciul pe raza unor unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi, în special în comunele din zona metropolitană, dar şi în 

comune mai îndepărtate de municipiul Iaşi, cum ar fi Răducăneni, Scânteia, Grajduri, Moşna.  

Deşi la momentul realizării acestei lucrări, datele din baza TEMPO a INS nu oferă 

informaţii privind populaţia stabilă (resident population) pe unităţi administrative, se impune 

găsirea unei metode prin care să evidenţiem în mod clar care sunt dimensiunile efective ale acestei 

creşteri de populaţie în Zona Metropolitiană Iaşi, în ce măsură poate fi pusă creşterea populaţiei pe 

seama migraţiei cetăţenilor din Republica Moldova care au obţinut documente de identitate cu 

domiciliul legal în unităţi administrativ-teritoriale din această zonă, câţi dintre cetăţenii moldoveni 

rămân în localităţile de domiciliu şi câţi dintre aceştia decid să plece în ţările din Uniunea 

Europeană. Cu siguranţă, recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021 ne va furniza date 

valoroase privind evoluţia volumului, structurii şi proceselor demografice la nivel teritorial şi 

naţional. 

Creşterea populaţiei Zonei Metropolitane Iaşi, în special în municipiul reşedinţă de judeţ, are 

ca factori explicativi migraţia cetăţenilor din Republica Moldova şi migraţia tinerilor din judeţele 

vecine care vin la studiu în Iaşi şi mai târziu decid să se stabilească în Iaşi pentru completarea 

studiilor superioare cu programe postuniversitare şi/sau pentru oferta de locuri de muncă tot mai 

generoasă pentru specializări ca informatica, tehnologia informaţiilor şi comunicaţii, medicină şi 

servicii medicale, industrii creative, producţie industrială, construcţii.  

Conform indicatorilor care descriu îmbătrânirea populaţiei la nivel naţional şi regional, 

judeţul Iaşi este cel mai puţin îmbătrânit din punct de vedere demografic (aproximativ 15% pondere 

a populaţiei vârstnice în total populaţie), comparativ cu celelalte judeţe din regiunea Nord-Est. Cel 
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mai îmbătrânit judeţ din punct de vedere demografic din regiunea Nord-Est este judeţul Neamţ, 

unde ponderea persoanelor de 65 de ani şi peste în totalul populaţiei depăşeşte 20 de procente. Zona 

Metropolitiană Iaşi dispune de un rezervor de populaţie activă, cu un segment important de „adulţi 

tineri”, care au beneficiat şi dispun de facilităţi de pregătire şi formare profesională continuă, 

precum şi de posibilităţi de inserţie socio-profesionale atractive în zona serviciilor şi industriile 

creative.  

Creşterea numărului de locuinţe cu 100 de unităţi determină în medie o creştere cu 168 de 

persoane cu domiciliul stabil în Zona Metropolitană Iaşi, după cum am demonstrat statistic. Dacă 

ţinem cont de explozia sectorului construcţiilor în municipiul Iaşi şi comunele limitrofe, pe cale de 

consecinţă putem aprecia că populaţia zonei metropolitane îşi va menţine trendul de creştere şi în 

perioada următoare. În lipsa unei planificări urbane raţionale, coerente, bazată pe soluţii de tip 

Smart City, această creştere a populaţiei şi locuinţelor va genera probleme extrem de complicate şi 

de costisitoare ca rezolvare în viitorul apropiat. Conform profesorului Silviu Gurlui de la Facultatea 

de Fizică a Universităţii „Al. I. Cuza”, cercetător în cadrul Laboratorului de Optica Atmosferei, 

Spectroscopie şi Laseri LOA-SL, municipiul Iaşi este unul dintre cele mai poluate oraşe din 

România, limitele de poluare fiind depăşite în anumite perioade de peste 10 ori. Problemele de 

poluare sunt generate de un trafic urban tot mai aglomerat, construcţii neterminate, unele activităţi 

industriale.  

Creşterea populaţiei şi a locuinţelor generează probleme de mediu şi de circulaţie. Poluarea 

mediului ambiant şi aglomerarea sau blocajele în traficul din municipiul Iaşi şi zonele limitrofe sunt 

cele mai grave probleme care se află deja pe masa autorităţilor judeţene şi locale, deocamdată fără 

un răspuns concret. Odată cu acestea se vor amplifica şi problemele legate de sănătatea populaţiei 

(incidenţa bolilor respiratorii, cardiovasculare, alergii şi boli ale sistemului imunitar), probleme de 

randament în muncă, dificultăţi în deplasarea de la domiciliu la locul de muncă etc. Fenomenul 

demografic adus în atenţie prin această lucrare cu caracter exploratoriu, utilizând statistici 

descriptive, trebuie aprofundat prin utilizarea unor metode avansate de analiză statistică şi 

prognozat pentru a surprinde tendinţele pe termen mediu şi lung. Studiul consecinţelor 

sociodemografice şi economice ale creşterii populaţiei în Zona Metropolitană Iaşi poate releva 

soluţii inovatoare la problemele de planificare şi dezvoltare urbană cu care suntem deja confruntaţi 

– traficul aglomerat şi poluarea excesivă – pe termen mediu şi lung.  
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THE ANALYSIS OF PROBLEM-SOLVING PRINCIPLES AND METHODS 
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METODELOR DE SUPRAVEGHERE A BĂNCILOR COMERCIALE ÎN CONTEXTUL 

REDUCERII RISCULUI SISTEMIC 

 

Vadim LOPOTENCO1 

 
Abstract 

Weak banks are found in all states, and not only in countries with a transitional or developing economy. This 

article describes what weak banks are, the causes and signs of their weakness, the internationally accepted principles 

for resolving crisis situations in banks and the corrective measures required by the supervisory authorities to address 

the problem of weak banks. This article also describes the measures of influence used by the supervisory authorities to 

resolve the crisis situations that have arisen in the bank (when the bank becomes so weak that the corrective measures 

are ineffective and the bank has to be liquidated). Finally, the role that systemic risk can play in this regard is 

described. 

Key words: systemic risk, financial stability, banking sector, crisis 

JEL: G21, G32, G32 

 

1. Introducere 

Comitetul de la Basel definește o bancă slabă ca o bancă, „lichiditatea sau solvabilitatea este 

slăbită sau va fi slăbită, atât timp cât nu se iau măsuri pentru a îmbunătăți în mod semnificativ 

starea resurselor sale financiare, profilul (set de parametri), riscurile pentru corectarea liniilor 

strategice de acțiune pentru îmbunătățirea potențialului de oportunități de gestionare a riscurilor 

și/sau îmbunătățirea calității managementului" [1]. 

Deși conducerea băncii este responsabilă de soluționarea problemelor apărute în bancă, 

autoritățile de supraveghere bancară ar trebui să fie, de asemenea, pregătite să facă față acestor 

probleme. Aceasta înseamnă că supraveghetorul ar trebui să poată: 

▪ să identifice semnele de slăbiciune ale băncii într-un stadiu incipient; 

▪ să stimuleze, dacă este necesar, adoptarea de măsuri corective de către banca însăși; 

▪ să determine și să aplice în timp util măsurile de decontare, în cazul în care problema nu 

poate fi soluționată de către organizație în sine, în scopul reorganizării sau lichidării băncii cu 

costuri minime. 

Pentru a elimina problemele din bancă, este important să înțelegem și să identificăm 

semnele și cauzele slăbiciunii băncii. Semne ale slăbiciunii băncii sunt, de obicei, lipsa de 

rentabilitate, pierderea capitalului, calitatea scăzută a activelor și problemele legate de lichiditate 

sau problemele legate de reputația băncii. Motivele includ o gamă largă de factori printre care: 

▪ greșeli strategice (în poziționarea pe piață, structura și mărimea rețelei de sucursale, 

organizarea internă); 

▪ încălcarea cerințelor de reglementare sau fraudă (practici de credit necorespunzătoare, lipsa 

transparenței în structura de proprietate a băncii etc.); 

▪ factori externi (schimbări negative în situația pieței, șocuri externe neprevăzute etc.). 

Experiența unui număr de țări arată că problemele legate de lichiditate apar rar pe cont 

propriu. De obicei, ele indică dificultăți mai grave, o mare parte din acestea rămânând legate de 

sistemul de gestionare a riscului de credit. Pierderea resurselor creditare sunt cauzate de deficiențe 

în managementul riscului și lacune în organizarea proceselor de control, care nu sunt îndeplinite și 

nu ajută la prevenirea practicilor de creditare incorecte, concentrarea excesivă a creditelor, 

                                                            
 1 Drd., Academia de Studii Economice din Moldova, Republica Moldova, lopotenco.vadim@gmail.com 
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asumarea unor riscuri excesive, nerespectarea politicii stabilite de conducere și de managementul, 

responsabil de luarea deciziilor, fraudă și alte infracțiuni. 

 

2. Abordări conceptuale 

O serie de grupuri de lucru și forumuri internaționale au identificat câteva principii și 

prevederi standard privind metodele adecvate de gestionare a crizelor în cadrul băncilor și 

gestionarea crizelor [4]. Obiectivele unui bun sistem de gestionare a crizelor bancare sunt: 

▪ menținerea funcționării continue a sistemului de plăți și a sistemului de decontare a valorilor 

mobiliare; 

▪ prevenirea impactului problemelor unei instituții de credit asupra activității altor instituții de 

credit și dezvoltarea acestora în probleme de stabilitate a întregului sistem ("efectul de domino"); 

▪ menținerea încrederii populației, companiilor și organizațiilor în sistemul financiar; 

▪ minimizarea eșecurilor în activitatea sistemului de producție socială (economia reală). 

Principiile de bază ale gestionării crizelor sunt următoarele: 

▪ falimentul băncii este rezultatul asumării riscurilor într-un mediu concurențial; 

▪ cele mai bune soluții sunt cele găsite în sectorul privat - fondurile publice formate din banii 

contribuabililor pot fi utilizate numai într-o situație excepțională (risc sistemic); intervenția 

guvernului nu ar trebui să fie previzibilă (pentru a evita crearea de către stat a participanților la piață 

a așteptărilor nerezonabile), acționarii sau administratorii nu ar trebui să profite de el (pentru a 

reduce factorul de hazard moral); 

▪ este de dorit să se întreprindă imediat acțiuni menite să rezolve situația de criză, deoarece 

acest lucru permite reducerea costurilor programelor de asigurări de stat a depozitelor; 

▪ în limitele posibilității, ar trebui de păstrat banca ca entitate economică ("valoare firmă") și 

continuitatea activităților sale (în relațiile cu clienții); 

▪ în cazul lichidării treptate, sunt preferate fuziunile și achizițiile (M&A), precum și 

achiziționarea și asumarea obligațiilor privind obligațiile celeilalte părți (achiziție și asumare, 

P&A); 

▪ toți acționarii ar trebui să fie tratați corect și echitabil; ar trebui să existe reguli clare pentru 

alocarea pierderilor între acționari; 

▪ răspunderea și transparența procesului de restructurare sunt necesare pentru a asigura 

certitudinea juridică a consecințelor insolvabilității financiare în raport cu partenerii contractuali și 

creditori; 

▪ este necesar să se asigure protecția investitorilor mai puțin experimentați ("deponenți 

neinformați") de pierderi în caz de faliment al băncii [6]. 

Evaluarea în timp util, prevenirea eficientă și gestionarea crizelor sunt principalele condiții 

pentru gestionarea eficientă a crizelor. Autoritățile de supraveghere ar trebui să aibă o independență 

totală în evaluarea gravității problemelor apărute în bancă și în alegerea măsurilor corective. Acest 

proces, așa cum se arată în figura 1, poate fi continuarea unui număr de măsuri de răspuns din 

partea autorității de supraveghere, de intensitate crescândă, selectată în funcție de gravitatea 

problemelor cu care se confruntă banca. 
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Figura 1. Intensificarea măsurilor de supraveghere a supravegherii în conformitate cu complexitatea 

problemelor din bancă 

 
Măsurile corective vizează eliminarea deficiențelor identificate și influențarea 

comportamentului unei bănci slabe. 

De obicei, conducerea băncii este responsabilă pentru rezolvarea problemelor în creștere. Cu 

toate acestea, dacă banca își desfășoară în mod necorespunzător activitatea sau încalcă cerințele de 

bază ale autorităților de supraveghere, cum ar fi cerințele de adecvare a capitalului sau de 

lichiditate, pot fi aplicate măsuri corective. În diagrama de mai sus, se face o distincție între 

măsurile preventive (mai blânde) și coercitive (mai stricte). Punerea în aplicare a măsurilor 

corective preventive poate fi efectuată sub supravegherea strictă a autorității de supraveghere; în 

unele cazuri, supraveghetorul poate prelua conducerea directă a băncii în locul conducerii acesteia. 

Supraveghetorul ar trebui să aibă la dispoziție un număr suficient de măsuri pentru a 

influența băncile slabe, iar aceste măsuri ar trebui definite în documentul de reglementare care 

reglementează activitățile sale. În funcție de motivul principal al slăbiciunii băncii, supraveghetorul 

poate lua în considerare utilizarea unor măsuri care afectează în primul rând acționarii băncii, 

conducerea acesteia sau politicile și activitățile băncii în ansamblu. 

 

3. Metode de gestionare a crizelor 

În cazul în care banca întâmpină problem serioase, sunt necesare abilități speciale de 

gestionare a crizelor. Figura 2 reflectă procesul decisional pe care supraveghetorul îl poate utiliza 

pentru a determina gravitatea problemei  și alegerea situației relevante a măsurilor. 

Principala problem în procesul de luare a deciziilor este dacă acționarii și conducerea băncii 

sunt gata și capabili să-și resolve problemele. În acest caz, supraveghetorul se poate baza pe  decizii 

sau decizii de piață care oferă asistență externă (de exemplu, asistență din partea sistemului de 

asigurări de depozite sau a statului). Cea mai bună situație este atunci când banca găsește în mod 

independent modalități de ieșire din criză. În caz contrar, autoritatea de supraveghere sau alt 

organism autorizat ar putea  încerca să găsească o soluție la situația de criză. În cel mai rău scenariu, 

va fi necesară intervenția guvernului. În acest context, se poate lua în considerare și tipul de 

rezolvare a situațiilor de criză, conform căruia prima categorie de clasificare este calea de rezolvare 

a situației de criză, iar a doua - cine ar trebui să pună în aplicare această decizie. 
Figura 2. Schema de luare a deciziilor în cadrul gestionării crizelor 

 



 332 

Printre căile de rezolvare a situațiilor de criză în bănci există trei opțiuni: 

▪ soluții de piață (implementate fără asistență externă); 

▪ deciziile de acordare a asistenței (implementate cu sprijinul sistemului de asigurare a 

depozitelor sau al statului); 

▪ deciziile de stat (implementate prin intervenție directă de către stat). 

În tabelul 1, aceste opțiuni sunt ilustrate grafic. Răspunsul la întrebarea cine ar trebui să 

pună în aplicare decizia oferă două categorii: 

▪ soluții independente (puse în aplicare de banca însăși); 

▪ deciziile organismelor autorizate (banca o implementează în cadrul unui proces formal, sub 

supravegherea autorităților de supraveghere sau judiciare: administrare specială, lichidare forțată). 
Tabelul 1. Clasificareametodelor de rezolvare a situațiilor de criză 

Căile de rezolvare a situațiilor 

de criză în bănci 

Opțiune spre efectuare Metode de realizare 

Soluții de piață sau deciziile de 

acordare a asistenței 

Restructurare planificare strategică; reorganizare internă; 

înlocuirea conducerii; 

infuzia de capital 

Fuziune / achiziție  consolidarea cu o bancă stabilă 

Achiziționarea cu angajamente achiziționarea de active și angajamente de 

către o bancă stabilă 

Lichidarea treptată realizarea de active separate și plata 

compensațiilor către deponenți și alți 

creditori 

Deciziile de stat Refuzul de a lua măsuri stabilirea regimurilor individuale de 

supraveghere (aplicarea flexibilă a 

normelor de supraveghere) 

Naționalizarea 

Decizie ”Bridge Bank” 

transferul proprietății unei bănci 

nefavorabile în patrimoniul statului 

Banca, aflată în pragul falimentului, se confruntă cu dificultăți enorme. Una dintre aceste 

probleme este lipsa de lichiditate, iar banca se confruntă simultan cu o criză de solvabilitate și are 

nevoie de asistență terță parte. În acest caz, pot fi utilizate diverse metode, inclusiv lichidarea, în 

funcție de faza crizei și de capacitatea de ao depăși. 

Planul de restructurare prevede schimbări radicale în structura organizatorică și în planul de 

afaceri al băncii. Această decizie poate fi eficientă numai dacă există motive să se creadă că banca 

poate restabili stabilitatea financiară în viitorul apropiat. 

O bancă cu probleme poate fi atractivă pentru un investitor din mai multe motive. 

Contenderul unei bănci disfunctionale, care caută acces imediat la un anumit segment al pieței, 

dorește să cumpere o piscină atractivă de depozite ieftine sau să-și extindă rețeaua de distribuție, ar 

putea fi interesat să cumpere o bancă cu probleme (chiar în stare de faliment) dacă aceasta din urmă 

posedă oricare dintre aceste caracteristici. Cumpărătorul se așteaptă să obțină aceste active la un 

preț scăzut / rezonabil, cu un beneficiu aproape imediat. 

O tranzacție P & A este o lichidare completă a unei bănci; permite unei bănci stabile să 

achiziționeze unele sau toate activele unui faliment în faliment, cu acceptarea simultană a unora sau 

a tuturor datoriilor sale. Spre deosebire de M & A, cu P & A, cumpărătorul primește activele și 

pasivele falimentatului, însă operațiunea de fuziune nu este efectuată. 

Soluția ”Bridge bank”poate fi necesară în cazul gestionării crizelor și recuperării financiare 

a băncii, în cazul în care nu este posibilă găsirea imediată a dobânditorului. În acest caz, autoritatea 

care a emis licența închide și lichidează banca slabă. O bancă nouă cu statutul de "bancă de pod" 

este stabilită și deținută de stat. 
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4. Rolul statului 

În general, fondurile publice (adică banii contribuabililor) ar trebui utilizate numai în cazuri 

excepționale. Băncile sunt întreprinderi private care prezintă riscul falimentului, astfel încât 

intervenția guvernului ar trebuisă se limiteze la protejarea deponenților și situațiile în care există 

riscul unor daune semnificative întregului sistem financiar și, astfel, al unui risc potențial al unei 

crize sistemice. 

Formele posibile de intervenție a statului  în cadrul gestionării crizelor și redresării 

financiare a băncilor include următoarele: 

▪ sprijin pentru o tranzacție în care o bancă slabă este transferată dobânditorului (o tranzacție 

P & A); 

▪ asigurarea unei infuzii directe de capital; 

▪ achiziționarea de active necorespunzătoare ale băncii în faliment. Înviitor, aceste bunuri sunt 

returnate de stat la statul inițial, de obicei cu ajutorul unei agenții special controlate de stat; 

▪ naționalizarea sau decizia de a creao “Bridge bank”. 

În toate cazurile, este importantă o cooperare strânsă între guvern (care poartă 

responsabilitatea politică pentru fondurile publice), autoritatea de supraveghere și banca centrală 

(care, în caz de urgență, poate sprijini banca cu lichidități. 

Suportul complet este atunci când statul își asumă toate costurile legate de falimentul 

sectorului financiar, poate fi extrem de costisitoare și este asociat cu hazard moral, deoarece 

participanții la piață vor avea nici un stimulent pentru o conduită atentă și prudentă a activităților 

sale, în cazul în care acestea se bazează pe o astfel de intervenție . La garanție completă de stat de la 

faliment în sectorul financiar, toate părțile interesate vor încerca doar să crească veniturile lor, 

deoarece ei vor considera asigurate împotriva riscului de pierderi în caz de faliment. Pentru a evita 

această problemă, acționarii ar trebui să fie conștienți de faptul că drepturile lor sunt oprite după 

falimentul băncii, astfel încât acestea trebuie să fie interesați în numirea conducerii, care, pe de o 

parte, să le ofere o creștere a veniturilor, pe de altă parte, garantează păstrarea valorii acțiunilor lor. 

munca explicativă în rândul populației, care vizează înțelegerea și acceptarea limitării domeniului 

de aplicare a ajutorului de stat în cazul în care o bancă este o sarcină dificilă, dar necesară. 

 

5. Concluzii 

Activitatea băncilor comerciale este semnificativ diferită de activitățile altor societăți prin 

prezența unor caracteristici specifice, care sunt unice pentru bănci: Ca o instituție financiară, banca 

produce un produs care este în mod substanțial diferit de produsul de producție de material - un tip 

special de produs în mijloacele de plată și de livrare a serviciilor non-monetare în natură. El are un 

singur de acest gen în detaliu - specializarea producției - are un monopol pentru tranzacții bancare; 

activitatea sa necesită conducere din partea managerilor de tip "special" și are legături cu organele 

de reglementare de stat. Acest lucru ne permite să vorbim despre banca despre companie de „tip 

special“, iar ciclul de viață ca un ciclu cu o anumită specificitate. 

Ciclicicitatea în dezvoltarea economiei, a sistemului bancar și a unei bănci comerciale 

separate necesită abordări speciale ale gestiunii băncii în diferite etape ale ciclului de viață al 

instituției de credit. O abatere de la starea de echilibru în activitățile băncii necesită efectuarea de 

măsuri corective care să vizeze revenirea la starea inițială de echilibru. Soluția acestor probleme se 

află în centrul unui sistem special de măsuri numit "managementul crizelor" în literatura străină, iar 

în cel intern - "gestionarea crizelor". Prin urmare, din punctul de vedere al eficienței redresării 

financiare, aspectul atitudinii sale față de sistemul de gestionare a crizelor în ansamblu este de o 

importanță fundamentală. 

Deoarece conducerea băncii în toate etapele ciclului de viață al instituției de credit, în plus 

față de punerea în aplicare specifice fiecărei etape a obiectivelor de management, are sarcina de a 

identifica și de prevenire a riscurilor în activitățile băncii, în scopul de a preveni nașterea și 

dezvoltarea unor situații de criză, precum și agravarea lor, atunci putem vorbi despre că toate 
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gestionare bancă comercială într-o anumită măsură, ar trebui să fie de gestionare a crizelor. Aceasta 

definește o interpretare largă a conceptului de "gestionare a crizelor". Pentru gestionarea crizelor în 

sens mai larg, orientarea obiectivul este de a asigura supraviețuirea unei instituții de credit, iar 

succesul pe termen lung al funcționării sale pe piață. Această orientare țintă se referă la toate etapele 

ciclului de viață al instituției de credit cu nașterea de faliment, în etapa a falimentului orientarea 

țintă este schimbat din existența crizei liberă în eliminarea rapidă a instituțiilor de credit neviabile. 

Având în vedere gestionarea anticriză a unei bănci comerciale, din perspectiva interpretării 

sale largi, și anume managementul care se desfășoară în toate stadiile de viață ale unei entități 

economice (de la origine la faliment), este posibilă identificarea, în cadrul său, a principalelor etape 

asociate etapelor ciclului de viață al unei instituții de credit: 

▪ anticiparea managementului anticriză, care acoperă stadiul de origine și formarea unei bănci 

comerciale; 

▪ aprobarea managementului anticriză, caracteristic stadiului de recuperare; 

▪ gestionarea preventivă împotriva crizei, implementată în stadiul inițial al declinului ciclului 

de viață al organizației de credit; 

▪ gestionarea sănătății împotriva crizelor, care implementează un set de măsuri care vizează 

returnarea organizației de credit din stadiul recesiunii până la etapa de recuperare. 

Într-un sens restrâns, managementul anticriză este în mod tradițional înțeles ca gestionarea unei 

instituții de credit instabile din punct de vedere financiar care vizează restabilirea stabilității 

financiare pierdute. Soluționarea acestor sarcini se realizează prin implementarea unui set de măsuri 

pentru redresarea financiară a instituției de credit. 

Abordările de mai sus privind gestionarea anticriză au permis să se afirme că redresarea 

financiară este o parte integrantă a sistemului de gestionare anticriză. Ce a făcut posibilă 

determinarea redresării financiare a unei bănci comerciale ca regim de gestionare specială, menită 

să readucă instituția de credit într-o stare de stabilitate financiară. 
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Abstract 

Transnational corruption is a specific form of global corruption and represents a major international 

economic, financial and social problem. The technical-scientific progress, the development of international financial 

infrastructure and the globalization process have created broad opportunities for this type of criminal activity. 

Corruption is considered transnational if the corrupt schemes involve both domestic participants and official (or 

executive) officers from abroad to obtain the right to carry out economic activity on the territory of a particular country 

or to obtain certain illegal advantages. It is represented through two aspects: international economic activity and the 

development of international organized crime. In the context of international economic activity transnational 

corruption intervenes in founding and organizing foreign-owned enterprises, mixed companies, in the implementation 

of investment projects, the privatization of public property, the development of specific import and export transactions. 

In the sphere of organized crime, transnational corruption encourages tax evasion, contributes to the functioning of the 

shadow economy and the implementation of money laundering schemes. As the financial potential of the international 

promoters of the corruption schemes is enormous, it contributes to the serious deterioration of the corruption situation 

in the Republic of Moldova, and the negative consequences for the economic development of the country are visible. 

Considering the above mentioned, it is necessary to combine the fight against corruption with the development of the 

respective cooperation of the Republic of Moldova with the international structures, as well as with the authorities of 

the other countries, including the European Union. 

Key words: corruption, commercial bank, Gross Domestic Product, national economy, transnational 

corruption, transnational company 

JEL: D73, F21, F23 

 

1. Introducere 

În Republica Moldova corupția are un aspect dublu. Dintr-o parte, ea are un caracter 

endemic, adică este provenită dintr-un șir de circumstanțe istorice, culturale, sociale, economice și 

financiare locale. Iar, din altă parte, ea are un caracter sistemic, adică a pătruns practic în toate 

sferele activității umane.  

Pentru caracterizarea importanței studiului efectuat, în opinia noastră, este elocventă 

afirmația unor specialiști: „... dacă va continua doar să mimeze combatere a corupţiei, Moldova nu 

va reuşi să avanseze în domeniul integrării europene. ...după ancorarea Moldovei în spaţiul 

economic European, devine tot mai evident că principalul clivaj în dezbaterea politică din 

Republica Moldova este mai puţin o dilemă Est-Vest, ci mai degrabă o rivalitate între cei care 

apără democraţia şi buna guvernare şi cei care se mulţumesc cu clientelismul şi corupţia.” [Popșoi, 

2018]. 

Lupta împotriva acestui fenomen este complicată prin faptul, că factorii corupției într-o 

anumită măsură sunt de natură externă, creând fenomenul de corupție transnațională, care are un șir 

de consecințe negative importante și necesită eforturi comune ale autorităților din Republica 

Moldova cu comunitatea internațională pentru combaterea ei.  

 

2. Esența corupției transnaționale 

Specialiștii Băncii Mondiale Ware și Noone în anul 2006 au introdus noțiunea de corupție 

transnațională, fiind definită ca formă a corupției, care intersectează hotarele statelor, incluzând 

subiectele corporative și publice [World Bank, 2016], și folosind scheme complicate pentru 

delapidarea bogățiilor naționale de la deținătorii lor legali: cetățenii statului.    
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Corupția transnațională se manifestă în forma mituirii persoanelor împuternicite dintr-o țară 

străină în scopul obținerii posibilității de a desfășura sau de a continua activitatea economică în țara 

respectivă sau de a primi anumite avantaje necuvenite. Această formă a activității ilegale are două 

forme de aplicare: colaborarea economică internațională și criminalitatea organizată transnațională 

[Iujanin, 2012, Kamnazarov, 2015].   

Autorul Gurjii menționează următoarele aspecte ale corupției transnaționale [Gurjii, 2014]: 

▪ cele mai favorabile condiții pentru fenomenele corupționale există în țările cu un regim 

autoritar de conducere, în condițiile dictaturii, totalitarismului, lipsei de transparență și publicitate în 

activitatea funcționarilor publici și privați. De regulă, în acest context este vorba de țările în curs de 

dezvoltare. Cel mai mare pericol îl reprezintă funcționarii publici corupți, care au reușit să se 

îmbogățească din contul banilor publici, lipsind astfel concetățenii lor de un nivel decent de trai, 

limitându-le drepturile și libertățile etc. La etapa actuală de dezvoltare a societății informaționale 

corupția funcționarilor de vârf se manifestă la superlativ fiind îmbinată cu deprecierea totală a 

valorilor morale. 

▪ cea mai distructivă și periculoasă este situația, în care mijloacele delapidate sunt transferate 

în centrele financiare ale diferitor țări, a căror administrație face referință la principiile bancare de 

confidențialitate a deponenților de mijloace bănești și crearea clienților săi a unor condiții 

confortabile pentru păstrarea acestor mijloace. În acest caz, bancherii, de fapt, devin complici în 

desfășurarea activităților corupționale, deoarece contribuie la ascunderea mijloacelor bugetare 

furate ale altor țări. 

Drept răspuns la această situație, Organizația Națiunilor Unite a elaborat inițiativa de 

restituire în țările în curs de dezvoltare a mijloacelor bănești publice furate de către liderii acestor 

state. Țărilor, din care corupționarii au furat sume importante de mijloace publice, li s-a propus să 

fortifice controlul asupra fluxurilor financiare, iar țărilor, unde aceste mijloace sunt plasate, - să 

refuze păstrarea mijloacelor financiare obținute pe cale criminală și să nu acorde azil politicienilor 

fugari învinuiți de corupție [World Bank, 2016]. 

Unii experți aplică noțiunea examinată în legătură cu activitatea societăților transnaționale 

(STN) [Salov, 2011].   

În legătură cu aspectele ei specifice, interesele STN adesea nu coincid cu interesele anumitor 

state, grupuri de state, instituții financiare internaționale, fiind concentrate asupra dezvoltării și 

obținerii profiturilor. Drept rezultat, la ele apare necesitatea mituirii pentru a influența funcționarii 

din țările străine, precum și colaboratorii instituțiilor internaționale. 

Drept exemple de manifestare a corupției transfrontaliere cu participarea STN pot fi 

menționate următoarele: 

▪ În anul 2010 compania Daimler a recunoscut faptele de plată a mitelor diferitor funcționari 

publici din unele țări în cadrul achizițiilor publice a automobilelor Mercedes-Benz. Activitățile 

corupționale de acest gen în Rusia au fost desfășurate în perioada anilor 2000-2005, iar suma totală 

a mitelor plătite a constituit 5 milioane Euro. 

▪ În anul 2012 una din cele mai mari companii farmaceutice din lume Pfizer a declarat despre 

acordul de a plăti penalitățile impuse de autoritățile abilitate ale SUA în legătură cu încălcarea de 

către întreprinderea-fiică a legislației privind combaterea corupției peste hotare. Pfizer a convenit să 

plătească 15 milioane USD conforma cauzei penale intentate de Ministerul Justiției și 26 milioane 

USD în baza cauzei civile a Comisiei pentru Valorile Mobiliare și Bursele de Valori (SEC) 

(inclusiv 16 milioane USD – suma venitului obținut în mod ilegal, iar 10,3 milioane USD – suma 

penalităților pentru utilizarea mijloacelor obținute în mod ilegal). Mai târziu SEC a publicat 

materialele investigației asupra activității Pfizer, care demonstrează faptul că această companie în 

perioada anilor 1997-2006 a cheltuit 2 milioane USD pentru mituirea funcționarilor publici din 

Rusia, Bulgaria, Croația și Kazahstan, ceea ce a permis Pfizer să obțină peste 7  milioane USD 

profit suplimentar. Cu ajutorul mitelor producătorul de medicamente stimula achizițiile publice de 

medicamente, urgentarea formalităților vamale, vânzarea medicamentelor în baza de rețete. De la 
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mijlocul anilor 1990 până în anul 2005 Pfizer a desfășurat programul de marketing de stimulare a 

medicamentelor de către spitale, în care (în cazul procurării medicamentelor) medicii primeau circa 

5% din valoarea preparatelor Pfizer în numerar prin intermediul unor firme intermediare, care 

prezentau facturi fictive. 

Multiple cercetări ale Transparency International demonstrează rolul STN în amplificarea 

corupției mondiale, cu toate că periodic au fost întreprinse măsuri de prevenire întreprinse de 

societatea mondială, încât de acum se vorbește tot mai des despre fenomenul corporatocrației 

[Tranparency International, 2014].   

Prezintă interes că reprezentanții lumii de afaceri din țările, care de obicei au ratinguri înalte 

în domeniul combaterii corupției, recurg în mod activ la mituire în alte țări. Cele mai elocvente sunt 

exemplele SUA și Japoniei. Anume STN provenite din aceste țări plătesc mite funcționarilor publici 

din alte țări. 

Forța financiară nelimitată ale unor companii și sectoare a activității industriale și 

comerciale se folosește pentru influența escesivă și ilegală asupra luării deciziilor politice. 

Imposibilitatea reglementării acestui impact conduce la apariția sistemelor cleptocratice și reținerea 

dezvoltării economice. De regulă, lobbysmul nu este transparent și este orientat spre evitarea 

sistemului de prevenire și opoziție, pe care se bazează firmele în cazul luării deciziilor strategice. 

Reieșind din rezultatele cercetărilor în acest domeniu, pot fi evidențiate cauzele lipsei 

efectelor pozitive a complexului de măsuri de prevenire a corupției promovate de STN [Salov, 

2011]: 

▪ lipsa unor sisteme de indicatori exacți de măsurarea corupției, care ar prezenta situația reală 

a corupției și a formelor ei. 

▪ dominarea concepției neoliberale a capitalismului, care promovează ideea neamestecului 

statului în funcționarea economiei mondiale. 

▪ insuficiența bazei juridice și normative moderne, care să reglementeze activitatea STN.   

 

3. Tabloul general al corupției în Republica Moldova 

Pentru caracterizarea fenomenului corupției în Republica Moldova, 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. Dinamica IPC pentru 

Republica Moldova este prezentată în Figura 1. 
Figura 1. Indicele de Percepție a Corupției pentru Republica Moldova în perioada anilor 2009-2017 

 
Sursa: Corruption Perceptions Index, http://www.transparency.org 

În 2017, Republica Moldova a înregistrat un scor al IPC de 31 puncte şi s-a plasat pe locul 

122 din 180 ţări incluse în clasament. În 2016, scorul era de 30 de puncte, fiind cel mai prost pentru 

Republica Moldova în ultimii șase ani.  

http://www.transparency.org/cpi2016
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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O estimare mai recentă efectuată pentru ţările din UE sugerează că pierderile globale sunt în 

intervalul 4,9% – 6,3% din PIB-ul global al UE-28. Iar, pentru astfel de ţări ca România costul 

corupţiei (în baza indicelui IPC) ar fi de circa 15,6% din PIB, Bulgaria 14,22%, Grecia 13,76% și 

Letonia 13,16%. În aceste condiţii, ţinând cont de condiţiile relativ similare ale acestor ţări cu 

situaţia din Republica Moldova se poate presupune că pierderile totale din corupţie ar fi cel puţin de 

13% din PIB sau 17,7 miliarde lei în 2016 [Expert Grup, 2017]. 

Domeniile în care corupția este cea mai prezentă în Republica Moldova sunt prezentate în 

Figura 2. 

Cauzele principale ale corupției în Republica Moldova sunt considerate: 

▪ lipsa controlului și supravegherii eficiente din partea structurilor de stat (42%); 

▪ sărăcia și nevoia (21%); 

▪ activitatea oligarhilor si managerilor corporativi (17%); 

▪ nivelul de educare a cetățenilor (9%); 

▪ tradițiile și moștenirea istorică (5%). 

Este semnificativ faptul, că drept cele mai corupte domenii au fost indicate: Parlamentul 

(30%), funcționarii publici (medici, învățători, polițiști) (21%), sfera judiciară (11%), Guvernul și 

prim-ministrul (8%), partidele politice și liderii de partid (7%), oligarhii și managerii companiilor 

(7%). 
Figura 2. Domeniile cele mai afectate de corupție în Republica Moldova 

 
Sursa: IRI: Care sunt cele mai corupte instituții din Republica Moldova, potrivit cetățenilor 

http://diez.md/2018/03/30/sondaj-iri-care-sunt-cele-mai-corupte-institutii-din-republica-moldova-potrivit-cetatenilor/ 
În opinia unor specialiști, principalele forme de corupţie, specifice pentru Republica 

Moldova, sunt [Gațcan, 2016]:  

▪ darea-luarea de mită - implică două persoane: cea care promite sau dă un bun sau alt folos 

şi cea care îl solicită sau primeşte pentru îndeplinirea licită sau ilicită a unui act care intră în 

atribuţiile de serviciu, neavând importanţă cui aparţine iniţiativa actului de corupere; 

▪ traficul de influenţă - reprezintă în general un serviciu vândut de persoana care face 

promisiunea că va interveni pe lângă un funcţionar public pentru a îndeplini sau nu un act ce intră în 

competenţa sa; 

▪ primirea de cadouri - implică primirea unor foloase în timpul exercitării atribuţiilor pentru 

favorizarea formării unor legături şi obţinerea unor avantaje din partea funcţionarului; 

http://diez.md/2018/03/30/sondaj-iri-care-sunt-cele-mai-corupte-institutii-din-republica-moldova-potrivit-cetatenilor/
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▪ „ungerea roţilor” - caracterizează procesul de grăbire sau desfăşurare legală a unei 

proceduri sau de asigurare ca partea adversă să nu influenţeze; 

▪ şantajul - presupune obţinerea de foloase prin presiuni și amenințări; 

▪ favoritismul sau cumătrismul - desemnează ajutorul dat celor apropiaţi (prieteni, asociaţi) 

pentru numirea în anumite posturi pe criterii ce ţin de relaţii de prietenie şi nu de competenţă; 

▪ nepotismul - formă de favoritism constând în facilitarea angajării în sistem a rudelor, în 

condiţii ilegale; 

▪ delapidarea - cuprinde actele de deturnare a fondurilor publice; 

▪ folosirea informaţiilor confidenţiale - se referă la utilizarea pentru sine sau prieteni a 

informaţiilor cunoscute în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

▪ comisionul reciproc – se rezumă la formarea unei relații de schimb de favoruri efectuate 

contrar atribuțiilor de serviciu. 

În anul 2017 a fost aprobată Strategia Națională Anticorupție pe anii 2017-2020. Totodată, 

la 7 iulie 2017, a intrat în vigoare Legea integrității, care a substituit Legea privind prevenirea și 

combaterea corupției din 2008.  

Noua Lege încurajează denunțarea manifestărilor de corupție de către agenții publici și 

conține prevederi referitoare la repararea prejudiciului rezultat dintr-un act de corupţie sau dintr-un 

act conex actelor de corupție. Totodată, noua Lege reglementează domeniul integrităţii în sectorul 

public la nivel politic, instituţional şi profesional, responsabilităţile entităţilor publice, ale 

autorităților anticorupţie şi ale altor autorităţi competente pentru cultivarea, consolidarea şi 

controlul integrităţii în sectorul public, domeniile importante pentru cultivarea integrităţii în sectorul 

privat în procesul de interacţiune cu sectorul public şi pentru sancţionarea lipsei de integritate în 

sectoarele public şi privat. 

Legea integrității urmăreşte cultivarea integrităţii în sectorul public şi a climatului de 

toleranţă zero la corupţie în cadrul entităţilor publice din Republica Moldova prin: 

▪ creşterea încrederii societăţii în faptul că entităţile şi agenţii publici îşi îndeplinesc misiunea 

în conformitate cu interesul public, inclusiv în procesul de interacţiune cu sectorul privat; 

▪ reglementarea măsurilor obligatorii de asigurare şi consolidare a integrităţii instituţionale şi 

profesionale; 

▪ încurajarea denunţării manifestărilor de corupţie de către agenţii publici, precum şi 

asigurarea protecţiei lor împotriva răzbunărilor; 

▪ identificarea şi înlăturarea riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice; 

▪ sancţionarea agenţilor publici pentru manifestări de corupţie şi a conducătorilor entităţilor 

publice pentru lipsa de integritate instituţională şi profesională. 

În perioada anilor 2013-2017 au sporit performanțele ativității principalului organ de 

combatere de corupției Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), a cărui ofiţeri de investigaţie în anul 

2017 au depistat 881 de infracţiuni, acest numări fiind în creştere cu 2,7% față de anul 2016 (Figura 

3). 
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Figura 3. Dinamica infracțiunilor depistate de Centrul Național Anticorupție 

 
Sursa: Raport de activitate al CNA pe anul 2016, http://www.cna.md/doc.php?l=ro&idc=143&id=1479&t=/Studii-si-

analize/Rapoarte-de-activitate/Raport-de-activitate-al-CNA-pe-anul-2016, Raport de activitate al CNA pe anul 2017, 

https://www.cna.md/doc.php?l=ro&idc=143&id=1823&t=/Studii-si-analize/Rapoarte-de-activitate/Raport-de-activitate-

al-CNA-pe-anul-2017 

În rezultatul acţiunilor speciale de investigaţii, în anul 2017 ofiţerii CNA au depistat 

următoarele categorii de infracţiuni:  

▪ acte de corupţie şi conexe corupţiei - 698; 

▪ infracţiuni de spălare de bani - 39; 

▪ alte categorii de infracţiuni – 144. 

Printre categoriile actelor de corupţie şi conexe corupţiei cel mai des săvârşite au fost:  

▪ trafic de influenţă – 209; 

▪ corupere pasivă – 151; 

▪ exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu – 91; 

▪ abuz de putere sau abuzul de serviciu – 89; 

▪ corupere activă – 69 etc. 

Distribuirea actelor de corupție pe domenii de activitate în anul 2017 este prezentată în 

Figura 4. 
Figura 4. Distribuirea actelor de corupție pe domenii de activitate în anul 2017 

 
Sursa: Raportul de activitate a Centrului Național Anticorupție pentru anul 2017, 

https://www.cna.md/lib.php?l=ro&idc=143&t=/Studii-si-analize/Rapoarte-de-activitate/&year=2018 

 

http://www.cna.md/doc.php?l=ro&idc=143&id=1479&t=/Studii-si-analize/Rapoarte-de-activitate/Raport-de-activitate-al-CNA-pe-anul-2016
http://www.cna.md/doc.php?l=ro&idc=143&id=1479&t=/Studii-si-analize/Rapoarte-de-activitate/Raport-de-activitate-al-CNA-pe-anul-2016
https://www.cna.md/doc.php?l=ro&idc=143&id=1823&t=/Studii-si-analize/Rapoarte-de-activitate/Raport-de-activitate-al-CNA-pe-anul-2017
https://www.cna.md/doc.php?l=ro&idc=143&id=1823&t=/Studii-si-analize/Rapoarte-de-activitate/Raport-de-activitate-al-CNA-pe-anul-2017
https://www.cna.md/lib.php?l=ro&idc=143&t=/Studii-si-analize/Rapoarte-de-activitate/&year=2018
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După cum se vede, cel mai mare număr al actelor de corupție și celor conexe corupției a fost 

depistat în domeniul justiției și organelor de drept (119 cazuri), care totuși este mai mic față de anul 

2016, când au fost descoperite 183 cazuri. 

Următorul după importanță ramâne sectorul privat - 115 cazuri în anul 2017 față de 110 în 

anul 2016.  

Numărul cazurilor de corupție în administrația locală s-a schimbat nesemnificativ: - 100 

cazuri în anul 2017 față de 102 în anul 2016.  

Situația similară este în sectorul securității bugetare și patrimoniului public -  96 cazuri în 

anul 2017 față de 98 în anul 2016.  

Numărul cazurilor depistate în medicină (30) și învățământ (16) este mai puțin seminifactiv, 

cu toate că este în creștere, respectiv, cu 6 și 4 cazuri. 

 

4. Manifestarea corupției transnaționale în Republica Moldova 

Corupția transnațională în Republica Moldova are următoarele aspecte: 

▪ încurajarea evaziunii fiscale, ceea ce se observă foarte bine, de exemplu, în domeniul 

exportului miezului de nucă 

În decembrie 2012 au fost descoperite unele scheme corupționale legate de exportul 

miezului de nucă din Republica Moldova. Pentru a „urgenta“ procedura, companiile au început să 

achite taxe suplimentare, care ajungeau la 4-5% din valoarea mărfii. La exportul unui TIR cu miez 

de nucă, evaluat la 120-130 mii de euro, „taxa“ ajungea la 5000 euro. Ulterior, şi Serviciul Fiscal de 

Stat a sporit numărul controalelor, iar la multe companii au fost instalate posturi fiscale. Totodată, 

inspectorii verificau şi persoanele care, conform actelor de achiziţie, au vândut unor firme mici nuci 

sau miez de nucă. Unele erau suspectate că ar fi implicate în scheme de obţinere ilegală a 

rambursării TVA de la stat. 

Prejudiciul provocat statului prin utilizarea acestor scheme a crescut semnificativ în ultimii 

ani. Dacă în 2010 statul a pierdut 380 000 lei în urma fraudelor comise la achiziţia şi exportul 

miezului de nucă, apoi în 2017 cifra a urcat la 42 de milioane lei, iar în zece luni ale acestui an s-a 

ajuns la 95 milioane lei. Totodată, au fost înregistrate cazuri când proprietarii unor firme vindeau 

miezul de nucă altor companii ca persoane fizice, pentru a se eschiva de la plata taxelor. 

▪ încurajarea participării în traficul internțional ilegal de mărfuri 

În noiembrie – decembrie 2015, angajații Serviciului Vamal (SV)  și Agenţiei Naţionale 

pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) au participat în schema fructelor poloneze importate pe 

teritoriul Republicii Moldova, după care reexportate în Belarus, în baza certificatelor fitosanitare şi 

de origine false, eliberate de ANSA şi SV. Scopul afacerii era asigurarea ocolirii embargoului 

impus de Rusia pentru merele din Polonia. Pentru fiecare TIR de mere sau pere moldo-poloneze 

reexportate era extorcatată suma de 2000 EUR pentru peste 2 mii de camioane, care au ajuns în 

Rusia. 

Cele descrise se desfășurau prin două scheme: 

» Conform primei scheme fructele poloneze erau importate pe teritoriul Republicii Moldova, 

după care erau reexportate în Belarus, cu certificate fitosanitare şi de origine false eliberate de 

ANSA şi SV. 

» Cea de a doua schemă asigura livrarea camioanelor direct din Polonia în Belarus, 

certificatele fitosanitare false eliberate de ANSA fiind trimise prin curierat poştal în Belarus. 

▪ coruperea funcționarilor publici în domeniul ocrotirii sănătății 

La 9 februarie 2018 CNA a reținut 20 de persoane  (12 angajaţi ai instituţiilor medicale din 

Chişinău, Cahul, Edineţ şi 8 reprezentanţi ai companiilor farmaceutice din Chişinău, fiind bănuite 

de corupere pasivă, activă şi abuz în serviciu în dosare ce vizează punerea în aplicare a unei 

scheme, care funcţiona în felul următor: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWnI3szZHcAhWNOSwKHWtHCWMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.gov.md%2F&usg=AOvVaw0_rVSduF9J5Mo-k0u1_PUC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWnI3szZHcAhWNOSwKHWtHCWMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.gov.md%2F&usg=AOvVaw0_rVSduF9J5Mo-k0u1_PUC
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» reprezentanţii companiilor farmaceutice convingeau anumiți medici din cadrul instituţiilor 

medico-sanitare, contra unor remunerări ilicite, să prescrie pacienţilor anumite medicamente, aflate 

în stocurile farmaciilor. 

» angajaţii instituţiilor medicale le prescriau pacienţilor aceste preparate şi unitatea 

farmaceutică, de unde pot fi cumpărate acestea. 

» angajaţilor medicali li se plăteau sistematic diferite sume de bani, bunuri, iar în unele cazuri 

erau sponsorizatea deplasările peste hotarele ţării. 

» agenţii de vânzări insistau ca medicii să recomande pacienţilor cumpărarea unui număr mai 

mare de medicamente pe motivul apropierii datei de expirare a termenului de valabilitate a 

preparatelor farmaceutice. 

» membri ai Consiliului pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii 

de asistenţă medicală au inclus sau menţinut în mod ilegal anumite produse farmaceutice în Lista 

medicamentelor compensate. 

» unii reprezentanţi ai Inspectoratului farmaceutic GPP şi Dispozitivelor Medicale din cadrul 

Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale au fost bănuiți de transmiterea companiilor 

farmaceutice informaţii cu privire la controalele inopinate, ce urmau a fi efectuate de către Agenţie, 

şi că le-ar fi dat asigurări că nu vor fi sancţionate chiar dacă vor fi depistate anumite încălcări. 

▪ contribuția la distrugerea fondului forestier al țării 

Până în prezent rămâne stringentă problema corupției în domeniul exploatării fondului 

forestier național, care potrivit agenţiei „Moldsilva”, ocupă 12,7% din teritoriul ţării (pentru 

comparaţie: în medie în Europa – 29%, în UE – 44%, în lume – 31%), în total 374,5 mii ha. 

Majoritatea terenurilor acoperite cu păduri – 87,2% - se află în proprietatea statului, restul 

terenurilor aparţin primăriilor – 12,2% şi persoanelor private – 0,6% (deşi această parte e 

nesemnificativă, ea creşte, triplîndu-se din 2005). Adică, de fapt, 99% din păduri sînt proprietate 

obştească.  

Deşi conform informaţiilor oficiale, suprafaţa totală a terenurilor acoperite cu păduri a 

crescut cu 18% (sau 59 mii ha) în 2014 comparativ cu 2005, volumul total al masei lemnoase 

recoltat în cadrul Agenţiei „Moldsilva” prin intermediul tuturor tăierilor silvice a crescut cu cca 

40% (de la 413,2 pînă la 588,1 mii m3). În acelaşi timp, ţara noastră exportă cea mai mare cotă de 

lemn brut din Europa (90% din materialele lemnoase exportate sînt neprelucrate). 

Experții au o explicație pentru acest paradox – accentul pus de autorități este unul economic, 

și nu ecologic. Ministrul Mediului declară deschis că hoţii fac legea în pădurile Moldovei, iar 

funcționarii corupți câștigă milioane de lei anual din lemnul tăiat ilegal. Potrivit datelor oficiale ale 

Agenției „Moldsilva”, în ultimii cinci ani, din păduri a fost recoltat un volum de masă lemnoasă ce 

depășește 2,6 milioane de metri cubi. Însă, în opinia unor experți, cifra reală poate fi de două ori 

mai mare. 

În iulie 2017 Procurorii și ofițerii anticorupție au descins la mai multe subdiviziuni ale 

Agenției Moldsilva. Perchezițiile au loc într-un dosar de corupţie, fiind vorba despre suspiciuni de 

tăieri și vânzări ilicite a lemnului. 

▪ contribuția la încălcarea normelor legale privind desfășurarea unor activități financiare 

În perioada anilor 2010-2014 corupția transnațională a contribuit la transformarea Republicii 

Moldova într-un centru internațional de spălare a banilor cu implicarea băncilor comerciale sistemic 

importante. 

Este elocvent faptul că în această perioadă a fost desfășurată una dintre cele mai importante 

scheme internaționale de spălare a banilor, numită „Laundromat", prin care 21 de miliarde de Dolari 

SUA din Rusia au fost spalate prin împrumuturi între companiile fantomă legalizate în bază 

corupțională prin ordine judecătorești semnate de judecători din Moldova. În conformitate cu 

schema detectată, considerată a fi destul de simplă, „debitorul" fantomă refuza să ramburseze 

împrumutul de „creditor fantomă". Ca urmare, companiile fictive off-shore au dat în judecată 

reciproc datorii fictive, iar judecătorii moldoveni au legalizat existența acestor datorii și au dispus 
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achitarea acestora prin hotărâri judecătorești. Unul dintre principalii bancheri din acest sistem a fost 

Moldindconbank. 

▪ crearea infrastructurii internaționale necesare legalizării mijloacelor provenite din corupție 

În lume există un numări relativ mare de jurisdicții, care oferă servicii de adăpositire și 

foloisre a mijloacelor bănești cu o proveniență dubioasă, inclusov din activitățile corupționale. 

Amploarea acestei probleme a fost demonstrată prin așa numitul „scandal Panama Papers”.  

Potrivit investigaţiei jurnalistice internaționale, peste 214 mii de societăţi offshore sunt 

implicate în operațiuni financiare, în mai mult de 200 de țări și teritorii.  

CNA s-a autosesizat în privinţa investigaţiei Panama Papers ca urmare a faptului că 22 de 

cetăţeni ai Republicii Moldova fac parte din lista beneficiarilor reali ai 214 mii de societăţi offshore, 

înregistrate în 21 de paradisuri fiscale. Astfel de companii sunt principalele instrumente folosite 

pentru spălare de bani, evaziune fiscală, mită și multe alte inginerii financiare.  

 

5. Concluzii 

Corupția transfrontalieră reprezintă o parte a procesului de globalizare a corupției, atrângând 

în schemele sale participanți din țări diferite, precum și reprezentanții unor entități economice și 

financiare internaționale. Reieșind din potențialul economic și financiar sporit, ea complică în mod 

substanțial lupta autorităților împotriva corupției, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Pe lângă 

eforturile depuse în interiorul țării este necesară fortificarea colaborării internaționale pentru 

combaterea acestei probleme. 
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Abstract 

Tax evasion is illegal deliberate avoidance of taxes payment by taxpayers. It is a form of economic crime that 

is denounced by non-payment in any form, in whole or in part, of taxes, duties and other amounts for the state budget, 

local budgets, state social insurance budget and special extrabudgetary funds by domestic or foreign individuals and 

legal entities. In other words, Tax evasion is a targeted action by a taxpayer that allows him to avoid or reduce his 

mandatory payments to the budget, made in the form of taxes, fees, duties and other payments. It can also be treated as 

a form of minimization of tax obligations by which a natural or legal person through active shares is removed from the 

taxpayer category and does not pay taxes. Tax evasion expressed in terms of illegal activities is a harmful phenomenon 

that undermines the stability of public finances and economic development of country. As a direct result, it leads to 

reduction in tax collection and, consequently, to possibility of incurring State expenditure for the exercise of its 

functions. As a result, the quality of public services and resolution of social, economic and financial problems suffer. 

Tax evasion forms important mutual links with the shadow economy and corruption, as well as capital outflow across 

the country. In addition, fundamentals of honest competition are being damaged, as firms that evade tax pay illegally 

gain additional competitive advantages over honest taxpayers. Carried out studies have shown that tax evasion has 

become a serious obstacle to European integration of Republic of Moldova. In 2014, the Association Agreement 

between European Union and Republic of Moldova was signed, in which the adjustment of fiscal and budgetary aspects 

was considered as an important factor for ensuring the compatibility between EU and RM. As a result, Republic of 

Moldova has assumed substantial obligations in the field of public finance management. In particular, Republic of 

Moldova committed itself to ensuring the continued development of multi-annual budget planning and alignment with 

EU good practices, as well as to take measures to combat tax fraud in the area of VAT and excise payments. On the 

other hand, the European integration process of Republic of Moldova is combined with permanent request for financial 

assistance to solve current budgetary problems and to finance various investment projects from different European 

institutions. At the same time, the process of level of indebtedness increasing of country, along with the deterioration of 

tax discipline and the amplification of tax evasion phenomenon, has been manifested since early 2000s. The latter has 

reached a magnitude fully comparable to lack of money in budgetary system. This process is determined by a number of 

factors, but the main ones are shadowy economy and systemic corruption. It is obvious that ones exposed seriously 

compromise the European integration process of Republic of Moldova and require a series of measures to combat tax 

evasion. The most important aspects of these will be reflected in this article. 

Key words: corruption, tax, tax burden, tax evasion, taxpayer, shadow economy 

JEL: H26, H39 

 

1. Introducere 

Evaziunea fiscală poate fi tratată ca sustragerea prin diferite mijloace de la impunerea sau de 

la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor 

locale, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale de către persoanele 

fizice și persoanele juridice autohtone sau străine, denumite în cuprinsul legii contribuabili. 

[Evaziunea…, n.d.]  

În funcţie de modul cum poate fi săvârşită, evaziunea fiscală cunoaşte două forme de 

manifestare [Legea nr. 241..., n.d.]:  

▪ evaziune legală (numită și licită, adică realizată la adăpostul legii); 

▪ evaziune frauduloasă (numită și ilicită sau frauduloasă). 

Evaziunea fiscală legală (licită), care în unele surse mai este numită evitare fiscală sau 

optimizare fiscală, constituie retragerea unei părţi din materia impozabilă, fără ca aceasta să fie 
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considerată contravenţie sau infracţiune. Ea se bazează pe cadrul normativ existent, fiind 

valorificate în mod inteligent inconsecvenţele, contradicţiile sau echivocităţiile prevederilor legale, 

în scopul reducerii sau evitării obligaţiilor legale către stat.  

Evaziunea fiscală frauduloasă este o evitare deliberată ilegală de plată a impozitelor de către 

contribuabili. Ea este exprimată prin neplata sub orice formă, integral sau parțial, a impozitelor, 

taxelor și a altor sume pentru bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și 

fondurile extrabugetare speciale, persoane fizice și juridice străine. În acest context, evaziunea 

fiscală este o acțiune intenționată a unui contribuabil prin asumarea ilegală a permisiunii să evite 

sau să reducă plățile obligatorii la buget, efectuate sub formă de impozite, taxe și alte plăți.  

De asemenea, aceasta poate fi tratată ca o formă de minimizare a obligațiilor fiscale prin 

care o persoană fizică sau juridică prin acțiuni active este scoasă din categoria contribuabililor și nu 

plătește impozite. Adică, este vorba de ascunderea materiei impozabile în mod ilegal, total sau 

parțial, de către contribuabili pentru a reduce sau elimina obligaţiile fiscale aferente.  

Evaziunea fiscală frauduloasă se prezintă sub următoarele forme [Legea nr. 241..., n.d.],  

[Forme..., n.d.], [Evaziunea…, n.d.]:  

a) evaziunea tradiţională (prin disimulare), care constă în sustragerea, parţială sau totală, de la 

plata obligaţiilor fiscale, fie prin întocmirea şi depunerea de documente incorecte, fie prin 

neîntocmirea documentelor cerute de legislaţia în vigoare. Această formă a evaziunii fiscale 

frauduloase presupune o serie de procedee, printre care: nedeclararea materiei impozabile, 

declararea de venituri impozabile inferioare celor reale, întocmirea unor declaraţii fiscale false sau 

neîntocmirea acestora; întocmirea unor declarații vamale false la importul sau exportul de mărfuri; 

reducerea intenţionată a încasărilor, în scopul reducerii TVA şi a profitului impozabil, prin încasări 

în numerar fără chitanţe şi vânzări fără factură; creşterea voită a cheltuielilor pentru a diminua 

profitul impozabil; producerea şi comercializarea de bunuri şi servicii în mod clandestin; 

modificarea nejustificată a prețurilor de aprovizionare și a cheltuielilor de transport, manipulare și 

depozitare; desfăşurarea unor activităţi profesionale recompensate în mod clandestin (la negru); 

diminuarea valorii moştenirilor primite şi a tranzacţiilor cu bunuri imobiliare etc.; 

b) evaziunea juridică, ce constă în a ascunde adevărata natură a unui organism sau a unui 

contract (de exemplu, când un contract de asociere este transformat, în mod ascuns, într-un contract 

de muncă, pentru ca beneficiarul acestuia să obţină anumite avantaje din calitatea de salariat, sau 

invers), pentru a scăpa de anumite consecinţe fiscale; 

c) evaziunea contabilă, ce constă în a crea impresia unei evidenţe contabile corecte, utilizând 

documente false, în scopul creşterii cheltuielilor, diminuării veniturilor, reducerii profitului 

impozabil şi, în consecinţă, a obligaţiilor fiscale datorate statului; executarea de registre de evidente 

duble: un exemplar real și altul fictiv; distrugerea voită a unor documente care pot ajuta la aflarea 

adevărului privnd livrările de mărfuri, prețurile practicate, comisioanele încasate sau plătite, etc.; 

întocmirea de documente de plată fictive; vânzările făcute fără factură, precum și emiterea de 

facturi fără vânzare efectivă, care ascund operațiunile reale supuse impozitării; falsificarea 

bilanțului, ca mijloc de fraudare a fiscului, care presupune o convenție între patron și contabilul șef, 

ei fiind astfel ținuți să răspundă solidar pentru fapta comisă; 

d) evaziunea prin evaluare, ce constă în diminuarea valorii stocurilor, supraestimarea 

amortismentelor şi provizioanelor, în scopul deplasării profitului în viitor. 

Evaziunea fiscală este o problemă importantă a sistemului finanțelor publice și a economiei 

Republicii Moldova în general, fiind în același timp un impediment al desfășurării procesului de 

integrare europeană a țării.  

 

2. Aspectele fiscale ale integrării europene a Republicii Moldova 

În anul 2014 a fost semnat Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica 

Moldova, în care corupția este reconoscută drept factor important la incompatibilității dintre statele 
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UE și RM. Drept urmare, Republica Moldova și-a asumat obligații substanțiale în domeniul 

managementului finanțelor publice. [Legea nr. 112..., n.d.] 

Însă, pentru a beneficia de stipulările acestui Acord, este necesar de a face un şir de ajustări 

sistemice, inclusiv în domeniul bugetar şi fiscal, adică este vorba de prevederile Titlului IV, 

respectiv, a Capitolelor 7 şi 8, care se referă, respectiv, la managementul finanţelor publice în 

domeniul politicii bugetare, controlului intern, inspecției financiare, auditului extern, precum și 

cooperarea legată de sistemele bugetare şi de contabilitate. [Acord..., n.d.] 

Republica Moldova s-a obligat să apropie legislaţia sa naţională de actele normative ale UE 

şi de instrumentele internaţionale. 

Părţile și-au asumat angajamentul să coopereze pentru a consolida buna guvernanţă în 

domeniul fiscal, în vederea îmbunătăţirii în continuare a relaţiilor economice, a comerţului, a 

investiţiilor şi a concurenţei loiale, precum și facilitării colectării veniturilor fiscale legale. 

De asemenea, părţile au convenit să coopereze în ceea ce priveşte îmbunătăţirea metodelor 

de combatere şi de prevenire a fraudelor fiscale, inclusiv cooperarea între organismele 

administrative relevante, precum şi asigurarea unei cooperări eficace cu instituţiile şi organismele 

relevante ale UE, în cazul controalelor, inspecţiilor şi auditurilor la faţa locului legate de gestiunea 

şi controlul fondurilor UE, conform normelor şi procedurilor relevante.   

La fel, este vorba de dezvoltarea şi consolidarea cooperării, care urmăreşte îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea regimului fiscal şi a administraţiei fiscale din Republica Moldova, inclusiv consolidarea 

capacităţii de colectare şi control, cu un accent deosebit pe procedurile de rambursare a taxei pe 

valoarea adăugată (TVA), pentru a evita acumularea arieratelor, pentru a asigura colectarea eficace 

a impozitelor şi pentru a consolida combaterea fraudei fiscale şi a evaziunii fiscale.  

Părţile s-au angajat să depună eforturi pentru a consolida cooperarea şi schimburile de 

experienţă în combaterea fraudei fiscale, în special a fraudei de tip carusel. 

În afară de cele menționate, este remarcabilă cooperarewa şi armonizarea politicilor în ceea 

ce priveşte contracararea şi combaterea fraudei şi a contrabandei cu produse supuse accizelor. 

Cooperarea include, printre altele, aproprierea treptată a ratelor accizelor la produse din tutun, în 

măsura posibilului, ţinând seama de constrângerile contextului regional, inclusiv printr-un dialog la 

nivel regional şi în conformitate cu Convenţia-cadru pentru controlul tutunului a Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii din 2003. 

Din textul documentului menționat mai reiese, că lupta împotriva fraudei și 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.  

În anul 2017 Guvernul RM a aprobat semnarea Acordului de împrumut dintre Republica 

Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinaciară și a Memorandumului de 

înțelegere. [Asistență..., n.d.]  

Asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova de către Uniunea Europeană prevedea 

suma de 100 mil. euro, dintre care 60 mil. urmau să fie acordate sub formă de împrumut, iar 40 mil. 

euro sub formă de grant. Această asistență urma să fie debursată în trei tranșe pentru anul 2018 în 

funcție de progresele înregistrate la implementarea prevederilor Memorandumului cu FMI și a 

condiționalităților convenite între Republica Moldova și Uniunea Europeană.  

Termenul de împrumut este de maximum 15 ani, iar rata dobânzii aplicate pentru fiecare 

tranșă depinde de costul la care va face împrumuturi Comisia Europeană pe piaţa financiară 

internaţională. 

Memoradumul de înțelegere conține 28 de condiționalități pe care Republica Moldova 

trebuie să le respecte, dintre care,  aspectele fiscale se conțin în următoarele domenii: 

▪ guvernarea sectorului public; 

▪ lupta împotriva corupției și spălării banilor; 

▪ guvernarea sectorului financiar. 
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În iulie 2018 Parlamentul European a cerut Comisiei Europene (executivul european) să 

suspende plata oricărei tranșe din asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro pentru 

Republica Moldova. Iar orice decizie privind plățile viitoare ar trebui să aibă loc numai după 

alegerile parlamentare planificate și cu condiția că acestea să aibă loc în conformitate cu standardele 

recunoscute la nivel internațional și să fie evaluate de către organisme internaționale specializate. 

 

3. Amploarea evaziunii fiscale în Republica Moldova 

De la începutul anilor 2000 până în prezent au fost făcute diferite estimări ale evaziunii 

fiscale în Republica Moldova. 

În anul 2015 Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a sesizat instituțiile de drept în 438 de cauze 

legate de evaziunea fiscală. Dintre acestea, au fost pornite dosare penale în 128 de cazuri, 

acumulându-se la bugetul public național peste 3 milioane lei. [Cebanu, 2016] În anul 2016 au fost 

întocmite 6710 procese verbale contravenţionale în sumă de 7,6 milioane lei. [Raport…, n.d.] Însă, 

această statistică, în opinia multor experți, pe de departe nu reflectă situaţia reală a evaziunii fiscale.  

Cele mai frecvente încălcări fiscale sunt: 

▪ practicarea activităţii economice fără înregistrare legală, 

▪ eschivarea celor înregistraţi legal de la prezentarea documentelor şi datelor ce atestă 

obligaţiunile fiscale faţă de buget, 

▪ tăinuirea veniturilor reale de la impozitare a celor înregistraţi legal, 

▪ neachitarea impozitelor deja stabilite. 

Concomitent se precizează că, de cele mai multe ori, evaziunile fiscale în mare măsură 

poartă un caracter internațional, când prin tranzacţii complexe banii sunt transferați peste hotarele 

țării. Cel mai recent caz de evaziune fiscală a fost făcută public în luna martie 2016, când a fost 

depistată o companie care activa deja de 10 ani ilegal, iar de 7 ani nu a mai plătit impozite.  

În anul 2017 autorităţile centrale ale Republicii Moldova au arătat că evaziunea are o 

pondere de 18-20% din PIB (puţin peste 25 miliarde lei). Însă, economistul Iurie Gotișan a declarat, 

că evaziunea fiscala are o pondere de o treime din PIB, echivalentul a 40 miliarde lei sau peste 2 

miliarde Euro. Este vorba de o sumă imensă care se traduce prin pierderi de cel puțin 10-15 miliarde 

de lei pentru bugetul de stat. [Expert…, n.d.]  

În anul 2014 un grup de experți din Centrul Analitic Independent Expert-Grup au efectuat 

un studiu al evaziunii fiscale prin prisma discrepanţei fiscale, adică a diferenţei dintre veniturile 

fiscale potenţiale şi cele real colectate de autorităţile responsabile.  

Acest indicator a avut tendința generală de creștere: dacă în anul 2006 ea a constituit circa 4 

miliarde lei, atunci în anul 2013 acest indicator a atins nivelul de 9 miliarde lei (sau aproximativ 9% 

din PIB). În cazul TVA tendința generală este aceeași. În anul 2007 discrepanța fiscală pe TVA a 

constituit circa un miliard lei, în anul 2010 ea a crescut până aproximativ 3,0 miliarde lei (4,18% 

din PIB), iar în anul 2013 ea a atins nivelul de circa 3,5 miliarde lei (sau aproximativ 3,5% din 

PIB). [Budianschi ș.a., 2014, p. 16]  

Studiile efectuate în anul 2018 au demonstrat, că discrepanța fiscală în anul 2016 a constituit 

7% din PIB, ceea ce a corespuns volumului de 9,5 miliarde lei. [Morkotirlo, 2014] 

Contrabanda cu tot felul de produse prin Transnistria, care este considerată gaura neagra a 

economiei moldovenești, fie produse de tutungerie, alcool sau alte mărfuri de larg consum, iar lasă 

bugetul fără venituri estimate la peste 1 miliard de lei. 

 

4. Cauzele evaziunii fiscale în Republica Moldova 

Cercetările efectuate de mulți experți permit evidențierea unui șir de factori contribuitori la 

evaziunea fiscală în Republica Moldova. 

Evaziunea fiscală are conotaţii care intră în sfera semantică a economiei subterane. Astfel, 

economia subterană în Republica Moldova înregistrează o creştere permanentă în ultimul deceniu. 

Conform datelor oficiale, prezentate de către Biroul Naţional de Statistică, ponderea economiei 
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subterane a sporit de la 20% în PIB în anul 2007, la 28% în anul 2013 și 30% în anul 2014. [Balan, 

2015] 

Însă, conform evaluărilor neoficiale (datelor ocupării în câmpul muncii, consumului energiei 

electrice, volumului lucrărilor de transport, precum şi după importul produselor petroliere şi 

alimentare), ponderea economiei subterane în Republica Moldova este mult mai mare, constituind 

circa o jumătate din PIB. [Balan, 2015] 

Numai practicarea muncii nedeclarate în anul 2010 a provocat o gaură în Bugetul 

Asigurărilor Sociale de Stat de aproximativ 2,1 mlrd. lei, în Bugetul de Stat - 1,6 mlrd. şi Fondurile 

Asigurării Obligatorii de Asistenţă Medicală - 1 mlrd. lei.  

Unii experţii au estimat că bugetul public naţional anual suferă pierderi fiscale de 

aproximativ 6 mlrd. lei. 

Un alt factor al evaziunii fiscale este considerată imitaţia, a cărei mecanism este următorul: 

un contribuabil, care observă că alţi contribuabili, evazionişti, nu au suportat costuri mari pentru 

comportamentul lor evazionist, va decide, la rândul său, să se comporte evazionist, în speranţa că 

lucrurile se vor întâmpla în mod similar şi pentru el. Aceste cauze fundamentale de generare a 

comportamentului evazionist, sunt direct proporţionale cu amploarea evaziunii fiscale: cu cât ele 

cresc, cu atât creşte şi evaziunea fiscală.  

Influența ultimului factor este amplificată prin diferite activități specifice ale autorităților 

centrale în domeniul fiscal.  

De exemplu, în anul 2016 Guvernul a aplicat un moratoriu de 6 luni  asupra controalelor în 

toate întreprinderile din Republica Moldova. Drept rezultat, a avut loc reducerea veniturilor 

bugetului de stat în vara anului 2016 cu 2066 mil. lei, ceea ce constituie aproape 8% din volumul 

bugetului. De asemenea, s-a majorat pe parcursul anului 2016 datoria aferentă serviciului fiscal de 

la un miliard de lei până la 1,7 miliarde lei, adică cu 70%. [Costandachi, 2017] 

La fel, evaziunea fiscală este încurajată de diferite forme de amnistiere fiscală.  

În anul 2007 în Republica Moldova a fost desfășurată prima amnistie fiscală în baza Legii 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 111 din  27.04.2007, în cadrul căreia au 

fost anulate datoriile fiscale ale companiilor, amenzile şi penalităţile în valoare de 4,4 miliarde de 

lei. Este vorba de toate datoriile reflectate în sistemele de evidenţă ale Serviciului fiscal de stat, ale 

Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Stat şi ale Casei Naţionale de Asigurări în Medicină 

conform situaţiei de la 1 ianuarie 2007 şi neachitate la 11 mai 2007. [Moldova..., n.d.] 

Argumentul în favoarea anulării datoriilor cu suspendarea controlului din perioadele 

anterioare a fost că mai multe active de producție, active economice sunt scoase din circuitul 

economic din cauza datoriilor istorice existente, urmată de confiscarea acestor active. Cu alte 

cuvinte, legea respectivă prevedea anularea tuturor arieratelor fiscale acumulate până în anul 2007, 

indiferent dacă s-ar fi putut colecta unele dintre acestea. 

În rezultat, Statul a avut doar pierderi în urma anulării datoriilor menționate. Întreprinderile 

de stat (care au creat o mare parte a acestor datorii) au continuat să genereze pierderi cauzate de 

ineficiență. Suma datoriilor în 2010, după un an de la anularea lor, constituia circa 1,2 mlrd. de lei. 

În decembrie 2016, autoritățile centrale ale Republicii Moldova și-au manifestat inițiativa 

privind liberalizarea capitalului și stimulentele fiscale care, în esență, au fost compuse din două 

componente de bază. Primul a fost acela de a liberaliza capitalul, iar a doua componentă se referea 

la anularea tuturor sancțiunilor fiscale ale persoanelor fizice și juridice în schimbul plății sumei 

datorate. [Notă..., n.d.]  

În esență, era vorba despre amnistia capitalului și amnistia cvasi-fiscală (se referea doar la 

sancțiuni fiscale, nu la datorie de bază). În opinia multor specialiști, această inițiativă putea să 

compromită statul de drept și procesul de combatere a corupției, să legalizeze spălarea banilor și 

evaziunea fiscală, să erodeze imaginea sectorului bancar și să-și întrerupă relațiile cu partenerii de 

dezvoltare, potrivit semnatarilor a declarației. [Legea privind..., n.d.]  
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În decembrie 2017, autoritățile centrale din Republica Moldova au înaintat o nouă inițiativă 

privind decriminalizarea activității economice, care prevede un șir de modificări ale legislației, între 

care - dacă persoana este supusă doar o singură dată răspunderii penale pentru săvârșirea 

infracțiunilor economice, dacă recuperează prejudiciul și plătește o amendă statului. Prin esență, 

este vorba de o formă transformată de amnistie fiscală, care poate stimula evaziunea fiscală. [ONG-

urile..., n.d.] 

În iulie 2018, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat desfășurarea așa-numitei „stimulări 

fiscale” în forma anulării amenzilor și penalităților de întârziere, în cazul achitării impozitelor și 

taxelor până la 20 decembrie 2018. Suma totală a datoriilor, ce urmează a fi anulate constituie 11,2 

miliarde lei, adică peste 20% din BPN și peste 7% din PIB-ul Republicii Moldova în 2017. [Mold-

Street ..., n.d.], [Operațiunea..., n.d.] 

Corupția este un catalizator al evaziunii fiscale. Pierderile anuale aduse Republicii Moldova 

de pe urma actelor de corupţie în anul 2016 s-au cifrat în intervalul 8%-13% din PIB sau de circa 

11,8-17,7 miliarde lei. [Budianschi, 2017], [Costul..., n.d.] Pierderile directe ale sistemului 

finanțelor publice (sau veniturile anuale respective ale persoanelor corupte) în anul 2016 au 

constituit 1,1%-2% din PIB sau 1,5 - 2,7 miliarde lei. Astfel, pierderile directe din cauza corupției 

au constituit 3,1% - 5,6% din Bugetul Public Național. [Budianschi, 2017] 

Luând în considerare, că valoarea achizițiilor în Republica Moldova în anul 2016 s-a cifrat 

la circa 7,5 miliarde lei, costurile estimate ale corupției în achizițiile publice s-au ridicat la 1,5 

miliarde lei. [Expert IDIS..., n.d.]  

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, în opinia expertului Gheorghe 

Costandachi, volumul corupției în perioada anilor 2009-2016 a atins aproximativ 28-30 miliarde de 

lei. [Costandachi, 2016]  

În martie 2016 prim-ministrul Pavel Filip a declarat despre problemele flagrante în cadrul 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și Politiei Economice legate de corupție și comportament 

abuziv. Ca urmare, a fost instituit un moratoriu de efectuare a controalelor fiscale. 

Către formele tipice de manifestare a corupţiei în sistemul de relaţii fiscale în ţările cu 

economia în tranziţie se referă [Bavin, 2011]:  

▪ primirea mitelor de către lucrătorii organelor fiscale, inclusiv remunerările cu caracter 

mascat, în schimbul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu; 

▪ acordarea unor avantaje ilegale anumitor agenţi economici în timpul pregătirii şi aprobării 

actelor normative sau deciziilor; 

▪ contribuirea la restituirea ilegală a TVA; 

▪ relaţiile  în afara serviciului ale organelor fiscale cu reprezentanţii agenţilor economici, care 

trec în consultaţii privind minimizarea plăţii impozitelor şi evaziunea fiscală, exprimarea 

solicitărilor către colegii de serviciu de a contribui sau favoriza un anumit agent economic; 

▪ activitatea lucrătorilor organelor fiscale în structurile de antreprenoriat, precum şi 

practicarea activității de antreprenoriat.  

Un factor important al amplificării evaziunii fiscale constituie activitatea în Republica 

Moldova a companiilor din zonele off-shore (sau paradisurilor fiscale) și implicarea lor în business-

ul agenților economici autohtoni în cadrul diferitor scheme de optimizare fiscală. De exemplu, în 

anul 2016 în atenția Centrului Național Anticorupție au fost 46 întreprinzători, care au creat în 

jurisdicțiile respective 76 companii. Republica Moldova pierde anual jumătate de miliard de lei din 

cauza evaziunii fiscale în urma tranzacţiilor efectuate de firme prin zone off-shore. Numai în anul 

2012 valoarea acestor schimburi comerciale a atins aproape 6 miliarde de lei, potrivit datelor Curţii 

de Conturi. [Zonele off-shore..., n.d.] 
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Adesea zonele off-shore sunt utilizate, de rând cu scopuri de evaziune fiscală, și pentru 

spălarea banilor. În anul 2010 revista „BusinessClass” a prezentat următoarele aspecte ale utilizării 

zonelor off-shore de către oamenii de afaceri din Republica Moldova [Ghilan, 2010]: 

▪ Transferul mijloacelor bănești în companiile off-shore prin compania intermediar. În 

Republica Moldova companiile cu existență de scurtă durată sunt dispuse să scoată banii din țară și 

să le transfere pe contul companiei off-shore. Costul serviciul – 3-5% din sumă prin comanda 

serviciilor virtuale. 

▪ Monopol. Piața din Republica Moldova este foarte îngustă. Multor participanți le este 

complicat să nu încalce legislația antimonopol. De aceea, unii businessmani prin intermediul 

companiilor offshore pot fi proprietari ai câtorva companii moldovenești, care activează în același 

domeniu. 

▪ Investițiile offshore. Adesea companiile offshore sunt folosite în calitate de mașini de spălat 

pentru legalizarea mijloacelor bănești. Oamenii de afaceri transferă banii peste hotare pe conturile 

companiilor offshore, iar peste un anumit timp în cazul existenței climatului favorabil restituie 

mijloacele bănești în Republica Moldova în forma investițiilor străine. 

▪ Spălarea mijloacelor bănești. Scheme pot exista destul de multe. De exemplu, compania din 

Republica Moldova creditează compania offshore cu o rată înaltă a dobânzii. Apoi, compania 

offshore restituie creditul companiei moldovenești. 

▪ Obținerea banilor în numerar. Cele mai complicate scheme ale businessmanilor din 

Republica Moldova cu utilizarea companiilor offshore se bazează pe primirea diferenței de prețuri 

plătite contragenților străini și obținerea banilor în numerar. 

Autorul Balan Aliona indică asupra altor cauze ale amplificării fenomenului de evaziune 

fiscală în Republica Moldova [Balan, 2015]:  

a) Povara fiscală. Atunci când presiunea fiscală este relativ înaltă, contribuabilul poate alege 

să se eschiveze de la plata impozitelor fie în totalitate (intrarea în economia subterană), fie în parte, 

practicând evaziunea fiscală deşi activitatea sa rămâne în economia oficială. 

b) Complexitatea şi instabilitatea reglementărilor fiscale. În acest context, în Strategia 

naţională de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 se afirmă: 

„Codul fiscal nu conţine prevederi care ar asigura un anumit nivel de stabilitate şi previzibilitate a 

legislaţiei: reguli pertinente care să reglementeze interpretarea legislaţiei fiscale, garanţii care ar 

asigura un anumit nivel de stabilitate fiscală (de ex: pentru o perioadă de 5-10 ani, în funcţie de 

volumul investiţiilor), principiul intrării concomitente în vigoare a amendamentelor la legislaţia 

fiscală şi vamală după o anumită perioadă de timp de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova şi principiul neretroactivităţii modificărilor la legislaţia fiscală.” 

c) Slăbiciunea administraţiei fiscale. Contribuabilul poate practica evaziunea fiscală şi în cazul 

în care sancţiunea pentru această faptă este mică sau probabilitatea de a fi identificat şi sancţionat 

este joasă. Neajunsul dotărilor în domeniul sistemelor informaţionale şi tehnicii de calcul 

performante din cadrul aparatului administrativ, organizarea haotică şi ineficientă, nu dau 

posibilitatea controlului şi prevenirii evaziunii fiscale. 

d) Facilităţile fiscale. Contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, se comportă, în 

continuare, în speranţa primirii de noi facilităţi, generând, astfel, un comportament menit să evite 

sarcina fiscală, deci să evazioneze fiscal. În Republica Moldova doar în 2013 suma totală a 

scutirilor şi facilităţilor fiscale acordate agenţilor economici la import a constituit circa 4 mlrd. lei, 

influenţând semnificativ încasările la bugetul de stat. 

SFS are propriile viziuni asupra cauzelor problemelor abordate [Acțiunile..., n.d.]: 

▪ Mobilitatea excesivă a cadrului legislativ și conexiunea incompletă în aplicarea 

transparenței în procesul decisional. Modificările legislației naționale în ansamblu sunt efectuate 

foarte frecvent, lăsând loc de interpretare a acesteia și suspiciuni în ceea ce privește promovarea 

unor interese de grup. 
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▪ Existența vulnerabilităților în procesul de prestare a serviciilor legate de contactul direct 

dintre funcționarul fiscal și contribuabil. În mod special, controalele de restituire TVA, gestionare 

de arierate și deservire a contribuabililor pot fi influențate de actele de corupție și conexe corupției. 

▪ Deficiențele la nivelul climatului de integritate instituțională legate de încălcarea regulilor 

de activitate profesională în mod etic, liberul de influențe necorespunzătoare și manifestările de 

corupție în contradicție cu respectarea interesului public de către unii colaboratori ai SFS, ceea ce 

impune actualizarea și ajustarea Codului de conduită al funcționarului fiscal la prevederile Legii 

integrității nr. 82 din 25 mai 2017 și desfășurarea permanentă a instruirilor aferente. 

▪ Corupția generată de evaziunea fiscală. Într-o societate, în care corupția are un caracter 

sistemic, pot fi create mai multe oportunități de mituire a funcționarilor publici de către 

reprezentanții sectorului privat. Controlul fiscal, este un instrument foarte expus atacurilor la 

integritate. Numărul mare de controale, poate favoriza sporirea incidentelor de corupție.  

 

5. Căile de combatere a evaziunii fiscale în Republica Moldova 

În decembrie 2016 au fost înăsprite pedepsele pentru evaziune fiscală. De exemplu: 

▪ mărimea unității convenționale (u.c.) utilizată pentru dimensionarea penalităților a fost 

mărită de la 20 la 50 de lei. 

▪ evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin 

eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în 

declaraţie a unor date denaturate a fost sancționată cu amendă de la 60 la 90 unități convenționale 

(u.c.). 

▪ încălcarea termenului stabilit de legislație pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată de 

către autoritatea cu atribuții de administrare fiscală în obligația căreia este restituirea TVA au fost 

sancționate cu amendă de la 60 la 300 u.c. aplicată persoanei cu funcție de răspundere (de la 3.000 

la 15.000 lei). 

▪ folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu într-un mod care contravine intereselor 

publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice, dacă fapta nu 

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii a fost sancționată cu amendă de la 30 la 90 u.c. (de 

la 1.500 la 4.500 lei). 

▪ Nedeclararea conflictului de interese de către persoana care activează în cadrul unei 

organizații publice în sensul Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor 

personale se va sancționa cu amendă maximă de până la 3000 de lei pentru persoanele fizice și cu 

amendă maximă de până la 9000 de lei pentru persoanele juridice.  

În opinia noastră, procesul de înăsprire a pedepselor pentru evaziune fiscală necesită 

continuare. 

De asemenea, pentru eficientizarea luptei împotriva fenomenului evaziunii fiscale pot fi 

întreprinse următoarele măsuri:  

▪ reducerea presiunii fiscale poate avea drept consecinţă reducerea fenomenului de evaziune 

fiscală; 

▪ dezicerea de practica amnistiilor fiscale. Este necesar de a evita orice practici de 

administrare fiscală, care conduc la încălcarea principiului de echitate fiscală și deteriorarea 

disciplinii fiscale; 

▪ desfășurarea deofșorizării economiei, care poate fi exprimată prin limitarea activității 

companiilor off-shore pe teritoriul țării și reglementarea mai dură a interacțiunii cu ele a 

contribuabililor din Republica Moldova; 

▪ continuarea activității de limitare a posibilităţilor de folosire a numerarului ca factor de 

existență a economiei tenebre; 

▪ continuarea implementării masive a tehnologiilor informaţionale, inclusiv perfecţionarea 

sistemului de estimare indirectă a veniturilor persoanelor fizice; 

http://www.fisc.md/CodulEtic.aspx
http://lex.justice.md/md/370852/
http://lex.justice.md/md/370852/
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▪ ridicarea nivelului de transparență a procesului decizional în activitatea SFS; 

▪ întărirea climatului de integritate și consolidarea capacităților instituționale prin 

promovarea programelor de instruire anticorupție a funcționarilor SFS; 

▪ perfecționarea monitorizării activității inspectorilor fiscali și implementarea măsurilor de 

întărire a disciplinei în rândul contribuabililor. 

 

6. Concluzii 

Evaziunea fiscală este o manifestare a comportamentului ilegal, în cele mai dese cazuri, dar 

și, în anumite cazuri, în limita legislației în vigoare, legat de neonorarea impozitelor, taxelor și altor 

plăți obligatorii față de sistemul finanțelor publice. Evaziunea fiscală exprimată prin activități 

ilegale este un fenomen dăunător care subminează stabilitatea finanțelor publice și dezvoltarea 

economică a țării. 

În același timp, evaziunea fiscală este un obstacol important în desfășurarea procesului de 

integrare europeană a Republicii Moldova. Prin semnarea Acordului de asociere, Republica 

Moldova s-a angajat să lupte împotriva corupției în colaborare cu Uniunea Europeană. Mai mult ca 

atât, Republica Moldova a solicitat asistență financiară pentru soluționarea problemelor bugetare. 

Însă, această luptă rămâne una neeficientă, evaziunea fiscală având proporții importante datorită 

unui șir de factori, cei mai importanți fiind, existența economiei tenebre și corupției. Evaziunea 

fiscală, în mare parte, are proveniență sistemică și, prin urmare, măsurile de combatere trebuie să 

poarte un caracter sistemic.  

Prin urmare, de rând cu măsurile directe de luptă împotriva evaziunii fiscale, trebuiesc 

întreprinse măsuri de combatere a economiei tenebre și a corupției. La fel, este importantă 

fortificarea culturii fiscale a populației și a agenților economici. De asemenea, pentru 

implementarea eficientă a politicilor anti-evaziune fiscală, este important de cunoscut pe lângă 

mărimea discrepanței fiscale, structura necolectărilor pe fiecare tip de impozit.  

 

Bibliografie 

1. Acord de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte 

din 27.06.2014 (Monitorul Oficial nr.185-199/442 din 18.07.2014) 

2. Acțiunile anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020, [Accesat la 4 septembrie 

2018], Disponibil: http://www.contabilsef.md/ro-ac-iunile-anticorup-ie-domeniul-fiscal-

pentru-anii-2018-2020-ru-en-53035/ 

3. Asistență macrofinanciară va asigura menținerea stabilității fiscal, [Accesat la 5 septembrie 

2018], Disponibil: https://monitorul.fisc.md/editorial/asistenta-macrofinanciara-va-asigura-

mentinerea-stabilitatii-fiscale.html 

4. Balan, Aliona (2015) Impactul evaziunii fiscale asupra economiei Republicii Moldova, 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/ASEM-2015-Vol-IV-30.pdf 

5. Budianschi, Dumitru; LUPUȘOR, Adrian; FALĂ, Alexandru; IURIE, Morcotîlo (2014) 

Discrepanța fiscală – o realitate invizibilă, Chișinău, octombrie 2014, Centrul Analitic 

Independent EXPERT-GRUP 

6. Cebanu, Olga (2016) Evaziunea fiscală în Moldova – câți bani a reușit să colecteze FISC-ul 

de la companiile certate cu legea, https://www.bizlaw.md/2016/05/17/evaziunea-fiscala-in-

moldova-cati-bani-a-reusit-sa-colecteze-fisc-ul-de-la-companiile-certate-cu-legea/ 

7. COSTANDACHI, Gheorghe (2016) Corupția – cancerul care duce la dispariția Republicii 

Moldova, [Accesat la 3 septembrie 2018], Disponibil: http://www.costandachi.eu/?p=2314 

8. Costandachi, Gheorghe (2017) Moratoriul asupra controalelor din 2016, [Accesat la 4 

septembrie 2018], Disponibil: http://www.costandachi.eu/?p=2494 

http://www.contabilsef.md/ro-ac-iunile-anticorup-ie-domeniul-fiscal-pentru-anii-2018-2020-ru-en-53035/
http://www.contabilsef.md/ro-ac-iunile-anticorup-ie-domeniul-fiscal-pentru-anii-2018-2020-ru-en-53035/
https://monitorul.fisc.md/editorial/asistenta-macrofinanciara-va-asigura-mentinerea-stabilitatii-fiscale.html
https://monitorul.fisc.md/editorial/asistenta-macrofinanciara-va-asigura-mentinerea-stabilitatii-fiscale.html
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/ASEM-2015-Vol-IV-30.pdf
https://www.bizlaw.md/2016/05/17/evaziunea-fiscala-in-moldova-cati-bani-a-reusit-sa-colecteze-fisc-ul-de-la-companiile-certate-cu-legea/
https://www.bizlaw.md/2016/05/17/evaziunea-fiscala-in-moldova-cati-bani-a-reusit-sa-colecteze-fisc-ul-de-la-companiile-certate-cu-legea/
http://www.costandachi.eu/?p=2314
http://www.costandachi.eu/?p=2314
http://www.costandachi.eu/?p=2314
http://www.costandachi.eu/?p=2494
http://www.costandachi.eu/?p=2494


 354 

9. Costul corupției în Republica Moldova și cine îl suportă, [Accesat la 3 septembrie 2018], 

Disponibil: http://agora.md/stiri/39230/costul-coruptiei-in-republica-moldova-si-cine-il-

suporta 

10. Evaziunea fiscală, [Accesat la 29 august 2018], Disponibil: 

http://www.dreptonline.ro/utile/evaziunea_fiscala.php 

11. Expert IDIS Viitorul: Estimativ costurile corupției în achizițiile publice din Moldova se 

ridică la 1,5 miliarde lei, [Accesat la 4 septembrie 2018], Disponibil: 

http://tv8.md/2017/11/01/expert-idis-viitorul-estimativ-costurile-coruptiei-in-achizitiile-

publice-din-moldova-se-ridica-la-15-miliarde-lei/ 

12. Expert: Republica Moldova, printre campionii din regiune la evaziunea fiscală, cu o 

pondere în PIB de 33%, [Accesat la 6 septembrie 2018], Disponibil: 

http://independent.md/expert-republica-moldova-printre-campionii-din-regiune-la-

evaziunea-fiscala-cu-o-pondere-pib-de-33/#.WwEWGUOsbIW 

13. Forme ale evaziunii fiscale, [Accesat la 30 august 2018], Disponibil: 

http://www.creeaza.com/legislatie/drept/FORME-ALE-EVAZIUNII-FISCALE845.php 

14. Lege Nr. 112 din  02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica 

Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (Publicată 18.07.2014 în Monitorul 

Oficial Nr. 185-199) 

15. Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, [Accesat 

la 3 septembrie 2018], Disponibil: 

http://www.beckshop.ro/fisiere/5687_fp_2441_evaziunea%20fiscala.extras.pdf 

16. Legea privind liberalizarea capitalului și amnistia fiscală este considerată nocivă de către 

CNA, [Accesat la 30 august 2018], Disponibil: https://anticoruptie.md/ro/stiri/legea-privind-

liberalizarea-capitalului-si-amnistia-fiscala-este-considerata-nociva-de-catre-cna 

17. Moldova: amnistie fiscală de patru miliarde de lei, [Accesat la 28 august 2018], Disponibil: 

http://www.interlic.md/2007-08-09/2049-2049.html 

18. Mold-Street: Revoluția fiscală vine în beneficiul companiilor cu restanțe enorme la Bugetul 

Public Național, [Accesat la 30 august 2018], Disponibil: http://agora.md/stiri/48057/mold-

street-revolutia-fiscala-vine-in-beneficiul-companiilor-cu-restante-enorme-la-bugetul-

public-national 

19. Notă de poziție pe marginea inițiativei legislative privind amnistia fiscală și de capital, 

[Accesat la 5 septembrie 2018], http://www.e-democracy.md/files/pr/2016-12-19-nota-

amnistia-fiscala.pdf 

20. ONG-urile cer retragerea proiectului privind „decriminalizarea infracţiunilor economice”: 

Scapă de răspundere penală „băieţii şmecheri”, subminează lupta anticorupţie şi nu poate 

fi promovat, [Accesat la 5 septembrie 2018], Disponibil: 

http://www.jurnal.md/ro/politic/2017/12/14/ong-urile-cer-retragerea-proiectului-privind-

decriminalizarea-infractiunilor-economice-scapa-de-raspundere-penala-baietii-smecheri-

submineaza-lupta-anticoruptie-si-nu-poate-fi-promovat/ 

21. Operațiunea „revoluția fiscală” va șterge 11 miliarde lei, datorii ale contribuabililor rău-

platnici, [Accesat la 5 septembrie 2018], Disponibil: https://www.mold-

street.com/?go=news&n=7770 

22. Raport de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pe anul 2016, [Accesat la 4 septembrie 

2018], Disponibil: http://www.sfs.md 

23. Zonele off-shore. Care va fi soarta lor?, [Accesat la 4 septembrie 2018], Disponibil: 

http://www.moldova.org/zonele-off-shore-care-va-fi-soarta-lor-233653-rom/ 

24. МОРКОТЫЛО, Юрий (2018) Ненаблюдаемая экономика и коррупция: связи и 

последствия, [Accesat la 4 septembrie 2018], Disponibil: 

http://agora.md/stiri/39230/costul-coruptiei-in-republica-moldova-si-cine-il-suporta
http://agora.md/stiri/39230/costul-coruptiei-in-republica-moldova-si-cine-il-suporta
http://www.dreptonline.ro/utile/evaziunea_fiscala.php
http://tv8.md/2017/11/01/expert-idis-viitorul-estimativ-costurile-coruptiei-in-achizitiile-publice-din-moldova-se-ridica-la-15-miliarde-lei/
http://tv8.md/2017/11/01/expert-idis-viitorul-estimativ-costurile-coruptiei-in-achizitiile-publice-din-moldova-se-ridica-la-15-miliarde-lei/
http://independent.md/expert-republica-moldova-printre-campionii-din-regiune-la-evaziunea-fiscala-cu-o-pondere-pib-de-33/#.WwEWGUOsbIW
http://independent.md/expert-republica-moldova-printre-campionii-din-regiune-la-evaziunea-fiscala-cu-o-pondere-pib-de-33/#.WwEWGUOsbIW
http://www.creeaza.com/legislatie/drept/FORME-ALE-EVAZIUNII-FISCALE845.php
http://www.beckshop.ro/fisiere/5687_fp_2441_evaziunea%20fiscala.extras.pdf
https://anticoruptie.md/ro/stiri/legea-privind-liberalizarea-capitalului-si-amnistia-fiscala-este-considerata-nociva-de-catre-cna
https://anticoruptie.md/ro/stiri/legea-privind-liberalizarea-capitalului-si-amnistia-fiscala-este-considerata-nociva-de-catre-cna
http://www.interlic.md/2007-08-09/2049-2049.html
http://www.interlic.md/2007-08-09/2049-2049.html
http://agora.md/stiri/48057/mold-street-revolutia-fiscala-vine-in-beneficiul-companiilor-cu-restante-enorme-la-bugetul-public-national
http://agora.md/stiri/48057/mold-street-revolutia-fiscala-vine-in-beneficiul-companiilor-cu-restante-enorme-la-bugetul-public-national
http://agora.md/stiri/48057/mold-street-revolutia-fiscala-vine-in-beneficiul-companiilor-cu-restante-enorme-la-bugetul-public-national
http://www.e-democracy.md/files/pr/2016-12-19-nota-amnistia-fiscala.pdf
http://www.e-democracy.md/files/pr/2016-12-19-nota-amnistia-fiscala.pdf
http://beta.jurnal.md/ro/politic/2017/12/14/ong-urile-cer-retragerea-proiectului-privind-decriminalizarea-infractiunilor-economice-scapa-de-raspundere-penala-baietii-smecheri-submineaza-lupta-anticoruptie-si-nu-poate-fi-promovat/
http://beta.jurnal.md/ro/politic/2017/12/14/ong-urile-cer-retragerea-proiectului-privind-decriminalizarea-infractiunilor-economice-scapa-de-raspundere-penala-baietii-smecheri-submineaza-lupta-anticoruptie-si-nu-poate-fi-promovat/
http://beta.jurnal.md/ro/politic/2017/12/14/ong-urile-cer-retragerea-proiectului-privind-decriminalizarea-infractiunilor-economice-scapa-de-raspundere-penala-baietii-smecheri-submineaza-lupta-anticoruptie-si-nu-poate-fi-promovat/
http://www.jurnal.md/ro/politic/2017/12/14/ong-urile-cer-retragerea-proiectului-privind-decriminalizarea-infractiunilor-economice-scapa-de-raspundere-penala-baietii-smecheri-submineaza-lupta-anticoruptie-si-nu-poate-fi-promovat/
http://www.jurnal.md/ro/politic/2017/12/14/ong-urile-cer-retragerea-proiectului-privind-decriminalizarea-infractiunilor-economice-scapa-de-raspundere-penala-baietii-smecheri-submineaza-lupta-anticoruptie-si-nu-poate-fi-promovat/
http://www.jurnal.md/ro/politic/2017/12/14/ong-urile-cer-retragerea-proiectului-privind-decriminalizarea-infractiunilor-economice-scapa-de-raspundere-penala-baietii-smecheri-submineaza-lupta-anticoruptie-si-nu-poate-fi-promovat/
https://www.mold-street.com/?go=news&n=7770
https://www.mold-street.com/?go=news&n=7770
http://www.sfs.md/
http://www.moldova.org/zonele-off-shore-care-va-fi-soarta-lor-233653-rom/


 355 

http://lapunct.md/ru/2018/07/05/nenabljudaemaja-jekonomika-i-korrupcija-svjazi-i-

posledstvija/ 

25. БАВИН, В. В. (2011) Анализ коррупции в системе налоговых отношений в Украине, 

[Accesat la 3 septembrie 2018], Disponibil: 

http://www.econindustry.org/arhiv/html/2011/st_54_05.pdf 

26. БУДИЯНСКИЙ, Думитру (2017) Коррупционные издержки в Республике Молдова и 

кто их несет, [Accesat la 30 august 2018], Disponibil: 

http://lapunct.md/ru/2017/11/17/korrupcionnye-izderzhki-v-respublike/ 

27. ГИЛАН, Андрей (2010) Где отдыхают молдавские капиталы? Да, офшор его 

знает…, http://www.businessclass.md 

28. Оффшорные фирмы молдавских бизнесменов попали в поле зрения НЦБК, [Accesat la 4 

septembrie 2018], Disponibil: https://ava.md/2016/06/18/offshornye-firmy-moldavskih-

biznesmenov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lapunct.md/ru/2018/07/05/nenabljudaemaja-jekonomika-i-korrupcija-svjazi-i-posledstvija/
http://lapunct.md/ru/2018/07/05/nenabljudaemaja-jekonomika-i-korrupcija-svjazi-i-posledstvija/
http://www.econindustry.org/arhiv/html/2011/st_54_05.pdf
http://lapunct.md/ru/2017/11/17/korrupcionnye-izderzhki-v-respublike/
http://www.businessclass.md/
https://ava.md/2016/06/18/offshornye-firmy-moldavskih-biznesmenov/
https://ava.md/2016/06/18/offshornye-firmy-moldavskih-biznesmenov/


 356 

SOME ASPECTS REGARDING THE PUBLIC HEALTH SYSTEM 

PERSPECTIVES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

UNELE ASPECTE PRIVIND PERSPECTIVELE SISTEMULUI SĂNĂTĂȚII PUBLICE ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

Svetlana MIHĂILĂ1 

Ludmila FRUMUȘACHI2 

Nelea CHIRILOV3 

 
Abstract 

The health system of the Republic of Moldova is a part of the social sphere aimed to assure the health of the 

whole society and of every citizen as well as the prolongation of the longevity of human life. Health care is a system of 

state institutions, regulations and policies aimed to assure the health of the general population and individuals in 

particular. Healthcare is an indispensable element of medical services and, with the passage of time, has become a 

component of cost-effective services, giving it quality and effectiveness, which condition the analysis of competitive 

market-specific elements in order to make it more efficient.  

Through the research, the authors have proposed to highlight the problems of the healthcare system. At the 

same time, a comprehensive analysis of the specialized literature has been carried out and the most important norms 

and sources underlying the regulation of the health system have been established. In this context, the health levels and 

indicators of health-quality-performance evaluation have been established, as well as the meaning of program in the 

health system and the components of the “Public Health and Health Services Program”. The results of the research 

highlight the real situation of the health system in the Republic of Moldova. 

Key words: public health, public healthcare institutions, medical services, national programs, performance, 

public funds, mandatory health insurance 

JEL: G20, I1 

 

1. Introducere 

Economia modernă privește sănătatea ca un domeniu al serviciilor rentabile determinându-i 

acestuia calitate și eficacitate. Aceasta a făcut ca orientarea generală în domeniul asigurării sănătății 

să urmărească introducerea elementelor concurențiale, specifice unei economii de piață, în scopul 

„rentabilizării” acesteia [24,p.109]. 

În lumea de astăzi, în care orice societate este obligată să-și raționalizeze și să-și evalueze 

fiecare activitate, serviciile de asigurare a sănătății sunt și ele nevoi-te a-și modela cerințele și 

activitățile în funcție de posibilitățile economice de care dispun, în virtutea principiului eficacității. 

Sănătatea este un domeniu mare consumator de resurse în care rezultatele se concretizează 

pe termen lung. Pe de altă parte, în lume există o varietate de sisteme de sănătate, dar nici unul nu 

este perfect și nu poate fi considerat un model. În ultimele decenii sistemele de sănătate au fost, în 

general, marcate de creșterea accentuată a costurilor, care nu s-a însoțit în aceeași măsură de 

îmbunătățirea rezultatelor în starea de sănătate [8, p.3]. 

Republica Moldova(RM), ca și majoritatea țărilor din regiune, se confruntă cu diferite 

provocări: odată cu agravarea presiunilor economice și creșterea costurilor serviciilor de sănătate, 

sporește riscul excluziunii sociale și deseori, anume cei care au cele mai mari nevoi de asistență 

medicală sunt cei mai marginalizați. În perspectivă, cheia succesului ar putea fi schimbarea 

mentalității factorilor de decizie, prestatorilor de servicii și membrilor societății, astfel încât 

serviciile de sănătate să nu mai fie percepute drept simple acțiuni de tratament al maladiilor, ci un 

mecanism care să plaseze accentul spre promovarea sănătății și a bunăstării [11]. 
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2. Motivația și importanța cercetării 

Studiul se bazează pe cercetarea fundamentală și este menit să conducă la descoperirea unor 

noi aspecte ale esenței roluluiși perspectivelor sistemului sănătății publice în Republica Moldova. 

La nivel național, tratarea problemelor cu referire la tendințele actuale în sistemul sănătății din RM 

au fost abordate în cadrul diverselor Conferințe Științifice Internaționale [aprilie 2016, martie 2017, 

2018, ASEM] cât și proiecte ce țin de reforma contabilității de pe lângă Ministerul Finanțelor. 

Problemele ce țin de sistemul sănătății în Republica Moldova, deoarece suntem la o etapă de 

tranziție, sunt vaste și importante. Spre exemplu, implicarea și rolul puternic al statului, ceea ce nu 

este specific pentru țările cu economie de piață dezvoltată; lipsa sistemului eficient de recalificare și 

de dezvoltarea continuă a cadrelor în domeniu; cadrul metodologic slab dezvoltat; lipsa standardelor 

naționale în sistemul sănătății; lipsa mecanismului eficient de control și supraveghere a activității în 

sistemul sănătății; corupția etc. 

Multe dintre acestea probleme rămân insuficient dezbătute, necesitând aprofundări, 

precizări, argumente, completări și actualizări prin adaptare la conjunctura actuală. 

Cercetarea noastră se rezumă la unele aspecte privind perspectivele sistemului sănătății în 

Republica Moldova, reprezentând o investigare destul de complexă, care nu poate elucida, într-un 

singur articol, toate aspectele privind domeniul abordat, ci, dimpotrivă, valoarea sa este dată de 

capacitatea de a genera noi întrebări în căutare de răspunsuri.  

 

3. Rezultate și discuții 

Analizând literatura de specialitate, atât străină cât și autohtonă, am constatat că aria de 

cunoaștere a studiului dat este vastă, ceea ce ne permite de a efectua aprecieri și interpretări, datorită 

cărora se poate influența la îmbunătățirea domeniul de cercetare ales. 

Sistemul sănătății  actual din punct de vedere al managementului sanitar a fost cercetat de 

către savanți din străinătate și autohtoni. Dintre savanții autohtoni fac parte Damașcan Gh. [6,p.10], 

Ciocanu M. [3,p.7], Malanciuc I.[14, p.3], Buga M.[1, p. 35], Golovin B.[9, p.7], Gulian M. [10, 

p.19]. 

Totodată sistemul sănătății din punct de vedere al finanțării a fost studiat de Cobzari L. [4], 

Moroi T.[15, p.15], Copăceanu C.[5, p.20], Miron O.[16, p.8]. 

Cercetătorii autohtoni Petroaia A., Zubcova E. au analizat gradul de transparență al 

gestionării finanțelor provenite din diverse surse [20, p.106], iar profesorii ruși Vahrusina М. А. 

Malinovscaia N. [26, p.67] , Ușacov А., [27, p. 11-15] în lucrările sale au analizat particularitățile 

serviciilor medicale din Federația Rusă, clasificarea acestora și reflectarea în contabilitate. 

Economiștii din România, Puțan A.[21, p.12 ], Furtunescu L. [8, p.3], Oprea L. și Gavrilovici C.[18, 

p.111], cât și Oros O. [19, p.14], o atenție deosebită au acordat studiului aprofundat ceține de 

atingerea performanței financiare a unităților spitalicești publice prin intermediul controlului de 

gestiune, câtși creșterii performanței sistemului informațional financiar-contabil în sistemul 

sănătății. 

La nivel național, se consideră mai importante următoarele norme și surse care stau la baza 

reglementării sistemului de sănătate: 

▪ Legea nr.264-XV din 26.06.2003 „Cu privire la implementarea asigurărilor obligatorii de 

asistență medicală și la constituirea fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală pe anul 

2003”, În:Monitorul oficial al Republicii Moldova, 01.07.2003, nr.134; 

▪ Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII. din 28 martie 1995, În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova din 28 martie 1995, nr.34; 

▪ Legea nr. 1585–XIII cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală din 27 februarie 

1998,În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 30.04.1998, nr. 38-39; 

▪ Hotărârea Guvernului nr.1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea Programului Unic al 

asigurării obligatorii de asistență medicală,În: Monitorul oficial al Republicii Moldova din 

21.12.2007,  nr. 198-202; 
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▪ Legea nr.285 din 16.12.2016 cu privire la fondurilor asigurării obligatorii de asistență 

medicală pe anul 2017, În: Monitorul oficial al Republicii Moldova din 27.12.2016,  nr. 472-477.  

Pentru că, sănătatea fiecărui individformează sănătatea întregii societăți,există proiecte la diverse 

nivele de sănătate publică, începând cu sănătatea individuală și sănătatea grupurilor sociale sau 

etnice mici, și terminând cu sănătatea unei unități administrativ-teritoriale și sănătatea societății în 

întregime.  

Astfel, putem deosebi  următoarele niveluri ale sănătății [24, p.109]:  

▪ sănătatea individuală, care reprezintă  rezultatul interacțiunii optimale dintre dotația 

biologică, genetică a omului și condițiile mediului sau de viață și de activitate naturală și 

socială.Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește sănătatea individuală ca: „o stare de 

bine, completă din punct de vedere fizic, mintal și social și nu numai absența bolii sau a 

infirmității”; 

▪ sănătatea grupurilor sociale sau etnice mici; 

▪ sănătatea populației unei unități administrativ-teritoriale, ar putea fi definită ca fiind o 

sinteză a sănătății individuale apreciată într-o viziune sistemică în cadrul unei unități administrativ-

teritoriale; 

▪ sănătatea publicăa societății, a populației în întregime, reprezintă ansamblul cunoștințelor, 

deprinderilor și atitudinilor populației orientate spre menținerea și îmbunătățirea ei. 

Prin intermediul proiectelor de sănătate publică se asigură schimbul de experiență și 

cooperare în planificarea și implementarea reformelor aferente sistemului de sănătate la nivel 

național și regional, inclusiv prin dezvoltarea relațiilor de colaborare cu structuri similare din alte 

state și cu organizații internaționale interesate în domeniul sănătății, ceea ce ne ajută să găsim 

soluții inovative pentru problemele de sănătate a societății noastre.  

Primele elemente de sănătate publică, expresie a nevoii sociale de a proteja comunitatea 

umană împotriva bolilor, incapacității de muncă sau decesului prematur, apar odată cu civilizațiile 

din Egiptul, China, Grecia și Roma Antică. 

În acest context, trebuie abordată problema factorilor determinanți ai sănătății, care 

acționează sinergic. Un prim exemplu de fundamentare a unei strategii de sănătate pe un model, 

care să recunoască influența majoră asupra sănătății și a altor factori în afară de serviciile medicale, 

a apărut în 1974, în documentul „O nouă perspectivă asupra sănătății canadienilor”, cunoscut ca 

raportul Lalonde (conform numelui ministrului canadian al sănătății din acea vreme). Modelul 

conceptual susținut de acest raport de referință a propus clasificarea determinanților sănătății în 

patru categorii: comportamente, mediu, biologie umană și îngrijirea sănătății [22, p.32]. 

Sistemul de sănătate al Republicii Moldova este parte componentă a sferei sociale care are 

ca scop asigurarea sănătății întregii societăți și a fiecărui cetățean în parte precum și prelungirea 

longevității vieții omului. Acesta este un sistem compus care include în sine toate instituțiile și 

întreprinderile medicale, personalul medical, serviciile suplimentare și de întreținere, informația 

necesară, tehnologiile medicale și informaționale, cercetarea științifică în acest domeniu precum și 

cel mai important component – omul cu sănătatea lui individuală care trebuie să fie primul și cel 

mai important protejator și promovator al sănătății proprii. 

Reforma finanțării sistemului de sănătate din Republica Moldova s-a lansat la începutul 

anului 2004 cu introducerea asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM). De atunci, 

AOAM a devenit un mecanism durabil de finanțare, care a îmbunătățit eficiența tehnică și cea 

alocativă a sistemului, cât și nivelul general de transparență. 

Ministerul Sănătății abordează provocări majore din sectorul sănătății și promovează 

principiul „sănătate în toate politicile” prin colaborarea multi - și intersectorială, acesta fiind 

responsabil de coordonarea activităților de sănătate publică atât în cadrul sectorului, cât și dincolo 

de acesta. 

Implementarea strategiei de dezvoltare continuă a calității serviciilor medicale constituie o 

componentă importantă a proceselor de renovare a sistemului de sănătate. Aplicarea în practică a 
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asigurărilor obligatorii de asistență medicală produce schimbări esențiale în gestionarea instituțiilor 

medico-sanitare publice. În noile condiții de activitate, instituțiilemedicale sunt motivate să-și 

organizeze structuri de gestionare a calității, de prevenire ariscurilor medicale și de ajustare a 

practicilor curente la standardele medicinii bazate pe dovezi. 

Republica Moldova a promovat reforme fundamentale în sistemul medical, cu scopul de 

obținere a performanțelor în acest sistem. Reformele s-au bazat pe principii noi de finanțare și 

organizare a asistenței medicale primare și secundare, cu debutul dezvoltării medicinii private etc. 

Performanța reflectă gradul de îndeplinire a următoarelor trei obiective, care reprezintă 

obiectivele generale ale oricărui sistem de sănătate: 

▪ libertatea de a alege (libertatea consumatorului, satisfacția clienților); 

▪ utilizarea eficientă a resurselor și controlul costurilor; 

▪ accesul universal și echitabil la un pachet rezonabil de servicii.  

Evaluarea performanței sistemelor de sănătate constituie o mare provocare, iar obiectivele 

sistemului de sănătate se bazează pe nevoile populației deservite, iar resursele investite și activitățile 

desfășurate în sistemul de sănătate servesc pentru atingerea obiectivelor. Indicatoriiutilizați pentru 

evaluarea calității-performanței sistemelor de sănătate sunt ilustrați în figura 1. 

Scopul fundamental al reformelor serviciilor de sănătate este creșterea speranței de viață și 

satisfacerea continuă a beneficiarilor serviciilor medicale [7, p.755]. Iar obiectivele politicii 

sănătății pentru realizarea acestui scop includ: 

▪ sporirea accesului populației la servicii medicale calitative și eficiente; 

▪ asigurarea echității în distribuția efortului financiar pentru achitarea serviciilor medicale; 

▪ acoperirea universală a populației cu servicii medicale de bază; 

▪ îmbunătățirea calității serviciilor medicale și acordarea acestora în funcție de necesități; 

▪ schimbarea statutului furnizorilor de servicii medicale și separarea funcțiilor de procurare și 

de prestare a acestor servicii. 
Figura 1. Indicatorii evaluării calității-performanței sistemelor de sănătate 
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Sursa: Elaborat de autori în baza [8,p. 129] 
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Întru realizarea scopurilor principale  în  domeniul sănătății, Ministerul Sănătățiieste abilitat 

de a implementa  programe în domeniul respectiv. „Programul” conformHotărârii Guvernului cu 

privire la aprobareaMetodologiei de elaborare a programelorde dezvoltare strategică ale autorităților 

administrației publice centrale[13], acoperă un domeniu de activitate al autorității și include un 

ansamblu de obiective și acțiuni ce pot fi realizate la nivel sectorial doar cu implicarea mai multor 

instituții și în parteneriat cu organizațiile nonguvernamentale. 

Conform Cadrului metodologic pentru evaluarea proiectelor și programelor de cercetare-

dezvoltare în Republica Moldova, program, este un set de instrumente financiare, soluții 

organizaționaleși resurse umane mobilizate pentru a atinge un obiectiv clar formulat sau un set de 

obiective într-un termen dat [2]. 

În opinia savantuluiFurtunescu F., program, este un ansamblu de resurse alocate și utilizate 

pentru a furniza unei populații definite servicii organizate într-o manieră coerentă în timp și spațiu, 

în vederea atingerii obiective determinate, legate de o problemă specifică de sănătate [8, p.61] 

Astfel, un program se caracterizează prin [8,p.62]: 

▪ problema sau problemele și clientela căreia i se adresează; 

▪ obiective stabilite în scopul de a diminua intensitatea sau frecvența problemei / problemelor; 

▪ proiectele, intervențiile sau serviciile cerute sau realizate; 

▪ resursele umane, materiale și financiare puse la contribuție; 

▪ legăturile care se stabilesc cu alte programe; 

▪ indicatorii de performanțăplanificați.  

Problemele cheie, cu care se confruntă sistemul sănătățiiși care urmează a fi soluționate de 

programul „Sănătatea publică și servicii medicale” sunt următoarele:  

▪ acoperirea insuficientă a populației cu sistemul de asigurări obligatorii de asistență 

medicală; 

▪ incidența înaltă a bolilor cronice non transmisibile, creșterea incidenței maladiilor mintale și 

insuficiența măsurilor de prevenire a acestora; 

▪ situația nefavorabilă cu privire la maladiile infecțioase și parazitare, incidența înaltă prin 

HIV/SIDA, ITS, Tb, etc.; 

▪ acces inechitabil la serviciile asistenței medicale primare și specializate de calitate; 

▪ eficiență scăzută a prestatorilor de asistență medicală specializată și dublarea serviciilor; 

▪ condiții deplorabile a infrastructurii instituțiilor medicale și echipament medical depășit; 

▪ motivare joasă a prestatorilor de servicii medicale; 

▪ exodul specialiștilor și distribuirea neuniformă a cadrelor medicale. 

Astfel, la baza elaborarea programelor naționale de sănătate sunt  următoarele obiective:  

▪ rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate în conformitate cu strategia națională de 

sănătate; 

▪ utilizarea eficientă a resurselor alocate pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor 

aprobați; 

▪ fundamentarea programelor pe nevoile populației, evidențiate din date obiective; 

▪ asigurarea concordanței cu politicile, strategiile și recomandările instituțiilor și organizațiilor 

internaționale în domeniu. 

Conform actelor legislative și normative în vigoare, CNAM [13], este o organizație de stat 

autonomă, de nivel național, care organizează, desfășoară și dirijează procesul de AOAM, cu 

aplicarea procedeelor și mecanismelor legale pentru formarea fondurilor financiare și verifică 

executarea programelor de cheltuieli ale fondurilor AOAM. 

În acest context conform anexei nr.1.2 la Legea fondurilor AOAM pe anul 2017[17], 

mijloacele financiare, indiferent de sursa de achitare, se acumulează la contul unic al CNAM, fiind 

ulterior repartizate conform normativelor legale în următoarele fonduri: 



 361 

1) fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază); 

2) fondul de rezervă al AOAM; 

3) fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire); 

4) fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale; 

5) fondul de administrare a sistemului de AOAM. 

În continuare vom prezenta în tabelul 1 raportul privind executarea fondurilor asigurării 

obligatorii de asistență medicală (AOAM) pe cheltuieli pe anul 2017. 
Tabelul 1. Raport privind executarea fondurilor AOAM pe cheltuieli pe anul 2017 

Denumirea indicatorilor Aprobat 

pe an, 

mil lei 

Precizat 

pe an, 

mil lei 

Executat, 

mil lei 

Abaterea 

(+,-), 

executat față de 

precizat 

Raportul (%), 

executat față 

de precizat 

1 2 3 4 5 6 

1. Fondul pentru achitarea 

serviciilor medicale curente 

(fondul de bază) 

6 054 911,5 6170311,5 6162918,7 -7392,8 99,9 

2. Fondul de rezervă al 

AOAM 

50701,9 45701,9 0 -45701,9 0 

3. Fondul măsurilor de 

profilaxie (de prevenire a 

riscurilor de îmbolnăvire) 

25000,0 6000,0 6000,0 0 100 

4. Fondul de dezvoltare și 

modernizare a prestatorilor 

publici de servicii medicale 

25000,0 24600,0 18574,7 -6015,3 75,5 

5. Fondul de administrare a 

sistemului de AOAM 

78837,9 74837,9 73319,0 -1518,9 98 

Cheltuieli totale 6 234 451,3 6 321 451,3 6260 822,4 -60628,9 99,0 

Sursa: Elaborat de autori în baza [23] 

Datele tabelului 1 arată că pentru anul 2017 au fost precizate cheltuieli pentru executarea 

fondurilor AOAM în sumă de 6321451,3 mil lei, dar au fost aprobate doar 6234451,3 mil lei, cu 

87000,00 mii lei mai puțin. 

În anul 2017 s-au realizat cheltuieli pentru executarea fondurilor AOAM în sumă de 

6260822,4 mii lei, cu 60628,9 mii lei mai puțin față de mărimea precizatăsau cu un nivel de 

executare de 99,0% față de prevederile anuale. Aceastădiminuare s-a datorat, în cea mai mare parte, 

neexecutării fondului de rezervă al AOAM, pentru care în anul 2017 au fost planificate cheltuieli în 

sumă de 45701,9mii lei. 

Fondurile AOAM sunt structurate pe programe și subprograme de cheltuieli, conform Legii 

fondurilor AOAM pe anul 2017. 

Cele mai frecvente probleme întâlnite în evaluarea programelor de promovare a sănătății 

sunt [22,p.83 ]: 

▪ Nu au fost stabilite obiective la începutul programului. 

▪ Obiectivele stabilite nu sunt măsurabile. 

▪ Nu există un studiu baseline (punctul zero). 

▪ Nu există corelație între timpul/finanțarea programului și schimbarea de comportament 

urmărită. 

▪ Nu sunt evidențiate/observate beneficiile neașteptate ale unor rezultate negative. 

▪ Lipsa de impact este demonstrată dar motivele eșecului nu sunt cunoscute. 

▪ Există impact demonstrat, dar acesta a apărut datorită altor cauze decât reușita programului. 

Fondurile AOAM sunt structurate pe programe și subprograme de cheltuieli, conform anexei 

nr.2 la Legea fondurilor AOAM pe anul 2017. [19]. Principalul program este „Sănătatea publică și 

servicii medicale, care cuprind următoarele subprograme, gestionate de CNAM, prezentate în figura 

2. 
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Figura 2. Componentele Programului „Sănătatea publică și servicii medicale” 

 
Sursa: Elaborat de autori 

Aspectul subprogramelor de cheltuieli ale fondurilor AOAM, executarea în anul 2017 este 

prezentat în tabelul 2. 
Tabelul 2. Raport privind executarea programelor de cheltuieli ale fondurilor AOAM pe anul 2017 

Denumirea subprogramelor Aprobat 

pe an, 

mil lei 

Precizat 

pe an, 

mil lei 

Executat, 

mil lei 

Executat față de 

devieri (+/-), 

mil lei 

în % 

1 2 3 4 5 6 

Administrare a fondurilor AOAM 78837,9 74837,9 73319,0 -1518,9 98 

Asistenta medicală primară, inclusiv 

medicamente compensate 

1882576,6 1882576,6 1876706,5 -5870,1 99,7 

Asistența medicală specializată de 

ambulatoriu 

427190,5 424796,5 423596,2 -1227,3 99,7 

Îngrijiri medicale comunitare și la 

domiciliu 

9220,6 9220,6 9203,3 -17,3 99,8 

Asistenta medicală urgentă 

prespitalicească 

524381,5 544096,7 544064,1 -32,6 100 

Asistența medicală spitalicească 3027433,6 3118118,4 3118110,8 -7,6 100 

Servicii medicale de înaltă performanță 184108,7 191502,7 191264,8 -237,9 99,9 

Management al fondului de rezervă al 

AOAM 

50701,9 45701,9 0 -45701,9 0 

Programe naționale și speciale în 

domeniul ocrotirii sănătății; 

25000,0 6000,0 6000,0 0 100 

Dezvoltarea și modernizarea 

instituțiilor din domeniul ocrotirii 

sănătății. 

25000,0 24600,0 18574,7 -6015,30 75,5 

Cheltuieli total pe programul 

„Sănătate publică și servicii 

medicale” 

6234451,3 6321451,3 6260822,4 -60628,9 99 

Sursa: Elaborat de autori în baza [23] 

Din datele prezentate în tabelul 2, observăm că, după cum am menționat anterior, 

cheltuielile pe programul „Sănătatea publică și servicii medicale” s-au realizat în sumă de 

6260822,4 mii lei, cu 60628,9 mii lei mai puțin față de nivelul prevăzut în anul 2017. Această 

diminuare în mare măsură a fost condiționată de neexecutarea pe deplin a subprogramelor: 

„Management al fondului de rezervă al AOAM” cu 45401,9 mii lei „Dezvoltarea și modernizarea 
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instituțiilor din domeniul ocrotirii sănătății” cu 6015,3 mii lei, „Asistenta medicală primară, inclusiv 

medicamente compensate” cu 5870,1 mii lei etc. Considerăm, că micșorarea cheltuielilor pentru 

executarea programelor fondurilor AOAM poate avea consecințe negative, și anume va influența 

calitatea serviciilor de sănătateși satisfacerea beneficiarilor serviciilor medicale, precumși acordarea 

serviciilor medicale în funcție de necesități. 

De remarcat, că pe fiecare subprogram au fost stabiliți indicatori de performanță (de rezultat, 

de produs și de eficiență). În funcție de momentul evaluării programelor se deosebesctrei tipuri de 

evaluări a programelor, prezentate schematic în figura 3: 
Figura 3. Tipurile de evaluării a programelor 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Elaborat de autori în baza [2] 

Astfel, evaluarea ex-ante are ca obiect de evaluare proiectului din cadrul unui program. 

Această evaluare stabilește gradul de corespundere a propunerii de proiect obiectivelor urmărite 

prin program și capacitatea de a le realiza.  

Iar, evaluarea intermediară se desfășoară în timpul executării unui program. Ea are drept 

scop principal îmbunătățirea procesului de implementare a programului și urmărește gradul de 

realizare a obiectivelor până în momentul evaluării. Evaluarea intermediară include analize ale 

rezultatelor proiectului obținute la momentul evaluării și ale impactului probabil care încă nu a avut 

timp să se manifeste, însă este inerent.  

Evaluarea finală se efectuează imediat după finalizarea implementării programului. Ea 

vizează analiza programelor din perspectiva rezultatelor comparate cu obiectivele inițiale și 

urmărește cuantificarea rezultatelor acestora, analiza calitativă și cantitativă a performanțelor, 

însușirea unor lecții pentru îmbunătățirea managementului unor programe. 

Evaluarea ex-post este realizată la o anumită perioadă de timp după finalizarea programului. 

Ea se concentrează pe aprecierea impactului în urma realizării programului și a sustenabilității 

acestuia. 

 

4. Concluzii 

În concluzie, putem constata că, economia modernă abordează sănătatea ca un domeniu al 

serviciilor rentabile, determinându-i acestuia calitate și eficacitate, fapt care condiționează analiza 

elementelor concurențiale, specifice unei economii de piață, în scopul eficientizării acesteia. 

Evaluarea sistemului național de sănătate include o gamă de informații privind populația și starea sa 

de sănătate asigurată prin facilitățile disponibile, oglindite de sursele de date existente. 

Reformele în domeniul finanțării sănătății, și fortificarea sistemul sănătății publice au 

constituit pilonii de bază în procesul de consolidare a sistemului sănătății din Republica Moldova. 

Implementarea AOAM au influențat pozitiv asupra sporirii protecției sănătății publice și accesului 

la serviciile medicale. Activitatea de monitorizare a programul „Sănătatea publică și servicii 

medicale” au un caracter permanent, ce include colectarea, prelucrarea și monitorizarea datelor. 

Programul sănătății  presupune, deci, utilizarea de resurse ce au drept finalitate îmbunătățirea stării 

de sănătate a populației. 
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Abstract 

In this scientific article is analyzed the economic and financial evolution of the Small-sized Business in the 

Republic of Moldova. The analytical base is represented by the Small-sized enterprises. They are more accessible for 

entrepreneur ship because they fit the existing structuresettlements in the Republic of Moldova and are interested in the 

efficient processing of the secondary material resources. The importance of this sector consists in providing. People 

with jobs, like this contributing to the social evolution of the country, guarantees a stablerhythm of growth of 

production’s volume and the solution of a big number of social problems. 

The purpose of the economic and financial analysis of Small-sized enterprises consists in getting the biggest 

volume of the superior quality production with minimum expenses, bringing considerable income, creating new jobs 

and guaranteeing a minimum income to the country’speople, like this high lighting the structure of Small-sized 

businesses on the main types of activity, as well as, their importance in the economic activity of the country. 

Key words: economic activity, economic profitability, income froms ales, profit, small-sized business 

JEL: B22, I15, M1 

 

1. Rolul și importanța businessului mic și mijlociu în economia Republicii Moldova 

O economie eficientă de piață necesită o dezvoltare echilibrată a întreprinderilor de 

dimensiuni diferite. Aceste întreprinderi (entități) nu sunt considerate concurente, ci ca sectoare 

complementare, fiecare dintre care deținând un loc deosebit în sistemul economic, îndeplinind 

careva funcții. Prin urmare, subestimarea de către stat a marilor corporații, grupurilor financiar-

industriale, companiilor transnaționale, pe de o parte, cât și sectorului micului business - pe de altă 

parte, influențează negativ asupra dezvoltării oricărei țări. 

Ne excluzând rolul major al marilor întreprinderi în ponderea acestora în totalul 

exporturilor, formarea veniturilor bugetare, ocuparea forței de muncă etc, trebuie de menționat rolul 

deosebit a întreprinderilor mici, deoarece în țară sunt o serie de condiții favorabile dezvoltării 

acestuia. 

În primul rând, structura  sectorială a economiei încă înaintea reformelor, un rol important în 

țară îl jucau acele ramuri tradiționale, care erau specific micului business - agricultura, industria 

alimentară, prelucrătoare și industria ușoară.  

Având în vedere specializarea  sectorială, ca rezultat al prelucrării materiilor prime agricole 

și de fabricație a produselor alimentare o pondere însemnată în republică le-a revenit deșeurilor de 

producție rezultate. Entitățile mici, spre deosebire de cele mari, nu sunt numai capabile, dar de 

asemenea sunt și interesate în prelucrarea eficientă a resurselor materiale secundare. Acest lucru 

este deosebit de important, având în vedere deficitul curent de materii prime în republică, o mare 

parte din care trebuie să fie importate [Goian et al., 2010]. 

În plus, întreprinderile mici optim se „încadrează” în structura existentă de așezări în 

Republica Moldova. În ciuda densității mari a populației, țara este reprezentată de un număr 

considerabil de orașe mici și sate, care favorizează în mod obiectiv formarea de mici întreprinderi, 

care preferă să lucreze pe segmentele de piață înguste. 

În cadrul procesului de privatizare și de restructurare a întreprinderilor publice din țară, au 

fost eliberat un număr semnificativ de lucrători. Întreprinderile mici de fapt, s-au dovedita fi singura 
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2 Ec. conf. univ. dr., decan, Facultatea de Economie Mondială și Relații Economice Internaționale, Institutul de Relații 

Economice Internaționale, Republica Moldova, coretchi.boris@gmail.com 
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alternativă, pentru “absorbirea” acestei populații, crearea de noi locuri demuncă și asigurarea unui 

venit minim cetățenilor republicii. 

Ca rezultatal proceselor privatizare și reorganizare de asemenea a rezultat o cantitate mare 

de echipamente inutile și spațiu nefolosit. Întreprinderile mici, care se caracterizează prin termen 

redus de inițierea producției, au fost în stare să utilizeze aceste resurse rapid și eficient, să efectueze 

reparația și modificarea lor conform necesităților proprii. 

În cele din urmă, piața internă a Republicii Moldova nu dispune de un teritoriu suficient 

pentru a trezi interes marilor corporații, ceea ce constituie un avantaj pentru micile întreprinderi, 

acestea orientându-se spre o cerere mai îngustă, în special în piața de bunuri de consum și servicii. 

Punerea în aplicare a acestor condiții depinde în mare măsură de eficacitatea reglementării 

de stat a întreprinderilor mici. Sistemul reglementării micului business trebuie să poarte un caracter 

activ și să fie îndreptat, mai întâi de toate, către stimularea procesului de piață, dar și la “corectarea” 

neajunsurilor economiei de piață, a acelor procese pe care piața nu le poate corecta fără intervenția 

statului. 

 

2. Estimarea potențialului întreprinderilor mici și mijlocii 

Întreprinderile micului business reprezintă o formă de organizarea vieții economice a 

societății, destul de independentă și cea mai tipică în condițiile economiei de piață dezvoltate. Ele 

dispun de particularitățile lor specifice, de avantaje și neajunsuri caracteristice numai lor, de legități 

interne ale dezvoltării[Bugaian et al., 2010]. Funcționarea în mod principal pe o piață locală 

concretă, specializarea îngustă, pe un segment determinat al pieței mărfurilor și serviciilor, legătura 

nemijlocită cu consumatorul, necesitatea unui capital inițial relativ mic – aceste caracteristici ale 

micului business se prezintă drept factori ce ridică durabilitatea acestui sector în calitate de element 

structural al economiei. 

Pentru a studia problemele legate de întreprinderile mici în Republica Moldova, este mai 

întâi necesară analiza dezvoltării micului business la etapa contemporană. 

La momentul actual, micul business reprezintă sectorul cel mai dinaintea economiei 

Republicii Moldova, contribuind laevoluția socială prin crearea locurilor de  muncă, asigurarea 

ritmului stabil de creșterea volumul producției și soluționarea unu număr mare de probleme de ordin 

social. 
Tabelul 1. Evoluția ponderii întreprinderilor mici și mijlocii în totalul întreprinderilor din Republica 

Moldova 
Anii Nr. de întreprinderi, mii Nr. de salariați, mii persoane Venituri din vânzări, mii. Lei 

Total ÎMM Ponderea 

ÎMM în 

total, % 

Total ÎMM Ponderea 

ÎMM în 

total, % 

Total ÎMM Ponderea 

ÎMM în 

total, % 

2012 50,7 49,4 97,5 519,9 300,2 57,7 211759,3 73057,0 34,5 

2013 52,2 50,9 97,5 525,2 298,4 56,8 231601,4 77413,2 33,4 

2014 53,7 52,3 97,4 519,0 291,7 56,2 263051,3 83650,3 31,8 

2015 51,2 49,8 97,2 510,3 281,4 55,1 282253,4 86824,6 30,8 

2016 52,3 51,6 98,7 512,5 313,5 61,2 300733,4 124954,4 41,5 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova 

Analiza întreprinderilor mici și mijlocii ne indică asupra creșterii dimensiunii 

întreprinderilor din sectorul dat. Această evoluție este consecința flexibilității IMM-urilor, 

majoritatea încadrând-se în clasa micro întreprinderilor, care sunt caracterizate de o volatilitate 

suplimentară (se restructurează și se reorientează multmai rapid). Astfel veniturile din vânzări în 

medie pe o întreprindere a constituit 2421,60 mii lei sau cu 942,7mii lei (cu 63,74%) mai mult față 

de anul 2012. Veniturile din vânzări ale ÎMM în mediu la un salariat constituie 398,58 mii lei sau cu 

155,22 mii lei (cu 63,78%) mai mult față de anul 2012. Numărul de salariați în mediu pe o 

întreprindere în anul 2016 a constituit 6 persoane sau cu 45,45% mai puțin față de anul 2012 (figura 

1). 
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Figura 1. Ponderea întreprinderilor mici și mijlocii în totalul întreprinderilor din RepublicaMoldova în anul 

2016 peprincipalii indicatori 

 
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova. 

Datorită acestui fapt întreprinderile nominalizate care au trecut pragul ÎMM au contribuit la 

majorarea venitului din vânzăria întreprinderilor mari în anul 2012 cu 1169,4 mil lei, în anul 2013 

cu 4356,2 mil. lei, în anul 2014 cu 6237,1 mil. lei, în anul 2015 cu 3174,3 mil. lei, în anul 2016 cu 

5388,3 mil. lei. 

În vederea analizării dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova este 

necesar de a studia veniturile din vânzări obținute de către aceste întreprinderi (figura 2).  
Figura 2. Dinamica venitului din vânzări în întreprinderilemici și mijlocii în RepublicaMoldova, mil. lei 

 
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova 

Informația prezentată în figura 2 denotă, că evoluția veniturilor din vânzări generate de 

întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova în cadrul desfășurării activității în 

principalele  sectoare economice pentru ultimii cinci ani are o tendință ascendentă. În particular, 

ritmul creșterii a veniturilor din vânzări în perioada analizată constituie 173,82%. Deasemenea, se 

remarcă un volum semnificativ obținut decătre întreprinderile mici și mijlocii din așa genuri de 

activitate ca și construcțiile, comerțul cu ridicata, tranzacțiile imobiliare respectiv activitățile de 

servicii prestate întreprinderilor. 

De aici rezultă că formarea capitalului întreprinderii se datorează, în mare parte acestor 

genuri de activitate (figura 3). 
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Figura 3. Ponderea veniturilor din vânzăria întreprinderilor mici și mijlocii în profilul principalelor genuri 

deactivitate în RepublicaMoldova în anul 2016, % 

 
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova 

Ponderea cea mai mare în totalul veniturilor din vânzări ale întreprinderilor mici și mijlocii o 

dețin veniturile din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, urmată de industria prelucrătoare.  

În economia de piață există o strânsă legătură dintre formele de proprietate și modul de 

implicare a agenților economici în viața societății. Formele de proprietate pot genera fie interes 

pentru sporirea performanțelor agenților economici, fie dezinteres față de întreaga desfășurarea 

activității economice. S-a dovedit că dezvoltarea societății depinde de progresul înregistrat în 

materie de proprietate.  

Proprietatea desenează acele lucruri care sunt recunoscuteca fiind în posesia unei persoane 

sau a unui grup. Atunci când se vorbește despre conceptul de proprietate se face o distincție între 

privat și public. 

Conceptul de proprietate descrie pe de o parte, relația dintre o persoană și un obiect, pe de 

altă parte, reprezintă o relației socială între persoane bazată pe mecanisme sociale de reglementarea 

drepturilor de proprietate.  
Tabelul 2. Veniturile din vânzăriale întreprinderilor mici și mijlocii după formele de proprietate în Republica 

Moldova 
Forme de 

proprietate 

Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

Venitul, 

mil. lei 

% Venitul, 

mil. lei 

% Venitul, 

mil. lei 

% Venitul, 

mil. lei 

% Venitul, 

mil. lei 

% 

Total 73057 100 77413,2 100 83650,3 100 86824,6 100 124954,4 100 

proprietateapublică 2153,2 2,95 2503,2 3,23 2685,0 3,21 3041,6 3,50 4123,3 3,30 

proprietateaprivată 62613 85,7 65685,2 84,85 71680,3 85,70 74343,8 85,62 104222,1 83,41 

proprietateamixtă 

(publică și privată) 

fără participarea 

străină 

579,8 0,79 561,9 0,73 512,2 0,61 449,1 0,52 646,5 0,52 

proprietatea străină 3917,8 5,36 4917,6 6,35 4962,9 5,93 5049,6 5,82 8769,9 7,00 

proprietatea 

întreprinderilor mixte 

(cu 

participareacapitalului 

străin) 

3793,2 5,20 3745,1 4,84 3809,9 4,55 3940,4 4,54 7192,5 5,76 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova 

Veniturile întreprinderilor mici și mijlocii din proprietatea privată dețin 83,41% din totalul 

veniturilor, care s-au majorat în anul 2016 cu 41609,1 mil. lei față de anul 2012. Din ele 41,2% 

revin veniturilor întreprinderilor mici. Proprietatea publică în anul 2016 deține o pondere de circa 

3%.  

Criteriul îmbinării cerințelor actuale cu cele de perspectivă este impus de ciclul lung de 

consum al unor resurse și mai ales de durata mare de viață pe care se înregistrează efectele lor 
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economice. Este necesar de avut în vedere modificările previzibile pe care le comportă activitatea, 

cum ar fi: volumul, structura și calitatea producției, necesarul de resurse materiale, financiare, 

umane, evoluția costurilor etc. Luarea în considerare a perspectivei în calculul eficienței economice 

implică stabilirea influenței factorului timp asupra efectelor și resurselor. 

Profitabilitatea ca formă de bază a eficienței economice prin conținutul său reflectă 

capacitatea întreprinderilor mici și mijlocii de a acoperi cheltuielile efectuate pentru producerea și 

desfacerea bunurilor economice și de a obține un surplus de venit, numit profit. 

Analiza profitului ca o categorie economică, pătrunderea în intimitatea raporturilor 

economice exprimate de profit necesită precizarea unor aspecte ale lui ca pârghie economică. În 

această calitate, profitul întreprinderilor mici și mijlocii apare ca un instrument utilizat în activitatea 

de dirijare, prin care se acționează în direcția gospodăririi mai eficiente a tuturor resurselor de care 

dispun unitățile economice în vederea obținerii de la fiecare unitate de resursea unui volum cât mai 

mare de producție de calitate superioară și cu cheltuieli minime. 
Figura 4. Dinamica profitului până la impozitare în întreprinderile mici și mijlocii în Republica Moldova, 

mil. lei 

 
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova 

Suma profitului obținut de întreprinderile mici și mijlocii în anul 2016 aconstituit 5878,5 mil 

lei sau cu 698,3 mil lei mai mult față de anul 2011 și cu 2840,9 mil lei mai mult față de anul 2015. 

Astfel în perioada anilor 2011-2016 rezultatul financiar s-amajorat cu 13,48%. Evoluția ascendentă 

a profitului până la impozitarea fost influențată de sporirea în dinamică a numărului întreprinderilor 

profitabile, a micșorării sumei pierderilor înregistrate în mediu de acestea, precum și a majorării 

profitului. 

 

3. Analiza economico-financiar al întreprinderilor mici și mijlocii 

Profitul reprezintă o pârghie financiară complexă în cadrul mecanismului economiei de piață 

datorită importantelor funcții pe care acesta le îndeplinește: sursa de venit pentru bugetul statului, 

sursa principală pentru autofinanțare, instrument de stimulare economică, orientare generală asupra 

activității economice, indicator sintetic al activității economice (tabelul 3). 
Tabelul 3. Analiza profitului până la impozitare în întreprinderile mici și mijlocii după formele de 

proprietate în Republica Moldova 
Forme de 

proprietate 

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

Profitul 

mil. lei 

Structura

% 

Profitul 

mil. lei 

Structura

% 

Profitul 

mil. lei 

Structura

% 

Profitul 

mil. lei 

Structura

% 

Total  2008,5 100 3012,7 100 3037,6 100 5878,5 100 

Proprietatea 

publică 

-24,8 -1,23 -35,7 -1,2 158,6 5,2 -31,6 -0,54 

Proprietatea 

privată 

2651,6 132,02 3372,4 111,9 3500,2 115,2 5953,7 101,28 

Proprietatea 

mixtă (publică și 

privată) fără 

participarea 

străină 

11,5 0,57 -57,5 -1,9 -14,0 -0,4 -1,9 -0,03 
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proprietatea 

străină 

  

-159,8 -7,96 -92,5 -3,1 -419,1 -13,8 -54,7 -0,93 

proprietatea 

întreprinderilor 

mixte (cu 

participarea 

capitalului 

străin) 

-470,0 -23,40 -174,1 -5,7 -188,1 -6,2 13,0 0,22 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova 

Dacă privim evoluția obținerii profitului în sectorul businessului mic, luând în calcul 

repartizarea teritorială a acestor întreprinderi, remarcăm existența unor arii cu grad diferit de 

concentrare a întreprinderilor mici și mijlocii în țară. (tabelul 4). 
Tabelul 4. Analiza profitului până la impozitare în sectorul micului business după regiunile de dezvoltare 

economică în Republica Moldova 
Regiuni de dezvoltare 

economică 

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

Profitul 

mil. lei 

Structura

% 

Profitul 

mil. lei 

Structura

% 

Profitul 

mil. lei 

Structura 

% 

Profitul 

mil. lei 

Structura 

% 

Total  2008,5 100 3012,7 100 3037,6 100 5878,5 100 

Municipiul Chișinău  1116,8 55,60 1653,6 54,89 2139,4 70,43 3701,0 62,96 

Regiunea de Nord 407,5 20,30 607,9 20,18 406,1 13,37 650,7 11,07 

Regiunea deCentru 311,2 15,49 487,5 16,18 188,4 6,20 841,3 14,31 

Regiunea de Sud 105,9 5,27 214,0 7,10 232,0 7,64 454,7 7,73 

UTA Găgăuzia 67,1 3,34 49,8 1,65 71,6 2,36 230,8 3,93 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova 

La nivel teritorial, cel mai mare profit îl înregistrează întreprinderile mici și mijlocii din 

municipiul Chișinău (62,96% din indicatorul național), urmat de Regiunea Centru (14,31%), 

Regiunea Nord(11,07%) și Regiunea Sud (7,73%).  

Caracteristic pentru întreprinderile mici și mijlocii amplasate în municipiul Chișinău este și 

faptul, că acestea sunt mai mari după dimensiuni, numărul de salariați și veniturile înregistrate. 

Pentru anul 2016 în sectorul micului business din municipiul Chișinău activau 54,23% de salariați, 

care generau 62,75% venitpețară. Diferențierea teritorială observată este generată de o serie de 

factori cu caracter local, cum ar fi: oportunitățile locale, câștigurile populației, concentrarea 

potențialului uman, intelectual și financiar, cultura și experiența antreprenorială, infrastructura etc. 

Rata rentabilității este o mărime relativă care exprimă gradul în care resurseleconsumate sau 

avansate aduc profituri. Analiza rentabilității reprezintă un studiu complex, cu ajutorul căruia se 

poate determina multitudinea factorilor care și-au concentrat influențele într-un rezultat general, 

sintetic. Indicatorul ratei rentabilității poate căpăta forme diferite, după cum schimbă baza de 

raportare care exprimă raportul efortul, care se poate prezenta sub forma capitalului, resurselor 

consumate, activelor totale, veniturilor etc. 

Diferite forme de extindere ale ratelor de rentabilitate au o valoare informațională variată și 

oglindesc multiple laturi ale activității economico-financiareale sectorului micului business. 

Evoluția instabilă a rezultatului operațional a condiționat și instabilitatea ratelor rentabilității, 

prezentate în figura 5. 
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Figura 5. Analiza rentabilității vânzărilor întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova 

 
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova 

Astfel în anul 2016 întreprinderilor mici și mijlocii din Republica  Moldova de la fiecare leu 

venit din vânzări le-au revenit 19 bani sau cu 1 ban mai mult profit față de anul 2011, și cu 2 bani 

mai mult în anii 2012-2013. În anul 2016 sectorul micului business a înregistrat cel mai înalt nivel 

de rentabilitate al vânzărilor. 

Rata rentabilității economice este independentă de structura financiară (gradul de 

îndatorire), politica fiscală de impozitarea profitului, precum și de elementele excepționale. 

Dinamica ratei rentabilității economice în sectorul micului business în anul 2016 se caracterizează 

printr-o tendință de micșorare în mărime de 1,5 puncte procentuale față de anul 2011 (figura 6). 
Figura 6. Analiza rentabilității economice a întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova, % 

 
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică din Republica Moldova 

Examinând nivelul rentabilității economice observăm, că chiar dacă în perioada 2011-2016 

întreprinderile mici și mijlocii au obținut profit din utilizare a activelor sale, nivelul rentabilității 

este destul de redus, ceea ce semnifică despre o utilizare ineficiență a activelor controlate.  

Analizând influența factorială asupra abaterii ratei rentabilității economiceputemmenționa 

influența în sens pozitiv acreșterii ratei veniturilor. Obținerea pierderilor financiare anual s-au 

reflectat negativ și la impactul rotațiilor activelor asupra ratei de rentabilitate. Aceasta confirmă 

faptul că sectorul micului business nu realizează un volumal vânzărilor corespunzător mărimii 

imobilizărilor de care dispun. Prin urmare rezerva de sporirea rentabilității economice se află 

micșorarea vitezei de rotațiea activelor din contul sporirii vânzărilor.  

 

4. Concluzii 

În baza acestor analize constatăm că la momentul actual întreprinderile mici și mijlocii în 

Republica Moldova dețin un rol important în dezvoltarea economiei naționale. Specific pentru 

întreprinderile mici și mijlocii amplasate în municipiul Chișinău este și faptul, că acestea sunt mai 

mari după dimensiuni, numărul de salariați și veniturile înregistrate. Pentru anul 2016 în sectorul 

micului business din municipiul Chișinău activau 54,23% de salariați, care generau 62,75% venit pe 

țară. Diferențierea teritorială observată este generată de o serie de factori cu caracter local, cum ar 

fi: oportunitățile locale, câștigurile populației, concentrarea potențialului uman, intelectual și 

financiar, cultura și experiența antreprenorială, infrastructura etc. 

În urma analizei rentabilității, putem menționa că reprezintă un studiu complex, cu ajutorul 

căruia se poate determina multitudinea factorilor care și-au concentrat influențele într-un rezultat 
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general, sintetic. Indicatorul ratei rentabilității poate căpăta forme diferite, după cum schimbă baza 

de raportare care exprimă raportul efortul, care se poate prezenta sub forma capitalului, resurselor 

consumate, activelor totale, veniturilor etc. și ne arată situația reală a activității lor. În încheiere 

putem menționa că în baza principiilor economiei de piață acest sector are o evoluție pozitivă la 

etapa contemporană. 

 

Bibliografie 

1. Bugaian, L., Catanoi, V., Cotelnic, A. (2010). Antreprenoriat: inițierea afacerii. Chișinău: 

Editura: „Levința Angela” Î.I., 344 p. 

2. Certan, S. (2008). Teoria administrării afacerilor, Chișinău. 

3. Goian, I., Gasnaș, A. (2010). Curs de antreprenoriat. Chișinău: Editura Epigraf, 176 p. 

4. Grіbіnсea A., Drӑgӑlіn І., Frumuѕaсhі E. (2016). BuѕіneѕѕulșіЅoсіetatea. Chișinău: ULІM. 

5. Savlovschi, L., Robu, N. (2011). The role of SMEs in modern economy. În: Economia. Seria 

„Management”, vol.14. Bucureşti: Editura ASE. 

6. Ghidul Asociaților de Afaceri din Republica Moldova, (2008). Chișinău: IDIS „Viitorul”. 

7. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. www.statistica.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statistica.md/


 374 

REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE CHALLENGE OF EUROPEAN 

INTEGRATION 
 

REPUBLICA MOLDOVA ȘI PROVOCAREA INTEGRĂRII EUROPENE 

 

Roxana Georgiana HOLCĂ NISTOR1 

 
Abstract 

The relationship of the Republic of Moldova with the European Union, in the present socio-economic and 

political context, is quite complex. On its way to the "European path", the Republic of Moldova had to assess its 

internal and external policy in order to fit the lines set by the EU. This has made that the political actions of the leaders 

in Chisinau to intensify and to give rise to conflicts that have questioned the viability of the integration of this state into 

the European structures. Beyond these aspects, the evolution of the Republic of Moldova's relations with the European 

Union represents a real challenge for all the entities involved in this process. Thus, through the integration of the 

Republic of Moldova, the EU gets in the vicinity of some problematic areas, in this case Transnistria, a frozen conflict 

which could further jeopardize the fragile stability of the Union.  

This paper therefore addresses a topical theme on the agenda of the European community, namely the 

enlargement of the European Union through the integration of a state whose political visions have often contradicted 

the principles promoted by the European institutions. Given these facts, we intend to analyze on the one hand, the main 

forms of action taken by Moldova in order to consolidate the partnerships concluded with the European Union and, on 

the other hand, we will consider the extent to which the European community is ready to face a new wave of 

enlargement as well as the main issues that this new enlargement should take into account so that the integration of the 

Republic of Moldova not to create economic and social imbalances affecting its population or that of the Member 

States.  

Key words: European Union, European security, Republic of Moldova, Transnistria 

 

1. Introducere 

Republica Moldova a făcut eforturi considerabile pentru a se putea alinia statelor membre 

UE. Cu toate acestea, se pare că drumul lung al aderării este presărat cu numeroase provocări care 

nu de puţine ori au pus autorităţile de la Chişinău în faţa unor decizii foarte greu de gestionat şi mai 

ales foarte greu de asumat. Situaţia politică a Moldovei nu este nici pe departe una de invidiat. 

Mereu constrânsă să aleagă între Est şi Vest, între Federaţia Rusă şi Uniunea Europeană, între un 

control direct şi ceea ce doar pare a fi o libertate deplină. În faţa unor astfel de decizii, guvernanţii 

de la Chişinău au picat de multe ori testul binelui suprem pentru cetăţenii moldoveni. 

În ultimele trei decenii, odată cu încheierea Războiului Rece şi dezintegrarea Uniunii 

Sovietice, Uniunea Europeană a făcut eforturi considerabile pentru a cuprinde în graniţele sale acele 

state care s-au văzut proaspăt eliberate din ghearele comunismului. Preocuparea constantă a 

liderilor europeni pentru lărgirea comunităţii îşi are rădăcinile în evenimentele postbelice care i-au 

demonstrat bătrânului continent cât de vulnerabil poate fi în faţa vecinilor săi mai puternici şi mai 

agresivi. Astăzi, când vorbim de Uniunea Europeană, vorbim de fapt despre o structură ale cărei 

eforturi pentru „Unitate în diversitate” se lovesc constant de chiar esenţa acestui concept: 

diversitatea. În aceste condiţii este firesc să ne întrebăm: Va reuşi Republica Moldova să contribuie 

la unitatea acestei comunităţi sau din contră, va evidenţia şi mai mult discrepanţele dintre ceea ce în 

momentul de faţă par a fi două lumi diferite? Din păcate, dinamica lucrurilor şi evoluţia relaţiilor 

dintre Chişinău şi Bruxelles nu ne permit în momentul de faţă să oferim un răspuns exhaustiv la 

această întrebare. 

 

2. Drumul integrării europene – avantaje şi obstacole 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană au semnat un Acord de Parteneriat şi Cooperare 

în 1994 care a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 1998. Din acest moment liderii de la 

Chişinău au început procesul de transformare a Republicii Moldova astfel încât aceasta să se 
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alinieze standardelor europene. Pentru a face ca acest demers al Chişinăului să fie unul cât mai 

eficient, începând din martie 2000, Comisia Europeană prin intermediul proiectului TACIS – 

Asistenţă pentru implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare între Republica Moldova şi 

Uniunea Europeană – oferă sprijin autorităţilor moldovene pentru armonizarea politicilor şi a 

legislaţiei naţionale cu cea europeană.2 

În 2005, pentru a facilita integrarea economică şi socială a Republicii Moldova, a fost 

semnat Planul de Acţiuni cu o durată de implementare de 3 ani. Principalul obiectiv al acestui plan 

era acela de a ajuta autorităţile de la Chişinău să realizeze o mai bună adaptare a mediului economic 

la reglementările şi regulile economice şi comerciale impuse de Uniunea Europeană.3 Agenda de 

Asociere dintre Republica Moldova şi UE lansată în 2014 a continuat implementarea unor măsuri 

care să faciliteze atât cooperarea economică cât şi intensificarea dialogului politic şi a reformelor 

din cadrul unor domenii prioritare (justiţie, politică externă şi securitate, comerţ, etc.) cu avantaje de 

ambele părţi.4 

În ciuda demersurilor făcute de ambele entităţi pentru a grăbi integrarea Republicii Moldova 

în Uniunea Europeană, realitatea politică de la Chişinău s-a dovedit a fi de multe ori în contradicţie 

cu demersurile comunităţii europene. Acest lucru nu a trecut neobservat la Bruxelles, iar declaraţiile 

preşedintelui Igor Dodon au fost interpretate de oficialii europeni ca o tentativă de deturnare a 

Republicii Moldova de la drumul său european. Cu toate acestea, preşedintele moldovean a susţinut 

în repetate rânduri faptul că Republica Moldova ar trebui să aibă o relaţie mai apropiată cu 

Federaţia Rusă, lucru care nu intră în contradicţie cu obiectivele acesteia privind integrarea 

europeană.5 „Prietenia cu Rusia” vine la pachet cu oferirea statutului de observator Republicii 

Moldova pe lângă Uniunea Economică Eurasiatică, organizaţie controlată de liderul de la Kremlin.6 

 Influenţa Rusiei în politica de la Chişinău devine din ce în ce mai vizibilă, lucru care poate 

fi observat în reacţia oficialilor moldoveni la o serie de acţiuni menite să menţină Republica 

Moldova pe drumul său european. În decembrie 2017, deschiderea Oficiului de legătură NATO la 

Chişinău, a provocat reacţii dure din partea preşedintelui Igor Dodon care considera că un astfel de 

demers reprezintă un pericol la adresa securităţii naţionale.7 Deşi scopul declarat al parteneriatului 

NATO-Republica Moldova este acela de a îmbunătăţi condiţiile de trai ale cetăţenilor moldoveni 

precum şi de a oferi asistenţă specializată pentru combaterea corupţiei şi îmbunătăţirea procesului 

de guvernământ, liderii pro-ruşi sunt de părere că această acţiune reprezintă doar o nouă formă prin 

care UE şi NATO încearcă să se amestece în afacerile interne ale statului. Poziţia taberei pro-ruse 

este susţinută de o serie de sondaje de opinie care demonstrează faptul că populaţia Republicii 

Moldova este mai apropiată de politica promovată de Moscova decât de cea promovată de 

Bruxelles.8 

                                                            
2 Anatol Gudîm, Republica Moldova şi Uniunea Europeană ca parteneri, Chişinău, 2002, p.i, http://www.cisr-

md.org/pdf/0208%20Republica%20Moldova%20si%20Uniunea%20Europeana%20ca%20parteneri.pdf, accesat 

19.09.2018. 
3 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Relaţiile republica Moldova-UE, 

http://www.mfa.gov.md/despre-relatiile-rm-ue/, accesat 2.10.2018. 
4 Idem, Agenda de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, 

http://www.mfa.gov.md/img/docs/Agenda-de-Asociere-RO.pdf, accesat 2.10.2018. 
5 Andrei Ionaşcu, Igor Dodon: Prietenia cu Rusia nu este un obstacol pentru relaţiile Republicii Moldova cu 

Occidentul, Mediafax, ianuarie 2018, https://www.mediafax.ro/externe/igor-dodon-prietenia-cu-rusia-nu-este-un-

obstacol-pentru-relatiile-republicii-moldova-cu-occidentul-16963735, accesat 1.10.2018. 
6 ***, Igor Dodon alege Rusia în dauna Uniunii Europene: Putin a oferite Moldovei statutul de "observator" în 

Uniunea Economică Eurasiatică, B1, mai 2018, https://b1.ro/stiri/externe/republica-moldova-apropriere-rusia-putin-

223542.html, accesat 1.10.2018. 
7 Iurii Botnarenco, Euronews: Ce înseamnă pentru Rusia şi UE deschiderea Oficiului NATO în Republica Moldova, 

Adevărul Moldova, decembrie 2017, https://adevarul.ro/moldova/politica/euronews-inseamna-rusia-ue-deschiderea-

oficiului-nato-republica-moldova-1_5a425b1dd7af743f8dbdded9/index.html, accesat 21.09.2018. 
8 ***, Diplomat rus: Deschiderea Oficiului NATO este imixtiune în afacerile Republicii Moldova, Noi MD, decembrie 

2017, https://noi.md/md/news_id/259644, accesat 21.09.2018. 

http://www.cisr-md.org/pdf/0208%20Republica%20Moldova%20si%20Uniunea%20Europeana%20ca%20parteneri.pdf
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https://noi.md/md/news_id/259644
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Cu toate acestea, Uniunea Europeană este în momentul de faţă principalul partener 

economic al Republicii Moldova. Astfel, 63% din exporturile statului sunt făcute către comunitatea 

europeană în timp ce importurile de pe piaţa UE ating aproximativ 50%.9 Din 2010 până în prezent 

Republica Moldova a primit de la Uniunea Europeană peste 700 milioane de euro, bani 

nerambursabili care au fost investiţi pentru dezvoltarea infrastructurii economice şi sociale.10 De 

asemenea, UE rămâne principalul furnizor de investiţii străine directe în Republica Moldova. 

Printre statele europene cu cele mai mari investiţii în această ţară, se numără Olanda, Spania, 

Franţa, Cipru şi România. Asta în timp ce investiţiile ruseşti au început să înregistreze o uşoară 

scădere.11 

Un raport al Comisiei Europene din aprilie 2018, arată faptul că Republica Moldova a 

înregistrat progrese semnificative mai ales pe plan economic însă prezintă probleme serioase la o 

serie de capitole esenţiale pentru demersul democratic european. Astfel, combaterea corupţiei, 

independenţa justiţiei şi respectarea drepturilor omului sunt domenii care încă înregistrează abateri 

grave iar măsurile întreprinse de administraţia de la Chişinău nu sunt suficiente şi nici eficiente 

pentru a putea face faţă acestor provocări.12 

 

3. Gestionarea conflictului transnistrean 

Lărgirea graniţelor UE a adus comunitatea europeană în vecinătatea unor zone conflictuale 

motiv pentru care instituţiile europene au început să aloce din ce în ce mai multe resurse pentru 

găsirea unor soluţii care să detensioneze relaţiile dintre statele aflate în plin proces de aderare şi 

acele regiuni separatiste care îndeplinesc toate condiţiile necesare pentru a deveni un pericol cât se 

poate de real pentru pacea şi securitatea Uniunii. Din acest punct de vedere, deşi nu reprezintă o 

noutate pentru Uniunea Europeană, Republica Moldova prezintă o serie de particularităţi care fac ca 

procesul de aderare al acestei ţări să fie un demers din ce în ce mai anevoios.  

Chiar dacă la prima vedere ar putea părea că Uniunea Europeană a învăţat ceva din situaţiile 

similare din trecut – aderarea Ciprului care a venit la pachet cu o dispută între statul cipriot şi statul 

turc, nesoluţionată încă – situaţia Transnistriei aduce în prim plan animozităţi care păreau de mult 

uitate. Regiunea transnistreană a cărei independenţă nu este recunoscută pe plan internaţional riscă 

să devină un măr al discordiei între Uniunea Europeană şi Rusia. Pentru aceasta din urmă, 

Transnistria rămâne un pol important prin care îşi poate exercita influenţa asupra Republicii 

Moldova zădărnicind totodată, planurile de lărgire europeană şi de consolidare a graniţelor 

europene. 

Politica de conciliere a Uniunii Europene pentru soluţionarea conflictului transnistrean a 

început să-şi facă simţită prezenţa încă de la începutul anilor 2000. Astfel,  în 2003 Uniunea 

Europeană a interzis acordarea vizelor pentru liderii de la Tiraspol, sporind sprijinul acordat 

autorităţilor de la Chişinău, iar doi ani mai târziu, în cadrul Politicii Externe şi de Securitate 

Comune a fost numit un reprezentant special al UE care să gestioneze conflictul transnistrean şi 

totodată să menţină relaţiile cu Republica Moldova.13 În acest scop a luat naştere şi Politica 

Europeană de Vecinătate prin intermediul căreia s-a încercat realizarea unor reforme sustenabile 

                                                            
9 Comisia Europeană, Raport UE: Republica Moldova trebuie să facă noi eforturi de reformă, pentru cetățenii săi, 

Bruxelles, 13 martie 2017, p.2, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-334_ro.pdf, accesat 21.09.2018. 
10 ***, Siegfried Mureşan: Ce bani poate primi Republica Moldova de la UE în 2018, EURACTIV, decembrie 2017, 

https://www.euractiv.ro/video/siegfried-muresan-despre-conditionalitati-si-bani-pentru-moldova-in-2018-9528, accesat 

25.09.2018. 
11 Bogdan Neagu, Statele UE au devenit cei mai mari investitori în Republica Moldova. Rusia a ieșit din top 5, 

EURACTIV, ianuarie 2018, https://www.euractiv.ro/euractiv-moldova/statele-ue-au-devenit-cei-mai-mari-investitori-

in-republica-moldova.-rusia-a-iesit-din-top-5-9768, 25.09.2018. 
12 Comisia Europeană, Raport UE: Republica Moldova a progresat în privința reformelor, dar mai sunt încă multe de 

făcut, Bruxelles, 5 aprilie 2018, pp.1-2, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2781_ro.pdf, accesat 21.09.2018. 
13 Bădescu Paraschiva, Conflictul din Transnistria/Republica Moldova – după 20 de ani, Revista Ştiinţe Politice şi 

Relaţii Internaţionale, nr. IX, Bucureşti, 2012, p.27. 
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care să vină în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă statele aflate în vecinătatea unor zone 

problemă.14 

O primă întâlnire faţă în faţă a liderilor europeni cu administraţia de la Chişinău şi cea de la 

Tiraspol a avut loc pe 27-28 septembrie 2005, atunci când reprezentanţii UE au fost invitaţi la 

Odessa în calitate de observatori la procesul de negociere moldo-transnistrean. Deşi rolul 

observatorilor a fost unul foarte restrâns, aceştia au putut participa la toate şedinţele de lucru, au pus 

întrebări şi au reuşit să-şi creeze o imagine de ansamblu asupra situaţiei din regiune.15 Tot atunci a 

fost definitivat şi formatul „5+2”, în care „5” reprezintă Republica Moldova şi Transnistria ca părţi 

direct implicate în conflict, la care se adaugă Rusia, Ucraina şi OSCE ca mediatori ai conflictului, 

iar „2” reprezintă includerea în negocieri a Uniunii Europene şi a Statelor Unite ale Americii. 

Negocierile în acest format au continuat şi pe parcursul anilor următori cu o întrerupere destul de 

lungă în perioada 2006-201116, ultima rundă de negocieri având loc la Roma, pe 29-30 mai 2018. 

Eforturile Bruxellesului de a sprijini Republica Moldova în drumul său spre integrarea în 

Uniunea Europeană au continuat în noiembrie 2005 prin înfiinţarea Misiunii Uniunii Europene de 

Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), care are ca scop reglementarea controlului 

la frontieră şi implementarea unor norme şi practici vamale care să corespundă standardelor 

europene. Principalele obiective ale Misiunii EUBAM sunt acelea de a contribui la soluţionarea 

paşnică a conflictului transnistrean şi de a sprijini autorităţile de la Chişinău în demersul lor de 

securizare a frontierelor şi de combatere a criminalităţii transfrontaliere.17 

În 2009 a fost lansat Parteneriatul Estic ca o iniţiativă comună a Uniunii Europene şi a şase 

ţări din vecinătatea comunităţii europene: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica 

Moldova și Ucraina.18 Scopul acestei iniţiative este acela de a sprijini aceste state în demersul lor 

spre democratizare şi dezvoltare economică. Totodată, parteneriatul se concentrează pe o mai bună 

gestionare a zonelor problemă cu care se învecinează Uniunea Europeană şi atrage atenţia asupra 

unor chestiuni care ar putea pune instituţiile europene în faţa unor dispute cu liderii de la Moscova. 

Conform unui studiu realizat de Carnegie Moscow Center, în 2011, numărul soldaţilor ruşi 

staţionaţi în Transnistria era de 1500.19 Prin urmare, prezenţa continuă a trupelor ruseşti în 

Transnistria şi influenţa pe care Moscova o exercită asupra acestei regiuni, au făcut ca politicile 

Republicii Moldova pentru rezolvarea conflictului să pară neatractive pentru liderii separatişti. 

După semnarea Parteneriatului Estic a urmat punerea în aplicare a unui nou acord, Zona de 

Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC), care are în vedere reformarea politicilor 

comerciale ale Republicii Moldova creând un cadru comun care să prezinte avantaje pentru toate 

părţile implicate în acest proces. Începând cu 1 ianuarie 2016, acest acord s-a extins asupra 

întregului teritoriu al Republicii Moldova incluzând totodată, şi regiunea transnistreană.20 Conform 

comunicatului de presă care anunţa modificarea ZLSAC, „toți agenții economici din Republica 

Moldova, inclusiv cei din regiunea transnistreană, vor exporta mărfurile în Uniunea Europeană în 

baza aceluiași regim de comerț liber”.21 De asemenea, „pentru a beneficia de facilitățile 

                                                            
14 Tomasz Karniewicz, Marie Petrovická, Natasha Wunsch, The EU and Conflict Resolution in Transnistria, Martie 

2010, Research Gate,  p.2. 
15 Bădescu Paraschiva, op. cit. 
16 ***, Negocierile privind Transnistria demarează în formatul „5+2”, Sputnik, 27.11.2017, 

https://sputnik.md/russia/20171127/15801848/negocieri-transnistria-demareaza-formatul.html, accesat 19.09.2018. 
17 ***, EUBAM, http://eubam.org/ro/who-we-are/, accesat 19.09.2018. 
18 Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Parteneriatul Estic, 

http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/, accesat 17.09.2018. 
19 Paweł Dariusz Wiśniewski, The Eastern Partnership - It is High Time to Start a Real “Partnership”, Carnegie 

Moscow Center, Moscova, 2013, p.24. 
20 Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) se extinde de la 1 

ianuarie 2016 pe întreg teritoriul Republicii Moldova, incluzând regiunea transnistreană, 24.12.2015, 

https://mei.gov.md/ro/content/zona-de-liber-schimb-aprofundat-si-cuprinzator-zlsac-se-extinde-de-la-1-ianuarie-2016-

pe, accesat 19.09.2018. 
21 Ibidem. 
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comerciale, regiunea transnistreană s-a angajat ca într-o perioadă determinată de timp să asigure 

condiții preferenţiale de acces a mărfurilor și serviciilor ce provin din Uniunea Europeană și acest 

lucru este esențial pentru a păstra condițiile comerţului liber oferit mediului de afaceri local”.22 

Este evident faptul că odată cu anexarea Crimeei în 2014 de către Federaţia Rusă, liderii de 

la Bruxelles au înţeles cât de mare este ameninţarea Moscovei pentru integritatea teritorială a 

Europei, motiv pentru care acţiunile instituţiilor europene pentru stabilizarea şi soluţionarea disputei 

moldo-transnistrene s-au intensificat. Nu puţini au fost cei care după anexarea Crimeei au văzut ca 

un scenariu plauzibil anexarea Transnistriei. În timp ce Peninsula Crimeea a reprezentat o miză 

strategică pentru Rusia (zădărnicirea eforturilor Ucrainei de a adera la UE, dar mai ales staţionarea 

Flotei Ruse la Marea Neagră), Transnistria pare să fie doar un pion în jocul de şah pe care Moscova 

îl joacă de ceva timp cu vecinii săi europeni. Mai mult decât atât, în urma anexării Peninsulei 

Crimeea, guvernul ucrainean nu mai permite accesul trupelor ruseşti în Transnistria de pe teritoriul 

său.23 În acest sens Ucraina şi Moldova au semnat o serie de acorduri menite să faciliteze 

cooperarea transfrontalieră dintre cele două state.  

 

4. Concluzii 

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană reprezintă o provocare atât pentru 

comunitatea europeană cât şi pentru cetăţenii moldoveni care nu de puţine ori au dat dovadă că nu 

înţeleg pe deplin demersurile celor două entităţi. Comunicarea defectuoasă dintre administraţia de la 

Chişinău şi populaţie, precum şi conflictele dintre cele două tabere, cea pro-europeană şi cea pro-

rusă, au făcut de multe ori ca demersurile europene să fie privite foarte critic şi cu neîncredere. În 

toată această ecuaţie conflictul transnistrean continuă să ridice probleme pentru parcursul european 

al statului. Fără o soluţie viabilă care să tranşeze acest conflict, Republica Moldova nu poate aspira 

la o integrare deplină în structurile europene. Suportul voalat al Rusiei pentru independenţa regiunii 

transnistrene precum şi relaţia din ce în ce mai apropiată a unor lideri politici de la Chişinău de 

Moscova sunt elemente extrem de importante care pot împiedica Republica Moldova să continue 

reformele impuse de UE. 

Cu toate acestea, chiar dacă liderii de la Chişinău vor reuşi să-şi clarifice viziunea asupra 

viitorului pe care îl va avea Republica Moldova – fie el unul european sau eurasiatic – problemele 

cu care se confruntă comunitatea europeană în ultimul timp reprezintă cu siguranţă o piedică în 

calea unui nou val de aderare.  

 

Bibliografie 

1. Bădescu, Paraschiva, (2012), Conflictul din Transnistria/Republica Moldova – după 20 de 

ani, Revista Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, nr. IX, Bucureşti 

2. Neagu, Bogdan, Statele UE au devenit cei mai mari investitori în Republica Moldova. Rusia 

a ieșit din top 5, EURACTIV, ianuarie 2018, https://www.euractiv.ro/euractiv-

moldova/statele-ue-au-devenit-cei-mai-mari-investitori-in-republica-moldova.-rusia-a-iesit-

din-top-5-9768, 25.09.2018. 

3. Botnarenco, Iurii, Euronews: Ce înseamnă pentru Rusia şi UE deschiderea Oficiului NATO 

în Republica Moldova, Adevărul Moldova, decembrie 2017, 

https://adevarul.ro/moldova/politica/euronews-inseamna-rusia-ue-deschiderea-oficiului-

nato-republica-moldova-1_5a425b1dd7af743f8dbdded9/index.html, accesat 21.09.2018. 

4. De Waal, Thomas, An Eastern European frozen conflict the EU got right, Politico, Februarie 

2016, https://www.politico.eu/article/transnistria-an-eastern-european-frozen-conflict-the-

eu-got-right-moldova-russia-ukraine/, accesat 2.10.2018. 

                                                            
22 Ibidem. 
23 Thomas De Waal, An Eastern European frozen conflict the EU got right, Politico, Februarie 2016, 

https://www.politico.eu/article/transnistria-an-eastern-european-frozen-conflict-the-eu-got-right-moldova-russia-

ukraine/, accesat 2.10.2018. 

https://www.euractiv.ro/euractiv-moldova/statele-ue-au-devenit-cei-mai-mari-investitori-in-republica-moldova.-rusia-a-iesit-din-top-5-9768
https://www.euractiv.ro/euractiv-moldova/statele-ue-au-devenit-cei-mai-mari-investitori-in-republica-moldova.-rusia-a-iesit-din-top-5-9768
https://www.euractiv.ro/euractiv-moldova/statele-ue-au-devenit-cei-mai-mari-investitori-in-republica-moldova.-rusia-a-iesit-din-top-5-9768
https://adevarul.ro/moldova/politica/euronews-inseamna-rusia-ue-deschiderea-oficiului-nato-republica-moldova-1_5a425b1dd7af743f8dbdded9/index.html
https://adevarul.ro/moldova/politica/euronews-inseamna-rusia-ue-deschiderea-oficiului-nato-republica-moldova-1_5a425b1dd7af743f8dbdded9/index.html
https://www.politico.eu/article/transnistria-an-eastern-european-frozen-conflict-the-eu-got-right-moldova-russia-ukraine/
https://www.politico.eu/article/transnistria-an-eastern-european-frozen-conflict-the-eu-got-right-moldova-russia-ukraine/
https://www.politico.eu/article/transnistria-an-eastern-european-frozen-conflict-the-eu-got-right-moldova-russia-ukraine/
https://www.politico.eu/article/transnistria-an-eastern-european-frozen-conflict-the-eu-got-right-moldova-russia-ukraine/


 379 

5. Gudîm, Anatol, Republica Moldova şi Uniunea Europeană ca parteneri, Chişinău, 2002, 

p.i,http://www.cisrmd.org/pdf/0208%20Republica%20Moldova%20si%20Uniunea%20Euro

peana%20ca%20parteneri.pdf, accesat 19.09.2018. 

6. Ionaşcu, Andrei, Igor Dodon: Prietenia cu Rusia nu este un obstacol pentru relaţiile 

Republicii Moldova cu Occidentul, Mediafax, ianuarie 2018, 

https://www.mediafax.ro/externe/igor-dodon-prietenia-cu-rusia-nu-este-un-obstacol-pentru-

relatiile-republicii-moldova-cu-occidentul-16963735, accesat 1.10.2018. 

7. Karniewicz, Tomasz, Petrovická, Marie, Wunsch, Natasha, (2010), The EU and Conflict 

Resolution in Transnistria, Martie, Research Gate. 

8. Wiśniewski, Paweł Dariusz, The Eastern Partnership - It is High Time to Start a Real 

“Partnership”, Carnegie Moscow Center, Moscova, 2013. 

9. Comisia Europeană, Raport UE: Republica Moldova a progresat în privința reformelor, dar 

mai sunt încă multe de făcut, Bruxelles, 5 aprilie 2018, http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-18-2781_ro.pdf, accesat 21.09.2018. 

10. Comisia Europeană, Raport UE: Republica Moldova trebuie să facă noi eforturi de reformă, 

pentru cetățenii săi, Bruxelles, 13 martie 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

334_ro.pdf, accesat 21.09.2018. 

11. Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Parteneriatul Estic, 

http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/, accesat 17.09.2018. 

12. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Agenda de 

Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, 

http://www.mfa.gov.md/img/docs/Agenda-de-Asociere-RO.pdf, accesat 2.10.2018. 

13. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Relaţiile 

republica Moldova-UE, http://www.mfa.gov.md/despre-relatiile-rm-ue/, accesat 2.10.2018. 

14. Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător 

(ZLSAC) se extinde de la 1 ianuarie 2016 pe întreg teritoriul Republicii Moldova, incluzând 

regiunea transnistreană, 24.12.2015,https://mei.gov.md/ro/content/zona-de-liber-schimb-

aprofundat-si-cuprinzator-zlsac-se-extinde-de-la-1-ianuarie-2016-pe,  accesat 19.09.2018. 

15. ***, Diplomat rus: Deschiderea Oficiului NATO este imixtiune în afacerile Republicii 

Moldova, Noi MD, decembrie 2017,https://noi.md/md/news_id/259644, accesat 21.09.2018. 

16. ***, EUBAM, http://eubam.org/ro/who-we-are/, accesat 19.09.2018. 

17. ***, Igor Dodon alege Rusia în dauna Uniunii Europene: Putin a oferite Moldovei statutul 

de "observator" în Uniunea Economică Eurasiatică, B1, mai 2018, 

https://b1.ro/stiri/externe/republica-moldova-apropriere-rusia-putin-223542.html, accesat 

1.10.2018. 

18. ***, Negocierile privind Transnistria demarează în formatul „5+2”, Sputnik, 27.11.2017, 

https://sputnik.md/russia/20171127/15801848/negocieri-transnistria-demareaza-

formatul.html, accesat 19.09.2018. 

19. ***, Siegfried Mureşan, (2017), Ce bani poate primi Republica Moldova de la UE în 2018, 

EURACTIV, decembrie, https://www.euractiv.ro/video/siegfried-muresan-despre-

conditionalitati-si-bani-pentru-moldova-in-2018-9528, accesat 25.09.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cisrmd.org/pdf/0208%20Republica%20Moldova%20si%20Uniunea%20Europeana%20ca%20parteneri.pdf
http://www.cisrmd.org/pdf/0208%20Republica%20Moldova%20si%20Uniunea%20Europeana%20ca%20parteneri.pdf
https://www.mediafax.ro/externe/igor-dodon-prietenia-cu-rusia-nu-este-un-obstacol-pentru-relatiile-republicii-moldova-cu-occidentul-16963735
https://www.mediafax.ro/externe/igor-dodon-prietenia-cu-rusia-nu-este-un-obstacol-pentru-relatiile-republicii-moldova-cu-occidentul-16963735
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2781_ro.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2781_ro.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-334_ro.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-334_ro.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eastern-partnership/
http://www.mfa.gov.md/img/docs/Agenda-de-Asociere-RO.pdf
http://www.mfa.gov.md/despre-relatiile-rm-ue/
https://mei.gov.md/ro/content/zona-de-liber-schimb-aprofundat-si-cuprinzator-zlsac-se-extinde-de-la-1-ianuarie-2016-pe
https://mei.gov.md/ro/content/zona-de-liber-schimb-aprofundat-si-cuprinzator-zlsac-se-extinde-de-la-1-ianuarie-2016-pe
https://noi.md/md/news_id/259644
http://eubam.org/ro/who-we-are/
https://b1.ro/stiri/externe/republica-moldova-apropriere-rusia-putin-223542.html
https://sputnik.md/russia/20171127/15801848/negocieri-transnistria-demareaza-formatul.html
https://sputnik.md/russia/20171127/15801848/negocieri-transnistria-demareaza-formatul.html
https://www.euractiv.ro/video/siegfried-muresan-despre-conditionalitati-si-bani-pentru-moldova-in-2018-9528
https://www.euractiv.ro/video/siegfried-muresan-despre-conditionalitati-si-bani-pentru-moldova-in-2018-9528


 380 

VOLUNTARY DECLARATION AND FISCAL STIMULATION, A STEP 

BACK OR A NEW BEGINNING? 
 

DECLARAREA VOLUNTARĂ ŞI STIMULAREA FISCALĂ, UN PAS ÎNAPOI SAU UN 

NOU ÎNCEPUT? 

 

Serghei PALMA1 

 
Abstract 

By Law no.180 of 26 July 2018 on voluntary declaration and tax incentive (hereinafter Law), in force since 17 

August 2018, the Parliament of the Republic of Moldova adopted the general principles and guarantees of voluntary 

declaration of goods and tax incentives, the legal status of subjects of voluntary declaration of goods, tax incentives, 

authorized public authorities and other organizations and institutions involved in the process. The Moldovan legislature 

approved the procedure for voluntary declaration of goods in respect of the inviolability of goods declared voluntarily 

and the tax incentive procedure consisting in the cancellation of the amounts of fines and penalties for payments 

administered by the State Tax Service of the Republic of Moldova. 

Key words: declaration, fiscal, principles, procedure, voluntary 

 

Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală (în 

continuare Lege), în vigoare din 17 august 2018, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 

principiile şi garanţiile generale ale declarării voluntare a bunurilor și a stimulării fiscale, statutul 

juridic al subiecţilor declarării voluntare a bunurilor, al subiecţilor stimulării fiscale, al autorităţilor 

publice împuternicite și al altor organizaţii şi instituţii ce participă la procesul menționat. 

Legislativul Republicii Moldova a aprobat procedura de declarare voluntară a bunurilor în partea ce 

ţine de inviolabilitatea bunurilor declarate voluntarși procedura de stimulare fiscală care constă în 

anularea sumelor amenzilor şi majorărilor de întârziere (penalităţilor) la plăţile administrate de 

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova. 

Legea privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, în esență, este compusă din 2 

componente de bază. Prin declarare voluntară se înțelege că orice persoană fizică cetăţean al 

Republicii Moldova cu excepția celor indicate la art. 3 alin. (2), (3), (4) a Legii, va putea declara 

mijloacele băneşti, bunurile imobiliare, valorile mobiliare, cotele-părţi în întreprinderi, mijloacele 

de transport, precum și diferențele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare și a 

mijloacelor de transport, atît din Republica Moldova, cît şi din străinătate, care nu au fost declarate 

anterior de către proprietarii de facto ai acestora, precum și bunurile imobiliare și mijloacele de 

transport, atît din Republica Moldova, cît şi din străinătate, care au fost declarate la valori reduse 

care până în prezent erau înregistrate pe alte persoane rude, persoane interpuse, sau neînregistrate 

deloc,sau va putea reevalua activele declarate la o valoare mai mică, fiind garantată protecţia 

juridică în schimbul achitării unui impozit de 3% din bunurile declarate. 

A două componentă vizează stimularea fiscală: anularea sumelor amenzilor aferente 

bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și majorărilor de 

întîrziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți 

obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente 

bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau fondurilor 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a Legii, inclusiv 

amînate sau eșalonate conform legislației în vigoare, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului 

Fiscal de Stat, inclusiv în evidența specială, cu condiția achitării, pînă în data de 20 decembrie 2018 

inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe, la alte plăți aferente bugetului de stat, inclusiv la 

defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale 
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stabilite conform legislației în vigoare, respectiv aferente fondurilor asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală, administrate de Serviciul Fiscal de Stat. 

Inițial, pe perioada supunerii dezbaterilor Proiectului de lege privind declararea voluntară şi 

stimularea fiscală era supus unei critice solide invocîndu-se din partea reprezentanților societății 

civile precum că Legeava interzice Autorităţii Naţionale de Integritate să verifice averea 

liberalizată. Însă odată cu adoptarea Legii, a fost stabilit exhaustiv că nu pot fi subiecți ai declarării 

voluntare a bunurilor persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au ocupat sau ocupă, în 

perioada din 1 ianuarie 2009 și pînă la data intrării în vigoare a Legii, una dintre următoarele 

funcții; preşedinte al Republicii Moldova, prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-

ministru, deputat în Parlament, ministru, viceministru, secretar general de stat, secretar de stat, 

judecător, procurori de toate nivelurile, etc. 

În conformitate cu art.4 lit.a) din Lege, subiecţi ai stimulării fiscale sunt contribuabilii, atât 

persoanele fizice, cât şi persoanele juridice, inclusiv cele aflate în procedură de insolvabilitate, care 

au restanţe la amenzile aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală şi la majorările de întârziere (penalităţile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, 

taxelor şi a altor plăţi obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi 

taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislaţiei în 

vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data 

punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amânate sau eşalonate conform legislaţiei în vigoare, 

reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv în evidenţa specială. 

Conform art.6 lit.a) din Lege, obiectul stimulării fiscale sunt sumele amenzilor aferente 

bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi majorările de 

întârziere (penalităţile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor şi a altor plăţi 

obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente 

bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislaţiei în vigoare, sau aferente 

fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data punerii în aplicare a 

prezentei legi, inclusiv amânate sau eşalonate conform legislaţiei în vigoare, reflectate în sistemul 

de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv în evidenţa specială. 

Potrivit art.15 alin.(1) lit.a) din Lege, se anulează sumele reflectate în sistemul de evidenţă a 

Serviciului Fiscal de Stat, amenzile aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală şi majorările de întârziere (penalităţile) calculate pentru neplata în termen a 

impozitelor, taxelor şi a altor plăţi obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la 

impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform 

legislaţiei în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate 

la data punerii în aplicare a prezentei legi, inclusiv amânate, eşalonate sau aflate la evidenţă specială 

conform legislaţiei în vigoare, cu condiţia achitării de către subiecţii stimulării fiscale, până în data 

de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăţilor de bază la impozite, taxe şi alte plăţi aferente bugetului de 

stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor 

procentuale stabilite conform legislaţiei în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală administrate de Serviciul Fiscal de Stat. 

Astfel, pentru a beneficia de anularea penalităţilor şi amenzilor reflectate în Bugetul public 

național și anume la Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Casa Națională de Asigurări Sociale a 

Republicii Moldovaşi care nu au fost achitate la data intrării în vigoare a Legii, este recomandat ca 

contribuabilii să deţină informaţia corectă şi deplină despre restanţa la plăţile de bază care vor fi la 

20 decembrie 2018, în vederea achitării până la această dată, a tuturor sumelor plăţilor de bază. 

Printre riscurile identficate au fost, creșterea și mai puternică a evaziunii fiscale, efectele 

negative fiind mai mari decât cele pozitive prin urmare costurile evaziunii fiscale fiind mici și 

beneficiile fiind considerabile, riscul de creștere a corupției și a spălării banilor ce va permite 

beneficiarilor să-și legalizeze bunurile fără a fi investigați cu privire la provenineța acestora precum 

și implicarea cetățenilor Republicii Moldova de bună-credință de către persoanele străine pentru a-și 
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legaliza activele, înrăutățirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare interni cît și externi. 

La ziua de astăzi suntem în situația că Legea deja este pusă în aplicare și produce efecte 

juridice.  

Pentru a cunoaşte suma corectă şi deplină a restanţei la plăţile de bază este important ca la 

situaţia din 30 septembrie 2018 să fie vizualizat extrasul din contul curent detaliat pentru fiecare 

clasificaţie economică şi cont de evidenţă din sistemul informaţional al SFS. Informația este 

necesară pentru a verifica dacă toate sumele obligaţiilor fiscale reflectate în dările de seamă fiscale 

au fost introduse în sistemele informaţionale Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Casa 

Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova şi că nu există divergenţe între restanţa la 

plăţile de bază conform informaţiei deţinute de contribuabil şi informaţia reflectată/deţinută de SFS. 

Totodată, este bine de a verifica situaţia pe fiecare clasificaţie economică separat pentru a 

evita situaţiile în care pentru unele clasificaţii economice există restanţe la plăţile de bază, iar pentru 

altele clasificaţii economice tot din acelaşi buget există supraplată, deoarece pentru ca să 

beneficieze de anularea amenzilor şi penalităţilor este important ca fiecare plată de bază restantă să 

fie achitată. 

De menţionat, că în cazul în care contribuabilul va avea restanţe la plăţile de bază pentru o 

anumită clasificaţie dar va avea supraplată la altă clasificaţie, atunci dacă nu va avea achitate 

restanţele la plăţile de bază pentru fiecare clasificaţie, nu va beneficia de anularea amenzilor şi/sau 

penalităţilor. 

Este important de specificat că plăţile de bază ale impozitelor, taxelor şi altor plăţi care 

trebuie să fie achitate pentru a beneficia de efectele stimulării fiscale includ şi sumele din evidenţa 

specială a Serviciului Fiscal de Stat, deoarece existenţa supraplăţii la anumite clasificaţii nu 

semnifică automat şi compensarea acestei supraplăţi cu celelalte restanţe, chiar dacă sunt aferent 

aceluiaşi buget. 

Examinarea detaliată a informaţiei reflectate în sistemele informaţionale ale SFS, la data de 

30 septembrie 2018, va permite vizualizarea faptului dacă toate plăţile efectuate sunt reflectate ca 

achitări la clasificaţiile corespunzătoare, permiţând în acest mod de a corecta situaţiile în care 

anumite plăţi nu au fost transferate, din diferite motive, la clasificaţiile bugetare corespunzătoare. 

Atenţionăm că în situaţia în care contribuabilul are restantă la o clasificatie, dar are 

supraplată la altă clasificare, în cadrul aceluiaşi buget şi intenţionează să solicite compensarea 

acestor plăţi este important ca să depună cererea de compensare din timp pentru ca procedura de 

compensare să reuşească să fie efectuată până la final, deoarece data stingerii obligaţiei fiscale prin 

compensare este considerată data la care Trezoreria de Stat a executat documentele de plată şi nu 

data la care contribuabilul a depus cerere de compensare, iar procedura de compensare poate dura 

până la 30 zile din momentul depunerii cererii. 

Totodată, verificarea la situaţia din 01 octombrie 2018, va permite contribuabilului să 

identifice dacă sumele executate silit au fost reflectate în sistemul informaţional al SFS, pentru a 

evita situaţiile în care sumele executate silit sunt reflectate în alt cuantum în sistemul informaţional 

al SFS, pe motiv că din aceste sume au fost reţinute unele comisioane/cheltuieli aferent executării 

silite a sumei, etc. 

Această verificare poate fi efectuată nu numai la data de 30 septembrie 2018, dar poate fi 

efectuată şi la o dată anterioară, doar că este important ca toate sumele reflectate spre calcul la buget 

să fie achitate complet şi corect la clasificaţiile economice şi bugetele corespunzătoare la data de 20 

decembrie 2018 inclusiv. 

Conform art. 170 din Codul fiscal, stingerea obligaţiei fiscale se face prin: achitare, anulare, 

prescripţie, scădere, compensare sau executare silită. 

Articolul 178 din Codul fiscal stabileşte expres când se consideră data stingerii obligaţiei 

fiscale şi anume: 

▪ data la care a fost debitat contul de plăţi al contribuabilului în contul obligaţiei fiscale 

respective. Debitarea contului de plăţi se confirmă prin documentul de plată emis de prestatorul 
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serviciilor de plată, în care se indică data debitării contului de plăţi; 

▪ data primirii numerarului prin intermediul instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor 

acestora) sau al altor prestatori de servicii de plată în contul obligaţiei fiscale respective. Primirea 

numerarului se confirmă prin ordin de încasare a numerarului şi prin documentul de plată emis de 

prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data primirii numerarului. 

Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin anulare este considerată data indicată în actul de 

anulare. 

Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin prescripţie este considerată prima zi după data în care 

a expirat termenul de prescripţie. 

Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin scădere este considerată data: 

▪ întocmirii actului comun al autorităţii administraţiei publice locale şi al Serviciului Fiscal de 

Stat prin care ele constată că persoana decedată, declarată moartă, dispărută fără veste, lipsită de 

capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu deţinea (nu deţine) bunuri; 

▪ rămânerii definitive a deciziei de încetare a activităţii persoanei juridice; 

▪ emiterii deciziei privind derularea procesului de lichidare (dizolvare) sau hotărârii de 

intentare a procesului de insolvabilitate. 

Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin compensare este considerată data la care Trezoreria de 

Stat a executat documentele de plată. 

Dată a stingerii obligaţiei fiscale prin executare silită este considerată data la care sumele 

obţinute în urma acţiunilor de executare silită au fost înscrise în contul bugetului respectiv. 

În partea ce ţine de anularea amenzilor şi penalităţilor calculate întreprinderilor aflate în 

proces de insolvabilitate, de asemenea, urmează să achite plăţile de bază ale impozitelor, taxelor şi 

altor plăţi care trebuie să fie achitate pentru a beneficia de efectele stimulării fiscale, inclusiv şi 

sumele din evidenţa specială a Serviciului Fiscal de Stat, aferent plăţilor de bază ale impozitelor, 

taxelor şi altor plăţi cu excepţia penalităţilor şi/sau amenzilor, la data intrării în vigoare a Legii chiar 

dacă aceste plăţi au fost sau nu validate ca datorii curente sau constituie obligaţie a masei debitoare. 

Totodată, informăm că, în cazul respectării prevederilor Legii, subiecţii stimulării fiscale vor 

beneficia, potrivit art.16 din Legea menţionată de următoarele: 

1) Organele cu atribuţii de administrare fiscală nu vor efectua controale asupra corectitudinii 

calculului, declarării şi achitării impozitelor, taxelor şi a altor plăţi aferente bugetului de stat, 

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi primelor 

de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, 

cu excepţia controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al 

Codului fiscal. 

2) Organele cu atribuţii de administrare fiscală îşi exercită pe deplin funcţiile de control, 

verificând respectarea legislaţiei, începând cu 1 ianuarie 2018, cu excepţiile prevăzute de art.16 din 

Lege. 

3) Pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, organele cu atribuţii de administrare 

fiscală efectuează controale la cererea contribuabilului şi/sau în caz de solicitare a restituirii taxei pe 

valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus ori controale de contrapunere pentru 

confirmarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a plăţilor efectuate în plus de către 

un contribuabil, precum şi la contribuabilii care au depus, după 1 iulie 2018, dări de seamă fiscale 

corectate pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018. 

4) Serviciul Fiscal de Stat va anula dispoziţiile privind suspendarea operaţiunilor la conturile 

bancare ale contribuabilului, emise pentru comiterea încălcării prevăzute la art. 253 alin. (1) din 

Codul fiscal privind neprezentarea documentelor aferente perioadelor de activitate de până la 1 

ianuarie 2018. 

5) Controalele dispuse prin decizia organului cu atribuţii de administrare fiscală pe marginea 

contestaţiei contribuabilului, inclusiv pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, se vor 

efectua în modul general stabilit de legislaţia fiscală. 
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6) Prevederile Legii nu se extind asupra controalelor efectuate de către organele responsabile în 

limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi 

venitul asigurat, în temeiul cererilor persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea 

cuantumului pensiei. 

7) De la data intrării în vigoare a prevederilor legii şi până la data de 20 decembrie 2018 

inclusiv, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, măsurile de asigurare şi/sau de executare 

silită se vor aplica cu următoarele particularităţi: 

a) dispoziţiile de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare, emise ca măsură de asigurare 

pentru nestingerea în termenul stabilit a obligaţiilor fiscale la buget şi/sau pentru urmărirea sumei 

debitoare a contribuabilului restanţier, în partea ce ţine de majorări de întârziere şi/sau amenzi 

calculate până la data intrării în vigoare a legii, se anulează de către organele emitente; 

b) urmărirea restanţelor la majorări de întârziere şi la amenzi prin încasarea mijloacelor 

băneşti, inclusiv în valută străină, de pe conturile bancare ale contribuabilului restanţier şi/sau ale 

debitorului acestuia se aplică în partea ce ţine de încasarea majorărilor de întârziere şi amenzilor 

calculate după data intrării în vigoare a Legii; 

c) urmărirea restanţelor la majorări de întârziere şi la amenzi prin ridicarea de la contribuabilul 

restanţier şi/sau debitorul acestuia a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină, se 

aplică în partea ce ţine de încasarea majorărilor de întârziere şi a amenzilor calculate după data 

intrării în vigoare a prezentei Legi; 

d) urmărirea restanţelor la majorări de întârziere şi la amenzi prin aplicarea sechestrelor şi 

valorificarea bunurilor sechestrate şi/sau gajate se aplică în partea ce ţine de încasarea majorărilor 

de întârziere şi a amenzilor calculate după data intrării în vigoare a prezentei Legi. 

De la data intrării în vigoare a Legii şi până la data de 20 decembrie 2018 inclusiv, se 

suspendă acţiunile întreprinse de executorii judecătoreşti pentru executarea silită a obligaţiilor 

fiscale sub formă de majorări de întârziere şi/sau amenzi calculate până la data intrării în vigoare a 

Legii. 

Potrivit statisticii oferite de Serviciul Fiscal de Stat, la data de 03 septembrie 2018 încasările 

la Bugetul public național administrate de SFS au constituit în 8 luni ale anului curent 23,9 miliarde 

lei, ceea ce denotă o creștere cu 3,1 miliarde lei sau cu 14,9% în raport cu perioada similară a anului 

precedent. 

Potrivit componentelor Bugetului public național, statisticile sunt următoarele: 

La Bugetul de stat, pe parcursul celor opt luni 2018 au fost încasate 10,7 miliarde lei, ceea 

ce constituie cu 1,6 miliarde lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, sau o 

creștere de 17,4%. 

La Bugetele locale s-au înregistrat încasări de 2,6 miliarde lei, ceea ce reprezintă cu 286,8 

milioane lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu 12,6%. 

La Bugetul asigurărilor sociale de stat, în perioada menționată, au fost încasate 8,2 miliarde 

lei, ceea ce constituie cu 934,9 milioane lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului 

precedent, sau o creștere de 12,9%. 

La Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat circa 2,6 miliarde 

lei, cifră ce constituie cu 303,3 milioane lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 

2017 sau cu 13,4%. 

În legătură cu reforma fiscală adoptată, Serviciul Fiscal de Stat și-a orientat priorităţile ce 

vizează verificările fiscale. 

Serviciul Fiscal de Stat a pus accentul pe conformarea voluntară - pârghie eficientă în 

respectarea legislației în vigoare, totodată continuând şi controalele fiscale, acestea fiind orientate 

prioritar pe fenomenele ce prezintă risc major pentru stabilitatea financiară a statului. 

In concluzie, Serviciul Fiscal de Stat și-a orientat activitatea de control fiscal spre depistarea 

şi profilaxia fraudelor legate de Taxa pe Valoare Adaugată și depistarea cazurilor de ,,achitare a 

salariului în plic şi muncii la negru”. 
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RURAL AREA – ITS ROLE AND PLACE WITHIN EUROREGIONS 
 

MEDIUL RURAL – ROLUL ȘI LOCUL ACESTUIA ÎN CADRUL EUROREGIUNILOR 

 

Lminița PANAIT1 

 
Abstract 

The article discusses on the importance of preserving and conservation of the cultural and natural  values in 

the rural areas and the responsability and implication  of the public and local authorities. Opportunities created  for 

the population of the rural areas by associating within the Euroregions. 

The role of museums in demonstrating the continuity of the old traditions and customs of the rural population. 

Key words: traditions, culture, village, peasant, Euroregion, museum, social and economical development, 

support 

 

Când vorbim despre dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor, nu putem sa 

nu ne gândim și la mediul rural, la locuitorii acestuia. Trebuie să le acordăm din plin atenția pe care 

o merită. 

Atracția către mediul rural, cum ne place în limbaj actual să numim satul - este, de cele mai 

multe ori motivată de o rațiune comercială, promotională să-i spunem. Și asta pentru că există din 

partea unor reali sau mai puțin reali sufletiști, dorința de a reînvia autenticitatea satului românesc. 

Tradițiile și obiceiurile, valori inestimabile ale unui popor, transmise din moși strămoși, sunt 

adevarăte giuvaeruri, de care trebuie să avem grijă și pe care să le pastrăm cu mare atenție. 

Așa este la toate popoarele. 

Suntem în sec. XXI iar pericolul de a le pierde este imens. 

Transformările de ordin economic, social, geopolitic, cultural ale sec. XX au marcat și și-au 

lăsat amprenta într-un mod covârșitor și asupra vieții oamenilor de la sate.  

La un nivel mai mare sau mai mic, aceste transformări s-au petrecut nu numai la nivelul țării 

noastre, dar și la nivel mondial. 

Este rolul administrațiilor locale, în strânsă colaborare cu reprezentanți ai altor importante 

instituții publice – învățământ, cultură, sănătate - să păstreze o legatură cât mai strânsă, apropiată cu 

locuitorii satelor. Aceasta poate constitui un pas important în înțelegerea faptului că Euroregiunile 

de cooperare transfrontalieră sau alte structuri și forme de acest tip nu sunt și nu au ca obiectiv 

constituirea unor structuri de guvernare regionale prin asocierea voluntară a diferitelor structuri 

naturale sau administrative frontaliere. 

Procesul de extindere al Uniunii Europene, cu precădere spre centrul și estul Europei, a 

inclus ca parte componentă premergătoare în proiectul său de edificare armonizarea arealelor 

frontaliere prin promovarea și susținerea proiectelor de cooperare transfrontalieră pe toate 

planurile și într-o mare varietate de forme. 

În cadrul structurii acestor Euroregiuni, principalele tendințe de promovare le-am apreciat în 

mod deosebit pe cele ale identității culturale, stabilizarea și dezvoltarea economică. 

Când afirm acest lucru, am în vedere pe de o parte faptul că Euroregiunea este o asociere 

benevolă, prin respectarea legislațiilor naționale și internaționale, a unor structuri teritorial-

administrative ale unor entități statale iar pe de altă parte poate conduce la eliminarea eliminarea 

izolării teritoriale, atât prin crearea unui cadru de apropiere culturală, dar și prin constituirea unor 

nuclee de dezvoltare economică. 

Scopul principal ar fi realizarea unui echlibru între centru și periferie iar într-o fază mai 

avansată a unor sisteme teritoriale avansate. De altfel, ar putea fi considerată o fază premergătoare 

                                                            
1 Expert consultant turism intern și internațional; consilier relații turistice și reprezentantul României în relațiile cu 

Organizația Mondială a Turismului, Ministerul Turismului din România (1993-2013); consilier expert, Romturconsult 

(2014-2016); antreprenor social în domeniul dezvoltării zonei rurale 
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și pregătitoare integrării acestor state în Uniunea Europeana, precum și de promovare a bunei 

vecinătăți cu areale politice comune celui de desfășurare a acestui proces. 

Aș dori să mă întorc la titlul Prezentării mele prin citarea frumoaselor cuvinte pe care marele 

scriitor Liviu Repbreanu le-a rostit în Discursul de recepție la Academia Română, la 29 mai 1940 și 

intitulat Laudă țăranului român, „omului care cultivă pămaântul din moși-strămoși”:  

„În viata altor națiuni, țărănimea a putut avea, și a avut un rol secundar, șters; pentru noi însă 

e izvorul românismului pur și etern. La noi, singura realitate permanentă, inalterabilă a fost și a 

rămas țăranul. Atât de mult că, de fapt, țăranul român nici nu e țăran ca la alte popoare. Cuvântul 

însuși e de origine urbană, cel puțin în semnificația actuală. Țăranul nu-și zice niciodată țăran. Doar 

în vremurle mai noi și sub influențe politice a pătruns și la țară cuvântul, spre a indica pe omul de la 

sat în contrast cu cel de la oraș. Țăranii însă numesc pe țărani, simplu, oameni. De fapt, țăranul n-

are nume pentru că nu e nici clasă, nici breaslă, nici funcție, ci poporul însuși: omul român. 

Pentru toată lumea, țăran este sinonim cu românul, pe când orărășan nu, ba în general 

dimpotrivă, mai cu seamă în ochii țăranului. 

Nu știu când a apărut în istorie țăranul așa cum îl definește știința de azi, adică omul care 

cultivă pământul din moși-strămoși și care se simte legat de pământ prin rădăcini adânci. Barbarii 

de odinioară, străbunii națiunilor mari și mici de azi, n-au avut, pare-se, țăranii, cel puțin în secolele 

când marea strămutare îi arunca mereu de colo până colo prin Europa sîlbaticită. Neamuri 

războinice, pornite pe cuceriri și deci spre traiul din munca altora, ele disprețuiau legătura cu 

pământul. În viața lor, rolul de căpetenie îl aveau creșterea vitelor, vânătoarea și războiul, care e tot 

un fel de vânătoare, dar de oameni (...) 

Mulți învățati consideră nașterea și începturile neamului românesc drept o enigmă sau un 

miracol sau, în sfarșit, ceva inexplicabil prin obișnuitele metode istorice. Este, fără îndoială, o 

minune cum a rezistat și a persistat aici poporul nostru, în mjlocul tuturor uraganelor. Dar țăranul 

român, existența lui permanentă pe aceste plaiuri poate dezlega taina aceeasta și altele care ne 

privesc. Țăranul e inceputul și sfârșitul. Numai pentru că am fost neam pașnic de țărani, am putut să 

ne păstrăm ființa și pământul... 

Când se abat marile urgii, oamenii bogați, posedanții de toate felurile, sunt imediat, gata de 

ducă. Ei n-au legături organice cu pământul țării și se despart ușor de orașele sau de castelele în care 

locuiesc, siguri că vor gasi, cu aurul lor, în alte țări, alte orașe și alte castele, unde vor putea 

continua viața ușoară de belșug... Țăranul nu pleacă nici de voie, nici de nevoie. El n-are unde să-și 

mute sărăcia, pentru că, smuls de pe ogorul lui, ar fi osândit să piară ca un arbore smuls din 

rădăcini.De aceea, țăranul e pretutindeni păstrătorul efectiv al teritoriului național (...). 

Pentru țăranul nostru pământul nu e un obiect de exploatare, ci o ființă vie, față de care 

nutrește un sentiment straniu de adorație și de teamă. El se simte zămislit și născut din acest pământ 

ca o plantă fermecată, care nu se poate stârpi în vecii-vecilor. De aceea, pământul e însuși rostul lui 

de-a fi (...). 

Rezultatul? România actuală cu Dacia de odinioară sunt congruente nu numai în privința 

configurației geografice, dar și a configurației etnografice românești.”2 

Frumos și-a intitulat marele scriitor acest discurs de recepție: Laudă țăranului român! 

Și este pe deplin justificată existența Muzeului Țăranului Român, care iată anul acesta 

împlinește 25 de ani de la înființare. Trebuie să-l amintim aici pe cel căruia îi datorăm atât de mult 

pentru nașterea și existența acestui muzeu: pictorul Horia Bernea, fiul marelui om, etnolog și 

sociolog de marcă deopotrivă: Ernest Bernea. Este un lăcaș dedicat Țăranului Român, care a primit 

in anul 1996 înalta distincție: „European Museum of the Year”, premiul pentru cel mai bun muzeu 

al anului, pentru prima dată acordat unui muzeu aparținând unei tări Est Europene. 

                                                            
2 Laudă țăranului român. Discurs de recepție la Academia Română rostit în ziua de 29 mai 1940, în Discursul oratoric 

romanesc, Editura C.N.I. Coresi S.A., Bucuresti, 2003 
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Și pentru că ne aflăm în Anul European al Patrimoniului Cultural, poate s-ar cuveni să 

amintim și de Muzeul Național al Satului din București, înfiintat în anul 1936 de filosoful Dimitrie 

Gusti, creatorul sociologiei românești. 

Da, Bucurestiul se poate lăuda cu un minunat muzeu dedicat satului românesc, în plin centru 

al orașului. Puține țări din lume au astfel de muzee în chiar centrul capitalelor lor! 

Nici nu aș putea să trec cu vederea Muzeul Etnografic al Moldovei, in spațiul frumosului 

oraș-gazdă al evenimentului nostru, care anul acesta aniversează frumoasa vârstă de 75 de ani. Dar 

și Bojdeuca lui Creangă – primul muzeu memorial din România, inaugurată la 15 aprilie 1918 și 

iată sărbătorește anul acesta centenarul. Și nici Muzeul Satului din Todirești, județul Iași, care a luat 

ființă in urmă cu 6 ani prin pasiunea unui localnic al comunei amintite. 

Și nu în ultimul rând aș vrea să amintesc aici Muzeul Civilizației Populare Tradiționale 

„ASTRA”, ce face parte din Complexul National Muzeal „ASTRA”, remarcabil ansamblu de unități 

muzeale din Sibiu. 

La toate acestea se mai adaugă o serie numeroasă de muzee ale civilizatiei populare, 

răspândite pe întreg teritoriul României – adevărate comori spre neuitare și păstrare a frumoaselor și 

valoroaselor tradiții și obiceiuri populare ale vieții de la țară. Pe bună dreptate, toate aceste lăcașuri 

de cultură ar putea fi numite adevărate ode, închinate păstrătorilor de vechi tradiții si obiceiuri 

strămoșești de la sate, adică țăranului român. 

Cu siguranță, dar poate sub altă formă, sau de ce nu la fel, astfel de dovezi ale existenței 

milenare a locuitorilor de la sate, există și la alte națiuni, țări vecine nouă sau mai îndepărtate. De 

aceea, am credința că în structura unei Euroregiuni și în general a unei zone transfrontaliere, mediul 

rural, prin oamenii săi harnici, fără odihnă, iubitori ai pămîntului lor strămoșesc – își poate aduce o 

valoroasă contribuție la dezvoltarea culturală si economico-socială durabilă a acesteia. 

Iar noi locuitorii acestei țări, cum am putea oare să facem ca să nu piara tradițiile și 

obiceiurile, din moși strămoși moștenite de „omul roman”, - cum atât de frumos a fost numit tăranul 

nostru de către Liviu Rebreanu - care este „pretutindeni păstrătorul efectiv al teritoritoriului 

național”! 

Aceasta scurtă pledoarie, pe care o doresc a fi un modest elogiu pe care îl aduc satului 

românesc, pământului – „această ființă vie” pentru țăranul nostru, locurile minunate pe care sunt 

răsfirate, fie că este munte, câmpie sau Delta Dunării și ale cărui obiceiuri, tradiții, mestesuguri imi 

doresc sa nu dispara, sa fie lasate cu multa dragoste si credinta tinerelor generatii. Fără ele, nu 

existăm ca popor, ca țară și istoria se sărăcește de ce este mai scump: dovada existenței noastre pe 

aceste meleaguri! 

Nu cred că trebuie să ne amintim toate acestea numai la ceas aniversar, cum este anul 2018: 

Anul European al Patrimoniului Cultural și Aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire. Dar este 

foarte bine că ne preocupăm. Să nu uităm însă că fără o continuare a depunerii de pasiune în 

preocuparea noastră, de zi cu zi,  fără o fixare naturală, firească în memoria noastră a importanței 

tuturor acestor lucruri nu vom avea șanse de izbanda! 

De aceea, proiectul pe care îl am în vedere, într-unul din cele mai frumoase locuri ale 

României – Mărginimea Sibiului, ale carui sate au primit in anul 2015, titlul de „Destinatii 

Europene de Excelență” privind turismul si gastronomia locală”, în urma concursului organizat de 

Comisia Europeană - și pe care sper cât mai curând să-l pun în aplicare este tocmai apropierea si 

încercarea de a face ca traditiile să nu piară, să fie mândri nu numai locuitorii acestui minunat loc, 

dar și tot românul! Inființarea unei mici biblioteci, șezători pentru vârstinici și copii (pentru 

deprinderea meștesugului de olărit, țesut), întâlniri cu oamenii satului, pentru depanarea unor 

amintiri din viața lor și a moșilor și strămoșilor lor și câte și mai câte! 

Și de ce nu, ar putea deveni și o atracție turistică. Cu siguranță, în felul acesta ar avea de 

câștigat aprecierea vizitatorilor iar locuitorii comunității, desigur si ei! 

Am apreciat ca pe o reală oportunitate participarea la importantul eveniment de astăzi 

Conferinta stiintifica internationala „Dezvoltarea economico-sociala durabilă a euroregiunilor și a 
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zonelor transfrontaliere”, ce are loc sub înaltul patronaj al Academiei Române, Filiala Iași și a 

numeroase alte instituții marcante, și anume posibilitatea de a identifica potențiali asociați în 

demersul pe care îl am în vedere. 

Mi-ar plăcea să am în curtea casei mele o Mânăstire de tămâie, loc al purității și desăvârșirii 

– imagine atât de prezentă în basmele românești. 

 

Bibliografie 

1. www.dexonline.ro 

2. www.adrnordest.ro (Plan de dezvoltare regionala Nord Est) 

3. www.ruralcarpathians.com 

4. www.euroregiune.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dexonline.ro/
http://www.ruralcarpathians.com/


 390 

ESTIMATION OF CROSS-BORDER TOURISM DEVELOPMENT IN 

REPUBLIC OF MOLDOVA 
  

ESTIMAREA DEZVOLTĂRII TURISMULUI TRANSFRONTALIER ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA 

 

Oleg PETELCA1 

Veronica GARBUZ2 

 
Abstract 

The formalities commonly associated with state borders are sometimes considered disturbing and often require 

more time to reach the tourist destination. But in many cases the borders act as tourist attractions. The research aimed 

to estimate the results of cross-border cooperation in the field of tourism in order to highlight the barriers that 

complicate the development of tourism and recreational areas at the border. The research is based on the literature 

about the management of cross-border tourism and the results obtained by the Republic of Moldova in the field of 

tourism in the cross-border area of the Prut river following the cooperation with Romania and Ukraine. In the context 

of relative flexibility of governance structures, effective cooperation is possible in order to increase the flow of tourists 

and optimize the tourist potential of the region. 
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1. Introducere 

În ultimii douăzeci de ani, studiile la frontieră au devenit unul dintre domeniile 

interdisciplinare cu cea mai rapidă dezvoltare (Kolosov & Więckowski, 2018). Hotarele de stat 

întotdeauna au fost văzute din două perspective, ca o barieră și ca un loc de contact. Cu toate că 

hotarele statelor reprezintă expresia unor diferențieri sub aspect politic, social, economic și cultural 

(Knippenberg & Markusse, 1999, p. 1), în interiorul Uniunii Europene funcția inițială a frontierelor, 

mai exact aceea de a trasa limite, tinde să se diminueze sub aspectul importanței. Conform noilor 

accepțiuni remarcăm o schimbare a percepției în ce privește funcțiile frontierelor de stat, aceste linii 

de demarcație nu mai sunt văzute drept bariere ci punți de legătură, de apropiere între comunitățile 

situate de-o parte de și de alta a lor, de interes cultural și economic (Milenković, 2012) (Veema, 

2012). Iar turismul poate funcționa ca o strategie viabilă pentru regiunile transfrontaliere de a depăși 

barierele legate de hotare, care altfel inhibă dezvoltarea socio-economică și cooperarea. Turismul 

este o industrie de pionierat în procesul de transformare a hotarelor naționale în peisaje turistice și 

locuri fizice de cooperare și promovează cunoașterea regiunii transfrontaliere peste hotare 

(Prokkola, 2007). 

Impulsul spre dezvoltarea turismului și a recreerii în zonele de frontieră poate proveni din 

eforturile coordonate ale statelor vecine într-o regiune transfrontalieră cu specializare în turism și 

recreere. Pentru a crea o regiune turistică și de agrement transfrontalieră este necesar de înlăturat o 

serie de bariere discutate în acest articol precum și a amplifica rezultatele obținute. 

 

2. Studiul literaturii 

Fenomenului dezvoltării regiunilor turistice și de agrement transfrontaliere este acordată o 

atenție deosebită atât de cercetătorii din domeniul turismului cât și de cei ce cercetează dezvoltarea 

regională sau cooperarea transfrontalieră. De exemplu, Matznetter (1979) a subliniat câteva dintre 

legături între granițe și turism, și a propus trei variante ale amplasării obiectivelor și zonelor 

turistice în raport cu hotarele: frontiera trece intre doua zone turistice, situate la o distanta 

considerabila unul de celalalt; zona turistică este adiacentă frontierei pe o singură parte; frontiera 
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trece prin zona turistică sau zonele turistice sunt învecinate pe ambele părți ale frontierei. (Timothy, 

2001, p. 9) 

O dezvoltare mai largă a cercetării legăturii dintre turism și hotare a fost efectuată de 

Timothy. Folosind abordarea lui Matznetter, cercetătorul Timoty a identificat trei tipuri de 

interacțiune între hotare și turism: hotarul ca barieră, ca destinație turistică și ca peisaj schimbător 

(Timothy, 2001). Timothy a studiat natura hotarelor dintre țări în contextul turismului. Având în 

vedere frontierele și zonele de frontieră ca destinații turistice, el a sugerat modalități posibile de 

utilizare practică pe baza exemplelor diferitelor țări: zone de jocuri de noroc, turism vinicol, 

shoping, parcuri internaționale etc. (Timothy, 2000) 

Hampton a efectuat o cercetare privind turismul transfrontalier zona de frontieră ce unește 

țările Singapore, Malaezia și Indonezia (Insulele Riau). O astfel de cooperare sporește avantajele 

competitive ale țărilor participante prin utilizarea infrastructurii și destinațiilor turistice amplasate în 

strânsă apropiere, dar separate de hotarele de stat. Portul de pasageri și aeroportul din Singapore, 

stațiunile din Indonezia și Malaezia cu terenurile lor de golf de înaltă calitate și plaje, precum și 

prețurile relativ mici creează condiții favorabile pentru funcționarea zonei transfrontaliere ca o un 

tot întreg. (Hampton, 2009) 

Dezvoltarea cooperării între regiunile de frontieră cu țările vecine, este de mare importanță 

în ansamblul său pentru a îmbunătăți economia și de a atrage turiști străini și a dezvolta dinamic 

industria turismului. Cercetătorii au demonstrat în mod repetat că turismul este unul dintre 

domeniile principale în care dezvoltarea proiectelor transfrontaliere pot avea loc cu succes (Church 

& Reid, 1999) (Timothy, 2001) (Stoffelen, Ioannides, & Vanneste, 2017). În acest sens Stoffelen, 

Ioannides și Vanneste și-au focusat atenția asupra aspectelor de guvernanță a zonelor turistice 

transfrontaliere. Cercetările lor arată că chiar și în cadrul proiectelor într-adevăr reușite este foarte 

complicat de acționat în cadrul proiectelor transfrontaliere de dezvoltare regională. Aceasta se 

datorează interacțiunii complexe dintre: includerea turismului în instituțiile de guvernanță de la 

diferite niveluri responsabile de zona de frontieră și caracteristicile politizate ale guvernării și 

planificării turismului (Stoffelen, Ioannides, & Vanneste, 2017). Aspectele complicate legate de 

cooperarea între instituțiile diferitor state în proiectele transfrontaliere se explică prin asimetria 

instituțională (García-Álvarez & Trillo-Santamaría, 2013). 

Există o serie de cercetări care sugerează că destinațiile turistice ar trebui delimitate pe baza 

modelelor de consum ale turiștilor (Blasco, Guia, & Prats, 2014a), în loc de granițele administrative 

convenționale (Dredge & Jamal, 2013). Acest lucru este deosebit de relevant în locurile în care 

destinațiile locale se află la hotarele țărilor unde există o mobilitate ușoară spre și dinspre 

destinațiile transfrontaliere învecinate și există interes în experiența transfrontalieră pentru vizitatori 

(Blasco, Guia, & Prats, 2014b). În astfel de cazuri, o guvernare integrată a destinației 

transfrontaliere ca întreg este foarte benefică (Ioannides, Nielsen, & Billing, 2006). 

Cel mai adesea, zonele turistice transfrontaliere sunt formate în baza unor resurse turistice 

comune - patrimoniu istoric, cultural sau natural comun, cooperarea devine mai atractivă pentru 

turiști și mai profitabilă pentru participanții la această cooperare. Astfel, țările care cooperează în 

cadrul zonelor turistice transfrontaliere câștigă un avantaj competitiv față de regiunile care nu a 

cooperează cu vecinii străini. Turismul transfrontalier se exprimă prin dorința de a vizita țara 

vecină. Deplasarea în țara vecină poate avea unul din următoarele scopuri ca vizita rudelor sau 

prietenilor, odihnă, studii, tratament medical, cumpărături, întâlniri de afaceri, participări la 

manifestării culturale sau sportive, conferințe, târguri expoziții, pelerinaj etc. Chiar dacă inițial 

călătoria are un singur scop din cele enumerate mai sus, pe parcursul călătoriei sunt combinate mai 

multe din acestea (Certan & Certan, 2018). Unul dintre aceste scopuri care a fluxuri de turiști și sa 

dezvoltat în moduri diferite, în diferite perioade de timp și la diferite frontiere pe glob, având 

particularitățile sale în Europa  sunt cumpărăturile din țările vecine (Bar-Kolelis & Wendt, 2018). 

Activitățile de turism de cumpărături transfrontaliere reprezintă rezultatul diferențelor de piață 

existente pe două laturi ale unei frontiere, motivate de diferențe economice, juridice sau sociale. 



 392 

(Timothy, 2005, p. 53). Această formă de turism de nișă a ieșit din activitatea călătorilor care 

efectuează excursii în afara zonei lor locale, trecând frontierele lor naționale, cu scopul precis de a 

face achiziții într-o țară vecină. Diferențele de dezvoltare în diferite zone transfrontaliere se reflectă 

cel mai bine în impactul pe care îl au asupra economiei locale (Dimatteo & Dimatteo, 1996), din 

diferite locuri din lume. Wieckowski (2010) subliniază rolul important socio-economic pe care îl 

joacă turismul în regiunile de frontieră, unde devine un element major în dezvoltarea locală. 

(Wieckowski, 2010) 

 

3. Regiunea transfrontalieră din Republica Moldova a râului Prut 

În managementul turistic resursele turistice sunt văzute ca un important factor de producţie. 

Îmbinarea armonioasă a mediului natural cu cel istoric reprezintă o premisă pentru dezvoltarea 

durabilă  a turismului. Peisajul natural reprezintă o resursă economică importantă, contribuind la 

sporirea interesului pentru cultura şi mediul rural al ţării şi atragerea turiştilor, dar pe de altă parte, 

el este un factor important al calităţii vieţii oamenilor. Turismul este ramura economică ce valorifică 

potenţialul natural şi patrimoniul istoric, cultural şi artistic. Importanţa resurselor turistice este 

explicată în mare parte de caracterul lor original sau unic, caz în care ţara posesoare dobândeşte de 

cele mai multe ori poziţia de monopol în cadrul unei anumite specializări pe piaţa turistică 

internaţională. Totodată, o regiune care dispune de resurse turistice importante, dar care nu posedă 

capital suficient, nu poate dezvolta cu mijloace financiare proprii capacităţile de producţie turistică, 

iar resursele sale devin astfel subutilizate. În această situaţie se află majoritatea ţărilor slab 

dezvoltate, în care se observă practica importului de capital, transferului de tehnologie şi necesitatea 

unei colaborări internaţionale şi transfrontaliere.  

Activitatea economică în regiunile transfrontaliere este specifică datorită unor schimburi 

comerciale şi culturale mai mult sau mai puţin intense cu ţara vecină. În perioada după 1990 

raioanele de frontieră ale Republicii Moldova, ca şi judeţele frontaliere ale României, au fost 

defavorizate în planurile de extindere a infrastructurii, amplasării marilor complexe industriale şi 

dezvoltarea oraşelor mari. Regiunile frontaliere se transformau la nivelul unor furnizori de resurse, 

în primul rând de producţie agricolă pentru prelucrarea acestora la distanţe mari de la hotar. Cifrele 

arată că regiunea frontalieră a râului Prut din Republica Moldova este una mai slab dezvoltată la 

nivelul întregii ţări. 

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 identic. 

Tradițiile și obiceiurile chiar dacă au careva particularități specifice anumitei localități concrete sunt 

aceleași pe teritoriul transfrontalier de pe ambele maluri ale râului Prut. Atât în România cât și în 

Republica Moldova se vorbește aceiași limbă, avem o istorie comună, valori religioase și morale 

comune. Este greu de găsit astfel de omogenitate în cadrul altor zone transfrontaliere. Valorile 

respective comune oferă un avantaj incontestabil în toată gama de activități, inclusiv a celor 

turistice. În Republica Moldova mecanismul cooperării transfrontaliere cu România, sub diferite 

forme este satisfăcător. Acest mecanism este realizat în cadrul euroregiunilor. La nivelul legislaţiei 

lipsesc prevederi legale în Republica Moldova şi România, ca părţi ale euroregiunilor pentru 

procedurile acţiunilor directe întreprinse de autorităţile ţărilor în interior pentru a promova 

interesele şi pentru a interacţiona cu alți partenerii din UE. De asemenea, lipsesc şi mecanismele la 

nivel de guverne şi de autorităţi deliberative pentru coordonarea  eforturilor de cooperare 

transfrontalieră la nivel bilateral şi multilateral. Nu există un set comun de norme de administrare,  

finanţare şi monitorizare a implementării proiectelor de cooperare transfrontalieră. În aceste 

condiţii, realizarea cooperării transfrontaliere şi a activităţii euroregiunilor „Dunărea de Jos”, 

„Prutul de Sus” şi „Siret-Prut-Nistru” depinde în mare măsură de apropierea sistemelor de drept ale 

părţilor. Integrarea ambelor ţări participante la euroregiuni în structuri comune pe plan regional şi 
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mondial, relaţiile bilaterale şi trilaterale şi direcţiile comune în politica lor externă va contribui la o 

apropiere a sistemelor naţionale de drept, inclusiv  în  domeniul colaborării transfrontaliere. 

Regiunea frontalieră a râului Prut, situată de-a lungul hotarului moldo-român (681,3 km pe 

râul Prut), care începând cu 1 ianuarie 2007 este linia de demarcare cu Uniunea Europeană, include 

11 unităţi administrativ-teritoriale formate din 16 oraşe şi 558 localităţi rurale. Regiunea frontalieră 

ocupă o suprafaţă de 108,7 mii ha, ceea ce constituie cca 32,2% din totalul ţării. Terenurile agricole 

constituie 79,7 mii ha - 73,3% din totalul suprafeţei zonei. Chiar dacă această pondere este puţin 

mai mică decât media pe ţară, dependenţa economiei locale de sectorul agricol este determinantă. În 

regiunea frontalieră a râului Prut sistemul de management al terenurilor pentru alte activităţi 

economice este puternic dezechilibrat, deoarece terenurile sunt utilizate preponderent pentru culturi 

anuale, care nu permit obţinerea unei valori adăugate semnificative. În plus, terenurile situate în 

imediata apropiere a frontierei dispun de regim special de utilizare. Din aceste considerente este 

necesară diversificarea şi eficientizare a utilizării terenurilor, turismul fiind o bună oportunitate în 

acest sens. Chiar dacă în regiunea transfrontalieră se găseşte un număr însemnat de resurse turistice 

naturale şi antropice, iar teritoriul este tranzitat de un număr mare de turişti, valorificarea 

potenţialului este ineficientă. În oferta turistică a agenţiilor naţionale, din 90 trasee excursioniste 

doar 9 sunt orientate prin regiune. Totodată doar una din 8 plaje de importanţă naţională şi una din 5 

staţiuni balneare se găsesc în regiunea transfrontalieră a râului Prut. Programul naţional al 

Republicii Moldova „Drumul vinului” încearcă atragerea unor resurse turistice din zona 

transfrontalieră în circuitul turistic. Astfel, 8 din 37 de crame destinate deservirii turiştilor şi 11 din 

21 arii naturale sunt amplasate în raioanele transfrontaliere. Însă nu există o instituţie de gestionare 

a rutelor vitivinicole naţionale şi, drept consecinţă, lipsa acestor rute în oferta agenţiilor de turism. 

În regiunea transfrontalieră a râului Prut există o serie de obstacole legate de valorificarea 

resurselor turistice ce duc la dezvoltarea slabă a turism transfrontalier. Acestea fiind politică de 

conservare a mediului ce nu permite desfăşurarea de activităţi economice poluante și valorificarea 

ineficientă a atracţiilor turistice. În acest context şi luând în consideraţie faptul că statele membre 

ale parteneriatului estic beneficiază de asistenţă pentru armonizarea legislaţiei, inclusiv pentru 

sporirea capacităţilor de cooperare şi de utilizarea eficientă a resurselor proprii pentru creşterea 

economică, Republica Moldova ar putea beneficia de noile oportunităţi oferite noua conjunctură 

politică favorabilă. Armonizarea politicilor de gestionare eficientă a resurselor turistice în regiunea 

transfrontalieră a râului Prut ar putea fi orientată spre mediu natural atractiv pentru activităţi 

turistice; dezvoltarea resurselor şi atracţiilor turistice; dezvoltarea turismului transfrontalier. În 

contextul colaborării între regiunile de frontieră Republica Moldova şi România au evoluat în 

funcţie de politica externă a fiecărui stat și a UE. Transformările politice şi social-economice 

complexe din Sud-Estul Europei au impulsionat această colaborare pe baza mai multor factori. 

Poziţia geografică favorabilă. Regiunile date se află la intersecţia coridoarelor transnaţionale care 

leagă ţările Europei Occidentale cu ţările din Caucaz şi Asia Mijlocie, respectiv facilitând 

tranzitarea mărfurilor şi persoanelor. Populaţia şi comunităţile din regiunile frontaliere sunt 

omogene din punct de vedere al unităţii de limbă, culturii şi tradiţiilor. Orientarea politicii externe a 

Republicii Moldova către Uniunea Europeană. Extinderea Uniunii Europene spre Est şi posibilitatea 

de a accesa fondurile Uniunii Europene prin elaborarea şi implementarea unor proiecte cu caracter 

transfrontalier în diverse domenii (social, economic, mediu, administraţie publică). Un element 

specific al autorităţilor europene este abordarea politicilor de dezvoltare regională. Astfel, politica 

regională a Uniunii Europene are cu preponderenţă o finalitate economică, Consiliul Europei 

acordând o importanţă mai mare conservării patrimoniului cultural specific fiecărei regiuni, 

dialogului între culturi, grupuri etnice şi religii, precum şi dezvoltării instituţionale. 

Cadrul legal existent prezintă multe obstacole dar este suficient totuşi pentru desfăşurarea 

unor activităţi pe baza proiectelor comune privind dezvoltarea infrastructurii, cooperarea 

economică, mediul, cultura, educaţia, turismul. Principalele restricţii ce apar în procesul cooperării 

în cadrul euroregiunilor sunt legate de barierele netarifare ale circulaţiei mărfurilor şi serviciilor, de 
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regimul circulaţiei forţei de muncă, de diferenţele dintre sistemele de asigurări sociale, medicale şi 

pensii. În acest sens, cooperarea transfrontalieră se realizează prin euroregiuni. De remarcat că 

euroregiunile au câteva caracteristici, care le deosebesc de celelalte forme de organizare a 

teritoriului: nu reprezintă un nivel administrativ nou; păstrează orientarea transfrontalieră şi nu cea 

de regiune de graniţă naţională; păstrează, sub aspect psihologic, echilibrul între diferitele structuri 

şi puteri, de ambele părţi ale frontierei; se constituie baza solidă pentru iniţierea, întreţinerea şi 

dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere, prin implicarea cetăţenilor, instituţiilor sociale, ONG-urilor, 

întreprinderilor, politicienilor etc.; implementarea deciziilor transfrontaliere la nivel naţional, în 

conformitate cu procedurile aplicabile pe ambele părţi ale graniţei. Fiecare euroregiune, cu 

participarea unităţilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova, are o structură 

organizatorică proprie. Euroregiunile au diferite activităţi şi proiecte realizate, fiecare având 

specificul său. În regiunea transfrontalieră a râului Prut sunt create 3 euroregiuni: „Dunărea de Jos”, 

„Prutul de Sus” și „Siret-Prut-Nistru”. 

Euroregiunea „Dunărea de Jos are următorii membri: Judeţele Galaţi, Brăila și Tulcea din 

România; regiunea Odessa din Ucraina; raioanele Cahul și Cantemir din Republica Moldova. 

Euroregiunea „Dunărea de Jos” este cea mai organizată şi dezvoltată din cele trei euroregiuni, 

realizând mai multe activităţi de cooperare transfrontalieră. Printre cele mai relevante fiind 

desfăşurarea de evenimente culturale internaţionale, festivaluri, expoziţii cu antreprenorii, activităţi 

de promovare a unui mod de viaţă sănătos de viață, restaurarea şi menţinerea sistemului ecologic şi 

mediului natural al lacurilor. În cadrul acestei euroregiuni oraşul Galaţi şi-a asigurat calitatea de 

centru al euroregiunii, prin forţa sa economică polarizând viaţa comercială a sudului Republicii 

Moldova şi raioanelor dunărene ale Ucrainei. Totodată, raioanele Cahul şi Cantemir dispun de o 

strategie de dezvoltare comună în cadrul Euroregiunii, în care dezvoltarea turismului transfrontalier 

este printre primele obiective. 

Euroregiunea „Prutul de Sus” a fost fondată la Botoşani, la reuniunea şefilor administraţiilor 

publice locale din 22 septembrie 2000, când a fost semnat Acordul privind crearea Euroregiunii 

“Prutul de Sus”. La aceeaşi reuniune au fost adoptate hotărârile privind constituirea Consiliului 

Euroregiunii, alegerea Preşedintelui în Exerciţiu al Consiliului Euroregiunii, a fost aprobată 

simbolica Euroregiunii şi componenţa Comisiilor de lucru. Structura organizatorică a Euroregiunii 

include organele ei de conducere, precum şi pe cele executive: 

Euroregiunea „Prutul de Sus” prezintă un interes sporit pentru Ucraina, deoarece aceasta îi 

permite dezvoltarea relațiilor de parteneriat pe direcţia vest şi apropierea de judeţele Suceava, 

Botoşani, Maramureş şi unităţile administrativ-teritoriale din nordul Republicii Moldova. Astfel s-a 

conturat şi polul de dezvoltare economică a regiunii, or. Cernăuţi. 

Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” întruneşte cel mai mare număr de unităţi administrativ-

teritoriale din cele trei. Euroregiunea a fost creată în baza unei iniţiative comune a consiliilor 

judeţene respective din România şi Republica Moldova, la Iaşi, și includea judeţele Iaşi, Vaslui şi 

Neamţ din România şi, respectiv, Chişinău, Ungheni şi Lăpuşna din Republica Moldova, iar mai 

târziu au aderat Orhei şi Soroca. Ulterior, în componenţa Euroregiunii au intrat și alte raioane din 

Republica Moldova, preponderent cele limitrofe cu România şi din zona de Centru: La moment în 

componența euroregiunii sunt incluse următoarele raioane din Republica Moldova: Anenii Noi, 

Basarabeasca, Călăraşi, Cimişlia, Criuleni, Dubăsari, Floresti, Hânceşti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, 

Orhei, Rezina, Soroca, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti şi Ungheni. Mai mult de jumătate din ele nu 

au hotar cu România. Anume euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” a implementat mai multe proiecte 

orientate spre promovarea turismului în zona transfrontalieră şi creşterii nivelului de eficienţă de 

utilizare a patrimoniului turistic local şi regional. În cadrul proiectelor implementate a fost elaborată 

strategia de dezvoltare a sectorului turistic în zona transfrontalieră a regiunii; a fost creat un centru 

de promovare a turismului; au fost create şi promovate itinerare turistice regionale de-a lungul 

râului Prut; au fost organizate şi desfăşurate activităţi de diseminare a informaţiei despre destinațiile 

turistice: lansarea unui site, ghizi turistici, pliante, articole în ziare. 
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Implicarea Republicii Moldova în proiectele de cooperare transfrontalieră a crescut odată cu 

aderarea la Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. În acest context, au apărut mai multe 

oportunităţi de colaborare pe proiecte transfrontaliere bilaterale cu România. Însă gradul de 

informare al autorităţilor locale și a antreprenorilor despre oportunităţile existente este şi în 

continuare destul de redus. 

Acţiunile comune realizate până în prezent în scopul aprofundării colaborării regionale în 

zona transfrontalieră au avut un anumit impact asupra unităţilor administrativ teritoriale din 

regiunea transfrontalieră a râului Prut. Activităţile cele mai importante, cel mai des, au fost realizate 

graţie suportului Uniunii Europene. Angajamentele asumate la nivel guvernamental nu au fost 

preluate cu aceeaşi forţă de la nivelul autorităţilor teritoriale, acestea având un comportament 

reticent şi puţin consecvent, fapt ce se explică atât prin lipsa iniţiativei şi experienţei, cât şi prin 

incertitudinea cadrului legal şi dificultăţi în găsirea resurselor financiare necesare pentru 

promovarea acţiunilor comune. 

La nivel practic, cooperarea transfrontalieră este blocată de diferenţele în controlul 

frontierelor exercitat de către cele trei state, de diferenţele sistemului de taxe şi tarife, dar care lasă 

frontiera impenetrabilă din cauza lipsei de capacităţi tehnice, a unei infrastructuri şi, deseori, a 

integrităţii reduse a angajaților vămii. În sfârşit, ne confruntăm cu o insuficiență de fonduri destinate 

pentru iniţiativele transfrontaliere. Dar cu toate obstacolele existente, eforturile depuse pentru 

dezvoltarea turismului transfrontalier a adus rezultate sesizabile în ultimii ani. În perioada 2009-

2017 numărul turiștilor din România cazați în Republica Moldova a crescut de 4 ori, de la 8,8 mii în 

2009 la 36 mii în 2017, fiind în topul turiștilor străini cazați în Republica Moldova cu o cotă de 25% 

din totalul turiștilor străini cazați. Numărul turiștilor din Ucraina a crescut de 2,5 ori în perioada 

2009-2017. În același timp numărul total al turiștilor străini cazați, în aceiași perioadă a crescut de 

2,4 ori. 
Figura 1. Numărul turiştilor străini cazaţi în unitățile de cazare din Republica Moldova, 

pe ţări de origine 
Numărul turiștilor Ponderea pe țări 

  
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova 

Odată cu creșterea numărului cazărilor turiștilor străini capacitatea unităților de cazare nu a 

avut aceiași tendință îmbucurătoare. În perioada 2009-2017 numărul camerelor unităților de cazare 

în 11 raioane din Republica Moldova amplasate pe malul Prutului (zona transfrontalieră) a crescut 

doar cu 3,6%. În același timp numărul locurilor (pat) pentru cazare în zona transfrontalieră a scăzut 

cu 9,8%. Aceasta se explică prin creșterea cerințelor pentru calitatea serviciilor de cazare 

concomitent cu creșterea numărului cazărilor turiștilor străini, ceea ce a determinat unitățile de 

cazare să micșoreze numărul paturilor în camere. În același timp în total în Republica Moldova a 

scăzut atât numărul camerelor unităților de cazare cu 1,7%, cât și numărul de locuri 8,7%. 
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Figura 2. Capacitatea unităților de cazare (numărul de camere) 

 
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova 

Figura 3. Capacitatea unităților de cazare (numărul de locuri) 

 
Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova 

Domeniul turismului rămâne unul neatrăgător pentru antreprenori din motivul rentabilității 

reduse a acestuia. Conform datelor statistice rentabilitatea financiară medie a companiilor din 

Republica Moldova în ultimii ani nu a depășit 1,7%, iar în unele perioade a înregistrat chiar și valori 

negative, ceea ce face dificilă atragerea investitorilor privați în acest domeniu. Principala 

oportunitatea de finanțare a proiectelor pentru dezvoltarea turismului transfrontalier rămân 

proiectele Uniunii Europene. Obiectivele şi priorităţile acestor proiecte vizează în fond dezvoltarea 

social-economică a regiunilor eligibile şi consolidarea relaţiilor interumane. Următoarele acţiuni 

sunt selectate pentru formularea proiectelor comune: protecţia mediului; dezvoltarea economiei 

locale; planificarea teritorială şi dezvoltarea infrastructurii; dezvoltarea turismului; învăţământul şi 

serviciile sociale. 

 

4. Concluzii 

Este important să se identifice câteva linii de dezvoltare pe care ar trebui să se concentreze 

sprijinul guvernelor de pe ambele maluri ale Prutului. Unul dintre sectoarele cu potențial real de 

dezvoltare, pe întreaga zonă transfrontalieră, este turismul. Avantajele care le conferă cooperarea 

transfrontalieră în turism sunt dinamizarea relaţiilor economice şi comerciale între comunităţile 

limitrofe, favorizarea schimburilor culturale, artistice şi ştiinţifice, a contactelor între persoane şi 
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colectivităţi umane, cooperarea în domeniul ecologiei, asigurarea unor sisteme rapide şi eficiente de 

comunicaţii şi transport. 

Regiunile vecine din diferite țări sunt concurenți în atragerea turiștilor. Dar, în același timp, 

între ele este posibilă cooperarea eficientă în vederea utilizării optime a potențialului lor turistic și 

pentru a obține un avantaj competitiv în comparație cu alte regiuni. Este necesar să se identifice 

premisele unei cooperări transfrontaliere reciproc avantajoase și să se găsească modalități de 

dezvoltare a unei astfel de cooperări. Turismul este una dintre industriile cu cea mai dinamică 

dezvoltare din economia mondială, care este determinată de creșterea cererii de recreere. În 

contextul globalizării, o atenție deosebită necesită regiunile caracterizate printr-o amplasare 

transfrontalieră, deoarece există condiții pentru formarea unor zone speciale cu legături economice, 

sociale și culturale interregionale și internaționale intensive. Turismul este una dintre formele 

promițătoare de cooperare de succes între țările vecine. În condiții favorabile, teritoriile 

transfrontaliere contribuie la dezvoltarea activităților turistice în țările vecine. 

Euroregiunile au contribuit la intensificarea fluxului de turiști în Republica Moldova, dar în 

același timp investițiile în domeniul turismului nu au determinat extinderea capacităților de cazare. 

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 de a ajusta formele 

organizatorico-juridice, mecanismele și pârghiile aplicate în unitățile administrativ-teritoriale ale 

zonei transfrontaliere de pe ambele maluri a Prutului, a spori investițiile reciproce în infrastructura 

zonelor de frontieră de pe ambele maluri, a organiza trasee turistice comune.  Stimularea și 

îmbunătățirea cooperării între instituțiile administrative centrale și locale, universitățile, mediul de 

afaceri și instituțiile neguvernamentale din România, Republica Moldova și Ucraina ar asigura o 

mai bună înțelegere a cadrului instituțional al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. 

 

Bibliografie 

1. Bar-Kolelis, D., & Wendt, J. (2018). Comparison of cross- border shopping tourism 

activities at the Polish and Romanian external borders of European Union. Geographia 

Polonica, 91 (1), 113-125. 

2. Blasco, D., Guia, J., & Prats, L. (2014b). Emergence of governance in cross-border 

destinations. Annals of Tourism Research, 49, 159–173. 

3. Blasco, D., Guia, J., & Prats, L. (2014a). Tourism destination zoning in mountain regions: A 

consumer-based approach. Tourism Geographies, 13 (3), 512-528. 

4. Certan, I., & Certan, S. (2018). Cum să ne cunoaștem vecinii sau turism transfrontalier. 

Volumul conferinței: Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și 

perspective, XLIV, 126-134. 

5. Church, A., & Reid, P. (1999). Cross-border co-operation, institutionalization and political 

space across the English Channel. Regional Studies, 33 (7), 643–655. 

6. Dimatteo, L., & Dimatteo, R. (1996). An analysis of Canadian cross-border travel. Annals of 

Tourism Research, 23 (1), 103-122. 

7. Dredge, D., & Jamal, T. (2013). Mobilities on the Gold Coast, Australia: Implications for 

destination governance and sustainable tourism. Journal of Sustainable Tourism, 21 (4), 

557–579. 

8. Bar-Kolelis, D., & Wendt, J. (2018). Comparison of cross-border shopping tourism 

activities at the Polish and Romanian external borders of European Union. Geographia 

Polonica, 91 (1), 113-125. 

9. Blasco, D., Guia, J., & Prats, L. (2014b). Emergence of governance in cross-border 

destinations. Annals of Tourism Research, 49, 159–173.Blasco, D., Guia, J., & Prats, L. 

(2014a). Tourism destination zoning in mountain regions: A consumer-based approach. 

Tourism Geographies, 13 (3), 512-528. 



 398 

10. Certan, I., & Certan, S. (2018). Cum să ne cunoaștem vecinii sau turism transfrontalier. 

Volumul conferinței: Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și 

perspective, XLIV, 126-134. 

11. Church, A., & Reid, P. (1999). Cross-border co-operation, institutionalization and political 

space across the English Channel. Regional Studies, 33 (7), 643–655. 

12. Dimatteo, L., & Dimatteo, R. (1996). An analysis of Canadian cross-border travel. Annals of 

Tourism Research, 23 (1), 103-122. 

13. Dredge, D., & Jamal, T. (2013). Mobilities on the Gold Coast, Australia: Implications for 

destination governance and sustainable tourism. Journal of Sustainable Tourism, 21 (4), 

557–579. 

14. García-Álvarez, J., & Trillo-Santamaría, J. (2013). Between regional spaces and spaces of 

regionalism: Cross-border region building in the Spanish ‘‘State of the Autonomies”. 

Regional Studies, 47 (1), 104-115. 

15. Hampton, M. (2009). The socio-economic impacts of Singaporean cross-border tourism in 

Malaysia and Indonesia. — Canterbury: University of Kent. Working Papers Series (184). 

16. Ioannides, D., Nielsen, P., & Billing, P. (2006). Transboundary collaboration in tourism: 

The case of the Bothnian Arc. Tourism Geographies, 8 (2), 122-142. 

17. Knippenberg, H., & Markusse, J. (1999). Nationalising and Denationalising European 

Border Regions, 1800–2000. Views from Geography and History. London: Springer 

Science. 

18. Kolosov, V., & Więckowski, M. (2018). Border changes in Central and Eastern Europe: an 

introduction. Geographia Polonica, 91 (1), 5-16. 

19. Milenković, M. (2012). Ecoregionalism: Factor Cross-Border Cooperation and Tourism 

Development. Procedia - Social and Behavioral Science (44), 236-240. 

20. Bar-Kolelis, D., & Wendt, J. (2018). Comparison of cross- border shopping tourism 

activities at the Polish and Romanian external borders of European Union. Geographia 

Polonica, 91 (1), 113-125. 

21. Blasco, D., Guia, J., & Prats, L. (2014b). Emergence of governance in cross-border 

destinations. Annals of Tourism Research, 49, 159–173. 

22. Blasco, D., Guia, J., & Prats, L. (2014a). Tourism destination zoning in mountain regions: A 

consumer-based approach. Tourism Geographies, 13 (3), 512-528. 

23. Certan, I., & Certan, S. (2018). Cum să ne cunoaștem vecinii sau turism transfrontalier. 

Volumul conferinței: Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și 

perspective, XLIV, 126-134. 

24. Church, A., & Reid, P. (1999). Cross-border co-operation, institutionalization and political 

space across the English Channel. Regional Studies, 33 (7), 643–655. 

25. Dimatteo, L., & Dimatteo, R. (1996). An analysis of Canadian cross-border travel. Annals of 

Tourism Research, 23 (1), 103-122. 

26. Dredge, D., & Jamal, T. (2013). Mobilities on the Gold Coast, Australia: Implications for 

destination governance and sustainable tourism. Journal of Sustainable Tourism, 21 (4), 

557–579. 

27. García-Álvarez, J., & Trillo-Santamaría, J. (2013). Between regional spaces and spaces of 

regionalism: Cross-border region building in the Spanish ‘‘State of the Autonomies”. 

Regional Studies, 47 (1), 104-115. 

28. Hampton, M. (2009). The socio-economic impacts of Singaporean cross-border tourism in 

Malaysia and Indonesia. — Canterbury: University of Kent. Working Papers Series (184). 

29. Ioannides, D., Nielsen, P., & Billing, P. (2006). Transboundary collaboration in tourism: 

The case of the Bothnian Arc. Tourism Geographies, 8 (2), 122-142. 



 399 

30. Knippenberg, H., & Markusse, J. (1999). Nationalising and Denationalising European 

Border Regions, 1800–2000. Views from Geography and History. London: Springer 

Science. 

31. Kolosov, V., & Więckowski, M. (2018). Border changes in Central and Eastern Europe: an 

introduction. Geographia Polonica, 91 (1), 5-16. 

32. Milenković, M. (2012). Ecoregionalism: Factor Cross-Border Cooperation and Tourism 

Development. Procedia - Social and Behavioral Science (44), 236-240. 

33. Prokkola, E. (2007). Cross-border regionalization and tourism development at the Swedish-

Finnish border: “Destination Arctic Circle”. Scandinavian Journal of Hospitality and 

Tourism, 7 (2), 120–138. 

34. Stoffelen, A., Ioannides, D., & Vanneste, D. (2017). Obstacles to achieving cross-border 

tourism governance: A multi-scalar approach focusing on the German-Czech borderlands. 

Annals of Tourism Research, 64, 126-138. 

35. Timothy, D. (2000). Borderlands: An Unlikely Tourist Destination. IBRU Boundary and 

Security Bulletin, 8 (1), 57–65. 

36. Timothy, D. (2005). Shopping tourism, retail and leisure. Aspects of Tourism (Vol. 23). 

Clevedon: Channel View Publications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 400 

THE IMPORTANCE OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS FOR THE 

INFILTRATION OF FOREIGN CAPITAL INTO NATIONAL ECONOMIES 
 

IMPORTANŢA CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE PENTRU INFILTRAREA 

CAPITALULUI STRĂIN ÎN ECONOMIILE NAŢIONALE 

 

Alexandru SARCO1 

 
Abstract 

This article reflects the author's vision on the place of the national economy in the world economy, which is 

largely determined by the quality of human capital, level of education of employees and the degree of use of science and 

technology in production. The development of financial relations through communication technologies has enabled 

developing countries to better allocate their capital and carry out portfolio and direct investments. The movement of 

financial flows of transnational flows largely depends on the formation of its financial resources – its own and attracted 

funds, which determine the potential opportunities for the development of TNCs. 

Key words: foreign capital, globalization, investment, management, transnational corporations 
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1. Introducere 

La etapa actuală de dezvoltare a economiei la nivel mondial, procesul de globalizare se 

caracterizează, în principal, prin integrarea sistemică nu numai pe piețele mondiale și regionale, ci 

și în toate sferele activității umane. Acest fapt s-a produs ca urmare a penetrării pieţii globale cu 

tehnologii moderne și metode manageriale de ultimă generaţie. Schimbările care au loc în același 

timp în toate sferele activității umane, conferă o maximă actualitate unificării parametrilor sociali ai 

societății, inclusiv instrumentelor de gestionare a economiei naționale. 

Globalizarea economiei mondiale, în ultimele decenii, suportă o dezvoltare tot mai intensă, 

care are un impact diferit, adesea contradictoriu, asupra principalelor sfere ale vieții economice ale 

societății. Creșterea bruscă a schimburilor transfrontaliere de mărfuri, servicii, resurse umane și 

investiții este rezultatul unei interacţionări intense a multitudinii de factori interdependenți, inclusiv 

în strategiilecompaniilor care se concentrează din ce în ce mai mult pe piețele externe în momentul 

extinderii operațiunilor sale economice. Astfel, un număr tot mai mare de țări, nu doar cele 

dezvoltate, ci și cele în curs de dezvoltare, își reformează economiile, asigurând o mai bună 

implementare a relațiilor comerciale, financiare, investiționale și de informare. 

 

2. Investițiile străine directe – componentă esenţială de extindere a corporaţiilor 

transnaţionale 

Actualmente drept cei mai importanţi actori pe scena businessului internaţional rămân a fi 

corporațiile transnaționale, internaționalizarea activităţii cărora formează treptat un spațiu 

internațional de producție ce cuprinde un număr tot mai mare de țări, regiuni și industrii. 

Corporaţiile sau companiile transnaționale (CTN) activează prin filiale și întreprinderi fiice2* în 

multe țări ale lumii. Acestea au un potențial de piață ridicat, cu un impuls de dezvoltare imens. 

Companiile transnaționale își prezintă capacitatea de a întrerupe separarea economiilor 

naționale, argumentând astfel introducerea lor în fluxul economic mondial. Aceasta este, de 

asemenea, considerată drepto modalitate importantă de transfera celor mai recente tehnologii de 

informare a societăţii despre produsele noi apărute.În acest context, vom remarca faptul că 

corporaţiile transnaţionale, în prezent utilizează un set tot mai mare de instrumente, în principal 

investițiile străine directe, în scopul creării sistemelor regionale și chiar globale pentru producția 

                                                            
1 PhD Student, National Institute for Economic Research of Moldova, Republic of Moldova, asarco@yahoo.com 
2 “Grup de întreprinderi - întreprinderea mamă şi toate întreprinderile fiice ale acesteia. 

Întreprindere mamă (principală) - întreprindere care are una sau mai multe întreprinderi fiice. 

Întreprindere fiică - întreprindere controlată de către întreprinderea mamă.” [4]. 

mailto:asarco@yahoo.com
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internațională. Este evident că procesul de creare a producției internaționale și a activităților 

corporaţiiloresteinterconexionat, ceea ce, bineînțeles, se reflectă atât la nivel conceptual, cât și 

terminologic [1, pag. 107-336]. 

Corporațiile transnaționale moderne implementează o strategie eficientă pentru dezvoltarea 

tehnologică. Ea se bazează pe o înțelegere a cerințelor progresului tehnico-ştiinţific și acoperă 

organizarea și integrarea activității grupurilor funcționale și specializate în procesul de 

implementare a inovațiilor, pe analiza constantă a fezabilităţii structurii existente a piețelorşia 

dezvoltării tehnologice în cadrul companiei pentru viitor. Acest lucru face posibil ca corporațiile 

transnaționale să fie unul dintre principalii actori de pe piața tehnologică globală. 

Un factor important care a contribuit la dezvoltarea intensă a proceselor de globalizare a fost 

schimbările revoluționare în domeniul comunicațiilor și formarea unei „societăți informaționale”, 

astfel că tehnologiile informaționale moderne au redus nevoia de contact direct între producători și 

consumatori, reducând în mod semnificativ costurile distribuției produselor. 

Piețele de capital un timp îndelungat jucau rolul de piețe naționale clasice, limitate de 

monedele naționale, care, la rândul lor, au intrat în circulaţie datorită unui sistem de rate de schimb 

fixe și în baza multiplelor reglementări de ordin național. În anul 1973, trecerea la cursul de schimb 

valutarflexibil și dezvoltarea paralelă a tehnologiei şi comunicațiilor a făcut posibil capiețele de 

capital să devină pieţe globale. În această perioadă, piaţa internaţională de capitala devenit terenul 

de joc pentru acțiunile investitorilor profesioniști şi anume pentru fondurile de investiții și cele de 

pensii, precum şi a proprietarilor de capital privat.Este ştiut faptul că în prezent, aproximativ 25% 

din producția economiei globale este produsă de către diviziunile corporațiilor transnaționale. O 

treime din comerțul mondial este reprezentată de tranzacțiile dintre întreprinderile mamă și filialele 

acestora din străinătate şi încă o treime - de comerțul dintre companiile ce aparțin corporaţiilor 

transnaționale [7]. Deci, putem concluziona că nu există un consens în ceea ce privește estimarea 

numărului de CTN în economia globală, deoarece nici în prezent nu este adoptat un criteriu unic de 

clasificare a companiilorîn calitate de corporaţii transnaţionale. 

Totuşi, corporaţiile transnaţionale și-au demonstrat vehement existența în ciuda diferențelor 

din legislațiile naționale şiritmurilediferite de dezvoltare economică. Aceste diferenţe nu constituie 

un obstacol pentru menţinerea relațiile reciproce. Experiența mondială demonstrează viabilitatea 

CTN și valoarea combinării capitalului bancar și industrial, ceea ce permite creșterea cotei de 

resurse în numerar, efectuarea de tranzacții voluminoase și operaţii valutare. Generalizând, 

menţionăm că apariţia corporaţiilor transnaţionale a fost condiţionată de necesitatea reorganizării 

industriale la nivel global. 

În baza celor relatate anterior putem defini corporaţiile transnaţionale drept entitatea 

economică de nivel regional sau mondial, care unifică entităţi economice în două sau mai multe 

țări, indiferent de forma și sfera lor juridică şi care funcționează în baza aceloraşi metode 

manageriale. Acest fapt face posibilă realizarea unei politici coerente şi logic structurate prin unul 

sau mai multe centre de decizie. Companiile sunt interconectate între ele prin activităţi şi proprietăţi 

comune şi interacţionează activ în vedereadifuzăriiinovaţiilor, precum şi a gestionării în comun a 

resurselor și responsabilității. 

Generalizând, putem afirma că locul economiei naționale în economia mondială este 

determinat în mare măsură de calitatea capitalului uman, de nivelul de educație al angajaţilor și de 

gradul de utilizare a științei și tehnologiei în producție. Disponibilitatea forței de muncă și a 

materiei prime accesibilenu mai este deja considerată drept un avantaj competitiv, deoarece cota 

acestor factori în structura costului tuturor produselor scade. Astfel, dezvoltarea relațiilor financiare 

bazate pe tehnologiile de comunicare a permis țărilor în curs de dezvoltare să-și aloce mai eficient 

capitalul și să facă investiții directe și de portofoliu.În acest context vom reprezenta fluxurile 

financiare ale corporaţiilor transnaţionaledrept circuitul de active-pasive financiare de natură 

transfrontalieră. Acest circuit depinde în mare măsură de eficienţa gestionării resurselor financiare, 

fie acestea fonduri proprii sau împrumutate, ele, în ultimă instanţă îşi exercită rolul de dezvoltator 
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potențial a CTN. Deci, investițiile străine directe reprezintă un instrument esențial pentru 

corporaţiile transnaţionale, permițând exercitarea controlului managerial în entitatea economică 

unde are loc producția internațională. 

Conform definiției general acceptate, investițiile străine directe reprezintă o injectare de 

capital străin care implică relații pe termen lung și care reflectă interesul pe termen lung și controlul 

asupra întreprinderii-rezident a unei țări, aceasta având rolul de investitor direct sau întreprindere-

mamă, asupra unei întreprinderi-rezident al altei țări,fiind întreprindere cu capital străin.Deci, 

rezultă că interesul pe termen lung presupune existența unor relații de lungă durată între un 

investitor direct și o entitate economică cu investiții străine directe, precum și un grad semnificativ 

de influență a investitorilor asupra managementului acestei entităţi. De altfel, faptul de a influența 

luarea deciziilor sau controlul asupra unei companii,în care se vor injecta investițiile străine directe 

sunt esenţialeîn identificarea acestui tip de investiții străine. 

Investiţiile străine directe sunt considerate drept instrumentul esențial în controlul 

activităților unei întreprinderi străine. Deţinerea pachetului de control are loc prin participarea 

majoritară a investitorului (50% + 1 acțiune, sau 51%), deşi Fondul moneta internaţional recomandă 

a fi considerate drept investiţii străine directe şi acel capital care însumează 10% din valoarea 

companiei căreia îi sunt direcționate investițiile. Aici, trebuie să menţionăm că în lume există 

diferite abordări ale acestei probleme, în SUA, de exemplu, controlul este asociat cu minimum 10% 

din capitalul social în cazul investițiilor străine și cu 25% în cazul investițiilor interne.  

Deci, putem defini investiţiile străine directe ca  injectarea capitalului străin în 

întreprinderile fiice și filialele CTN, iar acestea şi sunt întreprinderile cu investiții directe care fac 

parte din sistemul de producție internațională organizat CTN. Ca să fim mai expliciţi, trebuie să 

menţionăm că corporaţia transnaţională introduce investiţiile străine directe şi formează astfel, un 

sistem de producție internaționalcare se desfășoară la filialele sale din străinătate. Acest fapt ne 

sugerează că investitorul are un grad semnificativ de influență asupra managementului unei 

întreprinderi prin investițiile directe, ori o companie străină obţine statut de CTN atunci când începe 

să facă investiții străine directe și, prin urmare, producere internațională.  

În contextul celor relatate mai sus, susţinem părerea cercetătorilor din domeniu referitor la 

faptul că Republica Moldova, ca de altfel toate statele din centrul şi estul Europei, are o serie de 

motivaţii obiective şi subiective ce stau la baza interesului faţă de investiţii, în special faţă de cele 

străine directe, dintre care pot fi reţinute, în mod deosebit, de nevoia de capital în vederea refacerii 

economice; Transferul de tehnologie şi de know-how este, de asemenea, una din marile motivaţii 

ale interesului faţă de capital. Accesul la piaţa occidentală, cu exigenţele sale ridicate, constituie, de 

asemenea, o motivaţie serioasă în atragerea de investiţii, în special străine [3, p.71-81]. 

Actualmente, atragerea investiţiilor străine directe şi promovarea exporturilor este o 

prioritate strategică pentru ţara noastră. Guvernarea doreşte să orienteze economia în direcţia 

activităţilor de producţie destinate exportului şi să valorifice mai eficient potenţialul ţării în calitate 

de punct natural de tranzit între Est şi Vest. Totodată, conform Strategiei Naţionale de Dezvoltare a 

Republicii Moldova 2012-2020, se optează pentru schimbarea paradigmei de dezvoltare a 

economiei şi anume, necesitatea renunțării la modelul de creștere bazat pe consumul alimentat de 

remiteri în favoarea unui model dinamic bazat pe atragerea investițiilor străine directe. La acest 

capitol constatăm, potrivit datelor BNM, că în anul 2017, cei mai mari investitori au fost cei din 

Olanda, pe locul doi clasându-se cei din Spania iarlocurile 3, 4 și 5 sunt ocupate de Franța, Cipru și 

România. De menționat că în 2016 investițiile rusești erau de peste 200 de milioane de dolari și au 

scăzut până la puțin peste 70 de milioane de dolari în anul 2017. Principalele activități economice 

care au beneficiat de investiţii străine sunt: activitățile financiare și de asigurări și industria 

prelucrătoare. Alte activităţi care au atras investitori străini au fost comerţul, industria energetică, 

informațiile și comunicațiile, transportul și depozitarea, și tranzacţiile imobiliare [5]. 

Susţinem părerea specialiştilor din domeniu care constată rata investițiilor în Republica 

Moldova drept o cifră destul de modestă, careoscilează în jurul valorii de 22% din PIB. Experţii mai 
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susțin că dacă ar fi să o comparăm republica noastră cu alte țări similare ca nivel de venituri, 

amplasare și context geografic, putem identificanoi factori de atractivitate investițională, care ar 

dezlănțui potențialul investițional al Moldovei și transforma creșterea economică bazată pe consum, 

într-una durabilă, bazată pe investiții [6]. 

Pentru Republica Moldova, problema atragerii investiţiilor străine rămâne o întrebare 

deschisă şi în prezent. Este adevărat că se depun multiple eforturi în această direcţie, deşi 

specialiştii constată o serie de impedimente la acest capitol. Astfel echipa Economică Germană 

(GET Moldova) care a consultat Guvernul Republicii Moldova asupra unei game largi de probleme 

de politici economice au constatat căactualmente există o serie de aspecte care majorează costurile 

şi/sau creşte riscul de a investi în Republica Moldova. Aceștia consideră că eliminarea unor astfel 

de probleme este cheia creşterii investiţiilor străine directe în Republica Moldova. În primul rând, se 

recomandă alinierea legislaţiei la realitate ar fi un câştig rapid şi o recomandare cu costuri reduse 

pentru îmbunătăţirea climatului pentru investiţiile străine directe. De asemenea, nu se 

recomandăschimbări bruşte şi dese în legislaţie, care majorează costul şi riscul de a opera o afacere. 

[2, pag 3]. 

În fine, având în vedere efectele investiţiilor străine directe pentru Moldova, este necesar să 

se înțeleagă că investițiile au efecte diferite asupra economiilor țărilor dezvoltate și ale țărilor în 

curs de dezvoltare. Pe de o parte, ţările dezvoltate beneficiază de intensificarea fluxurilor de 

investiţii acționând în principal în interesele lor, iar afluxul de capital către aceste țări devine un 

stimulent suplimentar pentru dezvoltarea în continuare a unei economii deja eficiente. Pe de altă 

parte, impactul investițiilor străine directe asupra economiilor țărilor în curs de dezvoltare poate fi 

atât pozitiv, cât și negativ. Investițiile străine directe au un impact pozitiv asupra economiei țării 

gazdă numai dacă există un program guvernamental clar de interacțiune cu investitorii străini și 

politici competente pentru atragerea și utilizarea eficientă a investițiilor străine.În absența unui 

program clar și a unei politici bine gândite de interacțiune cu corporaţiile transnaţionale, fluxul de 

capital străin poate avea un efect negativ atât asupra competitivității internaționale a țării, cât și 

asupra perspectivelor de creștere economică ulterioară. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că doar capitalul străin pe termen lung are un efect 

pozitiv asupra competitivității și dezvoltării economice a țării gazdă, iar investiţiile pe termen scurt 

provoacă instabilitate financiară și are un impact negativ asupra economiilor țărilor în curs de 

dezvoltare. 

Rezumând aceste tendințe, putem spune că globalizarea modernă se caracterizează printr-o 

schimbare sistemică a dinamicii sistemului economic mondial. Dacă, mai devreme, succesul 

activității antreprenoriale depindea de combinația clasică a factorilor de producție, astăzi acest 

succes este determinat de o combinație complexă cum ar fi: cunoașterea, inovaţiile, tehnologia, 

resursele informaționale şi în acest context, susţinerea invenţiilor devine cea mai importantă 

condiție pentru obținerea profiturilor antreprenoriale, în timp ce investițiile sunt tot mai puțin legate 

de careva țară sau teritoriu. 

 

3. Concluzii 

Astfel, în concluzie putem evidenția următoarele caracteristici principale ale globalizării 

moderne:formarea spațiului informațional global;consolidarea centralizării în procesul de formare și 

utilizarea resurselor investiționale; importanța crescândă a informației, cunoștințelor şi inovării; 

consolidarea structurii oligopoliste a pieței mondiale; creșterea numărului de întreprinderi 

transnaționale; intensificarea relațiilor economice internaționale; unificarea instrumentelor de 

gestionarea proceselor economice etc. 

Realizarea acestor activităţi devine posibilă doar respectând următoarele condiţii: 

▪ informarea și controlul financiar asupra utilizării investițiilor la orice distanță în modul on-

line; 
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▪ introducerea unor standarde comune de informare, raportare contabilă şi elaborare de 

programe de dezvoltare a întreprinderilor; 

▪ funcționarea unei infrastructuri integrate: bancară, legislativă şi organizațională ce 

deservește procesul investițional; 

▪ asigurarea legislativă a fiabilității informațiilor şi armonizarea acestei prevederi prin 

acorduri multilaterale ale tuturor țărilor comunității mondiale etc. 

Având în vedere aceste tendințe în infiltrarea capitalului străin în economiile naţionale prin 

intermediul corporaţiilor transnaţionale, putem recomanda structurilor instituționale din ţara noastră 

să se concentreze asupra creării condițiilor favorabile atragerii investiţiilor străine directe. În acest 

context, ne referim la asigurarea împotriva condiţiilor de risc în investiții, reprezentând diferența de 

curs valutar al monedelor naționale, lichiditatea activelor colaterale și garanțiile furnizate. 

Funcționarea structurilor organizatorice care se vor obliga în implementarea celor expuse mai sus 

este o condiție importantă pentru funcționarea eficientă a subiecților pieței de capital. De rând cu 

acestea, evidenţiem drept una din direcțiileprimordiale de dezvoltare a pieței globale de capital-

transnaționalizarea relațiilor economice, a piețelor de mărfuri și financiare, deoarece aceasta 

corespunde tendințelor actuale ale globalizării, mai ales prin implicarea unui număr tot mai mare de 

state în procesele de integrare globală.În altă ordine de idei, menţionăm că actualmente, în 

economiile naționale a apărut o tendință de cooperare în afaceri care permite specificarea 

obiectivelor investiționale şi scurtează modalitatea de luare a deciziilor manageriale. 
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Abstract 

In conditions of growing technical level of organizations, training and professional development of employees 

has become a strategic element and a source for competitiveness advantage for all organizations. Innovation represents 

an important element in competitions assurance regarding other rival organizations. Organizations can achieve the 

objectives only if employees  have the necessary knowledge and abilities as well as main personal qualities for this.  

Key words: abilities, management development, performance, professional training, self-development, skills, 

strategic capacity 

 

1. Introducere 

Cunoştinţele devin tot mai mult adevăratul capital al unei economii dezvoltate. Pe măsură ce 

se realizează societatea bazată pe cunoaştere, cunoştinţele devin principala resursă a economiei. 

Standardul de cunoştinţe pe care trebuie să-l posede o persoană instruită se schimbă de la o perioadă 

de timp la alta, la intervale de timp tot mai scurte.  

Unele ţări se dezvoltă din vânzarea resurselor naturale, epuizabile, printr-un grad mai mic 

sau mai mare de prelucrare sau valorificare. Alte ţări, cum e şi cazul Republicii Moldova, nu dispun 

de resurse naturale. Singura lor resursă este puterea minţii, capacitatea de invenţie a creierilor. O 

asemenea resursă este nelimitată, inepuizabilă, şi devine, pe zi ce trece avuţia cea mai mare a 

fiecărui individ şi ţări. 

Schimbările mari din cadrul societăţii, generate de revoluţia informaţională şi inovaţia 

tehnică, dinamica demografică, precum şi efectele globalizării economiei asupra pieţei muncii, au 

influenţat fundamental, în ultimele decenii, sistemele de instruire şi dezvoltare profesională. Ritmul 

rapid al schimbărilor din societate a avut anumite influenţe şi asupra evoluţiei entităților economice, 

fapt ce le-a determinat să-şi schimbe strategia de dezvoltare. Introducerea unor tehnologii avansate 

în procesul de producţie, precum şi implementarea unor metode progresiste de administrare în toate 

domeniile de activitate ale entităților economice a necesitat actualizarea permanentă a cunoştinţelor, 

dar şi însuşirea unor cunoştinţe noi şi a unor abilităţi din partea angajaţilor care să le permită 

realizarea eficientă a sarcinilor şi obligaţiunilor de muncă. 

Este cunoscut faptul că entităților economice pentru a deveni competitive trebuie să 

investească nu doar în produse şi servicii de calitate, dar şi în oameni, adică în acel element care pot 

face produsele şi serviciile respective competitive, ceea ce mai rar se întâmplă în cazul entităților 

economice din Republica Moldova.  

Este relevant ca managerii entităților economice să conştientizeze acest fapt şi să privească 

activitatea de dezvoltare profesională ca o activitate strategică pentru organizaţie. 

 

2. Dezvoltarea profesională a personalului 

Dezvoltarea profesională cuprinde întregul personal al entităților economice, dar se referă 

mai mult la personalul de conducere din cadrul entităților economice (managerii de la toate nivelele 

ierarhice), precum şi la o parte din specialişti cu abilităţi tehnice. Dezvoltarea personalului are în 
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vedere îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale angajaţilor şi dezvoltarea potenţialului 

intelectual al acestora în vederea asumării unor responsabilităţi mai mari în viitor. 

Dezvoltarea profesională a personalului este o activitate inevitabilă pentru oricare entitate 

economică deoarece odată cu trecerea timpului o parte din cunoştinţe şi abilităţi îşi pierd din valoare 

sau devin „învechite”. Cunoştinţele angajatului se „uzează” moral, de aceea este nevoie de 

reactualizat permanent acel domeniu de cunoştinţe cu care angajatul se întâlneşte în activitatea pe 

care o desfăşoară. În figura 1 este prezentat modul de devalorizare a cunoştinţelor angajatului în 

timp. 
Figura 1. Procesul de devalorizare a cunoştinţelor angajatului 

 
Sursa: Беляцкий Н., и др. Управление персоналом, Издательство «Интерпрессервисс Экоперспектива», Минск, 

2003 

Potrivit figurii 1, observăm că, în timp, are loc devalorizarea tuturor categoriilor de 

cunoştinţe ale angajatului. Cel mai mult se devalorizează cunoştinţele specifice ale angajatului, 

specifice domeniului de activitate. E ceva firesc deoarece entitatea economică evoluează în timp 

prin întroducerea de noi tehnologii, noi metode de muncă, noi stiluri de conducere, noi modalităţi de 

abordare a problemelor, iar cunoştinţele obţinute cu câţiva ani în urmă nu mai sunt valabile 

perioadei actuale. 

Dezvoltarea profesională a personalului are în vedere sporirea şi diversificarea aptitudinilor 

profesionale ale angajaţilor în vederea implicării acestora în activităţi mult mai complexe şi cu o 

responsabilitate mult mai mare, precum şi sporirea abilităţilor de comunicare şi de lucru în echipă. 

De asemenea, dezvoltarea personalului presupune schimbarea atitudinii privind implicarea 

angajaţilor în diverse activităţi din cadrul organizaţiei şi aplicarea celor mai bune raţionamente în 

vederea luării unor decizii inovative. Dezvoltarea personalului mai presupune formarea 

responsabilităţii pentru activitatea desfăşurată, ca o calitate personală a fiecărui angajat.  

Activitatea de dezvoltare a resurselor umane trebuie să fie orientată spre performanţe, fiind 

astfel concepută încât să asigure nivelul specificat de creştere a performanţelor entităților 

economice, funcţionale, de echipă şi individuale, aducând o contribuţie semnificativă la 

profitabilitatea organizaţiei. Planurile şi programele de dezvoltare a resurselor umane trebuie 

integrate în ansamblul strategiilor economice şi de resurse umane pe care trebuie să le susţină.  

Dezvoltarea personalului trebuie privită ca o activitate strategică, care ţine cont de 

obiectivele de dezvoltare a entității economice. Strategia de dezvoltare a personalului trebuie să 

constituie o parte integrantă a strategiei de resurse umane, iar aceasta din urmă trebuie să fie 

elaborată pornind de la strategia î entității economicei.  

Cercetarea efectuată a permis delimitarea strategiilor în cadrul entităților economice din 

Republica Moldova care vor contribui la dezvoltarea profesională a angajaților. În procesul 

implementării strategiei de dezvoltare a personalului, trebuie luate în considerare, atât posibilităţile 

entității economice, cât şi oportunităţile individuale ale angajaţilor. Având în vedere cele expuse, în 

figura 2, propunem un model de strategie de dezvoltare a personalului care va lua în calcul atât 

posibilităţile entității economice, cât şi oportunităţile angajaţilor. 
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Figura 2. Strategia de dezvoltare a personalului 

 
Sursa: Elaborat de autor 

Potrivit figurii 2, strategia de dezvoltare a personalului poate fi tratată atât prin prisma 

entității economice, cât şi prin prisma angajatului. Din punct de vedere al entității economice, 

dezvoltarea personalului presupune capacitatea întreprinderii de a conştientiza rolul important al 

fiecărui angajat şi necesitatea dezvoltării potenţialului acestuia. Văzută prin prisma angajatului, 

dezvoltarea personalului are în vedere capacitatea angajatului de a conştientiza necesitatea învăţării 

permanente pentru a face faţă noilor cerinţe, din ce în ce tot mai mari şi mai provocatoare.  

Luând în considerare complexitatea acestei strategii de dezvoltare a personalului, 

managementul superior al întreprinderii trebuie, mai întâi, să identifice capacităţile entității 

economice de a asigura dezvoltarea profesională a propriilor angajaţi şi, totodată, să evalueze 

capacităţile individuale de dezvoltare profesională a angajaţilor. 

 

2.1. Dezvoltarea personalului prin prisma entității economice 

Din punct de vedere al entității economice, dezvoltarea personalului reprezintă o activitate 

mult mai complexă, impune luarea în consideraţie a mai multor aspecte şi necesită realizarea mai 

multor acţiuni care au tangenţă, mai mare sau mai mică. 

În primul rând, se impune realizarea evaluării performanţelor profesionale ale angajaţilor în 

vederea identificării domeniilor în care se necesită dezvoltarea profesională. Or, evaluarea 

performanţelor serveşte drept bază în vederea luării deciziilor privind dezvoltarea profesională 

pentru anumite categorii de personal sau pentru angajaţii unei sau altei subdiviziuni a organizaţiei.  

În al doilea rând, entitatea economică trebuie să cunoască potenţialul de dezvoltare, cel puţin 

pentru anumite categorii de angajaţii. Pentru aceasta este necesară evaluarea capacităţilor 

angajaţilor şi identificarea posibilităţilor de dezvoltare a acestora. În cazul dat, entitatea economică 

trebuie să cunoască care sunt limita maximă de dezvoltare profesională, în special pentru angajaţii 

„cheie”. 
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În al treilea rând, entitatea economică trebuie să identifice obiectivele individuale de 

dezvoltare profesională a angajaţilor. În acest caz, obiectivele de dezvoltare personală a angajaţilor 

trebuie să coincidă cu obiectivele de dezvoltare a entitatății economice. Principalele obiective de 

dezvoltare profesională ale angajatului sunt: promovarea profesională, recunoaşterea, îmbunătăţirea 

propriei imagini, asumarea unor responsabilităţi mai mari etc. Realizarea acestor obiective de către 

angajat sunt atractive şi pentru organizaţie deoarece angajaţii cu performanţe deosebite sunt ataşaţi 

şi interesaţi în dezvoltarea acesteia.  

 

2.2. Dezvoltarea managerială 

Dezvoltarea managerială se referă la îmbunătăţirea performanţelor managerilor în funcţiile 

curente şi la pregătirea lor pentru asumarea unor responsabilităţi mai mari în viitor. Potrivit 

„Declaraţiei de principii cu privire la dezvoltarea managerială”, „declaraţia managerială reprezintă 

orice efort de a îmbunătăţi eficacitatea managerială printr-un proces planificat şi deliberat de 

învăţare”. Dezvoltarea managerială participă la succesul economic al entitatății economice prin 

formarea managerilor potriviţi pentru îndeplinirea necesităţilor prezente şi viitoare ale acesteia. Cel 

mai important lucru care trebuie reţinut cu referire la dezvoltarea managerială constă în faptul că 

procesul trebuie coordonat şi derulat la nivelul entitatății economice.  

Capacitatea entitatății economice de a-şi realiza strategiile economice depinde în mare 

măsură de capacitatea managerilor acesteia de a satisface cerinţele specifice ale  ei. În opinia 

savantului Fonda, dezvoltarea managerială are un impact strategic asupra performanţei economice a 

entitatății economice. 

În opinia savantului Mumford, pentru ca sistemul de dezvoltare managerială să fie eficient 

este necesară combinarea a trei elemente: 

▪ autodezvoltarea – se bazează pe ideea că individul poate învăţa  şi că iniţiativa pentru 

dezvoltare trebuie să-i aparţină; 

▪ iniţiativele de dezvoltare de la nivelul entitatății economice – sistemele şi programele 

formale de dezvoltare a managerilor trebuie să fie elaborate de specialiştii departamentului de 

resurse umane; 

▪ iniţiativele de dezvoltare luate de superiori – acţiunile întreprinse de managerii superiori 

privind dezvoltarea managerilor de la nivele inferioare axate pe probleme reale de muncă. 

Dezvoltarea managerială trebuie considerată ca pe o serie de activităţi intercorelate, şi nu ca 

pe un program atotcuprinzător. Alegerea activităţilor de dezvoltare managerială depinde de 

tehnologia, de mediul şi de filosofia organizaţiei. Entitatățile economice tradiţionale, birocratice, 

cum sunt de altfel majoritatea entitatății economice din Republica Moldova, au de regulă tendinţa să 

adopte abordări de rutină, programate, care să ofere managerilor o gamă variată de cursuri, planuri 

de carieră şi sisteme de examinare a performanţei orientate spre rezultate. Entitatățile economice 

inovatoare, organice, se obicei, se orientează să ofere managerilor oportunităţile, provocările şi 

îndrumările de care au nevoie dându-le responsabilităţi suplimentare şi asigurându-le instruirea de 

care au nevoie.   

Entitatatea economică trebuie să conceapă o filosofie a dezvoltării manageriale care să 

asigure efectuarea unor activităţi constante, menite să îmbunătăţească modul în care se învaţă 

managementul. Pentru entitatății economice din Republica Moldova, învăţarea managementului 

poate fi realizată în urma instruirii formale, prin cursuri organizate în cadrul organizaţiei sau în 

afara acesteia. Este modalitatea cea mai indicată  pentru managerii cu vârsta peste 40 ani deoarece 

aceştia au primit instruirea de bază în cadrul altui sistem economic, cel socialist, în care metodele de 

conducere erau altele, administrarea organizaţiei era direcţionată doar de sus în jos şi sistemul de 

valori ale managementului de asemenea erau diferite faţă de cele actuale.  

Pentru managerii cu vârsta sub 40 ani considerăm că este oportun să folosească diferite 

modalităţi de dezvoltare managerială, luând în consideraţie faptul că ei au deja un anumit nivel de 

instruire managerială obţinut în instituţiile superioare de învăţământ, atât din Republica Moldova 
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cât şi peste hotarele acesteia. În acest sens, pentru managerii tineri dezvoltarea managerială se poate 

realiza prin rotaţia pe posturi, participarea la echipe sau grupuri de proiect, detaşarea în afara 

organizaţiei, ceea ce le-ar permite posibilităţi mai mari de acumulare  a experienţei manageriale.  

Indiferent de modalitatea de învăţare aplicată, dezvoltarea managerială trebuie să cuprindă 

patru elemente de bază:  Primul element îl reprezintă cunoştinţele manageriale şi se referă la ceea 

ce trebuie să cunoască managerul în legătură cu organizaţia, activitatea pe post, procedurile 

manageriale etc. Al doilea element - aptitudinile manageriale - are în vedere competenţele în 

materie de soluţionare a problemelor,  abilităţile sociale şi alte competenţe pe care managerul 

trebuie să le poată exercita în activitatea practică. Al treilea element ţine de atitudinea managerială 

şi reprezintă ceea ce managerul trebuie să accepte din punct de vedere al stăpânirii condiţiilor de 

stres, al relaţiilor cu clienţii etc. Al patrulea element– stilul managerial, reprezintă aşteptările celor 

din jur în legătură cu modul în care managerul îşi exercită autoritatea de conducere. 

În ultimul timp, se vorbeşte tot mai mult despre dezvoltarea managerială axată pe cerinţe de 

competenţe. Entitățile economice care adoptă o astfel de dezvoltare managerială obţin o eficienţă 

destul de înaltă în rândul managerilor. Dezvoltarea managerială axată pe cerinţele de competenţă se 

poate concentra asupra unui număr limitat de competenţe fundamentale, cu care entitatea economic 

decide că trebuie să-şi echipeze managerii pentru a putea realiza obiectivele organizaţionale. Pentru 

managerii din entitatățile economice autohtone, dezvoltarea managerială axată pe competenţe 

trebuie să cuprindă următoarele elemente fundamentale: 

▪ capacitatea strategică. Aceasta presupune: buna înţelegere a mediului economic în 

schimbare, înţelegerea oportunităţilor de dezvoltare a produselor şi a pieţelor, precum şi însuşirea 

avantajelor şi a punctelor slabe din propria organizaţie; 

▪ capacitatea de gestionare a schimbării. Are în vedere identificarea nevoii de schimbare, 

conceperea programelor de schimbare, atragerea participării altor angajaţi la implementarea 

schimbărilor etc.; 

▪ capacitatea de a activa în echipă. Presupune facilitarea colaborării în bune condiţii a unor 

persoane cu competenţe specializate şi diferite. 

 

2.3. Dezvoltarea creativă 

Un element esenţial pentru existenţa şi progresul societăţii în general şi al entitatăților 

economice în special îl constituie dezvoltarea creativă teoretică şi practică a resurselor umane, ca 

formă superioară de manifestare a potenţialului acestora. Mutaţiile care au loc în ultima perioadă de 

timp în organizaţiile autohtone, caracterizate prin: accelerarea procesului de schimbare, creşterea 

rolului şi valorii informaţiei, diversificarea instrumentarului de metode şi tehnici folosite de 

manageri etc., au determinat necesitatea dezvoltării creative a personalului, în special a managerilor 

de la toate nivelele ierarhice. 

Nevoia de a crea poate fi determinată de existenţa unei disfuncţionalităţi (există o problemă 

reală), dar şi de dorinţa de a progresa, fără a exista disfuncţionalităţi reale, pentru a întări poziţia în 

raport cu organizaţiile concurente, din spirit de competiţie etc.  

Luând în consideraţie importanţa şi complexitatea creativităţii în cadrul organizaţiilor 

trebuie din start de pus accentul pe acele aspecte care ar putea avea un impact favorabil asupra 

desfăşurării ulterioare a creativităţii. Analiza cercetărilor teoretice evidenţiază că premisele 

creativităţii la nivelul organizaţiei pot fi: 

1) Pregătirea personalului pentru dezvoltare creativă depinde, în primul rând, de calitatea 

selecţiei resurselor umane. Este o premisă în realizarea nivelului dorit de creativitate în entitatea 

economic, în măsura în care în momentul analizei şi descrierii posturilor se va ţine cont de factorii 

(descrişi anterior) care influenţează creativitatea şi vor fi selectate persoanele ce corespund cel mai 

bine cerinţelor posturilor. De regulă, în procesul de selecţie se ţine cont de îndeplinirea (de către 

candidat) a celor patru criterii ale potenţialului creativ (fluiditate, flexibilitate, originalitate, 

elaborare), dar şi de alte caracteristici personale cum ar fi: simţul observării, echilibrul 
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psihosomatic, aptitudinile relaţionale, judecata, independenţa etc. Selectând o persoană care să 

corespundă cerinţelor postului şi din punct de vedere al creativităţii, şansele de atingere a 

obiectivelor organizaţionale cresc considerabil. 

2) Premisele social economice. Necesitatea creativităţii este adesea rezultanta forţelor ce 

acţionează pentru schimbare şi anume: progresul tehnic, presiunea concurenţei, uzura morală 

accelerată a produselor; schimbările majore privind forţa de muncă etc. 

La nivelul entitatății economice, munca de creaţie este mai puţin de tip individual. Însă s-a 

demonstrat că creativitatea este mai eficientă arunci când aceasta se desfăşoară în grupuri. Cadrul 

social existent în entitatea economic, alături de condiţiile economice ale acesteia, reprezintă punctul 

de plecare ce va condiţiona desfăşurarea activităţii creative a personalului. Pentru obiective tactice 

putem reuşi în mod individual, pe când pentru obiective strategice recurgerea la grup este o resursă 

de care, dacă ne privăm, nu vom obţine rezultatele scontate. 

3) Premisele organizatorice. Orice activitate trebuie coordonată pentru a-şi atinge scopul. Or, 

dezvoltarea creativă reprezintă o activitate care presupune o implicare mai mare a mai multor 

persoane. Un rol important pentru dezvoltarea creativă revine creării unor condiţii optime pentru 

angajaţii cu idei, în vederea experimentării acestora. Investiţiile mici făcute pentru susţinerea unor 

idei pot conduce la obţinerea unui profit semnificativ. 

Pornind de la premisele enunţate, pentru a stimula dezvoltarea creativă, activitatea 

managementului superior trebuie orientată spre:  

▪ crearea unui bun climat de comunicare atât internă (propriul personal, compartimentul de 

marketing, compartimentul de cercetare dezvoltare), cât şi externă (inventatori, instituţii de 

cercetare, centre de creativitate), luând în consideraţie principiul că "toţi oamenii posedă potenţial 

creativ"; 

▪ identificarea, recrutarea şi selecţia persoanelor care să corespundă şi cerinţelor legate de 

creativitate; 

▪ asigurarea  instruirii şi perfecţionării permanente a personalului (cu un pas înaintea 

progresului tehnic); 

▪ asigurarea unor condiţii pentru o mai bună desfăşurare a muncii în grup, printr-un 

management adecvat (de exemplu, managementul contributiv); 

▪ crearea cadrului organizatoric favorabil creativităţii (de exemplu, cutia de idei), precum şi 

echipe de creativitate temporare sau permanente, cum ar fi cercurile de calitate; 

▪ convingerea că sunt folosite cele mai adecvate metode de stimulare a creativităţii. 

Rezultatul diagnosticului activităţii de dezvoltare profesională a personalului în ansamblu pe 

economia naţională, ne permite generalizarea unei analize SWOT, care ne oferă o înţelegere mai 

profundă atât a punctelor forte şi slabe, cât şi a oportunităţilor şi ameninţărilor.  

Puncte forte: 

▪ asigurarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale de care  entitatea economică  are nevoie 

pentru desfăşurarea activităţii; 

▪ sporirea valorii capitalului uman al entitatății economice; 

▪ asigurarea unor competenţe profesionale înalte tuturor angajaţilor în vederea realizării 

sarcinilor şi responsabilităţilor aferente posturilor de muncă pe care le ocupă; 

▪ participarea angajaţilor în procesul de elaborare a planurilor de dezvoltare personală şi 

managerială; 

▪ realizarea obiectivelor organizaţionale, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, cu ajutorul 

angajaţilor cu calificare înaltă; 

▪ resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare, 

precum şi capacitatea lor de a-şi cunoaşte şi învinge propriile limite, pentru a face faţă noilor 

provocări sau exigenţelor actuale şi de perspectivă. 

Puncte slabe: 
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▪ grad redus de dezvoltare a pieţei educaţionale de instruire profesională continuă a 

personalului în Republica Moldova; 

▪ lipsa unor politici şi strategii de instruire şi dezvoltare profesională a personalului în 

organizaţiile autohtone; 

▪ lipsa unor planuri de dezvoltare managerială a angajaţilor care ocupă posturile cheie în 

cadrul organizaţiilor; 

▪ alocarea insuficientă a resurselor financiare pentru instruirea şi dezvoltarea profesională a 

personalului; 

▪ participarea destul de redusă a muncitorilor în procesul de instruire profesională; 

▪ lipsa bazei tehnico-materială pentru instruirea şi dezvoltarea profesională a personalului în 

cadrul organizaţiilor. 

Oportunităţi: 

▪ schimbarea mentalităţii managerilor superiori, în sensul că resursele umane trebuie să devină 

element de investiţii pentru dezvoltarea ulterioară a entitatea economică; 

▪ sensibilizarea managerilor superiori ai entitatății economice  în necesitatea implementării 

unor strategii de dezvoltare profesională a personalului specializat; 

▪ conştientizarea angajaţilor în vederea dezvoltării personale. 

Ameninţări: 

▪ rezistenţa la schimbare din partea managerilor superiori ai entitatății economice; 

▪ riscul neacoperirii cheltuielilor suportate de entitatea economică  cu activitatea de dezvoltare 

profesională a personalului; 

▪ dificultăţi în elaborarea şi implementarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare profesională 

a personalului; 

▪ nedorinţa angajaţilor de a participa la diferite programe de dezvoltare profesională.  

În urma combinării acestor patru elemente ale matricei SWOT, putem lua mai multe  decizii 

referitoare la dezvoltarea profesională a personalului. Cea mai concludentă o putem considera 

combinarea punctelor forte cu oportunităţile şi ameninţările şi cea a punctelor slabe cu 

oportunităţile. Iar cea mai riscantă şi nedorită ar fi combinarea punctelor slabe cu ameninţările. 

Putem conchide că toate opţiunile decizionale trebuie să se axeze pe elaborarea şi 

implementarea unor strategii şi politici a căror materializare va conduce la perfecţionarea 

managementului dezvoltării profesionale a personalului.  

 

3. Concluzii 

În toate domeniile de activitate, instruirea şi dezvoltarea profesională a salariaţilor a devenit 

o cerinţă a perioadei în care trăim. Dacă în trecut persoanele care dobândeau o profesie sau meserie 

reuşeau, pe baza cunoştinţelor acumulate în timpul şcolii, să o exercite pe toată durata vieţii, astăzi 

cunoştinţele se perimează foarte rapid ceea ce conduce mai degrabă la non performanţă decât la 

performanţă din partea angajaţilor respectivi. 

Existenţa unor angajaţi care nu mai reuşesc să ţină pasul, pe plan profesional, cu mutaţiile 

care au loc în modul de desfăşurare a activităţilor din economia concurenţială reprezintă o problemă 

care preocupă tot mai multe organizaţii. În organizaţiile din Republica Moldova, activitatea de 

instruire şi dezvoltare profesională este percepută ca o necesitate, dar nu constituie, încă, o 

prioritate. În perioada actuală de schimbări rapide prin care trece organizaţiile din Republica 

Moldova, instruirea şi dezvoltarea profesională trebuie să devină un proces continuu şi organizat 

care să ţină seama de toate schimbările care au loc în organizaţii, precum şi de eventualele 

provocări din exterior care ar putea afecta activitatea ulterioară a organizaţiilor. 

Reieşind din cele menţionate şi din problematica abordată în lucrarea de faţă putem trage 

următoarele concluzii: 
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1) Dezvoltarea profesională a personalului reprezintă o activitate indispensabilă ce contribuie 

la asigurarea unei competitivităţi sporite a organizaţiei. 

2) Preocuparea redusă a managerilor superiori pentru dezvoltarea profesională a personalului. 

3) Activitatea de dezvoltare profesională a personalului nu este abordată ca o activitate 

complexă. 

4) Dezvoltarea profesională a personalului în organizaţiile din Republica Moldova se află în 

faza iniţială.  

Luând în considerare cele menţionate, putem formula următoarele propuneri: 

1) Necesitatea elaborării şi implementării strategiei şi politicii de dezvoltare profesională a 

personalului la nivelul entitatăților economice. Prin elaborarea unei strategii în acest domeniu se va 

reuşi coordonarea mai eficientă a tuturor activităţilor legate de dezvoltarea profesională a 

personalului la nivelul entitatăților economice. În cadrul strategiei vor fi detaliate toate  acţiunile 

care trebuie întreprinse astfel încât entitatăților economice să nu aibă de suferit din cauza deficitului 

de cunoştinţe şi abilităţi profesionale în vederea realizării obiectivelor propuse. 

2) Includerea strategiei de dezvoltare profesională a personalului în strategia de resurse umane, 

în special, şi în strategia entitatăților economice, în general. Aceasta înseamnă că dezvoltarea 

personalului devine premisa necesară pentru a se putea reacţiona rapid şi cât mai flexibil la 

schimbările mediului autentic concurenţial. 

Strânsa corelaţie a strategiei de dezvoltare profesională şi a strategiei  organizaționale va 

amplifica necesitatea entitatăților economice  unei viziuni de ansamblu sau a unei abordări integrate 

a problematicii respective, în cadrul căreia trebuie să se ţină seama tot mai mult de faptul că 

potenţialul uman nu poate fi întotdeauna adaptat doar pe termen scurt. Realizarea acestui deziderat 

necesită o modificare de atitudine sau o schimbare de comportament din partea managerilor 

superiori. 

3) Evaluarea periodică şi sistematică a competenţelor profesionale ale angajaţilor. 

4) Conştientizarea managerilor superiori şi ai managerilor subdiviziunilor funcţionale ale 

entitatăților economice în vederea preocupării de problemele de dezvoltare profesională a 

personalului prin includerea în fişa de post a sarcinilor şi obligaţiunii în cauză. Aceasta va conduce 

la creşterea responsabilităţii din partea acestor specialişti.  
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THE RECIPE OF SUCCESS AND FAILURE – THE PATH TO EFFICIENCY 
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Abstract 

The article discusses two basic components that are at the start of initiating and developing their own 

business, and what impact they have on the efficiency of a company's results. The ways of accepting and understanding 

the advantages and disadvantages between success and failure are described. 
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1. Eșecul este un mare profesor 

Idealurile şi ţelurile importante alcătuiesc cea de-a cincea componentă a succesului. Potrivit 

dr. Viktor E. Frankl, autorul cărţii Man's Search for Meaning (Omul în căutarea unui ideal), 

probabil cea mai adâncă dorinţă din subconştientul nostru este nevoia de sens și scop în viaţă. 

Pentru a fi cu adevărat fericiţi, avem nevoie de un simţ clar al direcţiei. Avem nevoie de un 

angajament faţă de ceva mai mare si mai important decât noi înşine. 

Trebuie să simţim că viaţa noastră are un sens - că, într-un fel, ne aducem o contribuţie utilă 

în această lume. Fericirea a fost definită ca „realizarea progresivă a unui ideal important". Puteţi fi 

fericiţi, doar când vă îndreptaţi pas cu pas înspre ceva ce este cu adevărat important pentru voi. 

Gândiţi-vă care sunt activităţile şi realizările care vă fac plăcere. Ce făceaţi întrecut, când v-aţi 

simţit cel mai fericit? Ce fel de activităţi vă dau un adevărat sens şi scop în viaţă? Sintetizându-și 

opera, Viktor Frankl a răspuns unui reporter care l-a întrebat care este sensul vieții sale: 

 Sensul vieții mele este să îi ajut pe alții să îl găsească pe al lor. 

 

2. Afacerea – o modalitate de a găsi sensul vieții 

Drumul spre o afacere prosperă și eficientă este încet şi anevoios, care cere răbdare, 

disciplină şi un efort considerabil. Astfel, singura variabilă a ecuaţiei este A, sau atitudinea. 

O definiţie a potenţialului individual este redată de ecuaţia:  

[AÎ+AD] x A = PI. 

Primele două litere, AÎ, reprezintă aptitudinile înnăscute. Acestea sunt cele cu care vă 

naşteţi, înclinaţiile voastre naturale, temperamentul şi capacitatea mentală în general. Următoarele 

două litere, AD, reprezintă aptitudinile dobândite. Acestea sunt: cunoştinţele, îndemânările, talentul, 

experienţa şi abilităţile pe care le-aţi dobândit sau dezvoltat, pe măsură ce aţi crescut şi v-aţi 

maturizat. Următoarea literă, A, reprezintă atitudinea, sau tipul de energie mentală pe care o folosiţi 

la combinarea aptitudinilor înnăscute şi dobândite. PI înseamnă performanţa individuală. Deci, 

ecuaţia este: Aptitudini înnăscute plus Aptitudin iDobândite, totul înmulţit cu Atitudinea personală, 

este egal cu Performanţa individuală.  

Aptitudinile înnăscute, talentele şi abilităţile naturale proprii - „aspectele interioare" ale 

personalităţii - sunt, în mare măsură, aduse cu voi când vă naşteţi. Ele reprezintă moştenirea voastră 

genetică. Nu puteţi face prea multe să le schimbați. 

Aptitudinile dobândite reprezintă îndemânările si abilităţile pe care le obţineţi dezvoltându-

vă talentele native, prin intermediul educaţiei si experienţei. Acestea reprezintă ariile de competenţă 

şi de măiestrie potenţială. Puteţi să vă dezvoltaţi, să îmbunătăţiţi si să modificaţi, prin studiu şi 

practică, aptitudinile dobândite de-a lungul timpului, dar procesul de inițiere și dezvoltare a unei 

afaceri presupune o muncă asiduă, competențe, abilități și un pic de noroc. 
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Thomas J. Watson, Sr., fondatorul IBM, a spus: „Doriţi să aveţi succes? Atunci, dublaţi-vă 

rata de eşec. Succesul se află la celălalt capăt al eşecului". Nu uitaţi, eşecul nu reprezintă niciodată 

sfârşitul. El este metoda simplă de a învăţa lecţiile de care aveţi nevoie pentru a reuşi. Singurul 

lucru pe care vi-l poate garanta frica de eşec este eşecul sigur în viaţă. Toate marile personalităţi ale 

lumii si-au dezvoltat obiceiul de a se confrunta cu frica de eşec şi de a acţiona în ciuda propriei frici 

- până când obiceiul de a deveni curajoşi a devenit o parte integrantă a caracterului lor. Vă puteţi 

depăşi frica de eşec, mergând cu încredere în direcţia visurilor voastre si acţionând ca şi cum ar fi 

imposibil să eşuaţi. 

Henry Ford spunea: „Eşeculnu este decât o altă oportunitate de a începe din nou, într-un 

mod mai inteligent".  

Benjamin Disraeli, prim ministru al Angliei în secolul al XIX-lea, a spus odată: „Nici un 

succes din viaţa publică nu poate compensa un eşec în viaţa personală". Relaţiile voastre personale 

trebuie întotdeauna să primeze. Pe măsură ce vă maturizaţi şi deveniţi o persoană mai bună, şi 

relaţiile voastre ar trebui să se dezvolte şi să se îmbunătăţească, în aceeaşi măsură.  

 

3. Sfaturi de la oameni de succes 

1) Dă-ți seama care sunt lucrurile pe care trebuie să te concentrezi şi aplică regula 80-20. 

Regula spune că 80% din energia ta trebuie alocată celor mai importante 20% dintre activităti. Nu 

poti niciodată să fii peste tot, să ştii pe toată lumea şi să faci totul. Dacă faci mai multe lucruri 

deodată, eficiența ta scade cu 40%. 

2) Una e să ai o idee, alta e să o aplici. Ideile au un “termen de valabilitate” scurt. Trebuie să 

actionezi înainte ca ideea să “expire”. 

3) Oamenii deştepti colaborează cu alti oameni deştepti. Şedintele de brainstorming sunt 

eficiente pentru că reprezintă o “scurtătură” către o idee bună. Gândirea colectivă creşte 

productivitatea. 

4) Marii gânditori planifică aproape totul în avans, lăsând loc şi pentru putină spontaneitate. 

5) Pentru a gândi diferit, fă lucrurile diferit. Încearcă să găseşti alte drumuri către muncă, 

întâlneşte-te cu oameni noi, citeşte cărti care ti se par plictisitoare. Ideea e să te expui la idei noi şi 

la noi moduri de viață. 

6) Treci peste gândirea negativă. Există doar “Eu pot” şi “Eu voi face”. Sam Ewing, fost 

jucător de baseball, spunea: “Nu este nimic mai ruşinos decât să priveşti pe cineva făcând ceva ce tu 

ai zis că nu se poate. 

7) Fă-ți un plan pe termen lung. Oamenii de succes îşi “fac temele” cu săptămâni sau luni 

înainte. Documentează-te înainte de fiecare întâlnire, petrecere sau conferintă la care participi.  

 

4. Istorii de success 

Steve Jobs, co-fondatorul uneia dintre cele mai valoroase companii din lume, Apple, și 

președinte al ei până de curând, a considerat că poate face ceva mai bun cu timpul pe care l-ar fi 

petrecut într-o instituție de invățământ superior. Jobs a generat multe schimbări importante 

în industria computerelor și toate au venit în special dintr-o viziune aparte. 

În vremea în care computerele erau făcute de IBM și erau niște aparate grele folosite în 

întreprinderi și instituții, Steve Jobs a prevăzut o piață de viitor pentru computerul personal, de casă. 

Mai târziu, Apple a scos pe piață computerele Macintosh, primele calculatoare din lume cu interfață 

grafică, ce au avut succes pe piața bunurilor de larg consum. 

Lecția: o viziune bună poate fi cel mai bun atu al tău; dacă iți dai seama încotro se 

îndreaptă piața, poți fi primul care să scoată un produs nou. 

Bill Gates. După ce a renunțat la cursurile prestigioasei universități Harvard, în anul 3, Bill 

Gates a pus bazele companiei Microsoft, împreună cu Paul Allen, iar, în timp, a devenit cel mai 

bogat om al lumii și s-a meținut pe această poziție ani la rând.  

http://storage.tradeads.eu/banners/30188/interstitial_bunnew.html?10;http%3A//www.ziare.com/steve-jobs/;30188;http%3A//storage.tradeads.eu/banners/;http%3A//s2.ads.tradeads.eu/;_nbs_425x600new.swf;425x600;https%3A//www.rbs.ro/landingpage/winter_campaign//index.php%3FrefererId%3D308;ASv3;;counter/Impression;1;0;1;trans;;;**;%3F1X65ASV2%3DCT%26zoneId%3D17774%26bnr_Id%3D30188%26LO%3DEU.MD.54.Soroca%26__isp%3DJSC%20MOLDTELECOM%20SA%26__org%3DJSC%20MOLDTELECOM%20SA%26adsx%3DAhiH%20O72VYIIM3kWkcqhvJQ45jroB0V4UpGtnD424qPPT%20V6zKE%20czs8V%20P68S4pPlRvXl2bxWP7QF7a29SySA%3D%3D%26ASUID%3D100042813553%26RND%3D71468553529120984%26CLT%3D363;**;60P9saX+2Wd0ZFkGUwxLvRkz1bm671ardUoy61fGyKQ%3D;**;;**;
http://storage.tradeads.eu/banners/30188/interstitial_bunnew.html?10;http%3A//www.ziare.com/apple/;30188;http%3A//storage.tradeads.eu/banners/;http%3A//s2.ads.tradeads.eu/;_nbs_425x600new.swf;425x600;https%3A//www.rbs.ro/landingpage/winter_campaign//index.php%3FrefererId%3D308;ASv3;;counter/Impression;1;0;1;trans;;;**;%3F1X65ASV2%3DCT%26zoneId%3D17774%26bnr_Id%3D30188%26LO%3DEU.MD.54.Soroca%26__isp%3DJSC%20MOLDTELECOM%20SA%26__org%3DJSC%20MOLDTELECOM%20SA%26adsx%3DAhiH%20O72VYIIM3kWkcqhvJQ45jroB0V4UpGtnD424qPPT%20V6zKE%20czs8V%20P68S4pPlRvXl2bxWP7QF7a29SySA%3D%3D%26ASUID%3D100042813553%26RND%3D71468553529120984%26CLT%3D363;**;60P9saX+2Wd0ZFkGUwxLvRkz1bm671ardUoy61fGyKQ%3D;**;;**;
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Gates, după cum însuși recunoaște, a avut însă, pe lângă alte calități care l-au ajutat să aibă succes 

(cum ar fi o inteligență aparte), și o sanșă rară: de la 13 ani i-a fost permis să lucreze oricât în 

laboratorul de computere al școlii. La vremea aceea computerele nu se întâlneau la tot pasul. De la 

acea vârsta, el și-a dedicat ore întregi acestor aparate, descoperind cele mai complexe detalii legate 

de ele. 

Lecția: accesul unic iți permite să aprofundezi un domeniu. Dacă ai și tenacitate, poți 

transforma aceasta sanșă în succes.  

James Cameron. Înainte de a regiza filmele cu cele mai mari încasări din istorie - "Titanic" 

și "Avatar", James Cameron a avut un drum lung și destul de sinuos de parcurs. După ce a renunțat 

la colegiu, s-a angajat ca sofer de camioane, deși a continuat să se autoinstruiască - mergea la 

biblioteca locală și învăța despre efectele speciale. 

Când și-a luat prima camera video, închiriată, pentru a înregistra un filmuleț cu prietenii, el a 

petrecut prima jumătate a zilei cu dezasamblarea și reasamblarea acesteia, învățând cum 

funcționează până în cel mai mic detaliu. Prima lui slujbă în industria filmelor a fost într-un studio 

cu un buget mic - se ocupa de efectele speciale -iar aici a învățat cum să creeze aceste efecte rapid și 

cu bani puțini.  

Tiger Woods, care, de asemenea, a renunțat la colegiu, a ajuns apoi, și nu o dată, să dețină 

titlul de cel mai bogat sportiv din lume. O șansa a lui a fost și faptul că a a tras atenția presei (când a 

abandonat studiile superioare, el a ținut chiar o conferință de presă în care a anunțat că se va dedica 

îndeosebi carierei). Exista foarte mulți oameni valoroși, dar care rămân în umbră tocmai pentru ca 

nu reușesc să ajungă în atentia publică. 

Lecția: înainte de a face un pas hotărâtor, găsește o cale pentru a stârni interesul presei.  
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Abstract 

The article discusses the necessity and the role of fulfilling certain criteria of ethics and organizational culture 

in the initiation and development of the business in the local business and the axestor impact on the social responsibility 

of the economic agents of the Republic of Moldova. 

Key words: entrepreneurial, development, culture, economic, business 

 

1. Introducere 

Business-ul nu a existat dintotdeauna. La fel de evident însă comerțul mondial nu este de 

dată recentă. Oamenii au decis să facă schimburi de bunuri și servicii pentru a obține profit din 

exploatarea unui anumit avantaj. O condiție prealabilă a schimbului este existența mijloacelor de 

transport și de comunicații ale căror progrese au constituit baza dezvoltării comerțului internațional. 

In anul 2010 comerțul și producția globală au avut cea mai mare dezvoltare economică din ultimul 

deceniu. Această extindere uluitoare a economiei lumii a fost rezultatul accelerării continue a 

creșterii producției pentru economiile aflate deja în expansiune rapidă în America de Nord și Asia, o 

revenire a producției in America de Sud - Rusia și o îmbunătațire a activității economice a celorlalte 

regiuni. Dezvoltarea business-ului mondial a fost o consecință a variației celor trei valute cheie, 

dolarul, euro și yenul japonez, lucru care nu a avut un impact doar asupra comerțului în regiuni, dar 

și asupra comerțului în sectoare.  

In timp ce yenul s-a apreciat cu 6%, euro s-a apreciat cu 13% față de dolar în 2000.    

Republica Moldova oferă un regim de comerţ exterior liberalizat încă din 1994, fiind 

membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului începând cu anul 2001, astfel că tarifele aplicate în 

cazul operaţiunilor de comerţ exterior sunt conforme normelor şi practicilor OMC şi nu se aplică 

restricţii cantitative sau alte bariere comerciale care sunt interzise prin acordurile OMC.  

De asemenea, începând cu 2008, Republica Moldova beneficiază de un regim preferenţial în 

relaţiile comerciale cu Uniunea Europeană în cadrul preferinţelor comerciale autonome, ceea ce 

oferă noi posibilităţi pentru produsele moldoveneşti pe pieţele din Vest. Dar cele mai mari 

posibilităţi sunt oferite de cele 15 acorduri de liber schimb semnate de Republica Moldova cu 

statele din Europa de Est şi Sud-Est, astfel că tranzacţiile comerciale conform acestor acorduri 

beneficiază de numeroase scutiri de taxe vamale.    

 

2. Caracteristica business-ului în sistemul economic 

Businessul in R. Moldova a început să apară și să se dezvolte pe la sfârșitul anilor 80, după 

liberalizarea gorbaciovistă. Primele semne de viață ale privaților au apărut odată cu fondarea 

primelor cooperative. Acestea din urmă au dispărut cu timpul, în locul lor apărând SRL-uri, 

societăți pe acțiuni, intreprinderi individuale. După demararea privatizării pământurilor au apărut si 

Gospodăriile de fermieri, Asociații, etc. 

Scopul tuturor celor care au inițiat afaceri proprii a fost câstigarea unui ban propriu, într-o 

afacere proprie. Și iată de aici au început problemele. Primele probleme au fost de mentalitate. 

Oamenii primeau foarte greu în sufletul lor noul fenomen economic – businessul privat. 
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3. Cerințele unui busissman de succes 

▪ să fie un bun negociator; 

▪ să fie capabil să creadă cu tărie în potenţialul afacerii sale; 

▪ să fie dispus să renunţe la avantajele statutului de angajat; 

▪ să aibă mare toleranţă la risc şi schimbări neprevazute; 

▪ să aibă cunostinţe elementare de management, marketing şi logistică; 

▪ să aibă capacităţi de lider şi să genereze idei care să ii asigure un  avantaj competitiv faţă de 

concurenţi; 

▪ să aibă o viziune clară asupra business-ului şi capacitatea să o transmită şi oamenilor din 

echipă; 

▪ să dispună de mijloacele financiare pentru susţinerea noii afaceri; 

▪ disponibilitatea de a-şi asuma riscuri; 

▪ dorinţa de a acţiona independent de un angajator; 

▪ puterea de a realiza mai multe task-uri simultan; 

▪ capacitatea de a face faţă unei alerte permanente; 

▪ abilităţi superioare de înţelegere, planificare şi execuţie; 

▪ capacitatea de a dezvolta relaţii de lucru cu colaboratori din diverse medii profesionale; 

▪ putere decizională şi discernământ în prioritizarea acţiunilor; 

▪ rezistenţa fizică şi psihică pentru a susţine un efort prelungit; 

▪ puterea de previziune, mobilitatea şi rezistenta la schimbare. 

 

4. Etica business-ului 

Etica business-ului vizavi de etica afacerilor, se fundamentează pe onestitate, deschidere, 

respectarea promisiunilor asumate, capacitatea de a funcționa eficient pe piață  în conformitate cu 

legislația în vigoare, cu regulile și tradițiile stabilite. 

Prin efectuarea unei anchete între locuitorii din fostele țări socialiste privind oamenii de 

afaceri, principala calitate a celor din urmă a fost remarcată lipsa de cultură. Mulți dintre business-

manii naționali se preocupă mai mult de mărimea venitului, decât de reputația proprie. Din acest 

motiv rezultă neonorarea obligațiilor, nepasarea față de interesele partenerului, sincera dorință de a-l 

minți/înșela. 

Deoarece partea etică a business-ului este determinată de întreprinzători, va fi foarte 

importantă o abordare multilaterală a portretului social a omului de afaceri bogat din fostele țări 

socialiste. Acest lucru a fost realizat prin studiul întreprins de Institutul problemelor social-

economice a populației a Academiei de Științe din Rusia (RAN - Rosiiskaia Akademia Nauk). 

 Primul lucru care se observă este viteza îmbogățirii. Dacă pentru acumularea a 10 mil. 

USD, în SUA sunt necesari în medie 47 ani, în Coreea de Sud - 13 ani, în Rusia acești bani  "se fac" 

timp de 4 ani. Orice cercetare în acest domeniu se oprește în întrebarea provenienței bogăției 

acestora. Se poate considera ca în Rusia oamenii bogați numară aproximativ 1,5 - 2 mil., iar cu 

membrii familiilor acestora cca. 4 - 7  mil. 

Etica business-ului permite majorarea profiturilor. În particular ea ajută la păstrarea 

fidelității clienților. Dupa calculul specialistilor, retinerea partenerilor vechi este de 5 ori mai 

ieftina, decât cucerirea altor clienți noi.  

Din acest motiv întreprinderea trebuie să fie orientată spre consumatori. În aceste scopuri 

până la investirea în capitalul de baza este necesar de a cheltui bani, timp si efort pentru formarea 

eticii si culturii organizatorice a firmei, asigurandu-se o pregatire corespunzatoare pentru toți 

angajații ei. 
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Alexandru SCUTARU1 
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Abstract 

To elucidate the opportunities for promoting investments in the strategic sectors of the Republic of Moldova 

and to study the limitations faced by both foreign creditors and executing organizations as well as identifying solutions 

for making the process of capitalizing on the investments allocated to projects of national interest by international 

bodies and foreign governments. 

Key words: investments, investment projects, economic development, results, company, developing 

 

Scopul studiului constă în elucidarea oportunităților pentru promovarea investițiilor în 

sectoarele strategice ale Republicii Moldova și studierea limitărilor cu care se confruntă atât 

creditorii străini, cât organizațiile executoare, precum și identificarea soluțiilor pentru eficientizarea 

procesului de valorificare a investițiilor alocate proiectelor de interes național de către organismele 

internaționale și guvernele străine.  

Evoluția unor investiții (alte participații la capital, numerar și depozite, împrumuturi, credite 

comerciale și avansuri, alte active și pasive) în ultimii doi ani denotă majorarea angajamentelor față 

de nerezidenți, valoarea intrărilor nete de capital fiind de 893.77 mil. USD în 2017 (Diagrama 1). 

Printre factorii principali ce au influențat pozitiv majorarea netă a pasivelorcu 413.36 mil. USD pot 

fi enumerați: creșterea netă a angajamentelor sub formă de credite comerciale și avansuricu 288.92 

mil. USD, de debursările nete pe împrumuturi externe în favoarea administrației publice (+126.39 

mil USD), de creșterea netă a depozitelor nerezidenților în sectorul bancar al Republicii Moldova cu 

13.34 mil. USD și a altor pasive cu 3.96 mil. USD. Intrările nete de capital la articolul împrumuturi 

în componența altor investiții au înregistrat 110.66 mil. USD. 
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Sursa: BNM 

*Conform Manualului Balanței de Plăți al FMI, ed. VI, netul cu semnul negativ (Net<0) denotă majorarea 

angajamentelor față de nerezidenți, intrări nete de capital, în timp ce netul cu semnul pozitiv (Net>0) semnifică ieșiri 

nete de capital, majorarea angajamentelor nerezidenților față de rezidenți. 

În anul 2017 au fost efectuate debursări pe împrumuturi externe în valoare totală de 423.06 

mil. USD, din care 200.97 mil. USD în favoarea administrației publice, 89.22 mil. USD - societăţi 

nefinanciare, gospodării ale populației (GP) şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor 

populaţiei (IFSLSGP), 68.22 mil. USD - alte societăți financiare, 47.38 mil. USD - societăţi care 

acceptă depozite, exclusiv BC și 17.27 - Banca Centrală (Diagrama 2). 

 
Sursa: BNM 

Acordarea creditelor administrației publice, inclusiv celei locale este efectuată în cadrul 

implementării proiectelor investiționale finanțate decătre guvernele altor state și organismele 

internaționale, cum ar fi: Guvernul României – 100.90 mil. USD, Fondul Monetar Internațional – 

26.47 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare – 20.70 mil. USD, Banca Internațională 
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pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 19.43 mil. USD, Banca Europeană de Investiții – 17.51 mil. 

USD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 9.53 mil. USD, Fondul Internațional 

pentru Dezvoltarea Agricolă – 3.33 mil. USD, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – 2.90 

mil. USD și Guvernul Poloniei – 0.21 mil. USD (Diagrama 3). 

 
Sursa: BNM 

Printre proiectele de importanță strategică poate fi menționat Proiectul de îmbunătăţire a 

eficienţei sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET)/ District Heating 

Efficiency Improvement Project (DHEIP), finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare prin intermediul unui credit preferențial. Proiectul se axează pe acordarea asistenţei 

investiţionale în domeniul optimizării şi reabilitării reţelei de distribuire a energiei termice în scopul 

micșorării pierderilor de energie, ameliorării calităţii serviciilor şi securităţii livrării energiei termice 

şi apei calde menajere către consumatori, precum și a asistenței în implementarea Conceptului 

privind restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare 

cu energie termică din mun. Chişinău în privința optimizării operării şi structurii instituţionale a 

Termoelectrica SA, inclusiv sistării operării CET-1. 

Obiectivele proiectului vizează: îmbunătăţirea eficienţei energetice şi încălzirii în şcoli şi 

spitale şi îmbunătăţirea securităţii şi siguranţei transmisiei energiei electrice. Perioada de 

desfășurarea a proiectului este 58 luni (14.08.2015 – 30.06.2020) și prevede valorificarea 

angajamentelor totale curente în sumă de 38,283,391.62 EUR. În rezultatul licitațiilor desfășurate de 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor în Energetică (în continuare - MEPIU) au 

fost selectate următoarele entități executoare în conformitate cu scopul contractelor:  

▪ Asocierea EngulSRO din Slovacia și Promintergaz SRL din R.Moldova / scopul 

contractului: reconstrucția rețelei termice între căminul termic CT-5S și Stația de Pompare nr. 3 / 

durata: 3 luni / prețul contractului: 10,084,713.00 MDL / data: 15.08.2017; 

▪ Asocierea Turboenergy Power SRL, Eligibil-Con SRL din R. Moldova și Aquaterm SRL 

din România / scopul contractului: reconstrucția rețelei termice de la CT-306/4 până la CT 109 

(MR) din str. Gh. Asachi, mun. Chișinău / durata: 5 luni / prețul contractului: 21,168,088.47 MDL / 

data: 27.06.2017; 

▪ SC Elsaco Electronic SRL din România / scopul contractului: reconstrucția rețelei termice 

de interconectare între circuitele CET-1 și CET-2, de la căminul termic CT-217 (str. Budăi) până la 
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pavilionul de vane PV-2 (str. Transnistria) / durata: 5 luni / prețul contractului: 44,632,000.00 MDL 

/ data: 24.05.2017; 

▪ Consorțiu condus de Polimer Gaz Conducte SRL din R.Moldova / scopul contractului: 

reconstrucția rețelei termice de la Stația Pompare nr. 19 (str. Lomonosov) până la căminul termic 

CT-319 (str. Drumul Viilor) în circuitul Sud / durata: 6 luni / prețul contractului: 13,458,372.79 

MDL / data: 12.05.2017. 

În cadrul sectorului bugetar guvernamental 1400 – Transporturile, gospodăria drumurilor, 

comunicațiile și informatica, reabilitarea drumurilor naționale reprezintă un interes sporit pentru 

atragerea investițiilor atât pentru guvernul R. Moldova cât și pentru investitorii străini. Până la 

sfârșitul anului 2017 în R. Moldova au fost lansate 4 proiecte de susținere a Programului în Sectorul 

Drumurilor, pentru reabilitarea a cca 400 km de drum național, din care: 

1) Acord de Împrumut între Republica Moldova și BEI privind proiectul de reabilitare a 

drumurilor III / Credit preferențial / Suport pentru proiecte / Banca Europeană de Investiții / 

ID_PGA 87211272687 / 150,000,000 EUR / perioada de desfășurare 25.06.2013-31.07.2017; 

2) Acord Financiar dintre Republica Moldova și BERD privind proiectul de reabilitarea 

drumurilor IV; Credit preferențial / Suport pentru proiecte / Banca Europeană pentru Reconstrucție 

și Dezvoltare / ID_PGA 87211272686 / 150,000,000 EUR / perioada de desfășurare: 28.06.2013-

31.07.2017; 

3) Acordul de Cooperare şi Asistenţă Tehnică pentru ţările parteneriatului estic (EPTATF) nr. 

TA2012010 MD EST pentru Operaţiunea de Asistenţă Tehnică „Drumuri Moldova Audit Tehnic” 

în cadrul Proiectul de Susţinere al Programului din Sectorul Drumurilor / Grant / Asistenţă tehnică / 

Banca Europeană de Investiții / ID_PGA 87211285985 / 408,945 EUR / perioada de desfășurare 

05.06.2014-09.09.2018; 

4) Proiectul de reabilitarea a drumurilor în Moldova III / Grant / Suport pentru proiecte / 

Uniunea Europeană / Fondul de Investiţii în Vecinătate / idea_2894 / 16,200,000 EUR / perioada de 

desfășurare 06.12.2011-05.12.2017. 

De menționat că proiectele mari inginerești sunt însoțite și de anumite constrângeri în 

procesul desfășurării lucrărilor de execuție, ce au contribuit la neonorarea în termen a contractelor 

cu antreprenorii, majoritatea din ele fiind reziliate pe parcursul anului 2017.  Factorii ce au 

contribuit la blocarea proiectelor au vizat piața materiei prime din R. Moldova, piața de construcții, 

falimentarea antreprenorilor, lipsa subantreprenorilor rezidenți capabili să presteze servicii de 

calitate, conform standardelor europene, antreprenorilor principali etc. 

 In concluzie în țara noastră sunt multe oportunități pentru promovarea investițiilor în 

sectoarele strategice și este posibil de depășit problemele cu care se confruntă atât creditorii străini, 

cât organizațiile executoare.Pentru succes este necesară identificarea căilor pentru eficientizarea 

procesului de valorificare a investițiilor alocate proiectelor de interes național de către organismele 

internaționale și guvernele străine.  
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„Nu pe râul dintre pajişti, ci pe ape singuratice şi amare se află măreţia.” 

 
Abstract 

Globalization, this "other international economy" is assimilated by David Held with the establishment of a new 

world order, with the main consequence of the increased integration of the current world into the economic, cultural, 

social, technological and even political aspects. The political environment has less spectacular transformations and the 

pace of globalization is given by the speed of technological progress, the five levels of globalization are: technological, 

political, cultural, economic and social. These contingency factors have had and have a contradictory effect, even 

globalization being the "global victory of economic liberalism". 

Key words: globalization, economy, environment, progress, liberalism 

 

Globalizarea, această ,,altă economie internațională” este asimilată de David Held cu 

instaurarea unei noi ordini mondiale, cu principala consecință integrarea crescută a lumii actuale 

sub aspectele economic, cultural, social, tehnologic și chiar politic. Mediul politic are transformări 

cu mult mai puțin spectaculoase iar ritmul globalizării este dat de viteza progresului tehnologic, cele 

cinci niveluri ale globalizării sunt: tehnologic, politic, cultural, economic și social. Aceşti factori de 

contingenţă au avut  şi au un efect contradictoriu, chiar globalizarea fiind ,,victoria la scară globală 

a liberalismului economic”2. 

Alain Simon aduce în discuţie geopolitica şi strategiile organizaţiilor iar Herve Juvin 

vorbeşte de o nouă ordine geopolitică şi economică. Apare tema că ,,modurile de viață 

etnonaționale specifice vor fi ele însele distruse”3. Indicele de globalizare este un parametru ce 

măsoară diversitatea culturală. Diversitatea culturală îngreunează dezvoltarea şi aplicarea 

procedurilor generale cum este procedura-cadru însă prezintă şi avantaje. Pentru demersul ştiinţific 

vom aduce în discuţie, în ceea ce priveşte complexitatea mediului, diversitatea culturală, 

globalizarea, mediul global,  dar nu vom aborda binomul complex şi contradictoriu  globalizare-

regionalizare ci globalizare şi etnocentrism. Astfel spaţiul, ca factor de contingenţă, este adus în 

discuţie nu numai ca areal de localizare a organizaţiei, ca sursă de inovaţie  ci cu influenţa acestuia 

asupra culturii organizaţiei. Cultura naţională şi locală  are influenţă asupra domeniului-cheie  al 

,,structurii organizatorice''. Totodată e necesară integrarea specificului local în sistemul obiectivelor 

sale iar în ceea ce priveşte caracteristicile managerului, ca factor de contingenţă, vorbim de lărgirea 

orizontului decizional. Flexibilitatea managerului devine esenţială deoarece managementul nu e 

universal, ca fizica, chimia, ci tehnicile lui se aplică oamenilor puternic influenţaţi de cultură în 

toate manifestările lor iar integrarea filialelor din străinatate în sistemul obiectivelor grupului este 

generată de dispersia geografică. Vorbim astfel de diferenţe culturale cu influenţă puternică asupra 

managementului în ceea ce priveşte: toleranţa pentru putere (acceptă sau nu autoritatea formală), 

resimte sau nu ameninţarea mediului (toleranţa la incertitudine), masculinitate/ feminitate, 

universalism/ particularism, individualism/ colectivism, afectiv/neutru, specific/ difuz, statut 

câştigat/ atribuit, atitudinea faţă de timp, relaţiile omului cu natura. Există particularităţi culturale 

între ţări, tratate pe larg de managementul comparat. 

Între putere, mediu şi cultură apare o legătură intrinsecă. Văzând mediul ca o zonă de 

conflicte, McCollum şi Băcanu observă că cei din organizaţie doresc să-şi crească puterea continuu, 
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apropierea mare/mică faţă de putere fiind o dimensiune a managementului comparat. E. Burduş 

observă o altă dimensiune a relaţiei putere, mediu şi cultură: că în ţările cu o distanţă ierarhică mare 

faţă de putere, sindicatele sunt centralizate, în cele cu distanţa ierarhică mică, acestea au 

comportamente pragmatice  orientate spre salarii, condiţii de muncă, securitatea locurilor de muncă. 

Spiritul comunitar explică înţelegera obiectivelor, cu cât o ţară este mai bogată,  cu atât mentalitatea 

locuitorilor este mai individualistă, sărăcia generând un spirit comunitar dezvoltat4. 

Cultura organizaţională determină cine are puterea să ia decizii în organizaţie. 

L. Kelley şi R. Worthley încearcă o separare a efectelor culturii de alţi factori de mediu. 

M. Ajiferuke şi J.Boddewyn consideră cultura o variabilă independentă, asimilând-o naţiunii. 

Modelele de management comparat (Tung, Harold Koontz, Gert Hofstede) conţin elemente care 

demonstrează: climatul organizaţional, element al culturii,  influenţează nu numai relaţiile dintre 

variabilele intraorganizaţionale şi obiective, dar şi relaţiile dintre variabilele de mediu 

(extraorganizaţionale) şi obiective, dar şi rezultate. 

Noţiunea de cultură rămâne incomplet definită, iar separarea factorilor de management de 

cei nonmanageriali, ambii factori ce duc la definirea şi realizarea obiectivelor, aduce o provocare 

cercetătorilor pentru identificarea influenţei variabilelor de mediu. Cultura este considerată variabilă 

independentă doar de unii autori.  

Ne alăturam cercetătorilor care susţin că modul de a acţiona al angajaţilor şi organizaţiilor 

depinde de sensul pe care-l dau mediului, iar managerul care recunoaşte această preferinţă culturală 

a găsit modalitatea de a-i conduce, a găsit ,,soluţia optimă”. Cunoaşterea de către manager a 

răspunsurilor rutiniere la mediu, dezvoltate ca un ansamblu de concepte de viaţă, convingerile 

sociale, evoluţia valorilor colective, teorii neuniversale, cu specific cultural şi adaosurile succesive 

de valori este esenţială.  

Există o tipologie a studiilor de management comparat redată de Nancy Adler: parohiale, 

etnocentrice, policentrice, comparative, geocentrice şi sinergetice.  

Analizele sociologice şi etnografice permit prezentarea componentelor particulare prin 

utilizarea unor modele descriptive, calitative. Analiza etnografică descoperă şi decriptează aluziile, 

interpretările greşite, contradicţiile, referinţele încrucişate studiază coerenţa dintre diferitele moduri 

de exprimare a organizaţiei în mediul intern şi extern. 

Flexibilitatea managerului român trebuie să dobândească o nouă dimensiune: 

multiculturalism, astfel încât să putem vorbi despre euromanagement și globalizare, euromanageri 

şi trei elemente prin care conduc euromanagerii: mediul economic european, dinamica 

managementului european, procesul de europenizare și globalizare. 

 Multiculturalismul are influenţă asupra mediului social, politic, economic. Cunoaşterea de 

către manager a diverselor culturi nu este o expresie a etnocentrismului  sau neprofesionalismului, 

ci o acceptare a diferenţelor culturale, permite managerului să observe congruenţa, asemănarea, să 

genereze sinergia culturală. 

Sinergia culturală ajută managerul care coordonează, nu doar dă dispoziţii, să găsească 

diverse combinaţii între resurse pentru atingerea obiectivelor comune prin:  

▪ crearea de politici de coerenţă şi de sinergie: alegerea modului de acţiune nu se bazează pe 

disciplinele unor ştiinţe, ci se face în funcţie de obiectivele organizaţiilor, 

▪ înclinaţia spre ştiinţă, istorie, limbi străine, proximitatea spaţială, 

▪ favorizarea, prin competenţele şi tehnicile de comunicare a legăturilor cu mediul 

organizatoric, 

▪ comunicarea internă, facilitând circulaţia informaţiilor specifice formării şi mobilizării 

resurselor umane, 

▪ comunicarea interpersonală, cu importanţa în cunoaşterea bună a mediului, 

▪ realizarea feed-backului, 
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▪ luarea în considerare a fenomenele sociale şi organizaţionale, 

▪ identificarea şi integrarea valorilor fundamentale care permit organizaţiei să se adapteze la 

factorii de contingenţă. 

Înainte de stabilirea sistemului categorial de obiective  al oricărei organizaţii, alături de o 

analiză a mediului, o analiză a competitivităţii, se face şi analiza organizaţională folosind metode 

calitative. Totuşi pentru analiza organizaţională internă nu am folosit un model ce prezintă toleranţa 

pentru putere în organizaţiile analizate, ci am folosit un model de analiză organizaţională cu 

domenii de activitate. 

Alegerea modelului de desfăşurare a analizei organizaţionale aparţine fiecărui specialist în 

management. Considerăm că  nu sunt foarte multe aspecte de ordin metodologic de clarificat. Totuşi 

pentru a analiza starea actuală şi particularităţile obiectivelor organizaţiilor vom adăuga la factorii 

clasici şi moderni de contingenţă flexibilitatea managerului cu influenţa asupra relaţiilor de 

management, mai ales parametrii organizării informale, prezentând multe aspecte ale 

informalismului. Metoda cu domenii surprinde mai bine etnocentrismul. Recomandăm incubarea 

unui model propriu fiecărei organizaţii.    

În interpretarea interviurilor şi chestionarelor putem observa factorii de contingenţă cu 

influenţă asupra relaţiilor de management: complexitatea producţiei; caracteristicile procesului de 

aprovizionare, caracteristicile procesului de vânzare; gradul de automatizare al tratării informaţiei, 

potenţialul uman, parametrii organizării informale; concepţia managerilor asupra managementului 

organizaţiei; legislaţia în vigoare. 

Potenţialul uman, parametrii organizării informale şi concepţia managerilor asupra 

managementului organizaţiei sunt factorii moderni de contingenţă pe care îi vom trata în 

interdepenţa lor, având o legătură intrinsecă.  

Există obiective pentru organizaţiile din domeniul productiv şi obiective pentru organizaţiile 

din domeniul nonprofit. Nu există corelaţie între lipsa de sinergie, etnocentrism şi tipul 

organizaţiilor privite în funcţie de clasificarea acestora în organizaţii productive sau neproductive. 

Există o corelaţie directă între  etnocentrism şi lipsa sau prezenţa obiectivelor fundamentale stabilite 

în concordanţă cu obiectul de activitate al organizaţiilor. Obiectivele pentru organizaţiile productive 

sunt un sistem categorial de obiective, deşi nu este lipsită de dificultate decizia de alegere a 

obiectivului prioritar pentru o anumită perioadă.  

Dintotdeauna grupurile informale s-au interpus între resurse şi cei care dispun alocarea 

acestora.  În lipsa cunoaşterii reale a activităţilor nu doar profitabile, ci şi  cu perspective, se menţin 

şi se consumă resursele organizaţiilor activităţi ce le ,,trag înapoi”. Aceştia împiedică accesul 

managerilor la specialişti inoculându-le falsa  idee a abundenţei resurselor umane strategice, ducând 

chiar campanii de denigrare a acestora. Faptul de a influenţa managerii că părerile lor sunt cele 

bune, face ca managerii să ia decizii slabe, fără consultarea specialiştilor organizaţiei. Organizaţia 

ajunge la rezultate slabe. Sistemul organizaţiei se va autoregla. Specialiştii neconsultaţi vor 

reacţiona. Grupurile informale vor influenţa managerul să apeleze la un mod de lucru degradant-să 

lase tensiunile să crească până când se produc rupturi regretabile: specialişti care eşuează, au 

atitudini agresive, sănătate degradată, burnot, epuizare profesională5, subordonaţi care se revoltă. 

Obligat totuşi, de gravitatea faptelor, să reacţioneze, managerul va proceda ,,la cald” la schimbări şi 

înlocuiri, de obicei tot în detrimentul specialiştilor. Numim specialişti nu pe cei care desfăşoară 

activităţi obişnuite de proiectare, calcule financiar-contabile, producţie, ci pe cei ce au perfecţionat 

structuri în organizaţii, activitate ce cere mai multă competenţă şi muncitorii direct productivi care 

pot realiza productivităţi fizice superioare. 

De obicei persoanele cu calităţi notabile resimt mai intens şi necesitatea de a fi 

recompensate corespunzător şi solicită managerului acest lucru. Ei cer managerului, nu bani fără 

muncă, ci structuri interne evolutive. Nici pe acestea nu le solicită doar pentru  binele lor personal, 

                                                            
5 Monte Gil, Moreno P., Neveu J.P.De Boerk, Bruxelles, p.256 
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ci ei observă probleme grave în organizaţii şi solicită pentru rezolvarea lor ,,putere”, adică autoritate 

şi responsabilitate, pentru că sunt  conştienţi de resursele lor şi de viabilitatea soluţiilor lor. Dacă în 

ceea ce priveşte pe cei cu studii superioare cu activităţi deosebite de perfecţionări de structuri, 

Vinovaţii, inexistenţa activităţii de ,,proprietate intelectuală” între preocupările managerului face ca 

activele intangibile create de aceştia să nu fie sesizabile, cei ce realizează productivităţi fizice 

superioare au realizări ,,vizibile”.  Deoarece grupurile informale acţionează ca acest lucru să nu aibă 

loc şi salarizarea nu se face în funcţie de performanţe obţinute care nu sunt vizibile până la 

manager, organizaţiile cu probleme au un grad mic de reţinere a personalului specialist, cu 

competenţe deosebite în organizaţie. În condiţiile în care individul capabil şi performant, supărat că 

părerea lui nu este luată în seamă, supărat pe nivelul de salarizare, mai are o singură decizie de luat: 

să rămână sau să plece. Organizaţia cu probleme nu îl va reţine oricare ar fi valoarea sa şi oricâte 

validări ale valorii sale ar avea de la instituţii de învăţămant sau organizaţii profesionale. La 

organizaţiile de stat caracterizate printr-o cultură informală, afectivitate şi particularism,  managerul 

are o mare preocupare pentru salarizarea lui şi îşi stabileşte obiectivele şi indicatorii astfel încât 

acestea să fie uşor de atins, indiferent de ansamblul condiţiilor şi resurselor, indiferent de 

absenteism, de corelarea sau nu cu activitatea angajaţilor. Acest fenomen afectează activitatea prin 

acutizarea problemelor. Astfel,  evaluarea sa şi evaluarea angajaţilor se va face folosind criterii de 

evaluare vagi, descriptive, precum competenţa profesională, gradul de specializare, volumul de 

cunoştinţe şi disciplina în muncă. 

În condiţiile în care acesta alege să rămână, îşi pierde sensul de corelaţie cu semnificaţia 

muncii, ceea ce dezvoltă insatisfacţii profesionale şi implicit conflicte sociale. 

Interesant este  că, ştiut fiind că politicile şi practicile manageriale din domeniul resurselor 

umane reprezintă codul de conduită al organizaţiei, cutia neagră cum o denumesc specialiştii în HR, 

această cutie neagră  nu ,,păstrează” în înregistrările ei  pe cei merituoşi ce au părăsit organizaţia, iar 

despre revenirea lor nici nu se poate pune problema, nefiind acceptaţi, plecarea lor fiind o uşurare, 

revenirea fiind considerată un coşmar. 

Gestionând oameni, bani, obiecte, situaţii, managerii se confruntă permanent cu situaţii 

inedite cărora trebuie să le găsească rezolvare, apelând la creativitate. Revista „Buletin de Europa” 

prezintă că strategia „Orizont 2020” a Uniunii Europene orientează bugetul comunităţii spre 

investiţii în talent, creativitate, inovaţie, întregind triunghiul cunoşterii-educaţie, inovare şi 

cercetare. De aceea, din instrumentarul modern al managementului nu pot lipsi metodele şi tehnicile 

de stimulare a creativităţii6. Există două categorii de astfel de metode: metode intuitive şi metode 

raţionale. Managementul talentelor este tot mai mult o problemă pentru organizaţii. Managerii caută 

strategii prin care să atragă, să selecteze, să motiveze, să dezvolte şi să fidelizeze angajaţii 

competenţi. Astfel, componenta financiară, dar şi cea non-financiară, ca recunoaşterea meritelor 

acestora prin activitatea de proprietate intelectuală, asigurarea posibilităţii de a-şi pune ideile în 

aplicare sunt la fel de importante în managementul resursei umane strategice, dar şi al talentelor. 

Dacă vrea să aibă posibilitatea fundamentării mai multor programe de acțiuni care să asigure 

corelarea obiectivelor cu resursele, managerul are un bun material de inspiraţie dacă proprietatea 

intelectuală este introdusă în patrimoniul organizaţiilor ca activ necorporal7. 

Idealul în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor organizaţiei este antrenarea angajaților 

creativi dar și  antrenarea abilităţilor şi competenţelor managerului în această muncă,nu degeaba 

abilitatea managerului fiind considerată factor de producţie alături de pământ, muncă, capital şi 

„restul lumii”8. ,,Acesta trebuie să-şi rezerve timp pentru a-şi orienta viziunea dinspre propria 

muncă spre rezultate şi dinspre specialitatea sa spre mediul în care îşi are locul doar activitatea de 

succes”9. „Factorul de răspundere care se concentrează asupra contribuţiei îi stimulează şi pe alţii să 

                                                            
6 Căprărescu, 1999, p.53 
7 Bucşă, 1999, p.24 
8 Bărbăcioru I., 1990, note curs 
9 Drucker, 2007, p. 45 
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se perfecţioneze, indiferent că este vorba despre subordonaţi, colegi sau superiori. El stabileşte 

standarde care nu au caracter personal, ci îşi au originea în imperativele sarcinii de îndeplinit. În 

acelaşi timp, ele sunt imperative ale excelenţei, ale aspiraţiilor înalte, ale obiectivelor ambiţioase şi 

ale unei munci de mare efect.” Managementul prin obiective are instrumentarul necesar pentru a 

defini aceste obiective ale organizaţiilor, dar şi cele mai importante programe de acţiune, veritabile 

strategii funcţionale aplicabile pentru obiectivele organizaţiei, pune la dispoziţia  managerului trusa 

de scule care îi profesionalizează meseria, nelăsându-l cu mâinile goale şi doar cu propriul fler în 

marea rece şi nelipsită de valuri a concurenţei, demonstrând încă odată, dacă mai era necesar, că 

managementul este ştiinţă şi presupune aplicarea multor cunoştinţe.   

Intervenţiile managerilor  la nivel de sistem şi nu individual sunt importante.  

Din punct de vedere al operativităţii datelor obţinute, se menţine ca sursă de date pentru 

conducere doar activitatea financiar-contabilă, recunoscută că are caracter predominant 

postoperativ. Contabilitatea de gestiune rămâne organizată cum a fost, dar apare o evidenţă tehnico-

operativă foarte folositoare în luarea deciziilor. 

Sunt organizaţii în care managementul  are strategii şi obiective diverse dar desfăşurarea 

procesului de muncă nu are relaţii directe cu acestea. Par două organizaţii diferite. Totodată munca 

angajaţilor nu este influenţată de strategiile şi de obiectivele managementului. Orice rezultate ar 

avea managementul, mai rele sau mai bune, munca angajatului este aceeaşi şi recompensele 

acestuia la fel. În timp, acest fenomen a dus la concentrarea angajaţilor pe propria muncă, 

nemaiînţelegând să fie interesaţi de obiectivele organizaţiei. Apar astfel probleme. Dar rezultatele 

organizaţiilor n-au fost mai bune. Factorul politic a observat rezultatele tot mai slabe ale 

organizaţiilor din sectorul de stat şi a intervenit, nominalizând ca manageri persoane angajate 

politic. Rezultatele n-au fost satisfăcătoare şi, cauzele problemelor n-au fost găsite. Aflaţi în 

imposibilitatea de a formula soluţii sănătoase  şi pentru susţinerea celor nominalizaţi în aceste 

posturi, intervenţia statului prin exonerări de la impunere, ştergeri de datorii, reeşalonări de plăţi, 

recunoaşterea existenţei plăţilor restante, a datoriilor suverane, criza datoriilor suverane, a accentuat 

problemele. Zeci de ani de existenţă a factorului politic Raport comisia Prezidenţală pentru Analiza 

Riscurilor Sociale şi Demografice, Riscuri şi inechităţi sociale10 pe primul loc  în numirea şi 

susţinerea managerilor a întărit problemle astfel încât chiar noţiunea de manager a fost compromisă.  

Cerinţele managerilor în exploatarea sistemelor informaţionale, dar şi în proiectarea unora 

noi, au devenit doar informaţionale şi manageriale. Nu mai există cerinţe economice.  

Între formal şi informal este o ruptură. „Pe noi ne interesează producţia”, spun muncitorii. 

„Hârtiile circulă pe la tehnologi, pe la şefi de atelier” este afirmaţia unui  maistru în organizaţia 

producătoare, după ce a avut loc un grav accident de muncă. 

Recrutarea şi pregătirea angajaţilor nu s-a făcut şi nu se face din perspectiva tipului de 

management, organizare şi înzestrare tehnologică a organizaţiilor ceea ce trebuie să declanşeze 

raţionalizarea elaborării şi implementării strategiilor şi politicilor din domeniul resurselor umane.  

Evaluarea personalului se face, în lipsă de obiective clare, după îndeplinirea înţelegerilor 

mutuale, informale între şefi şi subalterni. Sunt preferaţi angajaţii slabi ca intelect. De asemenea 

evaluarea personalului are  caracter formal pentru ca eventualele promovări sau majorări salariale să 

se poată face despotic. 

Formarea şi perfecţionarea profesională, deşi sunt sectoare de activitate care reclamă 

anumite competenţe, se face   aleator, de obicei la insistenţele firmelor de formare.  

Comunicarea prin schimbul permanent de opinii între manager şi salariaţi, strict pe 

problemele organizaţiei, îi face pe aceştia să nu-şi piardă entuziasmul, devenind simpli executanţi 

sau îndreptându-şi energiile doar spre profesie, ignorând nevoile organizaţiei. În organizaţiile cu 

lipsa contingenţei culturale, comunicarea este unidirecţională (de sus în jos). 

Sistemul de remunerare este individualizat  şi subiectiv dar acceptat de sindicate. 

                                                            
10 www.presidency.ro p.2 

http://www.presidency.ro/
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Neglijarea sistemului informaţional existent –are impact asupra aplicării legilor.  Se pot 

sesiza organele de control, dar în interior urmările sunt foarte grave-să se ia decizii pe baza 

sistemului informaţional deviat. Diletantismul managerial e problema. În fişele posturilor nu se 

regăsesc toate funcţiile managementului organizaţiei, nu se ştiu componentele sistemului de 

management al organizaţiei: subsistemul organizatoric, informaţional, decizional, metodologic şi al 

tehnicilor de management şi, mai ales, sunt ocolite atribuţiile şi responsabilităţile de eficienţă. 

Opusul acestei noţiuni este plenitudine funcţională. 

Necunoaşterea subsistemului informaţional duce la alungirea inutilă a circuitelor 

informaţionale şi la scăderea calitativă a sistemului informaţional ce conţine circuite în care 

informaţiile au fost dirijate către angajaţi ce nu au responsabilităţi precis definite în ceea ce priveşte 

prelucrarea sau utilizarea informaţiilor respective.  

Neglijarea solicitărilor şi motivarea slabă sau inexistentă a celor destoinici în profesie 

(resursa strategică are cea mai mare nevoie de motivare - ierarhizarea cerinţelor a lui Maslow) 

duce la pierderea implicării acestora. Problema reală este că identificarea categoriilor strategice de 

personal, motivează responsabilitatea resurselor strategice. Reducerea comunicării interne cu aceste 

persoane îndepărtează sinergia culturală. 

Cu generatorii de proprietate intelectuală dialogul este ocolit. Colaborarea bilaterală cu 

aceştia ar elimina filtrajul şi distorsiunea informaţiilor. 

Nici nu se încearcă „stabilirea resursei umane strategice”11, preferându-se un egalitarism 

periculos care încurajează nemunca. Se minimizează amploarea dezechilibrelor în structura 

organizatorică produse prin sancţionarea, respingerea, marginalizarea din organizaţie a celor ce 

dispun de cunoştinţe teoretice şi practice şi de competenţe care sunt greu de format şi posedă sau 

vehiculează informaţii vitale în organizaţie. 

Cerinţele managerilor în exploatarea sistemelor informaţionale, dar şi în proiectarea unora 

noi au devenit doar informaţionale şi manageriale, nu mai există cerinţe economice. 

Desemnarea nivelului în organigramă la care se ia decizia referitor la realizarea obiectivelor 

este o decizie destul de dificilă. 

 Am defini descentralizarea ca delegarea luării deciziei la persoana cea mai avizată să 

acţioneze, dar care suportă şi consecinţele pentru hotărârea luată. Nivelul obiectivelor derivate va fi 

luat în considerare, mai ales, atunci când se urmăresc rezultate strategice, pe când cel al obiectivelor 

specifice va fi luat în seamă la urmărirea unor rezultate de structură.  

Distorsiunile sunt prezente în toate subsistemele organizaţiei: perceperea distorsionată de 

către manager a diferitelor funcţii este adeseori sursa performanţelor slabe ale organizaţiei dar 

totodată şi o sursă de noi idei.   

Managerul ajunge să supradimensioneze unele componente organizatorice în detrimentul 

altora, pe care le subdimensionează. Cercetătorii din management spun că are loc astfel o rupere a 

echilibrului organizatoric al postului, ceea ce se reflectă în nerealizarea sau îndepliniri parţiale de 

sarcini, irosirea de resurse, abuzuri de putere, situaţii conflictuale etc. 

Plecarea permanentă a celor buni demonstrează prezenţa unui lanţ de distorsiuni şi a unui 

grup mare de indivizi în acest lanţ. Vorbim nu de întâmplări ci de erori sistematice. O mare parte 

din distorsiuni ascund obiective ale unor grupuri din organizaţii. Soluţia este un manager funcţional 

bun, care să rezolve dificultăţile cu care se confruntă cei nepricepuţi, generate de nesincronizarea 

integrală a sarcinilor, ca expresii operaţionale ale obiectivelor individuale, componentelor şi 

responsabilităţilor circumscrise postului.   

Managerul este singurul care cunoaşte obiectivele finale, constată neconcordanţa dintre cei 

interesaţi de informalism şi realitate şi solicită corectarea în funcţie de obiectivele organizaţiei12. 

Este predispusă la astfel de distorsiuni organizaţia care are încetăţenit prin tradiţie un bun 

management şi pe care, în măsura în care fenomenul se poate stopa, nu o afectează aşa mult sau 

                                                            
11 OG 95/2001 
12 Stoica, 1983, p.112 
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organizaţia cu manager slab, care ia decizii numai pe bază de experienţă şi intuiţie şi pentru care 

aspectul informal, comportist  e totul.  

Unul din marile interese care aduce distorsiuni este şi aparatul birocratic supradimensionat şi 

parazitar cu activităţi paralele, cu plasarea răspunderii de la un serviciu la altul şi menţinerea unei 

stări nefericite de confuzie. De-a lungul timpului aici s-a manifestat cea mai mare rezistenţă la a 

planifica. N-au fost agreaţi angajaţii cu idei de îmbunătăţire care ar fi adus eficientizări la nivel de 

sistem, asupra acestora practicându-se de-a lungul timpului intervenţii la nivel individual. 

Eliminarea celor competenţi a fost continuu o „măsură”. Accentuarea etnocentrismului a urmat-o. 

De menţinerea distorsiunilor sunt interesaţi şi proprietarii de procese. Aceştia au autoritatea de a 

opri procese scăpate de sub control, dar mai bine cultivă falsitatea şi dezinteresul. Putem vorbi de 

„management cleptocratic”13. 

Deşi în majoritatea organizaţiilor se menţin organigrame stufoase, cu două trepte superioare 

ierarhice nici nu se pune problema suprapunerilor de control, cum ar genera cele două posturi, în 

organizaţiile cu lipsă de control şi de răspundere. Nimeni nu controlează, nimeni nu răspunde. Este 

aşa-numitul antimanagement14. Totuşi, în cazul în care au loc evenimente nedorite, răspunderea va 

fi plasată şi aleator, ceea ce pune în pericol integritatea oricărui angajat. 

Salariaţii cu pregătirea şi deprinderile performante  nu mai sunt în nici un fel motivaţi să 

continue să fie preocupaţi de activitatea organizaţiei şi au sfârşit prin a le părăsi, pentru a căuta 

posturi în care să fie priviţi în mod adecvat şi să nu mai construiască continuu de la temelie precum 

meşterul Manole; dezechilibrele economice şi sociale importante în interior în special între centru şi 

periferie, însoţite de o repartiţie inegală a resurselor financiare duc la o „geografie”, o hartă a 

organizaţiilor cu caracteristici teritoriale, la o bătălie interioară şi la o stare de rivalitate.  

În urma colectării informaţiilor necesare am identificat  care sunt domeniile pentru care 

organizaţiile stabilesc obiective. Cele mai relevante pentru o organizaţie care produce, date fiind 

domeniile pentru care este evidentă nevoia de planificare pe termen scurt, sunt acele obiective care 

să reunească compartimentele funcţionale în preocupări comune; este adoptată de manageri ideea de 

procedură de stabilire a obiectivelor, pentru o bună planificare şi urmărire a obiectivelor 

organizaţiilor pe care le conduc. 

Totuşi, angajaţii din organizaţiile producătoare de stat care îşi doresc recunoaştere şi 

implicare, deşi nu sunt antrenaţi în realizarea obiectivelor managerului, în jurul cărora pluteşte o 

atmosferă de secretomanie, un particularism cu urmări grave pe termen lung, îşi îndreaptă atenţia 

spre pregătirea şi perfecţionarea personală, suprapregătire profesională. 

Concepţia managerilor asupra managementului organizaţiei este un factor contingent cu 

mare influenţă asupra relaţiilor de management. Putem vorbi de starea actuală a managementului. 

Pentru a determina această stare am utilizat  un interviu cu  două întrebări: ce metodă de 

management folosiţi sau aţi folosit ? şi ce aşteptaţi de la o metodă de management? 

Răspunsurile la întrebarea „Ce metodă de management folosiţi sau aţi folosit?” au fost 

diverse. Cele mai multe au oscilat în jurul afirmaţiei: „metoda de management pe care  o folosesc/ 

am folosit-o este metoda care să aducă avantaje pe termen scurt, mediu şi lung, instituţiei pe care o 

conduc şi mie”. Din experienţa acestora de la metoda de management ar fi aşteptat  instrumente 

care să-i dea posibilitatea de a lupta cu cultura organizaţiilor conduse, care era „producţie cu orice 

preţ”, instrumente care să-i ajute în a avea date operativ, care să folosească luării deciziilor, nu 

„istoricilor” cum folosesc datele obţinute de contabilitatea de gestiune sau managerială, instrumente 

care să-i dea posibilitatea de a mobiliza atât propria activitate, cât şi tot personalul în realizarea 

obiectivelor comune, deoarece atât managerul cât şi subalternii se lasă antrenaţi în alte activităţi şi 

se îndepărtează de obiectivele sale. Mulţi manageri nu mai găsesc modalitatea de a folosi în 

pregătirea deciziilor compartimentele funcţionale, crezând că au probleme în definirea sarcinilor, 

care şi lor le par inutile şi au concepţia:’’eu aduc bani! Compartimentele să se încadreze în ei!” 

                                                            
13 Mihuţ, 2002, p.246 
14 Brătianu, 2007, p.13 
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Totuşi compartimentele funcţionale îşi îndeplinesc sarcinile proprii, dar munca lor nu este eficientă 

sau, spun managerii, nu au găsit calea de a-i determina să participe la realizarea obiectivelor 

comune. De asemenea, deşi au gândit scheme organizatorice complexe, au angajat personal cu 

competenţe individuale deosebite şi au dotat cu calculatoare compartimentele, eficienţa în 

managementul organizaţiilor  întârzie să apară, valoarea adăugată fiind mică sau ducând organizaţia 

la blocaj financiar, arierate, pierderi. Toţi managerii intervievaţi recunosc însă sistemul 

managementului calităţii şi importanţa procedurilor. 

Cu profesionalizarea managementului, unii respondenţi sunt pro, alţii contra.  

Concluziile interviului au fost: unii manageri folosesc tabloul de bord, managementul prin 

excepţii pe principiul Paretto sau ABC, delegarea, bugete, metoda de contabilitate de gestiune pe 

comenzi, metode combinate etc. Se face o mare confuzie între metode de management şi metode 

folosite în management. Se simte lipsa cunoştinţelor ştiinţifice practice şi teoretice despre metodele 

de conducere, dar şi lipsa planificării şi deci a unor obiective realiste comune ale organizaţiilor. 

Pe fondul confuziei asupra meseriei de manager, procesul decizional s-a degradat, a scăzut 

din calitatea deciziei, putându-se vorbi de tot felul de aşa-numite decizii în care ideea de optim, de 

economic nici nu există. Readucerea deciziei în mediul formal, competiţional este o necesitate. 

Starea actuală rezultată din analiza  în organizaţiile cercetate este: 

1) În mod formal, obiectivele fiecăreia din funcţiunile organizaţiilor sunt realizate. 

2) Funcţiunile organizaţiei nu se mai află într-o strânsă interdependenţă, deşi există sistemul 

organizării procesuale a organizaţiei. Nu se mai simte apariţia unei dereglări într-o funcţiune desi 

provoacă în continuare perturbaţii în celelalte. 

3) În condiţiile crizei economice şi financiare în organizaţii se manifestă un comportament de 

concentrare a compartimentelor funcţionale asupra obiectivelor proprii, neglijându-se interesele 

generale ale organizaţiei. Îndeplinirea obiectivelor de fiabilitate a informaţiilor externe şi interne şi 

obiectivele de conformitate cu legile, regulamentele şi politicile interne şi externe este tot un 

comportament de concentrare a compartimentelor funcţionale asupra obiectivelor proprii. 

4) Astfel, compartimentele funcţionale îşi ating obiectivele proprii însă, în acelaşi timp, cultivă 

absenteismul, pierzând semnificaţia finală a muncii. 

5) Lipseşte planificarea iar lipsa obiectivelor comune funcţiunilor şi organizaţiilor conduce la 

luarea unor decizii subiective impuse sub presiune, ceea ce conduce la sacrificarea sarcinilor 

importante. Ştiind cum rezolvă întotdeauna problemele, cu multă „muncă în asalt”, factorul de 

răspundere ineficient  ajunge  să pună la îndoială necesitatea activităţii unor funcţiuni  ce produc 

dezechilibre grave organizatorice. 

Urmarea stabilirii priorităţilor sub constrângerea presiunilor este faptul că managerul nu va 

face activităţile pe care numai acesta le poate face. Soluţia este stabilirea priorităţilor, definirea clară 

a obiectivelor, deşi planificării nu i se mai acordă importanţa pe care o are, ci este caracteristică în 

organizaţii doar existenţa unei planificări informale care nu se bazează pe existenţa vreunui 

compartiment specializat, nu foloseşte metode şi proceduri stabilite şi are caracter de 

discontinuitate. 

6) În ultimii 25 de ani, prin intervenţiile statului în economie prin operaţiuni de salvare a unor 

companii cum spunea economistul Croitoru Lucian se blochează posibilitatea descoperirii resurselor 

de dezvoltare a organizaţiilor şi se propagă în continuare injectarea de fonduri doar pentru a face să 

mai supravieţuiască activităţi ineficiente în loc ca acestea să fie injectate  în activităţi clare, a căror 

dezvoltare ar avea un impact propagat, atât în amonte, cât şi în aval de locul unde sunt plasate. 

7) Realitatea în ceea ce priveşte demersul empiric de stabilire a obiectivelor organizaţiilor este 

nesatisfăcătoare, fiind caracterizată prin: improvizaţii locale, determinarea şi urmărirea obiectivelor 

se manifestă nesistematic, mai ales în planul informal, asistenţa profesională de specialitate se 

acordă ad-hoc, cuplarea între necesităţile organizaţiilor şi facilităţile soluţiilor de asistenţă 

informatică este prea mare. 
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8) Managementul calităţii, care lucrează prin proceduri, a fost implementat în toate 

organizaţiile analizate iar conceptul de ,,procedură” este cunoscut tuturor managerilor. Strategiile 

complexe de stabilire a obiectivelor ar fi ineficiente din cauza incompatibilităţii acestora cu cultura 

organizaţiilor analizate. 
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Abstract 

Current research to the management by objective perspective on current research in the managerial field and 

especially in the field of strategic management has brought a novelty: action programs, part and tool of management by 

objectives to the rank of functional strategies. 

Applied with the involvement of functional managers, cuantificate the objectives (indicators) management 

contracts, we believe that this perspective action-strategy functional programs will bring the solution to the problem 

that lack functional deviationism brought to the objectives of the Romanian organizations and others. 

The objectives of their organization should be the priority, not an improper organizational construction - we 

consider it one of the causes of the current economic crisis.We shouldn’t forget the idea that prosperous civilizations of 

ancient times have disappeared for  having sted resources, and building temples to appease gods sǎ. Improper targeting 

of resources of the society, false targets to bring us closer to reality today, when they are imported;inappropriate 

various social and economic structures in   Romanian society which waste ressources to keep them alive. 

We need to understand the reality without neglecting planning functions (forecasting) and organizational 

attributes of management that has brought major harm to Romanian organizations. 

We plead for an  active routine, routine job description as Peter Drucker said,that makes skilled people 

without the problem discernment be able to do what before could be a genius, for a routine placed in a systematic form 

( organizational documents), on stage, what a man is very capable of learning from the past crisis experience. 

Recurring crisis is simply a symptom of the disorder and of laziness. 

Key words: contract management, deviationism, job descriptions, lack of methodological elements, 

operational strategies, planning and organization, system categories of objectives 

JEL: M10, M11 

 

1. Geopolitica şi strategiile organizaţiilor spre investiţii în creativitate, inovare, folosind 

spaţiul cu influenţa acestuia asupra culturii organizaţiei ca sursă de inovaţie 

Multiculturalismul, lărgirea orizontului decizional spaţiul, ca factor de contingenţă, este 

adus în discuţie nu numai ca areal de localizare a organizaţiei, ca sursă de inovaţie  ci cu influenţa 

acestuia asupra culturii organizaţiei. 

Flexibilitatea managerului din român trebuie să dobândească o nouă dimensiune: 

multiculturalism, astfel încât să putem vorbi despre   euromanagement și globalizare, euromanageri 

şi trei elemente prin care conduc euromanagerii: mediul economic european, dinamica 

managementului european, procesul de europenizare și globalizare. Gestionând oameni, bani, 

obiecte, situaţii, managerii se confruntă permanent cu situaţii inedite cărora trebuie să le găsească 

rezolvare, apelând la creativitate. Revista „Buletin de Europa” prezintă că strategia „Orizont 

2020” a Uniunii Europene  orientează bugetul comunităţii spre investiţii în talent, creativitate, 

inovaţie, întregind triunghiul cunoşterii-educaţie, inovare şi cercetare. De aceea, din instrumentarul 

modern al managementului nu pot lipsi metodele şi tehnicile de stimulare a creativităţii. Există două 

categorii de astfel de metode: metode intuitive şi metode raţionale. Managementul talentelor este tot 

mai mult o problemă pentru organizaţii. Managerii caută strategii prin care să atragă, să selecteze, 

să motiveze, să dezvolte şi să fidelizeze angajaţii competenţi. Astfel, componenta financiară, dar şi 

cea non-financiară, ca recunoaşterea meritelor acestora prin activitatea de proprietate intelectuală, 
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asigurarea posibilităţii de a-şi pune ideile în aplicare sunt la fel de importante în managementul 

resursei umane strategice, dar şi al talentelor. 

Globalizarea, această ,,altă economie internațională’’ este asimilată de David Held  cu 

instaurarea unei noi ordini mondiale [Held D. et all,1998], cu principala consecință integrarea 

crescută a lumii actuale sub aspectele economic, cultural, social, tehnologic și chiar politic. Mediul 

politic are transformări cu mult mai puțin spectaculoase iar ritmul globalizării este dat de viteza 

progresului tehnologic, cele cinci niveluri ale globalizării sunt: tehnologic, politic, cultural, 

economic și social. Aceşti factori de contingenţă au avut  şi au un efect contradictoriu, chiar 

globalizarea fiind ,,victoria la scară globală a liberalismului economic”. 

Alain Simon aduce în discuţie geopolitica şi strategiile organizaţiilor iar Herve Juvin 

vorbeşte de o nouă ordine geopolitică şi economică. Apare tema că ,,modurile de viață 

etnonaționale specifice vor fi ele însele distruse”. Indicele de globalizare este un parametru ce 

măsoară diversitatea culturală. Diversitatea culturală îngreunează dezvoltarea şi aplicarea 

procedurilor generale cum sunt programele de acţiune-strategii funcţionale însă prezintă şi avantaje. 

Pentru demersul ştiinţific nu vom aduce în discuţie nici complexitatea mediului, nici diversitatea 

culturală, globalizarea sau mediul global, nu vom aborda binomul complex şi contradictoriu 

globalizare-regionalizare ci globalizare şi etnocentrism. Astfel spaţiul, ca factor de contingenţă, 

este adus în discuţie nu numai ca areal de localizare a organizaţiei, ca sursă de inovaţie ci cu 

influenţa acestuia asupra culturii organizaţiei. Cultura naţională şi locală  are influenţă asupra 

domeniului-cheie al ,,structurii organizatorice”, a subsistemului organizatoric. Totodată e 

necesară integrarea specificului local în sistemul obiectivelor sale iar în ceea ce priveşte 

caracteristicile managerului, ca factor de contingenţă, vorbim de lărgirea orizontului decizional. 

Flexibilitatea managerului devine esenţială deoarece managementul nu e universal, ca fizica, 

chimia, ci tehnicile lui se aplică oamenilor puternic influenţaţi de cultură în toate manifestările lor 

iar integrarea filialelor din străinatate în sistemul obiectivelor grupului este generată de dispersia 

geografică. Vorbim astfel de diferenţe culturale cu influenţă puternică asupra managementului în 

ceea ce priveşte: toleranţa pentru putere (acceptă sau nu autoritatea formală), resimte sau nu 

ameninţarea mediului (toleranţa la incertitudine), masculinitate/ feminitate, universalism/ 

particularism, individualism/ colectivism, afectiv/neutru, specific/ difuz, statut câştigat/ atribuit, 

atitudinea faţă de timp, relaţiile omului cu natura. Există particularităţi culturale între ţări, tratate pe 

larg de managementul comparat. 

 

2. Sistemul categorial de obiective al organizaţiei, instrument principal al planificării pe 

termen scurt, ca soluţie a organizǎrii, a folosirii cu maximum de randament, a resurselor 

organizaţiilor, limitate în condiţiile nevoii de dezvoltare durabilă 

În condiţiile existenţei unor resirse naturale limitate şi  unei creativităţi umane nelimitate, 

rămânem partizani ai profesionalizǎrii managementului în România, subscriem ideii de 

management ştiinţǎ şi artǎ şi pledǎm pentru ridicarea continuǎ a standardelor acestei profesii, 

recunoscând la fel de valabile atât practicile de incubare localǎ din organizaţiile bazate pe 

cunoaştere (generaţia a V-a de practici manageriale) cât şi practicile manageriale ale generaţiei I, 

orientatǎ cǎtre tehnologie; ale generaţiei a II-a, orientatǎ cǎtre proiecte; ale generaţiei a III-a, 

orientatǎ cǎtre organizaţie şi  ale generaţiei a IV-a, orientatǎ cǎtre clientelǎ [Dragomirescu H, 2001]. 

Dupǎ un proces complex de planificare prin stabilirea obiectivelor organizaţiei, în condiţiile 

în care managerul nu le are stabilite prin contractul de management, echipa managerialǎ se 

focalizeazǎ pe modul în care trebuie să-şi organizeze activitatea şi pe realizarea obiectivelor 

(emergenţa acţiunilor şi emergenţa soluţiilor în scopul realizării obiectivelor organizaţiei). 

Întreg sistemul de management al organizaţiei, cu subsistemul organizatoric, subsistemul 

informaţional, subsistemul decizional şi cel metodologic,  dau întâietate obiectivelor. 

Subsistemul organizatoric constituie suportul funcţionării celorlalte subsisteme managerile. 

Cuprinde organizarea formală (acte normative, reglementări cu caracter intern, stabilite prin  
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regulamentul  de organizare şi funcţionare, fişe de post etc.)  şi  organizarea informaţională (regăsită 

în constituirea şi funcţionarea grupurilor de lucru şi a relaţiilor dintre acestea, orientate spre 

realizarea unor interese ale organizaţiei). Stabilirea de obiective clare în cazul factorilor uman  şi 

organizatoric aduce eficienţa.  

Eforturile statuǎrii în organizaţii a unui management prin obiective, impus de realitatea 

economicǎ concretă, şi nu numai, depind în mare mǎsurǎ de calitatea organizǎrii existente, de 

potenţialul şi consecvenţa sistemului de urmǎrire, evaluare şi aliniere la noi obiective şi cerinţe, de 

sistemul de metode, tehnici şi instrumente folosite în acest scop [Peters T, Waterman R, 2011]. 

Pentru realizarea obiectivelor, managerul general trebuie sǎ cunoascǎ şi sǎ implice 

organizarea procesuală şi structurală a organizaţiei, nu sǎ punǎ la îndoialǎ necesitatea activitǎţii 

unor funcţiuni. 

Aspecte practice ce trebuie cunoscute de managerul funcţional sunt: care sunt obiectivele 

funcţiunii organizaţiei pe care o conduc din organizaţie, cum sǎ facǎ conducerea executivǎ eficientǎ, 

dacǎ existǎ stabilitate funcţionalǎ a acestei funcţiuni (cercetare-dezvoltare, producţie, comercialǎ, 

resurse umane, economicǎ) dacǎ obiectivele sunt stabilite la nivel de compartiment şi dacǎ sarcinile 

posturilor urmǎresc în final realizarea unui obiectiv. 

Lucrarea propune managerilor sistemul categorial de obiective al organizaţiei, instrument 

principal al planificării pe termen scurt, ca soluţie a organizǎrii, a folosirii cu maximum de 

randament, a resurselor organizaţiilor limitate în condiţii de criză.  

Conţinutul organizǎrii şi modul său de manifestare este condiţionat de caracteristicile 

obiectivelor pe termen lung, mediu şi scurt. S-a previzionat sistemul de  obiective, acestea fiind 

caracterizări cantitative şi calitative ale scopurilor urmărite de organizaţie. 

Pentru realizarea acestor obiective, care se regăsesc în orice organizaţie, managerul 

organizează, implică organizarea procesuală şi structurală a organizaţiei. Organizarea procesuală şi 

structurală implică, în acest fel, noţiunea de obiectiv. 

Rezultatul organizării procesuale sunt funcţiunile, activităţile, atribuţiile şi sarcinile necesare 

realizării ansamblului de obiective ale organizaţiei. Astfel, funcţiunea (cercetare-dezvoltare, 

comercială, producţie, financiar-contabilă, personal) contribuie la realizarea obiectivelor derivate de 

gradul I, activităţile (componentele funcţiunilor) concură la realizarea obiectivelor de gradul II, 

atribuţiile (elemente ale activităţilor) concură la realizarea obiectivelor specifice, atribuţiile 

divizându-se în sarcini care contribuie la realizarea obiectivelor individuale. 

Rezultatul organizării structurale este structura organizatorică, scopul acesteia fiind tot 

îndeplinirea obiectivelor. 

 

3. Legǎtura dintre strategiile funcţionale, organizarea procesualǎ şi managementul prin 

obiective -programele de acţiune (componenta managementului prin obiective) pentru 

obiectivele organizaţiei, dar care se pliazǎ tot pe cunoaşterea bunǎ a organizǎrii procesuale 

Organizarea este nemijlocit subordonată atingerii obiectivelor previzionate ale organizaţiei, 

constituind un mijloc esenţial pentru realizarea lor.   

Nu face obiectul lucrǎrii demersul de stabilire a obiectivelor fie cǎ este cazul ideal când 

acestea sunt clare prin contractul de management sau au fost stabilite la primele întâlniri de cǎtre 

echipa managerialǎ. Legǎtura şi specificul metodologic introdus în organizarea procesualǎ de 

folosirea managementului prin obiective, da. 

Astfel, sistemul categorial de obiective, în funcţie de sfera de cuprindere şi de importanţă 

cuprinde mai multe categorii de obiective în strânsǎ legǎturǎ cu organizarea procesualǎ: obiectivele 

fundamentale, derivate 1, derivate 2, specifice şi individuale, definite de o manieră cât mai concretă 

şi operaţională, facilitând astfel realizarea lor [Nicolescu Ovidiu, Verboncu Ion, 2010]. 

Obiectivele fundamentale exprimă principalele scopuri urmărite de organizaţie în ansamblul 

său. Au caracter sintetic şi integrator. 
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Obiectivele derivate de gradul I se deduc nemijlocit din obiectivele fundamentale, a căror 

realizare implică o parte apreciabilă din procesele de muncă desfăşurate în organizaţie. 

Obiectivele derivate de gradul II  se deduc direct din obiectivele derivate de gradul I, sunt 

definite concret şi constau în procese de muncă restrânse, cu aceleaşi caracteristici esenţiale. 

Obiectivele specifice sunt cele ce sintetizează mobilurile sau utilitatea unor lucrări sau 

acţiuni care contribuie la realizarea obiectivelor derivate. 

Obiective individuale sunt cele care concretizează obiectivele specifice la nivelul persoanei. 

În ceea ce priveşte definirea obiectivelor, am identificat două etape istorice : 

▪ prima constând în alcătuirea unor piramide ale obiectivelor, cu cinci sau şase niveluri, prea 

amănunţite şi de multe ori nefolositoare; 

▪ a doua etapă, care acordă mai multă libertate managerilor operaţionali, care vor alcătui 

propriile strategii funcţionale, ce se vor constitui în adevǎrate programe de acţiune (componenta 

managementului prin obiective) pentru obiectivele organizaţiei, dar care se pliazǎ tot pe cunoaşterea 

bunǎ a organizǎrii procesuale.  

Piramida obiectivelor şi organizarea procesualǎ trebuie  privitǎ de managerul funcţional prin 

prisma problemelor actuale ale funcţiunilor, activităţilor şi atribuţiilor organizaţiilor, dată de 

evoluţia acestora şi de încorporarea de noi atribuţii, sarcini dar şi de dispariţia altora, organizaţia 

fiind un organism viu.  

Exemplificǎm doar douǎ probleme, una din funcţiunea economicǎ şi cealaltǎ dintre 

funcţiunile cercetare-dezvoltare şi producţie, mai precis necesitatea apropierii, dupǎ o 

individualizare de decenii, a  concepţiei de producţie şi control). 

În funcţiunea economicǎ necesitatea readuce în atenţie planificarea (altfel apare 

deviaţionismul funcţional), chiar dacǎ s-a ascuns aceasta şi sub termenul  de ,,strategie”.  

Pentru a realiza o organizare realǎ managerul funcţional trebuie sǎ mai cunoascǎ rǎspunsul 

la o întrebare: sunt suprapuse structurile formalǎ-informalǎ sau coexistǎ simultan cele douǎ ? Este 

întrebarea ce aratǎ deviaţionismul funcţional [Tumbăr C. 2001] la care duce lipsa planificǎrii şi o 

organizare neprofesionistǎ. Structura formalǎ reflectǎ funcţiile şi metodele de rezolvare a 

problemelor la nivel oficial. Structura informalǎ reflectǎ modelele, comportamentale şi rutinele 

funcţionale existente în realitate (ex: ,,de ce sǎ ne ducem la inginer, cǎ el ne spune din hârtii, noi 

facem cum ştim cǎ trebuie”). Structurile formale şi informale au surse relativ independente. Acesta 

este alt aspect al deviaţionismului funcţional. 

A doua problemǎ: în evoluţia managementului s-a pus problema separǎrii sarcinilor de 

concepţie de cele de execuţie şi de control. În situaţia actualǎ, caracterizatǎ prin deviaţionism, este 

necesarǎ apropierea ,,tehnicienilor” de executanţi, apropierea de producţie, ruperea structurii 

informale şi unificarea cu structura formalǎ în soluţii acceptate de majoritate. Organizaţiile au, 

majoritatea, sarcini précis definite şi deci posibilitatea de tratare sistematicǎ a operaţiilor, de 

formalizare şi centralizare în tehnostructurǎ  (nu e o libertate de acţiune a operatorilor). Totuşi în 

1995 Bărbulescu, au o planificare informalǎ care nu se bazeazǎ pe existenţa compartimentului de 

planificare specializat, nu folosesc metode şi proceduri stabilite şi are caracter de discontinuitate. 

Corneir spunea în 1992: planificarea trebuie sǎ fie suplǎ, mai mult incitativǎ şi indicativǎ decât 

directǎ, descentralizatǎ pentru a facilita motivarea personalului. De aceea structurile formalǎ şi 

informalǎ  trebuie sǎ se suprapunǎ.  

Necesitatea reintegrării planificǎrii în sistemul de management, ca funcţie importantǎ a 

acestuia, este realǎ, de aceea propunem ca organigrama sǎ reprimeascǎ un compartiment de 

planificare, chiar dacǎ denumirea acestuia va fi strategie, important va fi numai sǎ desfǎşoare şi 

activitǎţi de planificare, nu numai cercetǎri de piaţǎ, cum s-a dovedit clar a fi insuficient. De ce 

strategie? Pentru cǎ dezvoltǎrii normale a organismului economic al unei organizaţii, tendinţa 

actualǎ din România, cu importuri de management fǎrǎ o cunoaştere bunǎ a realitǎţii îi opune 

structuri organizatorice inadecvate, improprii, care nu numai cǎ nu rezolvǎ problemele acute, dar le 

acutizeazǎ şi mai rǎu. 
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Stabilirea obiectivelor întregii organizaţii creeazǎ o cascadǎ a obiectivelor prin ierarhia 

organizaţionalǎ. Etapele implicate au strânsǎ legăturǎ cu structura organizatoricǎ: 

▪ procesul de stabilire a obiectivelor începe la vârful organizaţiei cu expunerea misiunii; 

▪ sunt stabilite apoi obiectivele pe termen lung; 

▪ obiectivele pe termen lung conduc la stabilirea sistemului categorial de obiective ( obiective 

pe termen scurt) pentru toatǎ organizaţia; 

▪ obiectivele pe termen lung şi scurt sunt apoi stabilite pentru fiecare funcţiune (direcţie); 

▪ obiectivele pe termen lung şi scurt sunt apoi stabilite pentru domeniile funcţionale; 

marketing, finanţe, producţie, cercetare-dezvoltare. 

Abordarea în cascadǎ a stabilirii obiectivelor, asigurǎ ca obiectivele  individuale din cadrul 

organizaţiei sǎ fie în concordanţǎ cu obiectivele majore ale organizaţiei şi ca întregul proces de 

stabilire a obiectivelor sǎ fie coordonat în sistemul de obiective. Astfel trebuie ca managerul sǎ 

cunoascǎ: 

▪ Existǎ obiective? 

▪ Sunt respectate obiectivele? 

▪ Se fac eforturi ca obiectivele sǎ fie cunoscute şi sǎ devinǎ inteligibile tuturor membrilor 

organizaţiei sau ele rǎmân cunoscute doar managementului superior? 

▪ Ce tip de structurǎ organizatoricǎ existǎ în prezent? 

▪ Existǎ o organigramǎ formalǎ? 

▪ Sunt relaţiile de autoritate şi responsabilitate clar stabilite? 

▪ Sunt planurile şi controlul în organizaţie inadecvate, adecvate sau supradezvoltate? 

▪ Existǎ un obicei în organizaţie de reducere a cheltuielilor indirecte, depǎşirea pragului de 

rentabilitate şi îmbunǎtaţirea calitǎţii? 

▪ Sunt managerii ceilalţi dispuşi să inoveze şi în domeniul organizatoric sau nu? 

▪ Coopereazǎ efectiv toate compartimentele în munca pentru realizarea obiectivelor 

organizaţionale, munca fiind ,,avuţia naţiunilor” şi organizarea acesteia apanajul managerului 

[Smith A.,1962]. 

Rǎspunsul la aceste întrebǎri poate fi afirmativ. Putem spune astfel cǎ principalele deficienţe 

ale sistemului organizatoric vor putea fi reduse mult, deoarece e respectat principiul supremaţiei 

obiectivelor, ca o necesitate a funcţionǎrii sistemului organizatoric astfel încât sǎ fie create 

premisele organizatorice solicitate de realizarea obiectivelor fundamentale, derivate, specifice şi 

individuale şi principiul managementului participativ. 

Oricare ar fi demersul ales de stabilire, urmărire şi realizare a obiectivelor, defalcarea 

obiectivelor nu trebuie separată de diviziunea muncii şi de ierarhia managerială dacă se păstrează 

structurile piramidale şi cu atât mai mult pentru strategiile funcţionale. Indiferent de câte niveluri se 

va extinde defalcarea obiectivelor, o atenţie cu totul deosebită trebuie acordată obiectivelor 

individuale de performanţele cărora va depinde, în final, realizarea obiectivelor fundamentale.  

Defalcarea obiectivelor se face până la nivelul operaţional considerându-se că orice obiectiv 

rezultat din defalcare trebuie, ca şi în cazul formulării obiectivelor, să poată fi definit printr-un 

rezultat aşteptat care poate fi identificat, dar nu întotdeauna măsurat, rezultat ce trebuie să se 

diferenţieze semnificativ şi într-un ecart uşor de constatat faţă de situaţia actuală, prin: data sau 

termenul precis la care se aşteaptă acest rezultat, indicarea acţiunilor ce trebuie întreprinse ca să se 

poată obţine rezultatul dorit şi exprimarea lor prin ,,verbe de acţiune”. Defalcarea la nivelul 

obiectivelor individuale este necesară pentru a cunoaşte componentele organizaţiei prin analiza 

efectuată în cadrul organizării procesuale şi pentru a putea crea flexibilitatea organizaţiei prin 

sinteza componentelor în diferite combinaţii potrivit cu obiectivele fundamentale şi cerinţele 

specifice. La acest nivel se găsesc soluţiile de cataliză şi sinergiile care vor asigura performanţele 

organizaţiei măsurate prin eficienţă, eficacitate, coerenţă şi pertinenţă. 
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Dacǎ asigurarea concordanţei între natura posturilor şi caracteristicile titularilor de posturi 

este o situaţie sine die, armonizarea acestora prin definirea adecvatǎ a sarcinilor, responsabilitǎtilor 

si competentelor posturilor este la îndemâna managerilor funcţionali. Managementul prin obiective 

are componentele necesare pentru obţinerea unei înalte eficienţe a sistemului 

organizatoric (compararea permanentă a eforturilor reclamate de funcţionarea şi perfecţionarea 

sistemului organizatoric cu efectele directe sau indirecte generate de acesta) dacǎ programele de 

acţiune ale managerilor funcţionali au justeţe. Volumul, complexitatea şi dificultatea obiectivelor 

duce la delimitarea şi dimensionarea corespunzătoare a componentelor procesuale implicate 

nemijlocit în realizarea acestora (sarcini, atribuţii, activitǎţi, funcţiuni) prin implicarea managerilor 

funcţionali. 

 

4. Fişa postului, legătura dintre strategiile funcţionale şi organizarea structuralǎ în 

managementul prin obiective 

În ceea ce priveşte modalitatea de introducere a managementului prin obiective, din punct de 

vedere al organizǎrii structurale ne alǎturǎm ,,partizanilor” organizaţiilor birocratice, stabile şi 

recunoaştem avantajele rutinei în obţinerea rezultatelor. Pornim de la ideea cǎ structura 

organizatoricǎ a organizaţiei a fost proiectatǎ potrivit cerinţelor obiectivelor organizaţiei. Nu 

recunoaştem necesitatea constituirii centrelor de profit, recomandate de autori precum Daniel 

Froisart, Ovidiu Nicolescu şi Ion Verboncu, cunoscând din practicǎ timpul lung (4-5 ani ) pe care îl 

necesitǎ schimbǎrile organizatorice [Froissart D.,1970]. În cazul constituirii centrelor de profit are 

loc o diluare de responsabilitate pe care o introduce cunoscuta metodǎ de ,,repartizare” pe baza de 

chei de repartizare a cheltuielilor indirecte asupra celor directe. Fişa postului este cea care, dacǎ 

poartǎ şi obiectivele postului atunci fiecare cheltuialǎ şi fiecare indicator va aparţine unui 

responsabil. Aceasta devine nu un document organizatoric amorf ci un adevǎrat instrument de lucru 

atât pentru titularul acesteia cât şi pentru şeful ierarhic superior, fişele posturilor pot avea anexate: 

programele de acţiune, calendarele de termene dar şi repertoarele de metode şi instrucţiunile 

formulate de superiori. 

Propunem, în acest sens, sǎ nu aibǎ loc  aceastǎ modificare a subsistemului organizatoric al 

organizaţiei prin adǎugarea de verigi organizatorice. Este necesarǎ doar multǎ implicare a 

managerilor funcţionali, cuatificatǎ în îndeplinirea obiectivelor (indicatorilor) din contractele de 

management şi îmbunǎtǎţirea (dinamizarea ) lucrului cu documentele organizatorice.  

Se porneşte de la formularea obiectivelor care se va face asigurând managerilor operaţionali 

libertate în formularea de strategii funcţionale. Definirea obiectivelor poate porni şi numai de la 

definirea atribuţiilor şi responsabilitǎţilor persoanelor din funcţii de conducere care vor avea şi 

responsabilitatea planificării, implementării, urmăririi, îmbunătăţirii, revizuirii, asigurării 

îndeplinirii obiectivelor. Aceştia pot stabili strategii funcţionale pornind chiar de la fişa postului lor, 

propunându-şi standarde de performanţǎ cuantificabile pentru activitatea proprie. 

În fişele acestor posturi, pentru a face conexiunea personalului subordonat la obiective 

comune, vor fi puse pe primul loc atributele şi preocupările de eficienţă (care sunt sintetizate în 

sistemul categorial de obiective). 

Dar managerii funcţionali nu vor putea realiza singuri obiectivele propuse. 

 

5. Managerii funcţionali, promotorii strategiilor funcţionale 

Managerii funcţionali sunt promotorii strategiilor funcţionale. Aceştia trebuie sǎ cunoascǎ 

exact care posturi din organigramǎ şi ce contribuţie trebuie sǎ aducǎ acestea la realizarea strategiilor 

funcţionale. De asemenea, aceştia, pentru realizarea obiectivelor, vor urmǎri ca acţiunile stabilite în 

programele de acţiune sǎ se realizeze la termenele stabilite prin calendarele de termene şi la toate 

nivelurile de realizare a obiectivelor. 

Pentru aceasta, în etapa de stabilire a obiectivelor dar şi de înfiinţare a posturilor în 

organigrame trebuie pornit de la semnalul din organizaţie de necesitatea unei activitǎţi. 
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Specializarea prea mare însǎ creşte numǎrul de niveluri ierarhice. Trebuie  parcurse unele etape 

[Dijmǎrescu I,2009]:  

▪ identificarea necesitǎţii postului; 

▪ stabilirea obiectivelor postului, raţiunea de înfiinţare a lui, rezultatele aşteptate de la titularul 

postului, dacǎ e posibil rezultate cantitative, ce controale se fac asupra rezultatelor, ce influenţǎ 

personalǎ şi directǎ poate avea titularul postului asupra rezultatelor cantitative (ce indicatori se 

urmǎresc  la fiecare loc de muncǎ: producţie, consumuri cantitative, exprimǎri valorice); 

▪ mijloacele alocate posturilor (funcţie de comandǎ sau execuţie): tehnice, umane, materiale 

puse la dispoziţia titularului postului sau asupra cǎrora poate acţiona pentru realizarea obiectivelor 

sale; 

▪ cheltuielile funcţiei ocupate de titularul postului; 

▪ principalele acţiuni ale colaboratorilor direcţi şi rezultatele aşteptate; 

▪ principalele acţiuni ale titularului şi rezultatele aşteptate; 

▪ consemnarea acestora în documentele organizatorice. 

Propunem ca aceste elemente sǎ fie consemnate în  fişa postului. 

Optǎm pentru perfecţionarea sistemului organizatoric  în cazul introducerii managementului 

prin obiective prin „îmbogǎţirea” şi „largirea” posturilor şi inserarea acestor modificǎri în 

documentele  organizatorice: regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, fişele de post. 

De asemenea situaţia actualǎ a organizaţiilor româneşti impune înfiinţarea de compartimente 

funcţionale şi operaţionale, ca o recomandare, compartimentele ,,planificare” şi „organizare” 

deoarece „sǎ nu planifici înseamnǎ sǎ planifici sǎ nu reuşeşti” şi ce sǎ organizezi, dacǎ n-ai 

planificat? 

Fǎrǎ implicarea managerilor funcţionali în implementarea strategiilor funcţionale se 

statueazǎ în organizaţie un comportament de concentrare a compartimentelor funcţionale asupra 

obiectivelor proprii, neglijându-se interesele generale ale organizaţiei, producându-se un real 

deviaţionism funcţional. Acesta influenţeazǎ negativ realizarea obiectivelor. 

Ne alăturăm definiţiei metodelor de management ca modalităţi concrete folosite pentru 

soluţionarea problemelor care decurg din funcţiile conducerii, modalităţi prin care se pun în mişcare 

activităţile componente ale funcţiilor organizaţiei.  

Sistemul organizatoric are problemele pe care managerul funcţional le poate întâmpina în 

implementarea strategiilor funcţionale. Vă prezentăm modul în care le rezolvǎ prin managementul 

prin obiective. 

Elementele care de obicei împiedicǎ implementarea strategiilor funcţionale în organizaţie 

trebuie cunoscute de manager. Managementul prin obiective anihileazǎ manifestarea elementului cu 

cea mai mare influenţǎ - lipsa unui sistem de obiective la nivel de organizaţie defalcate pe 

componente procesuale şi structurale în obiective fundamentale, specifice şi individuale. Acest 

neajuns se manifestă în organizaţiile în care lipseşte o strategie  şi o politicǎ realistǎ (studii de piaţă, 

studii de diagnosticare, studii de prognoză), spun unii specialişti, a lipsei planificǎrii, suntem de 

pǎrere noi.  

Totodatǎ lipsa obiectivelor comune duce şi la deviaţionism funcţional. Astfel, 

compartimentele funcţionale îşi ating obiectivele proprii însă, în acelaşi timp, cultivă absenteismul, 

pierzând semnificaţia finală a muncii (spre exemplu, în sectoarele primar şi secundar ale economei 

naţionale, semnificaţia finală a muncii o reprezintă produsul finit şi modalităţile de realizare a 

acestuia). 

Lipsa obiectivelor conduce la luarea unor decizii subiective impuse sub presiune nu de 

factorul de decizie care, de obicei va sacrifica sarcinile importante (ducând la eficienţă scăzută). 

Ştiind cum rezolvă întotdeauna problemele, cu multă „muncă în asalt” factorul de răspundere 

ineficient ajunge să pună la îndoială necesitatea activităţii unor funcţiuni. Urmarea definirii 

priorităţilor sub constrângerea presiunilor este faptul că managerul nu va face activităţile pe care 



 439 

numai acesta le poate face (apar şi crize, se pierde contactul cu realitatea şi cu atribuţiile 

fundamentale). Soluţia este definirea obiectivelor şi organizarea activităţii.  

Alte probleme clasice de care se poate izbii managerul funcţional sau operativ sunt: 

delimitarea şi dimensionarea insuficiente a unor componente procesuale (funcţiuni, activităţi, 

atribuţii şi sarcini), extrem de importante în realizarea obiectivelor, componentele structural-

organizatorice (posturi, funcţii, compartimente, relaţii organizatorice etc.) definite ambiguu, situaţie 

ce generează paralelisme în exercitarea de atribuţii  şi sarcini, micşorarea responsabilităţii  şi alte 

neajunsuri în funcţionarea structurii organizatorice; existenţa unor structuri organizatorice 

insuficient de flexibile, dinamice şi eficiente, care să permită şi să incite la un comportament 

„agresiv” în sens pozitiv, al organizaţiei faţă de mediul ambiant naţional şi internaţional [Pârgaru I., 

Rujan O., 2004], insuficienta structurare a autorităţii pe niveluri ierarhice; derularea  proceselor 

decizionale de o manieră  predominant  empirică.  

Structura organizatoricǎ  proiectatǎ la înfiinţarea organizaţiei, trebuie îmbunǎtǎţitǎ continuu 

potrivit cerinţelor obiectivelor organizaţiei, multiculturalismului, astfel încât să putem vorbi despre 

euromanagement și globalizare, euromanageri. Cele  trei elemente prin care conduc euromanagerii: 

mediul economic european, dinamica managementului european, procesul de europenizare și 

globalizare trebuie să aducă o eficienţǎ cuantificabilǎ prin economii de cheltuieli şi una 

necuantificabilǎ prin antrenarea resurselor de inovare ce se creeazǎ la locurile de muncǎ din 

funcţiile organizaţiei, specifice aprovizionǎrii, producţiei, financiar-contabile etc şi care, neunite în 

obiective comune s-ar pierde. 

 

6. Concluzii şi dezvoltări ulterioare 

Proiectare-producţie control au fost cândva activitǎţi distincte (taylorism). Pledăm pentru 

unirea acestora. Controlul nu se exercitǎ corect, accentuând deviaţionismul. Astfel, serviciul 

operaţional acţioneazǎ, alt serviciu funcţional urmǎreşe rezultatele – greşeala clasicǎ – de fapt nu 

mai planificǎ nimeni  şi nu mai urmǎreşe nimeni.   

S-a încercat în organizaţii o conducere cu sindicatele. Rezultatele sunt îndoielnice. 

Deviaţionismul funcţional se adânceşte. De aceea, folosirea specialiştilor, printr-un stil democrat-

participativ al managerului (managementul prin obiective este o soluţie), nedepărtându-se de 

dimensiunea socială a oricărei activităţi, este necesară. 

Managementul prin obiective deţine instrumentele de lucru necesare şi care nu costǎ, 

strategiile funcţionale fiind programele de actiune. Managerii din vârful organizaţiei formulează 

strategiile şi arată obiectivele de care sunt interesaţi, iar planurile sunt întocmite de managerii de pe 

nivelele care sunt mai aproape de problemele operaţionale. 

Singura condiţie a aplicării cu succes a metodologiei propuse este buna cunoaştere a 

organizării procesuale şi a organizării structurale şi o viziune clară a managerului funcţional asupra 

organizǎrii, ca ansamblu al proceselor de management prin intermediul cărora se stabilesc şi 

delimitează procesele de muncă fizică şi intelectuală şi componentele lor. Nu mai punem condiţia 

valabilitǎţii programelor de acţiune. Acestea vor constitui obiectul unor abordǎri ulterioare. 
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THE NEED TO INCREASE THE ROLE OF CREDIT SYSTEM TO 

STIMULATE THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY REAL SECTOR 
 

NECESITATEA CREȘTERII ROLULUI SISTEMULUI DE CREDIT ÎN STIMULAREA 

DEZVOLTĂRII SECTORULUI REAL AL ECONOMIEI 

 

Tudor SULA1 

 
Abstract 

The level of economic development of the region depends to a large extent on the efficiency of using its 

financial resources and the intensity of the accumulation processes. An important role, therefore, is the performance of 

credit system management to stimulate the development of the real sector of the economy, including the development of 

mechanisms to maintain regional sustainability. 

At present for the Republic of Moldova in order to stimulate the development of the real sector of the economy, 

in the context of regional development, it is opportune to increase the efficiency of the activity and increase the role of 

the credit system. Thus, in order to streamline the activity of the credit system of the Republic of Moldova at present it is 

necessary to promote a monetary policy based on the correlation and adjustment of the macroeconomic, monetary and 

credit indicators; to achieve the objectives of monetary policy, new international approaches and practices are needed, 

including those recommended by international financial organizations to improve prudential supervision; the NBM is 

expected to have an efficient cooperation with the Government of the Republic of Moldova to ensure the real sector of 

the economy with sufficient investment resources. 

Key words: credit system, real sector of economy, monetary policy, monetary aggregates, money supply, 

monetary indicators interaction 

 

1. Importanța sistemului de credit în stimularea sectorului real al economiei 

Politica monetară este unul dintre cei mai importanți factori ai influenței indirecte a statului 

asupra economiei. Această politică are dimensiuni naționale și regionale. Până în anii 70 ai 

secolului trecut, teoriile dezvoltării economice regionale s-au axat pe disponibilitatea resurselor 

reale: capacitățile de producție naturale, de muncă și de producție. În același timp, importanța 

resurselor financiare a fost subestimată. În anii 70-80 ai sec.XX, în legătură cu consolidarea 

monetarismului în teoria economică în țările cu economii de piață dezvoltate s-a intensificat studiul 

influenței stării sferei monetare asupra dezvoltării regiunilor. Aceste studii au arătat, că 

disponibilitatea și accesibilitatea resurselor de credit reprezintă factori importanți pentru dezvoltarea 

economică regională. 

Actualmente, pentru stimularea sectorului real al economiei, sarcina cea mai importantă și 

cea mai urgentă este promovarea unei politici economice, care să creeze un mediu investițional 

favorabil.  Această sarcină este o prioritate, deoarece asigurarea creșterea economice sustenabilă 

este o condiție decisivă pentru îmbunătățirea nivelului de trai a cetățenilor și realizarea armoniei 

sociale, realizarea unei imagini favorabile în comunitatea mondială. Însă, creșterea economică 

anuală înregistrată de 3-4% nu asigură realizarea acestor condiții. Conform datelor statistice, cea 

mai mare creștere economică din istoria Republicii Moldova s-a înregistrat în 2013 de  9,4%, 

totodată în anii 2009, 2012 și 2015 au fost înregistrate descreșteri, respectiv cu – 0,6%, -0,7% și -

0,4%. (Figura nr.1) Oscilațiile înregistrate scot în evidență faptul, că nu s-au produs schimbări 

structurale profunde, iar sectorul real al economiei  continuă să fie vulnerabil. 

Modernizarea și dezvoltarea inovațională sunt elementele  cheie ale unei dezvoltări durabile 

ale Republicii Moldova pe termen lung. Baza modernizării este constituită din modernizarea 

sectorului real al economiei, care cuprinde două domenii interdependente: modernizarea bazei de 

producție și modernizarea structurii de producție, inclusiv diversificarea exporturilor. Dezvoltarea 

dinamică a sectorului real în mare măsură depinde de volumul accesibil de finanțare. Pentru 

realizarea procesului de trecere la dezvoltarea inovațională sunt necesare resurse financiare enorme. 

Fără dezvoltarea unui sistem eficient de credit, care să asigure creditarea investițiilor, este 
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imposibilă dezvoltarea sectorul real. Acesta se demonstrează prin faptul, că posibilitățile disponibile 

ale sistemului de credit, constituind principalele surse pentru investiții, nu sunt valorificate 

suficient. Conform datelor statistice, investițiile în active materiale pe termen lung în ultimii ani au 

înregistrat un trend negativ.  
Fig. 1. Principalii indicatori macroeconomici în perioada anilor 2012-2017 

 
Sursa: www.statistica.md. Anuarele Statistice ale Republicii Moldova pe anii 2005-2017; 

www.bnm.md. Rapoartele anuale ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2005-2017 [6,7] 

În literatură economică internațională noțiunile de sistem de credit și sistem bancar sunt 

interpretate ambiguu: ca sisteme reciproc interconectate, care au trăsături comune din punct de 

vedere ale aspectului funcțional (totalitatea relațiilor de credit, formelor și metodelor creditului) 

aspectului instituțional (totalitatea  instituțiilor de credit și financiare, care efectuează acumularea 

mijloacelor monetare temporar disponibile cu scopul amplasării lor ulterioare pe principii creditare 

[1. p.55] 
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Tabelul 1. Investiții în active materiale pe termen lung 

 
Sursa: www.statistica.md. Anuarele Statistice ale Republicii Moldova pe anii 2005-2016 

Problema eficientizării funcționării sistemului de credit se află în  atenția cercetătorilor și 

economiștilor de începutul sec. 20. Aspectele eficientizării sistemului de credit  au fost abordate și 

de cercetătorii și economiștii autohtoni. [2-5]. 

Crearea de către stat a unor condiții favorabile pentru creșterea activității investiționale 

implică un impact specific asupra proceselor de reproducere la nivel macroeconomic. Asigurarea 

creșterii investițiilor presupune creșterea monetizării economiei, eliminarea disproporțiilor masei 

monetare, reducerea ratelor dobânzilor la credite, reducerea inflației și creșterea rolului valutei 

naționale. Creșterea nivelul de monetizare a sectorului real al economiei ruse este cea mai 

importantă condiție prealabilă pentru relansarea producției, care, la rândul său, este un factor cheie 

anti inflație. 

 

2. Analiza situației privind creditarea sectorului real al economiei Republicii Moldova 

Conform informației BNM [7] pe parcursul anului 2016, sectorul bancar  se caracterizează 

prin următoarele tendințe. Activele totale au constituit 72951,4 mil. lei,  majorîndu-se comparativ 

cu finele anului precedent cu 6.0 la sută (4 161.2 mil.  lei). Capitalul de gradul I pe sectorul bancar a 

atins valoarea de 9 437.8 milioane lei, majorându-se comparativ cu finele anului 2015 cu 429.6 

milioane lei (4.8 %). La 31.12.2016, profitul  însumat  a constituit 1 466.7 milioane lei, comparativ 

cu sfârsitul anului 2015,profitul s-a majorat cu 322.5 milioane lei. Portofoliul de credite brut la 

31.12.2015 a constituit 38,187.6 mil. lei, majorând-se pe parcursul anului 2015 cu 1,568.2 mil. lei 

(4.3 %). Soldul creditelor neperformante (sub standard, dubioase și compromise) în valoare 

absolută s-a micșorat cu 719.0 mil. lei (23.4 %), constituind 3,794.4 mil. lei, iar ponderea creditelor 

neperformante în totalul creditelor a crescut cu 1.5 p.p. față de finele anului precedent, constituind 

9.9 la sută la 31.12.2015. Ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a 

majorat cu 3.4 p.p. și a înregistrat 15.1 % la 31.12.2015. În anul 2015, sistemul bancar al Republicii 

Moldova  a avut una dintre cele mai proaste evoluții din spațiul CSI, principalul factor a fost frauda 

bancară, reducând încrederea populației în sistemul bancar.  

Datele statistice ne arată, că pe parcursul perioadei anilor 2005-2017 situația  sistemului 

bancar nu a înregistrat o dinamică constantă. Pe parcursul a ultimilor 12 ani, pondera în PIB a 

creditelor nu a înregistrat un trend pozitiv, de asemenea creșteri neesențiale înregistrând-se și la 

ponderea în PIB a activelor totale ale sistemului bancar. (Figura 2). 

 

 

 

 

 

http://www.statistica.md/
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Fig. 2. Dinamica activelor, creditelor și a depozitelor raportate la PIB, % 

 
Sursa: Rapoartele anuale al Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2005-2017 [7] 

În scopul realizării unei ample analize a domeniului propus cercetării, am efectuat o analiză 

a situației privind creditarea sectorului privat de către în diferite țări, inclusiv cele cu economie de 

piață dezvoltată pe parcursul perioadei anilor 2005-2016 și constatăm că indicatorii de bază care 

caracterizează sistemul de credit diferă radical cu cei din Republica Moldova. (Diagramele nr. 2-4)  

Astfel, constatăm că ponderea  creditelor bancare în PIB a acordate sectorului privat în 

Republica Moldova pe perioada cercetată a  constituit  de la 25,82% în 2005 pănă la 39,88 în 2013, 

reducăndu-se pănă la 26,84% în 2016, fiind cea mai mică, ă comparativ cu Marea Britanie, unde 

ponderea creditelor în PIB în anul 2010 a atins maxima de 195.68%, reducăndu-se pănă la 135,7% 

în 2016.  

Analiza ratelor dobânzilor la creditele acordate sectorului privat conform eșantionului de țări 

selectat pentru analiză, de asemenea ne demonstrează că creditele în Republica Moldova au fost 

acordate la cele mai înalte dobânzi, constituind de la 21,06% în 2009 pînă la14,28% în 2016. 

Comparativ în alte state dobânzile au constituit de la 8,13% în Franța în 2009 pînă la 3,25% în SUA 

și 0,5% în Marea Britanie pe parcursul anilor 2010-2015. 
Diagrama 3. Ponderea în PIB a creditelor bancare acordate sectorului privat, % 

 
Sursa: www.theglobaleconomy.com/compare-countries [9]. 

http://www.theglobaleconomy.com/compare-countries
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De asemenea Republica Moldova se situează la cel mai înalt nivel conform ponderii 

creditelor neperformante din totalul creditelor bancare, care în anul 2016 au constitui 16,31%. Pe 

următorul loc în clasamentul creditelor neperformante se situează Rusia cu 9,44 % în 2015, iar cel 

lai mică pondere a creditelor neperformante s-a înregistrat în China, care a constituit de la 1,13% în 

2010 până la 1,67% în 2015. 

Printre principalele tendințe si modificări în sistemul de credit putem menționa: ajustările 

condiționate de influenta negativă a politicii monetariste; distrugerea posibilităților mecanismului 

creditar și limitării activității investiționale; solarizării circulației monetare, denaturării sistemului 

de plăți si decontări. 
Diagrama 4. Ratele dobânzilor la creditele bancare acordate sectorului privat, % 
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Sursa: www.theglobaleconomy.com/compare-countries [9]. 

Diagrama 5. Ponderea creditelor neperformante din totalul creditelor bancare, % 
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Sursa: www.theglobaleconomy.com/compare-countries [9]. 

Promovarea politicii de stabilizare macroeconomică în Republica Moldova în deosebi în 

sfera monetar-creditară, în opinia noastră a avut un caracter segmentar, care a constat din 

memţinerea periodică stabilă a cursului de schimb a valutei naţionale şi a ratei inflaţiei. Crizele 

financiare au contribuit la agravarea situaţiei în sistemul economico-financiar al Republicii 

Moldova. În consecinţă, aceste evenimente au avut un mare impact negativ asupra domeniului 

investiţional din economie. 

http://www.theglobaleconomy.com/compare-countries
http://www.theglobaleconomy.com/compare-countries
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Regimul strict restricţionar al emisiei monetare, neadecvat necesitaților reale ale circulației 

monetare, a condus la minimizarea posibilităților emisiei monetare de a avansa creșterea economica 

si veniturile sectorului real, la deformarea componenței masei monetare. In schimbul utilizării 

tuturor posibilităților funcționale ale masei monetare (asigurarea relațiilor de decontări și plății, 

atragerea economiilor de la persoanele juridice și fizice), politica monetară contemporană, accentul 

l-a pus pe caracteristicile ei cantitative. A dominat supraaprecierea posibilităților statului de a 

asigura stabilitatea valutei naționale și echilibrării cererii și ofertei atât pe piața monetară, cât și pe 

piața bunurilor și serviciilor, prin intermediul reglementării masei monetare și introducerii 

restricțiilor normative, neadecvate necesităților reale ale economiei în mijloace monetare.  

Denaturarea componenței funcționale a masei monetare s-a manifestat  în apariția 

sindromului creșterii vitezei de rotație a banilor si reducerea  volumelor economiilor în valută 

națională. În urma analizei efectuate a indicatorilor macroeconomici, monetari și de credit în 

perioada anilor 2006-2017, conform datelor din Tabelul nr. 2 putem menționa că creșterea masei 

monetare în Republica Moldova poartă un caracter neuniform. Deși volumul masei monetare (M2) 

în anul 2017 a crescut în comparație cu anul 2005 de 4,8 or, nivelul de monetizare nu a înregistrat 

ceșteri esențiale, în ultimii ani fiind în scădere. Cel mai redus nivel al creșterii masei monetare a 

fost înregistrat în anul 2015 (-2,9%). 

 

3. Concluzii și propuneri 

În baza analizei efectuate pot fi elaborate următoarele concluzii și propuneri. Starea actuală 

și sectorului real al economiei Republicii Moldova  se caracterizează printr-un nivel insuficient de 

asigurare cu resurse investiționale, inclusiv în contextul dezvoltării regionale, iar eforturile 

instituțiilor financiare, inclusiv cele legate de politica monetară nu sunt orientate în deplină măsură 

să crediteze sectorul real al economiei.  

Pentru redresarea situației privind eficientizarea activității stemului de credit al Republicii 

Moldova la etapa actuală este oportun și necesar de întreprins următoarele acțiuni: 

▪ Sistemul de credit al R. Moldova necesită o mai bună reglementare din partea statului, 

bazată pe experiențațârilor dezvoltate, inclusiv promovarea unei politici monetare fundamentată pe 

corelarea și ajustarea indicatorilor  macroeconomici, monetari și de credit. 

▪ În scopul asigurării necesităților sectorului real al economie cu resurse investiționale 

suficiente, BNM urmează să efectueze o conlucrare mai eficientă cu Guvernul Republicii Moldova, 

reieșind din competențele și atribuțiile de autoritate monetară. 

▪ Elaborarea concepției politicii investiționale de stat, în scopul perfecţionării sistemului de 

reglamentare a procesului  creditării investiţiilor. 
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MOLDOVA 
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Abstract 

The theoretical and practical aspects of the development of gastronomic tourism in the Republic of Moldova 

were analysed in the present paper. In this context, the elements of gastronomic tourism development, the development 

factors, as well as the main problems in the development of gastronomic tourism were examined. This type of tourism, 

being a new one for the economy of the Republic of Moldova, has been remarkable as an attractive tourism for the 

tourists who come to visit our country. Therefore, through the gastronomic tourism, other forms of tourism are 

developing in Moldova, which arestill growing and which register an increased demand such as: wine tourism, rural 

tourism, agrotourism. The methodology used in this paper focused on the following methods: analysis, synthesis, 

induction, deduction, comparative analysis.For these reasons, we can conclude that gastronomic tourism is a 

perspective tourism, which, in the next 5-10 years, will gain new dimensions within the tourism domainof the Moldovan 

economy. 

Key words: tourism, gastronomic, demand, agrotourism 

 

Turismul reprezintă elementul de bază care poate asigura dinamica dezvoltării unei țări. Pe 

baza intensificării fluxurilor turistice, turismul atrage turiștii, poate constribui la creșterea 

atractivității țării nu doar ca destinație turistică dar și ca sursă de atragere a investițiilor. Din aceste 

considerente, turismul contribuie și la creșterea interesului față de țară, față de obiectivele turistice 

și față de infrastructura din zonă. 

Deși în Republica Moldova există o multitudine de forme de turism care se practică încă din 

cele mai vechi timpuri, precum: turismul rural, religios, balnear, vitivinicol, există și forme noi de 

turism precum turismul gastronomic care este o formă relative nouă de turism apărută din anii 2000, 

când încep să apară tururile gastronomice. 

Scopul tururilor gastronomice estesavurarea specialităților din bucătăria unei anumite țări. În 

acest caz, obiectivul dat nu se manifestă rpin degustarea de  mâncare rară, exotică sau încercarea de 

nenumărate feluri de mâncare. Este important ca turistul să savureze bucătăria tradițională a unei 

anumite țări, care timp de secole a absorbit tradițiile și obiceiurile locale, precum și învățarea 

culturii de gătire a bucatelor.  

O călătorie gastronomică este o paletă cu care turistul își poate desena propria idee despre o 

anumita țară. Alimentele dezvăluie secretul spiritului poporului, ajută la înțelegerea mentalității 

sale. Turism gastronomic–esteo călătorie între țări și continente pentru a explora caracteristicile 

bucătăriei locale, tradițiile culinare, cu scopul de a se bucura de o masă unică și deosebită de către 

turist [8, p. 25]. 

Cu toate acestea, un tur gastronomic ca un serviciu - este ceva mai mult decât o călătorie, 

deoarece este un set bine gândit de măsuri pentru degustare de mâncăruri tradiționale într-o anumită 

zonă, precum și ingredientele individuale care nu se găsesc nicăieri altundeva în lume, cu un gust 

deosebit. 

Caracteristicile specifice ale turismului gastronomic sunt redate schematic în figura 1.1. 
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Figura 1.1. Caracteristicile turismului gastronomic 

 
Sursa: Elaborat de către autor 

În continuare, vom analiza caracteristicile de dezvoltare a turismului gastronomic. 

O primă și importantă caracteristică este faptul că condiții pentru dezvoltarea turismului 

gastronomicsunt deținute de către absolut toate țările și aceasta este o caracteristică unică distinctivă 

a acestui tip de turism. Astfel, adată ce emrge să vizităm o țară bineînțeles că vom avea nevoie să 

intrăm și să gustăm din bucatele tradiționale alșe acestei țări. De aceea, acest tip de turism poate fi 

practicat în orice țară chiar și în acele țări care nu au un potential turistic deosebit. 

O altă caracteristică a turismului gastronomic este faptul că turismul gastronomic nu este o 

sărbătoare sezonieră, în orice anotimp există posibilitatea alegeriiunui turneu într-o anumită 

destinație în vederea delectării cu cele mai deosebite bucate din acea țară.Această caracteristică, 

oferă posibilitatea de a dezvolta turismul gastronomic în orice anotimp, indiferent de condițiile 

meteorologice. 

O altă caracteristică a turismului gastronomic este faptul că turismul gastronomic  

reprezintă, într-o anumită măsură, un element constitutiv al tuturor tururilor. Dar, spre deosebire de 

alte tipuri de turism, cunoașterea cu bucătăria națională devine motivul principal, obiectivul și 

elementul călătoriei gastronomice. 

Un element important și o caracteristică deosebită a turismului gastronomic este faptul 

căodată cu dezvoltarea lui se promovează dezvoltarea fermelor locale și a producătorilor de 

alimente locali care  face parte integrantă din orice turneu gastronomic. 

Am putea remarca faptul că turismul gastronomic are mai multe direcții de dezvoltare 

precum cele redate schematic în figura 1.2. 
Figura 1.2. Direcțiile de dezvoltare a turismului gastronomic 

 
Sursa: Elaborat de autor pe baza [8, p. 29] 
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Vom analiza fiecare dintre direcțiile de dezvoltare a turismului gastronomic în parte pentru a 

contura posibilitățile lui de dezvoltare. 

Turneu prin zonele rurale - un turneu care implică o ședere temporară a turiștilor în zonele 

rurale, cu scopul de a gusta bucătăria locală și a produselor din regiune, și poate include, de 

asemenea, participarea la lucrările agricole. Deci, în tururile gastronomice „verzi” sunt oferite 

posibilitățile de colectare de fructe de pădure, culegerea de fructe și legume din fermele de pădure, 

vânătoarea de animale, sau mersul pe jos de-a lungul podgoriilor vinicole [8, p. 31].  

Coniții obligatorii: facilități de cazare pentru turiști individualizate și specializate sau 

specializați, care  ar trebui să fie situate în zonele rurale sau în orașele mici, fără clădiri cu mai 

multe etaje. 

Astfel de excursii sunt interesante nu numai pentru componenta sa gastronomică, dar, de 

asemenea, oferă posibilitatea prin intermediul produselor alimentare și a intra în viața de zi cu zi a 

populației locale, de a cunoaște obiceiurile lor, tradițiile și alte subtilități, uneori surprinzătoare și de 

neînțeles pentru membrii dintr-o altă limbă și cultură. 

Turneul la restaurant - o călătorie care include vizitarea celor mai renumite și populare 

restaurante, caracterizată prin calitatea înaltă, bucătăria exclusivă, precum și orientarea națională. În 

primul rând în postura de oraș „restaurant”, desigur, trebuie amintit Parisul, careeste capitala modei 

și în sens gastronomic. 

Turneu educațional - un tur al cărui scop este de a studia în instituții de învățământ speciale 

cu specializare gastronomică, precum și cursuri de masterat. De exemplu, celebra școală 

gastronomică franceză  „Le Cordon Bleu” împreun cu hotelul „Four Seasons Hotel George V”oferă 

un program numit „Deschiderea bucătăriei franceze“ - 5 nopți într-un palat parizian la cursuri de 

gătit de cinci zile. 

Turneu ecologic - un tur care include vizitarea fermelor și a industriilor ecologice, 

familiarizarea cu produse ecologice, precum și cu posibilitatea lor de producție. Turneele 

ecologicesunt dezvoltate, în special, în Franța, Germania, Anglia, Elveția și SUA - în consecință, 

turiștii sunt adesea trimiși în aceste țări. 

Turneu evenimentelor - un tur care se concentrează pe vizitarea zonei, la un anumit interval 

de timp, în scopul de a participa la evenimente sociale și culturale cu teme culinare: expoziții, 

târguri, spectacole, festivaluri, sărbători. De exemplu, în luna iulie festivalul de pepene galben 

„Cavaillon” în Franța, orașul Cavaillon și august „Tomatina” în Spania, Bunyola. 

Turneu combinat - o excursie care conține câteva dintre direcțiile de mai sus. Tururile 

combinate sunt recomandate pentru turiștii „cu experiență“, pentru cei care sunt deja familiarizați cu 

gastronomia unei țări, în caz contrar acest tur poate fi supraaglomerat cu informație. Un exemplu de 

un tur combinat în aceeași Franță: primele două zile, turiștii vizitează restaurantele pariziene, apoi 

câteva zile sunt înscriși la școalagastronomică cu cei mai buni bucătari, și apoi se cufundă în Franța 

pentru a se familiariza cu cultivarea de plante aromatice în Provence sau producția de cidru din 

Normandia [13]. 

În plus, există astfel de tururi gastronomice, care oferă o introducere la un singur fel de 

mâncare în diferite localități. Din categoria lor, tururi gastronomice foarte faimoase franceze, 

bulgare, oferind plimbări prin viile, recoltarea strugurilor, degustarea vinurilor. 

Moda pentru excursii viticole-gastronomice se dezvoltă în mod activ în ultimii ani. 

Germanii, britanicii, americanii și japonezii s-au dovedit a fi cei mai mari fani ai acestui 

divertisment. Turismul gastronomiceste o sinteză a ecologiei, a culturii și a producției bucatelor. 

Pionierii în generarea de idei de tururi gastronomice sunt considerați a fi italienii care au combinat 

cu pricepere stabilirea unor producții comerciale și tehnologice care implică călătorii sub semnul de 

alimente sănătoase și delicioase. De asemenea, în întreaga lume, Franța, Thailanda, China, Japonia 

și Spania sunt foarte cunoscute.Aceste țări sunt renumite pentru bucătăria lor originală [13]. 

Destinația perfectă pentru specialiștii tururilor vinicoleeste Franța, în cazul în care există 

posibilitatea de a afla rețeta de brânzeturi, pentru a înțelege diferențele dintre coniac și Armagnac, 
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de a gusta cele mai bune vinuri și de a folosi ca gustare produse franceze nu mai puțin interesante și 

diverse. La urma urmei, turismul vinicol învață nu numai să bea în mod corespunzător, ci și de a 

gusta corespunzător. 

Este clar că multe instituții gastronomice situate în regiuni îndepărtate, în unele sate de 

munte sau de stepă, contribuie la economia acestei zone și la extinderea rutelor turistice ale țării. La 

urma urmei, mulți turiști vin aici mai ales pentru a nu admira frumusețea naturii acestui colț, și 

anume să viziteze un restaurant bun. Prin urmare, în multe regiuni au fost construite hoteluri de lux 

în restaurante pentru a atrage clienții. 

Tururile gastronomice sunt împărțite în două mari categorii: rurale (așa-numitele, „tururi 

verzi”) și urbane. Schematic aceste categorii sunt redate în figura 1.6. 
Figura 1.3. Formele tururismului gastronomic 

 
Sursa: Adaptat de autor după [13] 

Diferența lor fundamentală constă în faptul că, atunci când mergem la țară, un turist încearcă 

să degusteze un produs ecologic, fără aditivi. De exemplu, excursiile „verzi” oferă colecția de fructe 

de pădure, culegerea de legume și fructe din ferme, vânătoarea de animale sau o plimbare de-a 

lungul podgoriilor vinicole. 

În același timp, un turneu urban, poate include o vizită la o fabrică de patiserie sau vizitarea 

unei fabric de  de mezeluri cu un  restaurant în ea. 

În plus, există tururi care nu oferă posibilitatea de a gusta diferite feluri de mâncare dintr-o 

zonă, dar de a gusta cu un fel de mâncare din diferite localități. Acesta este un tur al vinurilor 

franceze, bulgărești, care oferă plimbări prin viile lor, cu scopul de a recolta strugurii, de a degusta 

vinurile lor. 

Există de asemenea și tururi de cașcaval în Olanda, Elveția, Italia, unde turiștii au 

posibilitatea de a degusta cele mai bune brânzeturi, de a vizita târgurile de cașcavaluri. De aemenea, 

am putea remarca tururi de bere în Germania, Austria, Republica Cehă, Belgia, unde iubitorii de 

bere au posibilitatea să facă o zivită  la fabrica de bere precum și la pub-urile celebre și festivalurile 

specializate organizate [11]. 

Tururile gastronomice organziată odată cu dezvoltarea și practicarea turismului gastronomic 

se dezvoltă în mod activ în ultimii ani. Germanii, britanicii, americanii și japonezii s-au dovedit a fi 

cei mai mari fani ai acestui tip de turism. Turismul gastronomiceste o sinteză a ecologiei, a culturii 

și a producției de bucate. 

Turismul gastronomiceste bine dezvoltat în Franța, Italia, Spania, Japonia, în cazul în care 

există o rețea dezvoltată de tururi gastronomice [13]. 

În Moldova, acest tip de turism este încă doar în faza incipientă de dezvoltare, iar astfel de 

excursii în formă pură încă, astfel încât diferite elemente de tururi gastronomice sunt incluse în 

programele altor tipuri de turism. În Moldova, turismul gastronomiceste o raritate: nu există rute 

gastronomice bine gândite și numărul de moldoveni care ar achita pentru a practica acest gen de 

turism este unul foarte mic. Cu toate acestea, în țara noastră tot mai mulți oameni sunt conștienți de 
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perspectivele acestei direcții de dezvoltare a industriei turistice, deoarece Moldova are un potential 

enorm deoarece are beciurile și podgoriilevinicole, are bucate tradiționale care pot fi degustate de 

către turiștii străini. În viitor, Moldovapoate dezvolta în principal turismul gastronomic „verde” 

adică în zonele rurale unde tuirștii ar avea posibilitatea de a culege legume și fructe, de a vâna 

animale din păduri și de a participa la prepararea diferitor bucate tradiționale [8, p. 39]. 

Clienții tururilor gastronomice trebuie să-și determine din startscopul călătoriei. Astfel, ei 

pot merge pur și simplu într-o țară renumită pentru a face cunoștință cu tradițiile culinare vechi de 

secole, și de a face cunoștință cu atracțiile sale - atât gastronomicecât și celelalte. Dar, pot alege și 

vizitarea diferitor festivaluri gastronomice delicioase, care se desfășoară periodic în diferite părți ale 

lumii. De exemplu, în septembrie se organizează Festivalul Oyster în Irlanda și Oktoberfest din 

Munchen, în iulie, are loc, în mod tradițional sărbătoarea produselor alimentare naționale spaniole 

de San Fermin și Bonton - Festivalul de ton în Italia, iar în noiembrie sunt turiști care pot merge la 

tururile gastronomice din Franța - Beaujolais Nouveau unde pot petrece o vacanță unde pot degusta 

vin tânăr și gustos [8, p. 45]. 

În figura 1.4. am redat dezvoltarea turismului gastronomic în țările din Europa. 
Figura 1.4. Dezvoltarea turismului gastronomic în unele țări din Europa 

 
Sursa: Elaborat de autor în baza [13] 

Italienii au început să ademenească călătorii cu delicatesele lor. Astăzi, fiecare al zecelea 

oaspete vine la Apenini special pentru a gusta mâncăruri locale. Aici a fost deschisă prima 

universitate de științe gastronomice. 

Posibilitatea de a se bucura de preparatele din bucătăria italiană există în orice regiune a țării 

și cel mai bine esteca turiștii să apeleze la un tur de degustare, deoarece în fiecare oraș există rețete 

secrete pentru brânzeturi, cârnați și alte delicatese. 

În plus, mai mult de 50% din tururile gastronomice în Italia sunt degustări de vinuri care are 

peste o sută de provincii și, practic, fiecare are dintre ele are rădăcini de dezvoltare a  gastronomiei 

specifice. Aici, esteun adevărat paradis pământesc pentru cunoscători de vin, brânză, iubitori de 

proshuitto (șuncă), paste, pizza, sărbătoarea trufe-lor. În Toscana este un traseu alpodgoriilor 

vinicolecare oferă vizitatorilor posibilitatea de a admira frumusețea creșterii lor din această regiune 

[17]. 

A doua țară din Europa este Franța. Conceptul de bucătărie deosebită a apărut în Franța și nu 

din întâmplare. Francezii au o atitudine deosebită în procesul de gătit, manifestând o pasiune 

deosebită, acordând o atenție deosebită gustului, aromei și aspectului felurilor de mâncare. Cu toate 

acestea, Franța a câștigat faimade a fi cei mai experimentați în această chestiune. Elementele sale de 

bază sunt brânzeturile și vinurile. Doar aici turiștii gastronomici învață secretele preparării 

brânzeturilor, încep să distingă cognacul de Armagnac, să guste sute de vinuri și să le mănânce cu 

picioare de broască [4, p. 15]. 

Locul al treilea este ocupat de Elveția. Bazele tururilor gastronomice în Elveția sunt formate 

din mâncăruri cu cașcaval. Există mai mult de 400 de soiuri de brânză elvețiană, dar țara este 
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renumită pentru brânzeturile tari. Pentru fanii brânzeturilor elvețiene, excursii în jurul zonei de 

producție a brânzeturilor sunt perfecte. Pentru cei care iubesc cașcavalul, cel mai bine este să 

înceapă cu o vizită la fabricile de produse lactate. Nord-estul faimosului Appenzell oferă gustul 

unor brânzeturi de același nume, care are o istorie de 700 de ani [17]. 

Locul al patrulea în Europa este ocupat de Spania pentru cota sa de 12% din fluxul turistic. 

În Spania, nu se găsesc atât de multe feluri de mâncare tradiționale ca în Franța sau Italia, dar unele 

dintre ele merită o atenție deosebită. Ideea culinară națională spaniolă este tapas (tapas spaniol). 

Pentru felierea obișnuită a cârnaților, legumele la grătar, delicatese marine prăjite, sandvișurile sale, 

se întind pe un tren întreg de povești și legende. De exemplu, legea regelui Alfonso, care a ordonat 

în secolul al XIII-lea, ca proprietarii de hoteluri și hanuri, alături de vin să-și servească oaspeții cu o 

gustare. Pentru comoditate, gustărileerau puse pe căni și ce anume oferea stăpânul oaspeților 

săidecidea el singur [17]. 

Astfel, se poate concluziona că Europa dispune de oportunități și resurse turistice extinse 

pentru organizarea de excursii tematice ale țărilor și regiunilor sale și pentru dezvoltarea turismului 

gastronomic.În Europa se află cea mai mare parte de turiști și cel mai mare flux al turiștilor. De 

aceea, pe lângă aceasta Europa dispune de un potențial imens dezvoltare a turismului gastronomic 

datorită regiunilor sale deosebite care dispun de o istorie bătătorită, de monumente deosebite care 

pot fi vizitate de către turiști. 

Dacă să vorbim despre turismul gastronomic în Moldova, atunci trebuie să menționăm 

faptul că această formă de turism este în faza incipientă de dezvoltare în Republica Moldova 

deoarece în ultimii ani s-a obsevat un potential deosebit pe care îl deține țara noastră în dezvoltarea 

acestei forme de turism. Actualmente, turismul gastronomic este o parte componentă a turismului 

rural și a celui vitivinicol unde turiștii odată cu vizitarea localităților rurale sau a podgoriilor 

vitivinicole au posibilitatea de a cunoaște și bucătăria națională. 

Turismul gastronomic este o formă motivaţională de turism, destinată persoanelor iubitoare 

de a descoperi secretelespecifice bucătăriilor tradiţionale din diverse ţări. Ospitalitatea, tradiţiile şi 

obiceiurile culinare se află la baza dezvoltării acestei forme de turism.Calităţile gustative, specificul 

bucatelor pot servi drept motivaţie importantă pentru turiştii care au ca scop de a se alimenta cu 

bucate selecte caracteristice zonei turistice vizitate [16]. 

Printre premisele dezvoltării turismului gastronomic în Republșica Moldova am putea 

remarca: 

▪ existența unei istorii deosebite în domeniul gătitului bucatelor naționale – în Republica 

Moldova există o istorie plină de rafinament în domeniul gătitului bucatelor naționale. Astfel, 

printre cele mai deosebite bucate naționale sunt: zeama moldovenească cu tăiței, friptura cu 

mămăligă și brânză de oi, sarmalele, tocana, și alte bucate care se deosebesc prin gust și modalitatea 

de prezentare deosebită. trebuie să remarcăm faptul că în Republica moldova turiștii pot participa 

singuri la pregătitul bucatelor de rând cu cei mai iscusiți bucătari; 

▪ existența podgoriilor vitivinicole – turiștii ar putea observa întregul proces de creștere, 

recoltare, prelucrare a strugurilor precum și de a degusta din vinurile gustoase moldovenești. Tot 

aici trebuie să remarcăm faptul că în anul 2018 Republica Moldova este desemnată capitala 

turismului vitivinicol din Europa datorită tradițiilor și a obiceiurilor secular pe care le are țara în 

procesul de recoltare, prelucrare a strugurilor; 

▪ existența școlilor de gătit – unde tuirștii ar putea învăța modalitatea de preparare a bucatelor 

naționale; 

▪ existența alimentelor eco – țăranii de la sate care cresc și comercializează diferite alimente 

pot  oferi posibiltiatea turiștilor de a gusta din produse proaspete, delicioase, fără chimicate; 

▪ existența unui potențial turistic deosebit – Republica Moldova deține un potențial turistic 

deosebit, format din obiective turistice naturale și antorpice care pot fi valorificate de către turiști 

odată cu practicarea turismului gastronomic [16]. 
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În concluzie, putem remarca faptul că premise pentru dezvoltarea turismului gastronomic în 

Republica Moldova sunt deoarece există o serie de factori care influențează pozitiv și favorizează 

dezvoltarea turismului gastronomic. Din aceste considerente, trebuie să evidențiem faptul că această 

formă motivațională de turism poate fi dezvoltată în Moldova și ar putea aduce o valoare importantă 

și o imagine pozitivă dezvoltării domeniului turistic al țării. 
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Abstract 

The representative aspects of the local tourism development in the Republic of Moldova were analysed in the 

paper. In this context, the legislation in the Republic of Moldova regulating the development of tourism sector as well 

as the tourism development strategy of the Republic of Moldova were studied. Furthermore, the dynamics of the tourist 

traffic in the Republic of Moldova was analysed in order to represent the situation in the Republic of Moldova with the 

intention of developing the local tourism. Besides, the practical elements of the local tourism development were 

analysed. The methodology used in this paper focused on the following methods: analysis, synthesis, induction, 

deduction, comparative analysis. In conclusion, it should be mentioned that the local tourism in the Republic of 

Moldova is a viable domain, in development that requires the consolidation of the efforts of the residents as well as of 

the state in the amplification of its development. 

Key words: local tourism, tourism sector, Republic of Moldova 

 

Turismul reprezintă un domeniu dinamic care urmează o evoluție virtiginoasă în ultimile 

două decenii. Odată cu intensificarea fluxurilor de călători din diferite state, turismul a urmat un 

traseu ascendent și o evoluție interesantă înregistrând o creștere importantă în ultimii ani.  

În acest context, trebuie să remarcăm faptul că turismul reprezintă un domeniu care 

intensifică și stimulează dezvoltarea altor domenii precum: atrage investițiile, sporește atractivitatea 

țării, creează parteneriate, stimulează mediul concurențial, și în acelați context, trebuie să 

menționăm faptul că turismul reprezintă și un element important pentru dezvoltarea multor domenii 

din cadrul țării precum: alimentația publică, managementul investițional, reformarea sistemului 

unităților de cazare. 

Dacă ar fi să trecem la turismul local atunci remarcăm faptul că turismul local în Republica 

Moldova reprezintă un domeniu vulnerabil, care ocupă un loc puțin semnificativ pentru dezvoltarea 

economiei naționale. 

În baza cercetărilor trebuie să menționăm faptul că turismul reprezintă un domeniu complex 

care urmează pe parcursul anilor o evoluție vertiginoasă cristalizându-se noi orizonturi și forme de 

turism. 

Astfel, trebuie să remarcăm faptul că turismul poate avea diferite tipuri precum: 

a) turismul intern (local) – acea formă de turism care constă în deplasarea rezidenților în 

interiorul unei țări în scop touristic; 

b) turism internațional – ansamblul de relații și fenomene care rezultă în deplasarea 

persoanelor într-o altă țară decât cea de origine. Aceast tip de turism cuprinde: 

a) turismul emițător – deplasarea rezidenților unei țări în afara granițelor țării de origine în 

scop touristic cu o durată mai mare de 24 h. 

b) turismul receptor – primirea de către țară a persoanelor străine cu sop turistic pe o durată 

mai mare de 24 h [12, p. 25]. 

Schematic, formele de turism sunt redate în figura 1.2. 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Lect. univ. dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, Republica Moldova, alina.suslenco@mail.ru 



 456 

Figura 1.2. Tipurile de turism 

 
Sursa: Elaborat în baza Stănciulescu, G. [16, p. 57] 

Astfel, turismul local reprezintă turismul practicat de către rezidenții unei țări în interiorul 

țării prin practicarea diferitor forme de turism care pot fi practicate în țară datorită specificiului țării, 

reliefului și climei. 

Turismul local este un turism care în ultimii ani se bucură de o atenție sporită din partea 

țărilor, atât a celor dezvoltate cât și a celor emergente, dat fiind faptul necesitatea de a stimula 

atractivitatea țării, investițiile în cadrul țării. De aceea, țările se străduie să atragă o atenție deosebită 

asupra dezvoltării turismului local prin încurajarea dezvoltării formelor de turism care pot contribui 

la dezvoltarea și consolidarea lui. 

Potrivit datelor  Organizației Mondiale a Turismului, și a cercetărilor întreprinse de către 

Bran, F., principalele motive care au contribuit la dezvoltarea turismului sunt redate schematic în 

cadrul figurii 1.3. 
Figura 1.3. Principalele motive ale dezvoltării turismului 

 
Sursa: Elaborat de către autor după datele OMT [21] 

De asemenea, în acest context, trebuie să remarcăm faptul că printre motivele care au stat la 

baza practicării tuirsmului au fost: relaxarea și dorința de a evada de la cotidian, divertismanetul în 

periuoade de vacanță, evadarea în sânul naturii, posibilitatea de a vizita rudele și de a face drumeții, 

oportunitatea de a vizita bisericile și mănăstirile.  

Astfel, trebuie să conturăm faptul că odată cu dezvoltarea societății s-a dezvoltat și 

evidențiat și factorii care au contribuit la dezvoltarea turismului ca fenomen de masă, precum cei 

redați sintetic în cadrul tabelului 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 457 

Tabelul 1.1. Factorii care au contribuit la dezvoltarea turismului 
Factori Descriere 

Nivelul de dezvoltare economico-

socială 

odată acoperite nevoile de bază, prin creşterea veniturilor, populaţia va căuta 

o alocare a lor, iar turismul poate să fie o opţiune. 

Preţurile  şi  tarifele preţurile  şi  tarifele sincronizate cu puterea de cumpărare a grupului-ţintă pot 

să determine creşterea turismului. 

Oferta turistică fie că vorbim de resurse naturale sau antropice, o diversitate ridicată poate să 

constituie un factor mobilizator pentru turism. 

Progresul tehnic îmbunătăţirea condiţiilor de transport, reducerea timpului alocat călătoriei, 

reducerea costurilor autovehiculelor populaţiei, îmbunătăţirea experienţei de 

călătorie, toţi aceşti factori influenţează turismul. Azi o călătorie cu trenul, 

chiar şi pe unele rute poate să fie o experienţă decentă, mai puţin obositoare, 

datorită dotărilor existente la nivel de vagoane de călători. 

Mutaţiile geografice sporul demografic, creşterea duratei medii a vieţii, constituie elemente de 

influenţă, la rândul lor. 

Procesul de urbanizare poate să determine nevoia de relaxare, de „întoarcere” la natură. 

Distribuţia populaţiei pe categorii 

sociale şi profesionale 

datorită distribuției s-au cinturat anumite forme de turism. 

Timpul liber prin creşterea timpului liber, parte din acesta se alocă turismului. 

Siguranţa şi protecţia mediului 

înconjurător 

a contribuit la apariția anumitor forme de turism. 

Numărul de membrii într-o familie datorită măririi numărului membrilor familiilor a aparut nevoia de dezvoltare 

a turismului. 

Politicile guvernamentale şi 

facilităţile acordate de diverşi 

operatori 

aici se pot enumera programele formate de către guvernele lumii în vederea 

susținerii dezvoltării turismului. 

 

Sursa: Elaborat de autor după OMT [21] 

Dacă analizăm tabelul 1.1. putem observa faptul că factorii care contribuie la dezvoltarea 

turismului sunt diferiți printre care se remarcă nivelul de dezvoltare economico-socială, prețurile, 

oferta turistică, progresul tehnic, mutațiile geografice, politicile guvernamentale.  

Trebuie să menționăm că un factor important care s-a cristalizat de-a lungul ultimilor ani a 

fost globalizarea care a modelat apariția formelor de turism.  

Din analizele efectuate, trebuie să remarcăm faptul că activitatea turistică reuneşte 

componente aparţinând unor ramuri foarte diferite de activitate, fiind abordate de către diferiți 

autori în cercetările lor, preintre care am putea anumera următoarele domenii evidențiate de către 

Bran, F. în lucrările lui.  

Domeniile conexe sunt redate în figura 1.4. 
Figura 1.4. Domeniile conexe care contribuie la dezvoltarea turismului 

 
Sursa: Adaptat de autor după Bran, F. [9, p. 91] 
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Turismul local are o serie de domenii conexe care de dezvoltă odată cu intensificarea 

dezvoltării lui. Asfel, trebuie să remarcăm, că odată cu dezvoltarea turismului local se dezvoltă și 

domeniul contrucțiilor, doemniul unităților de cazare, domeniul alimentației publice, transporturile 

și comunicațiile, învățământul și altele.  Astfel, turismul are un impact pozitiv asupra rezidenților 

prin intermediul activizării mai multor fenomene, precum cele redate în figura 1.5. 
Figura 1.5. Aportul turismului local asupra rezidenților 

 
Sursa: Elaborat de autor pe baza [7, p. 68] 

În baza cercetării figurii 1.5, se poate observa faptul că turismul local influențează pozitiv 

asupra rezidenților și a stării generale a economiei contribuind la intensificarea dezvoltării mai 

multor domenii care contribuie la creșterea interesului localnicilor în valorificarea formelor de 

turism locale care pot fi valorficate în preajma localităților lor. 

Am putea evidenția și un efect negativ al turismului supra rezidenților, în contextul în care 

nu vor fi respectate prevederile și reglementările de valorificare a turismului în cadrul localității 

precum: 

c) poluarea aerului, solului din cadrul localității; 

d) creşterea traficului şi a aglomeraţiei în cadrul unei loclaități; 

e) reducerea accesului comunităţii la resursele locale sau degradarea lor; 

f) deteriorarea atracţiilor turistice locale existente; 

g) degradarea patrimoniului local al unei țări prin utilizarea incorectă a resurselor turistice 

existente; 

h) distrugerea modului de viaţă tradițional din cadrul localității; 

i) preluarea unor obiceiuri nefaste de către localnici de la turiștii din alte localități [19]. 

În vederea sporirii efectelor pozitive şi a minimizării celor negative ar fi benefic de a aplica 

o planificare atentă a procesului turismului local, care poate fi demarat prin stabilirea unor obiective 

de dezvoltare, efectuarea de diferite dercetări care ar contura care sunt cele mai interesante 

obiective și care dintre ele necesită investiții, care ar evidenția unele planuri și elemente care 

urmează a fi dezvoltate. 

Ar trebui să evidențiem și faptul că rezidenții au și ei o influență asupra dezvoltării 

turismului local. În tabelul 1.2.am sintetizat aspectele definitorii ale aportului rezidenților în 

dezvoltarea turismului local. 
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Tabelul 1.2. Aportul rezidenților la dezvoltarea turismului local 
Impact pozitiv Impact negativ 

Formarea cererii turistice Poluarea aerului și mediului 

Configurarea ofertei turistice din cadrul localității Practicarea incorectă a turismului local 

Valorificarea obiectivelor turistice Neglijarea unor forme de turism specific localității 

date 

Dezvoltarea potențialului touristic din cadrul 

localității 

Abandonarea obiectivelor turistice 

Impulsionarea apariției unor noi forme de turism 

local 

Nepracticarea turismului local 

Modelarea dezvoltării turismului local prin 

implementarea de noi tendințe specific domeniului 

Valorificarea greșită a potențialului turistic natural și 

antropic 

Sursa: Elaborat de autor 

În baza datelor prezentate în cadrul tabelului 1.2. se poate observa faptul că rezidenții din 

cadrul unei localități, țări pot avea atât efecte pozitive asupra dezvoltării turismului local, adică 

contribuie la formarea cererii turistice, la modelarea ofertei turistice, la dezvoltarea potențialului 

turistic dar și un efect negativ precum poluarea mediului și neglijarea unor forme specifice de 

turism localității date. 

Astfel, rezidenții prin intermediul impactului său modelează dezvoltarea turismului 

local.Schematic am redat acest impact prin intermediul figurii 1.6. 
Figura 1.6. Impactul rezidenților în dezvoltarea turismului local 

 
Sursa: Elaborat de autor pe baza [15] 

În baza figurii 1.6. se poate observa faptul că rezidenții fie pot contribui la dezvoltarea 

turismului local fie invers la inhibarea dezvoltării anumitor forme de turism local. De aceea, trebuie 

aplicate planuri concrete de stimulare a implicării rezidenților în valorificarea și dezvoltarea 

turismului local. 

Republica Moldova fiind o destinație turistică nedescoperită încă atât de turiștii străini cât și 

de către turiștii din Republica Moldova, necesită o atenție sporită din partea rezidenților în vederea 

sporirii interesului pentru descoperirea frumuseților din țară și valorificarea potențialului turistic 

național.  

Din aceste considerente ar fi imperativă aplicarea măsurilor la nivel de țară de stimulare a 

atractivității turimului local din Moldova. Astfel, ar putea fi aplicate următoarele măsuri: 

j) crearea diferitor sărbători și festivaluri în anumite regiuni ale țării – astfel, organizațiile și 

agențiile turistice trebuie să elaboreze trasee turistice în care să imcludă și aceste festivaluri care ar 

putea fi vizitate de către turiști. Pe lângă aceasta, turiștii ar putea vizita frumusețile peisajelor din 

Moldova. 
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k) organizarea de excursii în vederea valorificării traseelor turistice naționale – aici ar fi 

benefică implicarea organziațiilor și întreprinderilor, asociațiilor naționale care ar putea trimite cei 

mai buni angajați la finele lunii de muncă într-o excursie în care ar putea valorifica potențialul 

turistic național. Aici s-ar putea obține un efect multiplicator, atât angajații vor fi mulțumiți și 

motivați să muncească mai bine cât și angajatorii vor contribui la valorificarea potențialului turistic 

local. 

l) instensificarea circulației turistice prin intermediul organizării excursiilor pentru copii de 

la școli, licee, colegii, universități – această măsură ar putea ajuta la descoperirea de către 

segmentul cel mai dinamic și atractiv pentru practicarea turismului și, anume tineretul, de a 

descoperi frumusețile plaiului natal. 

m) deschiderea de noi trasee turistice – cele 20 de trasee turistice existente în Moldova nu sunt 

îndeajuns și nu satisfac totalmente cererea survenită din partea turiștilor care doresc să viziteze 

anumite locuri istorice, culturale, precum și vinării, festivaluri în același timp. Din aceste 

considerente, ar trebuie organizate noi trasee turistice în funcție de cerințele înnaintate de către 

turiști. Modelarea ofertei generate de către agențiile de turism este o necesitate stringentă pentru a 

încuraja dezvoltarea turismului local. 

n) aplicarea spoturilor publicitare – astfel aplicând spoturile publicitare ar putea fi stimulată 

dezvoltarea și intensificarea circulației turistice de către turiștii naționali dar și de către cei străini. 

o) creșterea calității serviciilor turistice – acest element este unul de bază care trebuie să fie în 

fruntea muncii tuturor organizațiilor care prestează servicii turistice. Bineînțeles, orice firmă 

intenționează să sporească calitatea serviciilor sale, aceasta fiind una dintre cele mai importante 

modalități de a deveni diferit de concurenți. A deveni diferit prin calitate înseamnă a oferi o calitate 

optimă, o calitate pe care clientul o așteaptă sau chiar una superioară. Consumatorii sunt mulțumiți 

dacă primesc ceea ce au nevoie, la momentul potrivit și în timp, după cum doresc. Aceste așteptări 

trebuie să fie percepute în permanență și cunoscute în profunzime, iar aprovizionarea trebuie 

adaptată la cel mai înalt nivel acestor așteptări. 

Centrul Național de Perfecționare a Cadrelor din Industria Turismului oferă posibilitatea 

agenților economici din Industria Turismului, pregătirea cadrelor la modulele Administrarea 

Afacerilor în Turism, Managementul Serviciilor Turistice. 

Realizarea acestui obiectiv impune elaborarea şi oferirea unor programe de studii concepute 

special pentru agenţii sectorului turistic. Implementarea experienţelor internaţionale în instruirea şi 

perfecţionarea prestatorilor de servicii turistice poate să aducă rezultate durabile într-un termen 

foarte scurt, fapt necesar pentru crearea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie în turismul 

internaţional. 

Posibile modalități de îmbunătățire a calității serviciilor turistice sunt: 

a) a organiza sistemul de training pentru formatorii din turism. 

b) a asigura parteneriatul în problemele pregătirii profesionale a angajaţilor din industria 

turismului la toate nivelurile sistemului de învăţămînt. 

c) a efectua specializarea învăţămîntului turistic în instituţiile de învăţămînt superior pornind 

de la necesităţile şi direcţiile de dezvoltare a industriei turismului. 

d) a promova produsele turistice naţionale în sistemul învăţămîntului turistic. 

e) a organiza pregătirea profesională a personalului turistic de "primă linie" în şcolile 

polivalente profesionale, conform standardelor internaţionale. 

f) a înfiinţa o instituţie specializată pentru pregătirea personalului hotelier. 

g) a adapta planurile şi programele de învăţămînt la standardele internaţionale prin colaborarea 

cu instituţiile de învăţămînt din străinătate. 

h) a ajusta procesul de training din turism şi structurile de primire turistică la necesităţile 

industriei, prin:  

▪ evaluarea necesităţilor de instruire şi pregătire profesională pentru industria turismului din 

ţară, atît la nivel operaţional, cît şi la cel de conducere; 
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▪ revizuirea tipurilor, standardelor şi volumului instruirii şi pregătirii profesionale existente în 

sectorul privat şi cel public; 

▪ elaborarea propunerilor privind întocmirea planurilor şi programelor de învăţămînt pentru 

asigurarea unui training adecvat ce ar satisface necesităţile ţării; 

▪ încurajarea instituţiilor de training pentru ca acestea să accepte propuneri de  colaborare. 

Aplicând aceste măsuri, Republica Moldova ar putea deveni o destinație turistică atractivă 

pentru turiștii din Moldova cât și pentru cei externi. De aceea, considerăm imperativă elaborarea 

unei strategii de dezvoltare a turismului local pentru Republica Moldova până în anul 2022 care ar 

sintetiza măsuri concrete și organele concrete care răspund de implementarea lor. Obiectivele și 

măsurile din cadrul strategiei de dezvoltare a turismului local trebuie să fie centrate pe dezvoltarea 

și valorificarea turismului local din Republica Moldova. 

În concluzie, în baza cercetărilor efectuate, turismul local reprezintă o tipologie specifică de 

turism care este practicată de localnicii unei țări, localități în vederea valorificării obiectivelor 

turistice din cadrul localității date. Trebuie să remarcăm faptul că efectele turismului local asupra 

localnicilor și rezidenților localității sunt atât positive cât și uneori și negative precum și efectele 

localnicilor adică a rezidenților auspra dezvoltării turismului local deasemenea pot fi atât positive 

cât și negative. De aceea, trebuie aplicate planuri concrete de modelare a dezvoltării tuirsmului local 

asupra rezidenților și a mări efectele pozitive ale acestui proces. 
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Abstract 

In this article, the author presents a characteristic of the atypical factors for the conditions of realization of the 

national strategies. The concept of managing atypical situations is based on factors that stimulate atypical situations. 

Under these conditions, the elements of the following factors were presented: economic, financial, political, 

institutional, managerial, natural, social and technical. Each category is argued and provided by exemple of the 

atypical situations created, including their assistance. 

Key words: atypical situation, factors of influence, strategy, action plan 

JEL: E29, E02, M29, O29 

 

1. Introducere 

Economia de piață ca mod de activitate a vieței economice contemporane este definită de 

sistemul relațiilor, mecanismelor, proceselor, strategiilor, prognozelor, acțiunilor,etc atât a agenților 

economici în particular cât și a regiunilor economice și a statelor în general. Mecanismele de 

funcționare la nivel macroeconomic sunt determinate de programe, strategii și planuri de acțiune de 

durată medie și lungă. Asigurarea realizării obiectivelor planificate reprezintă un management 

performant începând cu structurile administrării publiceși finalizând cu unitățile economice în 

particular. Tot mai des eșecurile realizării obiectivelor stabilite sunt prezente în acțiunile de 

realizare a strategiilor naționale, ramurale, sectoriale etc. Drept consecințe sunt considerate, 

modificarea conjuncturilor economice, schimbarea climatului politic, inițierea reformelor dar și 

apariția situațiilor atipice. Implicarea situațiilor atipice nu trebuie să creieze impedimente pentru 

nerealizarea sau stagnarea obiectivelor programelor și strategiilor guvernamentale în acțiune. 

Cunoașterea elementelor situațiilor atipice, poate asigura implicarea reușită a acțiunilor corective pe 

moment pentru realizarea planului de acțiuni în timp fără abateri și ar contribui la finalizarea reușită 

a obiectivelor stabilite. Indiferent pe cale cale nu s-ar merge important finalitatea să fie cea dorită.  

 

2. Rezultate şi discuţii 

În rezultatul consultării programelor naționale în perioada de la obținerea independenței și 

până în prezent republica Moldova a depășit foarte multe cu obiective perfecte stabilite pentru 

ridicarea nivelului de viață a cetățenilor, dar din păcate nerealiyate până în prezent. Evident nu 

numai situațiile atipice au constituit problema principală a realizării, dar cunoașterea și soluționarea 

lor, poate contribui la ridicarea nivelului de realizare a lor. 

În acest context, s-a fundamentat teoretic o structură a factorilor de influiență a situațiilor 

atipice aparent identificate în realizarea programelor, strategiilor de lungă durată. În acest context 

prezentăm următoarea structură, vezi tabelul 1: 
Tabelul 1. Factorii de influență a situațiilor atipice 

Nr. 

d/o 
Factori de influență Componentele factorilor de influență 

1. Factorii economici 

 

Veniturile bugetului de stat; Prețurile; Comerțul extern; Forța de muncă; 

Împrumuturile din străinătate; Modificarea conjuncturii. 

2. Factorii financiari 

 

Transferurile internaționale; Inflația; Remitențele; Investițiile; Criza 

economică. 

3. Factorii politici 

 

Blocajele politice; Schimbarea guvernării; Partajarea domeniilor de 

influență; Lobby-ul; Birocrația. 
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4. Factorii instituționali Modificarea cadrului juridic; Reformele; Politica fiscal-bugetară; Corupția. 

5. Factorii inovaţionali Invenţiile, cercetarea ştiinţifică, transferul tehnologic. 

6. Factorii manageriali 

 

Transparența decizională; Competențele de organizare; Interdependența 

comunicațională; Migrația resurselor umane. 

7. Factorii naturali Elementele mediului; Resursele naturale; Force-major. 

8. Factorii sociali 

 

Satisfacerea necesităților după gradul ierarhic de importanță; Nivelul de 

calificare; Nivelul de trai; etc. 

9. Factorii tehnici 

 

Disponibilitatea programului sau strategiei; Stabilirea obiectivelor reale; 

Încadrarea în perioadele planificate; Asigurarea controlului asupra 

tehnologiei. 

10.  Factorii de calitate Sistemele de management, eficienţa şi eficacitatea, etc. 

Sursa: Elaborat de autor 

Factorii economici – între factorii economici și situațiile atipice o legătură directă nu există, 

dar impactul creării lor poate fi unul cu aploare. Dintre elementele de influiență la crearea situațiilor 

atipice formate de aspectul economic am menționat veniturile la bugetul de stat, prețurile, comerțul 

exterior, forța de muncă, împrumuturile din străinătate, modificările conjuncturii pieței. Factorii de 

influiență economici, undeva personaliyați pentru Republica Moldova și sistemul de planificare 

autohton ese în evidență și poate fi considerat comun pentru toate țările grupului "ex socialist", ce 

se confruntă în deosebi cu probleme similare. Sensul planificărilor de durată medie și lungă îl 

asigură sursele financiare disponibile pentru realizarea obiectivelor. Prin intermediul surselor 

bugetare de stat se asigură realizarea majoritară a strategiilor.  

Planul de acțiune pe perioade scurte vine în asigurarea finanțării suficiente a acțiunilor 

strategice stabilite. Din an în an tot mai mare este deficitul bugetar al Republicii Moldova ceia ce 

pune la risc ralizrea unor cheltuieli planificate. Preturile sunt un lement flexibil al economiei de 

piață care provoacă nerealizarea obiectivelor planificate ale strategiilor cel mai des. În consecință 

sunt situațiile atipice pot fi create din flotațiile prețurilor la resursele energetice, la cotele 

internaționale ale materiei prime, la nivelul prețurilor interne. Acest element poate fi în esență 

controlat prin stabilirea unor acorduri, contracte etc. și prin reglementările la nivel național din 

partea instituților statului. Nivelul comerțului exterior este un element care formează PIB-ul și 

carepoate crea situații atipice de genul "imbargourilor".  

Migrația populației crează în ultima perioadă și la nivel mondial probleme cu origine 

economică. Asigurarea realizării obiectivelor strategice se bazează pe trei piloni principali banii-

forța de muncă-organizare. Dacă este afectat unul dintre aceștea se pot crea situații critice, probleme 

dar și situații atipice. Elementul migrației este văzut atît cu efecte pozitive cât și cu dezavantaje. În 

ambele cazuri pot influiența la crearea situațiilor atipice în procesul realizării strategiilor. Efectele 

negative afectează prin pierderea tinerilor specialiști cu capacitate reală de muncă, pierderea 

cadrelor competente implicate în acțiunile planului de acțiune, pierderi considerabile la veniturile 

bugetului de stat din rezultatul impozitelor și taxelor persoanelor fizice. La nivel macroeconomic 

datoria de stat internă și externă reprezintă un factor important la crearea situaților de întârziere a 

surselor financiare planificate pentru acțiunile strategice a anului curent. În perioada ultimilor ani se 

înregistrează o creștere a datoriei de stat atît a celei externe cât și a celei interne, deci crearea 

situațiilor atipice este cu impact destul de avansat.  

Modificarea conjuncturii pieței reprezintă trecerea de la un anumit echilibru la altul al 

realizării succesive al actiunilor planificate. Strategiile naționale prin raportul de interdependență 

dar și prin componentele tructurale pot fi modificate în raport cu elementele pieței sub aspect 

pozitiv cu elemente de eficiență. Principalul motiv de modificare a conjuncturiiîn strategiile 

naționale este elementul de corectitudine și încadrare în consecințele noi create. Studierea 

modificării conjuncturale stimulează acțiunea promtă, justă și concretă în cayul situațiilor atipice 

prognozate sau apărute prin surprindere.  

Factorii financiari de creare a situațiilor atipice sunt identificați de: tranzacțiile 

internaționale, inflație, remitențe, investiții, furtuirle bancare, spălarea banilor etc. Marea parte a 

surselor financiare prevăzute pentru realizarea strategiilor naționale sunt asigurate de proiecte de 
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finanțare externă, proiecte de investiții interne și externe etc. Transferurile internaționale sunt 

realizate prin intermdiari, la care sunt achitate comisioane și pierderi de convertire a valutei. 

Situațiile atipice pot apărea anume pe baza acestor elemente, fapt pozitiv că ele pot fi manevrate în 

favoarea pierderilor mai mici sau eliminarea lor cu cele mai mici costuri. 

Inflația de fapt reprezintă o fluctuație anivelului prețurilor în perioade anumite de timp, 

dependentă de puterea de cumpărare a beneficiarilor. Efectele inflației au afectat preponderent 

economiile țărilor dezvoltate și în deosebi industria, iar rezultatul rezumă la limitarea investițiilor în 

anumite domenii de către oamenii de afaceri și micșorarea capacității de plată a persoanelor cu 

salarii fixe sau bugetare. Aceasta poate crea probleme în lanț, ajungînd la efecte destul de critice atît 

pentru cetățeni cât și pentru economie în general, prin creșterea șomajului și micșorarea cererii la 

bunuri și sevicii. Inflația este un indicator valoric, prognozabil ceia ce a asigurat o bună perioadă de 

timp premize pentru înlăturarea efectelorde destabilizare economică, socială și politică. Pentru 

situațiile atipice cu caracteri inflaționist în procesul de planificare strategică se pot asigura unele 

marje în dependență de calcului ratei de inflație prognozate de Banca Națională. 

Remitențele cetățenilor emigrați peste hotarele țării au un impact pozitiv asupra cresterii 

nivelului economic al statului, dar și poate crea efecte atipice în perioada fluctuației veniturilor 

acestora. Fiind direct proporționale cu creșterea nivelului de trai al familiilor și creșterii economice 

a țării putem constat că la fiecare situație critică se modifică și conjunctura și probabilitatea apariției 

situațiilor neașteptate în procesul de realizare a strategiilorși programe naționale.  

Indiferent de domeniul de planificare strategică, susținerea financiară este preponderent 

bazată pe investiții care constituie în economia de piață locomotiva dezvoltării economice. În 

deosebi pentru Republica Moldova acest factor este un avantaj, un element de realizare a strategiilor 

și o salvare în sensul cel mai direct a economiei țării. Investițiile fac parte din strategiile 

contemporane pe motiv că ele asigură crearea unor venituri durabile pentru economiile naționale, 

care aduc beneficii în raport cu cheltuielile. Focusarea acțiunilor strategice pe elementul de 

investiție este unul argumenta și de perspectivă. Situațiile atipice legate de acest elemnt generator, 

sunt stimulate de situațiile instabile, ce provoacă suspiciunile de risc investitorilor, dar și dubii 

asupra eficinței lor în rezultatul aplicării. Acestea din urmă fiind prevăzute în timp și concretizate de 

elementele materiale. 

Crizele economice sunt un pericol pentru societatea internațională, inclusiv cu efecte 

negative la nivel național. Un val al crizei economice mondiale a afectat Republica Moldova în 

perioada 2009-2010, care a provocat urmări în realizarea unor strategii de lungă durată.În practica 

internaționalășifraudele bancare reprezintă un factor de creare a situației atipice. Pentru Republica 

Moldova aceasta a devenit nu numai o premieră dar și o acțiune în lanțși destul de actuală.  

Factorii politici – unii dintre cei mai actuali și reali factori sunt cei politici. La factorii 

politici atribuim: blocajele politice, schimbarea guvernării, partajarea domeniilor de guvernare, 

birocrația, lobby-ul etc. Blocajele politice au intrat în viața social-economică a Republicii Moldova 

din anul 2009 când la guvernarea au venit mai multe partide politice și care ar fi trebuit să constituie 

o majoritate pentru aprobarea/luarea deciziilor. Pe perioada celor aproximativ 10 ani blocajele 

politice au persistat în diverse structuri executive și legislative. Unul dintre factorii care au creat 

cele mai multe situații atipice în ultima perioadă au constituit crizele politice.  

Un alt factor reprezintă schimbarea conjuncturii de guvernare și a persoanelor de la Funcțiile 

executive. Strategia națională de dezvoltare aprobată în 2012 a avut mai mulți premieri pentru 

realizare, iar rezultatul scontat nu suntem siguri că îl vom avea, pentrucă nivelul de sărăcie crește, 

despre bunăstarea populației nici nu se pomenește, iar creșetrea economică este artificială.  

Un alt element îl constituie partajarea funcțiilor executive pe criterii politice, adică 

subordonarea ministerelor partidelor policite. Funcționarea mecanismelor economice prevede 

gestionarea per ansambl al domeniilor strategice și sociale. Reieșind din strategia Națională de 

dezvoltare se constituie strategiile ramurale sau pe domenii, datorită partajării politice, fiecare partid 

ține de cuviință să satisfacă propriile viziuni asupra bunăstării, iar rezultatul este în contradicție. 
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Situațiile atipice sunt create intenționat în procesul de realizare a astrategiilor pentru ca realizările 

individualizate să fie rezultate mai bune ca la colegii bin ministerele concurente.   

Influența cu caracter legal a unor decizii politice prin intermediul discuțiilor, presiunilor și 

abilităților de convingere în lumea modernă reprezintă – lobby. Acțiunea influiențează deciziile 

luate la diverse nivele a administrării publice, ceia ce poate constitui factori de creare a situațiilor 

atipice. Traficul de influiență reprezintă o acțiune cu efecte negative referitor la realizarea 

obiectivelor strategice pe motiv că ele intervin în modificarea obiectivului sau în direcționarea lui în 

scopuri individuale, private. În mai multe state din lume activitatea dată este legalizată în Republica 

Moldova ea s-a transformat într-o metodă de rezolvare a problemelor unor grupuri, întreprinzători 

sau chear persoane fizice.  

Factorii instituționali sunt reprezentați de reformele instituționale, de modificarea cadrului 

legal, de politica bugetar-fiscală și de corupție. Reforma este o manifestare a unor schimbări inițiate 

pentru îmbunătățirea situației existente sau schimbarea propriu zisă. În istorie reformele au un 

element pozitiv de acțiune prin schimbările radicale și efeciența rezultată. Sistemul de reforme 

inițiate în țara nostră este bazat pe inițierea procedurii de asociere la Comunitatea Europeană. 

Situațiile atipice apărute din motivul reformelor promovate pot fi de genul, că temele pentru acasă 

rezultat al acordului de asociere, care pot să fie în contradicție cu strategiile sectoriale inițiate 

înaintea semnării acordului. 

Modificarea cadrului legal este pe de o parte reultatul reformelor, iar pe de altă parte 

asigurarea performanțelor. Apariția situațiilor atipice se rezumă la modificările cadrului legal după 

stabilirea acțiunilor, iar planificarea prevede activități conform legislației vechi. O altă 

incompatibilitatea poate apărea în cazul modificării legislației aprobate de puțin timp, iar 

consecințele fiind numărul mare de modificări la legislația aprobată de curând. Politica fiscal-

bugetară reprezintă un document anual care poate crea situații atipice în procesul de realizare a 

strategiilor prin modificările la capitolul financiar.  

Fenomenul corupției este un subiect abordat la toate nivelele de gestiune și organizare 

managerială. Implementarea strategiilor guvernamentale au loc în domeniul public care este cel mai 

afectat de metodele de coruție. Situații atipice create de acest fenomen pot fi cauzate de mită, furt, 

spălare de bani, evaziune fiscală, favorizare, abuz de servicu, etc. Normele morale și societatea per 

ansamblu inițiază campanii de combatere a fenomenului, dar el apare sub alte forme de aplicare. 

Statul luptă în mod demonstrativ cu fenomenul corupției prin elaborarea cadrului legal 

corespunzător. 

Factorii inovaţionali reprezintă motorul societăţii moderne. Societatea în prezent pune 

accent pe dezvoltarea valorilor şi a creativităţii, fapt demonstrat de strategiile bazate pe cunoaştere 

şi inovare. Competiţia la nivel internaţional în domeniul inovării a stimulat piaţa invenţiilor, iar 

metodele moderne de comunicare fac vizibile efectele acestora. Nu reuşim să ne minunăm de o 

metodă, proces sau tehnologie că ea este deja depăşită şi înlocuită cu altele trei-patru similare.  

Invenţiile pentru planificarea strategică este atât un pericol cât o salvare. Îndeosebi pentru 

situaţiile de economie a resurselor financiare în realizarea obiectivelor planificate. Stimularea şi 

finanţarea guvernamentală a cercetărilor ştiinţifice nu se fac aşteptate, iar aplicarea, implementarea 

lor în practică poate deveni soluţie pentru unele situaţii atipice identificate în procesul realizării 

strategiilor de lungă durată. Introducerea în procesele economice a noilor tehnologii, utilaje, 

echipamente, instalaţii, soiuri, etc. contribuie la dezactualizarea unor obiective strategice. 

Orientarea la timp în situaţiile comportamentului inovativ al societăţii şi consultarea transferului 

tehnologic pe domeniul strategic reprezintă o rezolvare a impasului în realizarea obiectivelor pe de 

o parte şi o actualizare a direcţiei strategice în pas cu timpul.  

Procesele manageriale – unii dintre cei mai importanți factori care crează situații atipice în 

procesul de realizare a stretegiilor și programelor sunt procesele manageriale, totuși factorul uman 

este capul problemelor. Transparența decizională în cadrul instituțiilor publice este reglementată 

prin cadrul instituțional încă din anul 2008, dar până în prezent nu toate structurile de stat au pagini 
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oficiale cu informații curente actualizate și programe, proiecte, rapoarte oficiale puse la dispoziția 

cetățenilor. Situațiile atipice sunt create de nerespectarea termenilor de aplicare, realizare și 

implementare a acțiunilor, proceselor, activităților. Luarea deciziilor corecte depinde de 

documentarea pe procedurile interne. Capacitatea de conducere nu este caracteristică tuturor 

conducătorilor-managerilor la toate nivelurile ierarhice în stucturile publice. Încă în majoritatea 

instituțiilor de stat ocuparea funcțiilor este realizată prin numirea sau organizarea fictivă a 

concursurilor de ocuparea postului.  

Un alt factor care caracterizează nivelul slab de competențe este mărimea salariilor 

angajaților publici care sunt pe funcții executive sau manageri de nivelul II și III, unde sunt funcții 

vacante sau angajarea este din solicitările înaintate, deseori ce nu corespunde cerințelor fiței de post. 

Situațiile atipice sunt create de neînțelegerile în procesul de comunicare – organizare internă sau 

subordinea ierarhică. De fapt componenta comunicării o constituie caracteristica coordonării 

manageriale. Dacă ne reducem la funcţia de coordonare managerială situaţiile atipice apar în 

conţinutul lipsei de comunicare în procesul de realizarea planului de acţiuni sau implementării 

strategiei, la coordonarea cu structura organizatorică a întreprinderii, la problemele de transmitere a 

mesajelor către receptor, la obţinerea feed-back-ului pe obiectivele realizate.  

Comunicarea şi interdependenţa strategiilor sectoriale cu Strategia Naţională de Dezvoltare 

sunt direct proporţionale cu succesul, în caz contrar suntem puşi în situaţia de fiecare pentru el, şi 

aceasta nu uneşte eforturile într-un tot întreg. Scopul realizării strategiilor şi implementării lor este 

satisfacţia beneficiarului, în cazul dat cetăţeanul. Comunicarea cu el este importantă indiferent de 

faza de dezvoltare sau implementare a programului sau strategiei, doar sensul reuşitei, constituie 

atingerea obiectivelor operaţionale bazate pe rezultatul scontat. Totodată rezultatul coordonării 

manageriale este legat de motivarea personalului, şi iată legătura cu următorul indicator al factorilor 

manageriali. Migraţia resurselor umane în procesul de realizare şi implementare a strategiilor este 

datorat în primul rând gradului de satisfacţie al personalului implicat în proces. Nivelul jos de 

remunerare, siguranţa locului de muncă, perspectivele de avansare în funcţie sunt unii dintre factorii 

ce crează situaţii atipice pentru migraţia forţei de muncă.  

Factorii naturali sunt un alt grup de influienţe la crearea situaţiilor atipice. La eceastea se 

referă: forţa majoră, elementele mediului, resursele naturale. Este foarte uşor de eschivat 

nerealizarea unui obiectiv la elementele de forţă majoră, dar dovada acestui fapt este greu de 

demonstrat sau interpretat. Calamnităţile naturale pot fi unul dintre motivele folosite ca situaţie 

atipică la realizarea obiectivelor strategice din domeniul agrar, industrial unde efectele sunt vizibile. 

Medil ambiant este un element fundamental în capacitatea de asigurare a realizării obiectivelor. 

Factorii de mediu crează condiţiile de muncă favorabile pentru realizarea obiectivelor. 

Implementarea sistemelor de calitate pe domeniul mediului sigură realizarea eficientă, în timp şi 

calitativă a sarcinelor de muncă. Situaţiile atipice pot parveni de la condiţiile indecente la locul de 

muncă care crează impedimente în procesul realizării acţiunilor. Resursele naturale au capacitatea 

de a modifica programul financiar pe motiv că majoritatea resurselor naturale autohtone nu sunt 

capabile să asigure procesul să funcţioneze continuu şi eficient. Dependenţa de resurse naturale face 

competitive preţurile pe piaţa materiei prime, a resurselor energetice, etc. Foarte multe activităţi de 

realizarea obiectivelor depind de mobilitate, transportul reprezintă un element de creare a situaţiilor 

atipice.  

Factorii sociali se manifestă prin satisfacerea necesităţilor după gradul ierarhic de 

importanţă, nivelul de calificare al beneficiarilor, nivelul lor de traişi mentalitatea. Încadrarea 

necesităţolor cetăţenilor în ierarhia de importanţă poate fi calificată după piramida lui Maslov. Cu 

regret în situaţia de faţă marea majoritate a beneficiarilor rezltatelor strategiilor sunt cetăţenii sub 

nivelul mediu de viaţă, care pot pretinde la nivelul II de asigurare a piramidei. În aceste condiţii 

capacitatea de convingere în realizarea obiectivelor strategice se reduce la asigurarea nivelului de 

nevoi fiziologice preponderent reprezintă necesitatea de bază. Iar în aceste condiţii nu putem aspira 

la obiective cu scop de securitate, apartenenţă, stimă sau autorealizare. Cu cât nivelul de calificare 



 468 

este mai jos cu atât necesităţile vor fi mai mici şi respectiv incers cu cât nivelul de calificare va fi 

mai mare cu atât necesităţile se vor plasa pe o treaptă mai înaltă. Situaţiile atipice apar din motive 

de neîncredere, incertitudine sau opinii false despre rezultatele atingerii obiectivelor.  

Nivelul de trai este considerată problema primordială a societăţii dezvoltate, pe când nivelul 

de trai în Republica Moldova rămâne a fi doar un mister. Obiectivele principale în strategiile de 

dezvoltare ating aşa niveluri ierarhice încât se discută la nivel de autorealizare, dar la capitolul 

asigurării condiţiilor minime de trai suntem încă în epoca de piatră.  

Majoritatea strategiilor sunt fixate pe tehnologii, inovaţii, metodologii ştiinţifice fără să se 

constate că jumătate din populaţie locuieşte în mediul rural une cerinţele sanitare depăşesc limitele 

de mizerie şi sărăcie. Evident situaţiile atipice sunt concluse din formulări necunoscute sau domenii 

de nerealizat pentru mediul respectiv. Mentalitatea beneficiarilor încă depăşeşte mesajul că dacă aşa 

trebuie, atunci aşa să procedăm sau dacă în europa e aşa hai şi la noi să facem. Nu se intră în esenţă 

care este avantajul, sensul, scopul implementării obiectivului strategic, doar dacă cineva 

implementează, atunci să fim solidari sau să nu rămânem în urmă. O societatea bazată pe cunoaştere 

salvează procesul, iar apariţia situaţiilor atipice sete limitată la zero.  

Factorii tehnici se reduc la disponibilitatea strategiei, modul de stabilirea a obiectivelor 

reale, încadrarea în termen şi asigurarea controlului. Disponibilitatea strategică reprezintă 

capacitatea unui sistem să funcţioneze în cadrul condiţiilor fixate pe anumit termen, asigurate de 

anumite mijloace şi cu furnizarea rezultatelor scontate. În alte condiţii se spune realizarea calitativă 

a elementelor planificate. Situaţiile atipice sunt create pe motiv de subapreciere sau supraapreciere a 

nivelului de calitate. Compatibilitatea obiectivelor strategice cu mediul real rezumă din prezentarea 

situaţiei reale în procesul de analiză.  

Nu există valori invizibile, astfel nu există realizarea obiectivelor false. Cu cât suntem mai 

reali în apreciere cu atât vom fi mai aproape de realizare. Pentru situaţiile atipice în cazul simulării 

situaţiei de îmbunătăţire există foarte multe direcţii de poziţionare. Ele pot să nu apară doar în cazul 

fixării obiectivelor reale, în condiţii reale de realizat. Termenii sunt foarte importanţi pentru 

procesele de planificare strategică pe motiv că: ele pot fi depăşite la momentul realizării, pot fi 

nerealizate datorită tergiversării în timp, pot fi realizate dar pest o perioadă foarte îndelungată şi 

atunci ne minţim pe noi insuşi. Perioadele de timp trebuie previzionate aproape perfect. Nu există 

rezolvarea problemei pe jumătate, noţiunea dată fiind folosită la argumentarea realizării startegiilor 

pentru care sunt cheltuite surse financiare exagerate, iar argumentul este considerat unul acceptat.  

Factorii de calitate au poate impactul cel mai serios în cazul planificării strategice. Sistemul 

de management al calităţii asigură realizarea proceselor prin intermediul procedurilor documentate 

şi eliminării neconformităţilor. Anume aceste aspecte sunt caracteristice parcursului realizării 

planului de acţiune din procesul de implementare a strategiilor. Implementarea sistemului de 

management al calităţii în Republica Moldova este un domeniu nou, puţin aplicat şi testat, ce nu 

poate convinge rezultativ. Mai mult ca atât că este un procedeu facultativ, puţin obligatoriu şi fără 

efecte vizibile sau palpabile în aspect economic. Deseori implementarea sistemului este 

caracterizată de cheltuieli de conformitate, fiindu-i atribut un calificativ de sistem costisitor şi nu 

eficient. Elementele de eficienţă şi eficacitate sunt atribuite factorilor calitativi mai mult din punct 

de vedere managerial. Adică soluţionarea situaţiilor atipice prin efortul corectiv „cum mai bine” şi 

selectând oportunitatea „cea potrivită”. Asigurând eficienţa şi eficacitatea în soluţionarea situaţiilor 

atipice obţinem rezultatul de excelenţă sau calitate totală. 

Asigurarea controlului reprezintă un argument ce determină pe de o parte necesitatea 

cheltuielilor fondurilor, iar pe de altă parte eficienţa cheltuielor după destinaţie. Sursele financiare 

în fiecare proiect sau strategie sunt estimate la nivelul planificării şi doar în rezultatul implementării 

ele fiind aduse la valoarea reală. Corectitudinea cheltuielior surselor publice reprezintă datoria de 

onoare şi totodată asigurarea realizării obiectivelor strategice. De regulă prin controlul managerial 

noi stabilim respectarea standardelor de referinţă şi stabilirea performanţelor pentru obiectivele 

planificate. Strategiile pe finalitate includ metodele de verificare şi indicatorii de performanţă, fapt 
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pentru care sistemul de mangement devine eficient. Metodele de control pot fi rezumate la contolul 

sistemic pe procese şi controlul final. Situaţiile planificării strategice de lungă durată sunt însoţite 

de plan de acţiune pe termen scurt ce asigură controlul eficient. Situaţiile atipice pot fi de natura 

abaterilor de la metodele stabilite sau de aplicarea mai multo flitre de control în cazul depistării 

neregulilor sau a filtrelor de trecere. Implicarea sistemelor de management în asigurarea controlului 

managerial în fond reduce periocolul nerealizării obiectivelor în termen şi cu argumentare 

documentală.  

 

3. Concluzii 

Factorii creării situaţiilor atipice se referă la un spectru foarte larg de domenii de infliuenţă. 

Caracterul influienţelor este atît pozitiv câi şi negativ. Argumentarea studierii sistemice a 

planificării strategice sigură identificarea sau prognoza ami multor situaţiia tipice parvenite în 

procesul de realizare. Riscul planificărilor pe termen lung poate fi asigurat de intervenţia factorilor 

studiaţi ai influienţelor de creare a situaţiilor atipice, elemen inovator şi cu impact de eficienţă. 

Caracteristica elementelor ce influienţează procesul de implementare strategică este binevenit în 

asigurarea planificării strategiilor ulterioare. Prevenirea situaţiilor de risc în realizarea obiectivelor 

strategice poate fi asigurată de echipa strategică pentru situaţii atipice compusă din manageri 

inovatori cu spirit de creativitate, operativitate şi inteligenţă. În condiţiile economiei contemporane 

succesul realizării obiectivelor strategice îl constituie dezvoltarea managementului situaţiilor 

atipice. 
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Abstract 

In this article, the author describes the main informational problems faced bycountries of transfrontalareas 

and the methods of protection of the information system.The current stage is characterized by an increase in the 

information society's potential due to technological development. Under these conditions, the activity of information 

systems is dictated by a qualitative management of security and protection of IT systems. The information society 

dictates the regulation of rights for the development of electronic commerce and the implementation of security 

measures. 

Increasing the dependence of contemporary society on the globalization of information systems and 

communication infrastructures leads to increasing the vulnerability of the person, society and the state to the more and 

more acute threats in the informational-technological and informational-media domains. 

In the informational age, cyber space is a comfortable platform for the preparation and execution of 

cybercrime, cyber-terrorism acts and other actions that directly or indirectly affect national state security. 

Violation of the security of the information systems of public authorities and other institutions may 

compromise the confidentiality and integrity of this information and, as a result, cause financial or material damage, 

including damage to state security. 

Key words: security, information system, cyber space, informational potential 

JEL: F52 

 

1. Introducere 

Noile tehnologii joacă un rol esențial acţionând în acelaşi timp ca un facilitator, dar  şi ca o 

forţă de presiune pentru schimbare. Luând în considerare factorii globalizării, se poate observa uşor 

cum tehnologia afectează gradul de globalism al industriilor. Aceasta oferă noi căi de gestionare a 

afacerii, modificând bazele competiţionale.Tehnologia poate crea cerere pentru noi competenţe 

inclusiv şi pentru educaţie, poate reconfigura relaţia cu sectoarele conexe sau poate introduce noi 

relaţii de muncă (teleworking). Deci, tehnologiile poate dezvolta sau distruge avantajul competitiv 

al unei ţări. Pentru a păstra avantajul competitiv, guvernul poate să încerce să cumpere, să  comande 

sau să  absoarbă noua tehnologie.  

Evoluția rapidă a tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) a produs și continuă 

să producă schimbări esențiale în toate aspectele societății. Tehnologiile informaționale și de 

comunicare sunt intens utilizate în toate sferele de activitate ale societății, inclusiv în educație și 

cercetare. 

Concepția securităţii informaţionale a fiecărui stat este determinată de necesitatea protejării 

intereselor statului, ale societății și ale persoanei, a obiectivelor vitale și de importanță strategică 

pentru securitatea națională, de necesitatea asigurării protecției informației atribuite la secret de stat, 

precum și de necesitatea prevenirii și combaterii criminalității informatice. 

Uniunea Europeană, astăzi, reprezintă un important actor pe scena mondială. Ea, prin forţa 

sa economică, prin populaţia de care dispune (circa 500 milioane de persoane), prin politicile de o 

mare complexitate şi diversitate promovate atât în interiorul său, cât şi în afara sa, este o voce ce se 

face tot mai auzită pe plan internaţional. Un sector în care aportul său poate fi semnificativ atât 
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pentru toată Europa nu doar pentru statele ce o compun, cât şi pentru lumea întreagă este garantarea 

şi asigurarea securităţii persoanelor. 

Tehnologia informaţiei a eliminat capacitatea ţărilor de a se izola de lumea înconjurătoare. 

Controlul va fi dificil, dacă nu imposibil de exercitat datorită revoluţiei informaţionale care a 

democratizat accesul la tehnologie. Un rezultat important este că libertatea cuvântului şi libertăţile 

civile devin treptat internaţionale. 

Etapa actuală se caracterizează printr-o creștere a potențialului societăţii informaţionale 

datorită dezvoltării tehnologice. În aceste condiții, activitatea sistemelor informaționale este dictată 

de un management calitativ al securităţii și protecţiei sistemelor IT. Societatea informaţională 

dictează reglementarea de către actele normative a drepturilor pentru dezvoltarea comerţului 

electronic și implementarea măsurilor de securitate.  

Societatea Informaţională are nevoie nu doar de o schimbare tehnologică, dar şi de una 

economică şi culturală. Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane, un 

nou mod de viaţă, calitativ superior, care implică folosirea intensivă a informaţiei in toate sferele 

activităţii şi existenţei umane, cu un impact economic şi social semnificativ. 

În epoca informațională, spaţiul cibernetic reprezintă o platformă confortabilă pentru 

pregătirea şi efectuarea crimelor informatice, a actelor de terorism cibernetic şi a altor acţiuni care 

afectează în mod direct sau indirect securitatea naţională a statului. 

Încălcarea securității sistemelor informaţionale ale autorităţilor publice şi ale altor instituţii, 

poate duce la compromiterea confidenţialităţii și integrităţii acestei informaţii, şi, în rezultat la 

cauzarea unor prejudicii financiare sau materiale, inclusiv la afectarea securităţii statului. 

Utilizarea TIC în activitatea de afaceri presupune în egală măsură o schimbare strategică a 

modelului de afaceri într-un model bazat pe inovaţii şi tehnologii care suportă relaţii interactive 

între clienţi, angajaţi şi partenerii de afaceri prin intermediul mijloacelor informatice. 

 

2. Problematica securității informaționale 

Dependenţa din ce în ce mai mare de sistemele informaţionale conduce la creşterea 

tipologiei vulnerabilităţilor cărora entitățile trebuie să le facă faţă. Mai mult, problema protecţiei 

trebuie să aibă în vedere de multe ori interconectarea reţelelor private cu serviciile publice. 

Securitatea informațiilor este acum o problema majora cu care se confrunta societatea 

electronica. Securitatea informației se ocupă cu protejarea informației și sistemelor informatice de 

accesul neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea or distrugerea lor.  

Securitatea informaţiilor nu este doar o problemă tehnică. Ea este în primul rând o problemă 

managerială. Standardul de securitate ISO/IEC 27002 răspunde nevoilor organizaţiilor de orice tip, 

publice sau private, printr-o serie de practici de gestiune a securităţii informaţiilor [4]. 

Gradul de expunere a sistemelor informaţionale variază cu industria în care activează fiecare 

organizaţie. Cu cât acest risc este mai mare, atenţia care trebuie acordată securităţii datelor ar trebui 

să fie mai mare. Instituţiile financiare, industria apărării, aerospaţială, industria tehnologiei 

informaţiei, industria electronică sunt sectoarele cu cel mai mare grad de risc în ceea ce priveşte 

securitatea informaţiilor. Tot în această categorie de risc ridicat intră şi instituţiile guvernamentale, 

motiv pentru care adoptarea unei culturi organizaţionale pe baza standardului ISO/IEC 27002are un 

rol fundamental [4]. 

Cele trei componente ale securității informației sunt: confidențialitatea, integritatea și 

disponibilitatea [2].  

▪ confidențialitatea este asigurata prin criptarea informației. 

▪ integritatea se obține prin mecanisme și algoritmi de dispersie. 

▪ disponibilitatea e asigurată prin întărirea securității rețelei sau rețelelor de sisteme 

informatice și asigurarea de copii de siguranță. 

Un rol important, în care aportul UE poate fi semnificativ, atât pentru toată Europa, cât şi 

pentru lumea întreagă este garantarea şi asigurarea securităţii persoanelor. 
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Un astfel de rol este de o mare complexitate datorită paletei largi de pericole, riscuri şi 

ameninţări de  securitate care îşi fac tot mai mult simţită prezenţa atât în Europa, cât şi în lume. 

Împotriva lor, UE poate acţiona sistematic şi concertat cu ceilalţi actori statali şi nonstatali interesaţi 

de instaurarea unui climat de linişte, de calm, de deschidere şi înţelegere între statele lumii. În acest 

sens, UE are la dispoziţie politicile sale economice, sociale, culturale, diplomaţia şi parteneriatele 

strategice cu unele țări. 

În realizarea acestui rol UE se întâlnește cu unele probleme de ordin economic și social. 

Printre principalele se pot enumera [6, p.47]: 

▪ criza economico-financiară; 

▪ nivelul de dezvoltare socială şi economică diferită a statelor membre; 

▪ efectele migraţiei internaţionale; 

▪ multiculturalismul existent în interiorul său; 

▪ terorismul; 

▪ criminalitatea organizată; 

▪ conflictele regionale. 

 Aceste probleme sunt influențate de o serie de factori interni şi externi Uniunii Europene, 

cum ar fi: 

▪ îmbătrânirea populaţiei; 

▪ migraţia persoanelor; 

▪ globalizarea; 

▪ manifestările naţionaliste şi/sau mişcările separatiste din unele state europene. 

Majoritatea incidentelor de securitate sunt generate de o gestiune şi organizare 

necorespunzătoare, şi mai puţin din cauza unei deficienţe a mecanismelor de securitate. Este 

important ca organizaţiile să conştientizeze riscurile asociate cu utilizarea tehnologiei şi gestionarea 

informaţiilor şi să abordeze pozitiv acest subiect printr-o conştientizare în rândul angajaţilor a 

importanţei securităţii informaţiilor, înţelegerea tipologiei ameninţărilor, riscurilor şi 

vulnerabilităţilor specifice mediilor informatizate şi aplicarea practicilor de control. 

Securitatea informaţiilor este folosită în primul rând pentru a oferi asigurări că drepturile 

care derivă din proprietatea intelectuală sunt protejate în mod corespunzător. Obiectivul principal al 

unui program pentru protecţia informaţiilor îl reprezintă asigurarea încrederii partenerilor de afaceri, 

avantajul competitiv, conformitatea cu cerinţele legale şi maximizarea investiţiilor. 

Asigurarea securității informaționale se bazează pe următoarele principii [6, p. 85]: 

▪ legalităţii și transparenţei; 

▪ continuității asigurării securității naționale; 

▪ caracterului sistemic, complex şi ştiinţific; 

▪ asigurării securităţii informaţionale fără a prejudicia interesele persoanei, ale -societăţii şi 

ale statului; 

▪ protecției datelor cu caracter personal. 

 

3. Metode de protecţie a sistemelor informaţionale 

Securitatea rețelelor informatice este un factor esențial pentru buna funcționare a societății 

informaționale. Sistemele informaționale sunt amenințate atât din interior cat si din exterior. Pot fi 

persoane bine intenționate care fac diferite erori de operare sau persoane rău intenționate, care 

sacrifica timp si bani pentru penetrarea sistemelor informaționale. Dintre factorii tehnici care permit 

fisuri de securitate pot fi anumite erori ale software-ului de prelucrare sau de comunicare sau 

anumite defecte ale echipamentelor de calcul sau de comunicație. De asemenea, lipsa unei pregătiri 

adecvate a administratorului, operatorilor si utilizatorilor de sisteme amplifica probabilitatea unor 
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breșe de securitate. Folosirea abuziva a unor sisteme (piraterie informatica) reprezintă, de 

asemenea, unul din factorii de risc major privind securitatea sistemelor informatice. 

Pentru a face faţă unor asemenea pericole, riscuri şi ameninţări UE are, pe lângă politicile 

enumerate, o Politică de Securitate şi Apărare Comună (PSAC), la punerea căreia în acțiune 

participă toatestatele membre. De asemenea, în acelaşi scop, UE dispune atât de instrumente 

militare, cât şi civile prin intermediul cărora înfăptuieşte obiectivele PSAC. 

Analiza provocărilor interne şi externe de securitate în Uniunea Europeană ne permite să 

menționăm, că provocările de securitate interne (economice, sociale, politice, energetice, culturale) 

şi cele externe (globalizarea, actuala criză economică-financiară, migraţia internaţională, conflictele 

îngheţate, terorismul internaţional, criminalitatea transfrontalieră) interacţionează şi sunt 

interdependente, atât în interiorul lor, cât şi între ele [5, p.64]. 

Criminalitatea cibernetică este un fenomen mondial care cauzează prejudicii semnificative 

pieței interne a UE. În timp ce structura însăși a internetului nu are frontiere, competențele în 

materie de urmărire penală a infracțiunilor cibernetice se limitează, în continuare, la teritoriul 

național. Statele membre trebuie să își unească eforturile la nivelul UE. Centrul pentru combaterea 

criminalității bazate pe tehnologii avansate, din cadrul Europol, joacă deja un rol important de 

coordonare în materie de aplicare a legii, dar sunt necesare acțiuni suplimentare. 

Totodată, menționăm, că provocările pot fi atât dominante centrale cât şi dominate 

periferice. Adică este posibil că la un moment dat un risc sau o ameninţare să fie dominantă, să 

exercite o influenţă semnificativă asupra securităţii europene, iar altele să fie dominate. 

Natura sistemelor informaţionale şi a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi natura 

transnaţională a criminalităţii informatice necesită o coordonare strânsă între toate instituţiile 

responsabile atât la nivelul naţional, cât şi la nivel global. 

 Una dintre misiunile primordiale este prevenirea şi combaterea agresiunilor din mediul 

virtual, intern sau extern, îndreptate spre sistemele informatice şi de comunicaţii electronice de 

importanţă statală. Această misiune este realizată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin 

intermediul următoarelor procese operaţionale [2]: 

▪ elaborarea propunerilor privind asigurarea securităţii informatice, elaborarea şi 

promovarea politicii de stat şi exercitarea controlului în domeniul asigurării protecţiei informaţiei 

atribuite la secretul de stat în spaţiul cibernetic; 

▪ crearea, asigurareafuncţionării şi securităţii sistemelor guvernamentale de comunicaţii 

electronice, elaborarea strategiei şi realizarea politicii naţionale în domeniul creării, administrării şi 

asigurării funcţionării şi securităţii sistemelor speciale de comunicaţii electronice; 

▪ asigurarea conducerii ţării, a ministerelor, departamentelor şi a altor autorităţi publice, 

inclusiv şi în străinătate, conform Nomenclatorului întocmit de Guvern, cu legătură 

guvernamentală, cifrată, secretă şi cu alte tipuri de telecomunicaţii, organizarea şi asigurarea 

siguranţei exploatării lor; 

▪ depistarea emiterilor radio ale mijloacelor radioelectronice emiţătoare a căror activitate 

periclitează securitatea de stat. 

Potenţialul societăţii informaţionale este în continuă creştere datorită dezvoltării tehnologice 

şi a căilor de acces multiple. Desfăşurarea în bune condiţii a activităţii securităţii sistemelor 

informatice impune existenţa unui sistem IT funcţionabil. 

Managementul securităţii sistemelor IT, constituie un factor hotărâtor în buna desfăşurare a 

activităţii unei instituții pentru asigurarea protecţiei datelor şi a efectuării de tranzacţii electronice. 

Printre principalele mijloace tehnice implementate de aceste instituții se pot enumera [6, p.108]: 

▪ programe antivirus, 

▪ salvarea datelor, 

▪ instruiri referitoare la importanţa implementării şi urmăririi măsurilor de securitate.  

Societatea informaţională impune: 
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▪ reglementarea legilor şi drepturilor pentru dezvoltarea comerţului electronic; 

▪ îmbunătăţirea productivităţii şi calităţii vieţii. 

Printre principalele metode de protecţie a mijloacelor de păstrare şi transmitere a 

informaţiei, a sistemelor informaţionale putem enumera:  

Metode organizaţional-tehnice de bază: 

▪ limitarea accesului; 

▪ delimitarea accesului; 

▪ separarea accesului (privilegiilor); 

▪ transformările criptografice a informaţiei; 

▪ controlul şi evidenţa accesului; 

▪ măsuri legislative etc. 

Metode organizaţional-tehnice suplimentare: 

▪ metodele de protecţie a informaţiei de la situaţii de avariere; 

▪ metodele de control a accesului la montarea internă a aparatelor, liniei de comunicaţie şi 

organele tehnologice de gestiune; 

▪ metodele de delimitare şi control a accesului la informaţie; 

▪ metodele de identificare şi autentificare a utilizatorilor, a mijloacelor tehnice, a 

purtătorilor de informaţie şi a documentelor. 

Securizarea sistemului de Tehnologii Informaţionale este importantă pentru: 

▪ dezvoltarea încrederii ceea ce dă posibilitatea întocmirii unor contracte economice pentru 

tranzacțiile on-line; 

▪ asigurarea cerinţelor legale referitoare la securitatea informaţiilor; 

▪ educaţia şi instruirea; 

▪ raportarea incidentelor; 

▪ planificarea continuă. 

În cadrul cooperării internaţionale în domeniul securității informaționale, statele din zona 

transfrontalieră, pornesc de la interesele sale naţionale, acționând în conformitate cu normele 

unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi cu prevederile tratatelor internaţionale la care este 

parte. 

Principalele direcţii ale cooperării internaţionale privind problemele asigurării securităţii 

informaţionale ale acestor state, inclusiv și a Republicii Moldova,  sunt [5, p.15]: 

▪ asigurarea securităţii în cadrul schimbului de informații, inclusiv în cazul transmiterii 

acestora prin reţele de comunicaţii electronice naţionale şi internaţionale; 

▪ prevenirea, depistarea și contracararea accesului neautorizat la informaţiile cu accesibilitate 

limitată din reţelele de comunicaţii electronice bancare internaţionale şi din sistemele de comerţ 

electronic, la informaţiile organelor internaţionale de drept; 

▪ interzicerea elaborării, răspândirii şi aplicării armei informaţionale; 

▪ schimbul de informaţii, experienţe şi analize, în condiţii de parteneriat, cu autorităţile altor 

state cu atribuţii informative, contrainformative şi de aplicare a legii, în scopul prevenirii, depistării 

şi contracarării ameninţărilor hibride de securitate în spaţiul informaţional. 

 

4. Concluzii şi propuneri 

Securitatea informaţională a țărilor din zonele transfrontaliereeste o parte componentă a 

sistemului naţional de securitate. Interesele naționale în domeniul securității informaționale rezultă 

în primul rând asigurarea respectării drepturilor și libertăților privind accesul la resursele 

informaţionale; dezvoltarea domeniului tehnologiilor informaţionale şi al comunicaţiilor electronice 

și sporirea utilizării acestora; asigurarea protecţiei spațiului informațional; prevenirea, depistarea şi 
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contracararea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securității informaţionale a statelor din zonele 

transfrontaliere. 

Provocările interne şi externe de securitate cu care se confruntă astăzi UE şi statele sale 

membre se manifestă ca sistem complex, dinamic şi deschis. Acestea sunt complexe, într-o continuă 

expansiune şi interdependente. Efectele lor, favorabile şi nefavorabile, sunt, practic, cumulative şi 

cu consecinţe de o mare diversitate. Pe de altă parte, statele membre ale Uniuni Europene sunt 

afectate de o manieră diferită de urmările acestor efecte, fie în sens pozitiv, fie în sens negativ. Prin 

urmare şi eforturile lor vor avea intensităţi, naturi şi direcţii distincte. 

Pentru contracararea consecinţelor nedorite ale provocărilor de securitate, Uniunea 

Europeană acţionează coerent şi concertat atât în direcţia amplificării efectelor pozitive, cât şi a 

diminuării sau limitării efectelor generate de acest sistem de riscuri, pericole şi ameninţări de 

securitate. În acest sens, la nivelul Uniunii Europene sunt adoptate documentele necesare 

fundamentării activităţii de realizare a securităţii europene, create instituţiile capabile şi asigurate 

resursele materiale, umane şi financiare destinate finalizării cu succes a unei astfel de misiuni 

permanente. 

Statele membre, la rândul lor, prin eforturi individuale contribuie la asigurarea securităţii 

naţionale şi a celei europene. În acest sens, atât la nivelul Uniunii Europene cât şi la cel naţional se 

acţionează la implementarea următoarelor măsuri:  

▪ dezvoltarea durabilă socială şi economică; 

▪ integrarea regională; combaterea terorismului atât intern cât şi internaţional; 

▪ controlul migraţiei legale şi ilegale; 

▪ implicarea activă în soluţionarea conflictelor şi crizelor de pe continentul european şi din 

lume; 

▪ ca răspuns la actuală criză economico-financiară UE trebuie să ia în calcul toți factorii care 

sunt implicați, atât de ordin economic, cât și social; 

▪ armonizării intereselor statelor membre în domeniul securității. 

Deoarece societatea informatizată devine tot mai importantă atât pentru business cât şi 

pentru societate, asigurarea securităţii, atât pentru infrastructura însăşi, cât şi pentru informaţiile 

care circulă pe ea, reprezintă un punct critic. 

Și ca o concluzie generală, în urma studiului efectuat am putea menționa: cu cât se cunosc 

mai bine şi în mod oportun provocările de securitate la nivelul UE şi al statelor membre, cu atât 

acţiunile de amplificare sau diminuare a efectelor pozitive și negative ale acestora sunt  mai 

eficace. 
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Abstract 

In this article is carried out a comparative analysis of the current state of the market for commercial and 

social food services in Chisinau and other countries such as Romania, Russia, USA, Great Britain and Canada. The 

study also contains a research on the number of meals taken outside the house, and the average cost for food in these 

respective countries. Another implemented analysis is regarding the overall satisfaction of the population in Chisinau 

and other countries with available places in food units and a comparison is made to the average insurance standard 

with available places according to the Norms and Regulations of construction. 
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Scopul pieței de foodservice constă în satisfacerea cea mai completă a nevoilor populației în 

hrană raţională la locul de muncă, studii și în alte condiții prin îmbunătățirea pe o bază științifică și 

tehnică a producerii și organizării consumului de produse culinare pentru a atinge un nivel calitativ 

nou al bunăstării populației. 

Interesul pentru alimentaţie în general și pentru sectorul foodservice în particular, în 

Republica Moldova și în întreaga lume este în continuă creștere. Din ce în ce mai mulți locuitori ai 

orașelor mari preferă să se alimenteze în afara casei sau acasă apelând la oferta unităților prin 

serviciul de livrare. 

În prezent, piața de foodservice reprezintă totalitatea de unităţi economice de diferite 

formate și direcții care sunt concepute pentru cele mai variate preferinţe ale consumatorilor. 

Prezentu-l articol urmărește obiectivul de a face o analiză comparativă a pieței de 

foodservice din Republica Moldova și din alte țări. Studiul prevede determinarea indicatorilor 

cantitativi ai pieței, efectuarea segmentării pieței și descrierea structurii acesteia, analiza 

comparativă a principalilor indicatori, ca: numărul de mese luate în afara casei, cheltuieli pentru 

serviciile de alimentație, volumul vânzărilor din activitatea pieței serviciilor de alimentație din 

Republica Moldova și din alte țări. 

Baza metodologică a cercetării o constituie analiza sistematică și structurală. În cercetare au 

fost utilizate metode, precum analiza calitativă și cantitativă a datelor, sinteza, comparația și 

metodele statistice. Rezultatele obținute în rezultatul utilizării metodelor nominalizate ne permit să 

reprezentăm indicatorii cantitativi sub formă de tabele, grafice, diagrame. 

Baza informațională a studiului realizat include datele raportării statistice și analitice și 

rapoartelor, în special, materialele Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova și Direcţiei 

generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău. 

Piața de servicii alimentare din Republica Moldova se caracterizează prin următoarele 

particularități:  

▪ întrunește unităţi economice independente cu funcţii specifice (restaurante, cofetării, 

cafenele, baruri etc.), cât şi unităţi cu profiluri similare, aparţinând întreprinderilor comerciale, 

hoteliere sau altor structuri independente de alimentaţie comercială; 

▪ este neomogenă şi satisface cerințele diverselor categorii de consumatori, conform unor 

criterii, precum: nivelul veniturilor, vârstă, sex, statut social, interese etc. 
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Cu toate că valoarea pieței de foodservice a crescut semnificativ în ultimii ani, Republica 

Moldova se află mult sub media europeana, în ceea ce privește cheltuielile populației destinate 

hranei în locațiile out-of-home. Cheltuielile gospodăriilor casnice pentru serviciile foodservice din 

totalul cheltuielilor sunt expuse în tabelul 1. 
Tabelul 1. Cheltuielile gospodăriilor casnice din Republica Moldova 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inclusiv pentru: 

hoteluri, 

restaurante, 

cafenele etc., %  

 

 

1,9 

 

 

1,7 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,7 

 

 

1,5 

 

 

1,8 

Produse 

alimentare, %  

42,5 43,2 42,8 43,8 42,1 42,6 43,4 

Băuturi 

alcoolice, tutun, 

%  

1,8 1,7 1,5 1,3 1,4 1,5 1,5 

Sursa: Elaborat de autor în baza [Biroul Naţional de Statistică] 

Reieşind din faptul că cheltuielile medii lunare per persoană în Republica Moldova pentru 

anul 2017 au constituit 2250,3 lei şi ţinând cont de datele din tabelul 1 se observă că un moldovean 

a cheltuit în 2017 pentru procurarea produselor alimentare 43,4 %, ce constituie 976,63 lei lunar și 

1,8% pentru mesele luate în afara casei ce constituie 40,50 lei pe lună. 

Pentru comparație, în România, o familie medie consumă aproximativ 10% din cheltuielile 

sale pentru produsele și serviciile în afara casei. În Europa, o familie acordă 30% din cheltuieli 

serviciilor out-of-home. Spre deosebire de europeni, americanii alocă 50%, iar în Asia, mai exact în 

Hong Kong, un locuitor consumă două din trei mese în oraș. [Аналитический обзор 7-е издание. 

Российский сетевой рынок общественного питания, 2016: 12].  

În Federația Rusă cheltuielile medii de consum pentru luarea meselor în afara casei au 

constituit în 2006 aproximativ 162 lei, atingând în 2016 cifra de 200 lei, fiind în scădere față de 

2015 cu 12,6%.  

Dinamica ponderii cheltuielilor pentru alimentația în afara casei în structura cheltuielilor 

gospodăriilor ruse în perioada 2010 - 2015, % este redată în figura 1. 

Figura 1. Dinamica ponderii cheltuielilor pentru alimentația în afara casei în structura cheltuielilor 

gospodăriilor ruse 

 
Sursa: РБК.research, Министерство сельского хозяйства США, Росстат, NPD Group и др. 
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Un alt indicator important este volumul veniturilor, iar dinamica veniturilor din vânzări 

reflectă creşterea şi dezvoltarea pieţei serviciilor de foodservice. În continuare v-om compara 

indicatorii-cheie ai pieței foodservice din Republica Moldova, SUA, Canada, Germania, Marea 

Britanie și Rusia pentru anul 2014. 
Figura 2. Venitul din vânzările pieței de foodservice, mlrd. lei 

 
Sursa: Elaborat de autor în baza РБК.research, Министерство сельского хозяйства США, Росстат, NPD Group и 

др., http://www.statistica.md. https://www.slideshare.net/fanarumihai/56652120analizapieteiproduselorfastfood 

Printre țările cu cele mai mari venituri din activitatea unităților economice care prestează 

servicii de alimentație este SUA, urmată de Marea Britanie, Canada, Germania. Volumul din 

vânzările pieței respective în Republica Moldova constituia în 2014 doar 3, 02 mlrd. lei, fiind în 

creștere față de anul 2013 cu 7 %. 

Piața foodservice românească în 2008 avea un volum estimat la 1100 mii de mese luate în 

afara casei, în valoare totală de 11,4 mld roni. Raportat la numărul total de locuitori, cifrele arată că 

fiecare român a luat în medie 50 de mese în afara casei, cheltuind 156 de euro, ceea ce constituie 

aproximativ 3200 lei moldovenești. 

Un alt indicator nu mai puțin important care caracterizează piața foodservice îl constituie 

cheltuielile medii pe cap de locuitor pentru luarea mesei în afara casei, care este expus în figura 4. 
Figura 3. Cheltuieli medii pe cap de locuitor pentru alimentație în afara casei, lei/lună 

 
Sursa: РБК.research, Министерство сельского хозяйства США, Росстат, NPD Group и др. 

*De câte ori cheltuie mai mult un cetățean din țările respective comparativ cu un cetățean rus 

Cheltuielile medii pentru serviciile de alimentaţie în Republica Moldova, UE şi alte ţări sunt 

expuse în tabelul 2. 

 

 

https://www.slideshare.net/fanarumihai/56652120analizapieteiproduselorfastfood
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Tabelul 2. Cheltuieli medii pentru serviciile foodservice 

Indicator U.M U.E România Republica Moldova 

Cheltuieli în 

medie pentru 

foodservice 

€/ 

locuitor/an 

492÷1010 156 1,25 

Sursa: Elaborat de autor 

Piaţa foodservice din municipiul Chișinău la 01.01.2017 întrunea 1867 de unităţi de 

alimentație cu 132730 de locuri disponibile. Repartizarea pe tipuri de unităţi, în perioada 2010-

2017, este redată în tabelul 3. 
Tabelul 3. Repartizarea unităţilor de alimentaţie publică din mun. Chişinău pe tipuri 

  01.2010 01.2011 01.2012 01.2013 01.2014 01.2015 01.2016 01.2017 

 U.A.P, total 1719 1626 1654 1750 1846 1824 1849 1867 

1. Complexe de 

alimentaţie publică 

 

37 39 37 44 49 49 51 47 

2. Săli de festivităţi  4 6 7 8 8 9 11 14 

3. Restaurante 64 69 75 71 69 65 63 64 

4. Cafenele 505 487 476 548 597 582 591 589 

5. Cantine 271 268 273 283 296 291 286 296 

6. Bufete 442 408 426 417 415 397 374 386 

7. Baruri 318 280 295 313 339 324 328 304 

8. Magazine de 

articole culinare, 

cofetării 

5 4 5 9 10 20 15 13 

9. Cafenele şi terase 

de vară 

73 65 60 57 63 87 130 154 

Sursa: Raport privind activitatea Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii pentru anul 2016 

Structura pieţei serviciilor de alimentaţie publică, în municipiul Chişinău, la data de 

01.01.2017, este expusă în figura 4. 
Figura 4. Structura pieţei de alimentaţie publică în municipiul Chişinău la 01.01.2017, % 

 
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei 
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Deci, la etapa actuală, piaţa serviciilor de alimentaţie publică din Republica Moldova poate 

fi divizată în trei segmente, care se deosebesc după numărul de clienţi, suma cecului mediu, cât şi în 

funcţie de volumul producţiei comercializate: 

▪ cu deservire rapidă – (cantine, bufete, cofetării), în mun. Chişinău, constituie 38%; 

▪ cu preţ mediu – cafenele, bodegi, baruri, terase de vară – 57%; 

▪ segmentul unităţilor prestigioase – scumpe (restaurante, săli de festivităţi) – 5%. 

În diferite segmente, piaţa serviciilor de alimentaţie publică se comportă diferit. Se remarcă 

o tendinţă de creştere a numărului de clienţi în aşa-numitele unităţi „democratice” – cu preţuri 

medii. Aceste întreprinderi se bucură de popularitate la o mare parte a populaţiei, datorită 

accesibilităţii şi deservirii rapide. Întreprinderile cu deservire rapidă îşi extind activitatea, 

orientându-se concomitent în mai multe direcţii, amplasându-şi sediul în clădiri individuale, precum 

şi în centre comerciale sau chiar în stradă. Se extinde numărul întreprinderilor de tipul cantinelor, se 

deschid tot mai multe întreprinderi mici tip „self service” (dotate cu linii de autoservire), care 

propun un sortiment redus de producţie culinară şi băuturi. Se deschid pub-uri, terase de vară, 

cafene, în sectoare locative, fapt explicabil prin nedorinţa clienţilor de a se deplasa cu transportul 

acasă după vizitarea acestor unităţi. 

Factorul principal în dezvoltarea pieţei de alimentaţie publică îl constituie veniturile 

populaţiei. E de menţionat faptul că nivelul veniturilor generează modificări de natură calitativă 

asupra cererii. Indicatorii privind veniturile şi cheltuielile populaţiei din Republica Moldova sunt 

expuşi în tabelul 3. 

Piața foodservice din Republica Moldova ca și piața acestor servicii din întreaga lume 

constă din două părți componente: 

▪ reţeaua închisă (foodservice social), care include întreprinderi ce deservesc un anumit 

contingent de consumatori (angajați, muncitori, elevi, studenți, bolnavi etc.), cum ar fi 

întreprinderile şi instituţiile din domeniile indicate în figura 3. 

▪ reţeaua deschisă (foodservice comercial), în conformitate cu nomenclatorul - tip al unităților 

de alimentație publică este reprezentată de diverse unități care sunt indicate în figura 5.  
Figura 5. Componentele pieței foodservice 

 
Sursa: Elaborat de autor 

Conform datelor din tabelul 3 se constată că în Chișinău cea mai mare pondere în structura 

pieţei serviciilor de alimentație comercială la 01.01.2017 era deţinută de categoriile: cafenele - 31, 5 

%, baruri - 16,3 %, terase de vară - 7 %, restaurante - 3,5%, urmată de complexe de alimentaţie 

publică -2,5 % şi cateringul pentru evenimente şi petreceri, cu 7,5%. 

Piaţa alimentației sociale este dominată de categoria bufete (21%), urmată de cantine (16%). 

În România cea mai mare pondere în piaţa cateringului comercial era deţinută de categoria 

quick service restaurant cu 42, 5%, urmată de restaurante, cu 35%, apoi de hoteluri şi alte unităţi de 

cazare, cu 18,5%, ultimele două poziţii fiind ocupate de serviciile de catering în mijloace de 

transport şi locaţii de călătorie, cu 3,5%, şi cateringul pentru evenimente şi petreceri, cu 0,5%. În 
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ceea ce priveşte cateringul social, studiul indică faptul că majoritatea structurilor de foodservice din 

această categorie sunt depăşite. 

Piaţa cateringului social este dominată de categoria Business/ Instituţii (40%), urmată de 

sănătate (23%), educaţie (20%), pe ultimele două locuri aflându-se cantinele sociale (13%) şi 

penitenciare/ armata (4%). Studiul mai arată că, în ciuda decalajului faţă de restul Europei, datorită 

situaţiei economice favorabile din România, piaţa de foodservice a cunoscut o creştere rapidă a 

categoriei catering comercial, precum şi a sectorului Business/Instituţii. 

În categoria catering social, numărul meselor luate de români în acest sistem era de 27 pe 

cap de locuitor anual, comparativ cu Franţa – 57 sau Polonia – 46. În ceea ce priveşte cateringul 

comercial, numărul meselor servite în oraş se ridică la 23 pe cap de locuitor anual, faţă de 60 în 

Franţa şi Polonia. 

Românii luau masa cel mai des la fast-food-uri, de 17 ori pe an, faţă de restaurante, unde 

ajungeau de numai 2 ori pe an. Francezii mănâncă la restaurant de 21 de ori pe an, iar la fast-food, 

de 27 de ori pe an. Polonezii sunt mari amatori de fast-food-uri, cu 41 de mese anual, faţă de 17 

mese la restaurant.2 

Analiza datelor permite să constatăm că ponderea piaței alimentației comerciale şi sociale 

din Republica Moldova, România și Rusia este aproximativ egală, în ţara vecină revenind cu 1 % 

mai mult segmentului social, iar în Rusia cu 6% segmentului comercial. (figura 6). 
Figura 6. Piața foodservice din Republica Moldova, România și Rusia 

 
Sursa: Elaborată de autor 

Piața de foodservice mai poate fi caracterizează prin indicatorul care exprimă locurile 

disponibile în reţeaua de întreprinderi cu acces liber raportate la numărul de locuitori. După normele 

actuale pentru oraşele cu populaţia 500 – 1000 mii persoane acest indicator constituie 40 locuri la 

1000 locuitori. [CНиП 2.07.01-89. Планировка и застройка городов, посёлков и населённых 

пунктов. Нормы проектирования].  

Asigurarea populaţiei din oraşul Chişinău cu locuri în unitățile de alimentație cu acces liber 

este redată în tabelul 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 https://www.slideshare.net/fanarumihai/56652120-analizapieteiproduselorfastfood] 

https://www.slideshare.net/fanarumihai/56652120-analizapieteiproduselorfastfood
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Tabelul 4. Asigurarea cu locuri disponibile la 01.01.2017 în reţeaua de întreprinderi cu acces liber, Chişinău 
Sectoare Număr de locuri în 

reţeaua cu acces liber 

Populaţia, mii locuitori Număr de locuri la 1000 

locuitori 

Botanica 18876 172,90 109 

Buiucani 18420 112,10 164 

Râşcani 20852 139,80 149 

Centru 22770 95,00 240 

Ciocana 9955 119,10 84 

Total 90873 638,90 142 

Sursa: Raport privind activitatea Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii pentru anul 2016, 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4120&parent=0 

Analiza permite să constatăm că populaţia oraşului Chişinău este asigurată cu locuri în 

reţeaua de întreprinderi comerciale şi depăşeşte mult normativul. Astfel, cele mai multe locuri la 

1000 de locuitori revin sectorului Centru, cu 240 de locuri, ce depăşeşte normativul de 6 ori, urmată 

de sectorul Buiucani cu 164 locuri, ce depăşeşte normativul de 4 ori, iar în sectorul Ciocana revin 

80 de locuri la 1000 locuitori, ce depăşeşte normativul de 2 ori. 

Astfel piaţa de alimentaţie comercială din oraşul Chişinău este saturată, iar unităţile 

economice duc lipsă de clienţi. Pentru comparaţie a fost analizată asigurarea cu locuri şi în alte 

oraşe, astfel în Paris la 1000 locuitori revin 159 locuri, în Sankt Petesburg – 90, în Praga -110.  

Indicatorul analizat permite stabilirea unori prevederi importante ce ţin de nivelul 

competitivităţii. Analiştii din domeniu afirmă că valoarea critică de asigurare a populaţiei cu locuri 

într-o localitate concretă este valoarea egală cu 50%. Dacă acest indicator este mai jos concurenţă 

practic nu există, iar dacă valoare acestui indicator variază în limitele 50-70% deja apare 

concurenţa. Când valoarea indicatorului se încadrează în limitele 70-80% se observă aşa numita 

perioadă de tranzacţie, însoţită de restructurare privind atitudinea faţă de clienţi, de administrarea 

întreprinderii şi alte aspecte privind activitatea. Asigurarea cu locuri la nivel de 80% reprezintă 

punctul critic– este necesar de luptat pentru fiecare client, de asigurat un sistem de management 

modern, strategic.  

După forma de proprietate unițățile de alimentaţie din Republica Moldova se grupează în 

felul următor: 75 % - private, 7% - cu formă de proprietate publică și 18 % cu formă de proprietate 

mixtă cu şi fără participare străină. (figura 7). 
Figura 7. Clasificarea serviciilor de alimentaţie după forma de proprietate 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova 

Aceasta demonstrează că termenul “alimentație publică” este depășit și trebuie înlocuit cu 

“servicii de alimentație comercială sau socială”, termeni care se utilizează în majoritatea țărilor. 

 

 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4120&parent=0%20
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Concluzii: 

1) Piaţa serviciilor de alimentaţie din Republica Moldova este semnificativă, constituind în 

2004, 5, 7 %, din totalul serviciilor, atingând în 2013, 15, 3%, urmată de o scădere, în 2014, până la 

13, 3%, datorită declinului economic din ţară. 

2) Republica Moldova se află mult sub media europeana, în ceea ce privește cheltuielile 

populației destinate hranei în locațiile out-of-home. Cheltuielile medii lunare per persoană în 

Republica Moldova pentru anul 2017 pentru mesele luate în afara casei au fost de 1,8 %, ce 

constituie 40,50 lei pe lună. Pe când în România această medie constituie 10%, în Europa 30%, iar 

în America 50%. 

3) Piața este divizată în două mari categorii: foodservice comercial (restaurante, fast-food-uri, 

cafenele, baruri, hoteluri şi alte locaţii) și foodservice social (business & instituţii, educaţie, 

sănătate-spitale, programe de ajutor social-cantine sociale, alte sectoare - armată, peniteciare). 

4) Este diversificată după tipul unităților, cea mai mare pondere din sectorul comercial revine 

cafenelelor - 38%, iar din cel social bufetelor - 21%. 

5) După forma de proprietate cea mai semnificativă parte revine unităților economice private - 

75 %, iar celor publice doar 7%, ce permite să constatăm că termenul alimentație publică este 

depășit și trebuie înlocuit cu termenul „servicii de alimentație”. 

6) Piața este neomogenă şi satisface cerințele diverselor categorii de consumatori, conform 

unor criterii, precum: nivelul veniturilor, vârstă, sex, statut social, interese etc. 

7) Sectorul de foodservice comercial din Republica Moldova poate fi considerat drept o piaţă 

tânără comparativ cu alte ţări europene, aflată la începutul stadiului de dezvoltare. 

8) Dezvoltarea oricărei pieți, inclusiv foodservice, sunt influențate de mulți factori, atât interni 

cât și externi. Principalii factori care influențează dezvoltarea pieței foodservice din Republica 

Moldova sunt: dezvoltarea economică a țării, inflația, politica fiscală și mentalitatea populației. 

După numărul de locuri disponibile în unitățile cu acces liber care revin la 1000 locuitori 

oraşul Chişinău depăşeste mai multe oraşe din lume, deci piața de alimentaţie din capitala 

Republicii Moldova este saturată. La etapa actuală, piaţa serviciilor de alimentaţie publică din mun. 

Chişinău poate fi divizată în trei segmente: 

▪ unităţi cu deservire rapidă, care constituie 38% din cota pieţei; 

▪ cu preţ mediu – 57%; 

▪ scumpe – 5  %.  

În prezent, se schimbă componenţa, structura producției, natura serviciilor, formatul 

activităților din unităţile de alimentaţie comercială, fapt ce creează premise pentru apariţia noilor 

tipuri şi formate de unităţi şi respectiv modificări în structura pieţei serviciilor de alimentaţie 

comercială  
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MODERN LESSONS FOR THE INHABITANTS OF “SIRET-PRUT-NISTRU” 

EUROREGION FROM THE PERSPECTIVE OF THE HISTORIC ACT OF 

THE GREAT UNION 
 

ÎNVĂŢAMINTE ACTUALE PENTRU LOCUITORII EUROREGIUNII „SIRET-PRUT-

NISTRU” DIN PERSPECTIVA ACTULUI ISTORIC AL MARII UNIRI DE LA 1918 

 

Ion TALABĂ1 

Elena Monica CREȚU2 

 

Abstract 
The paper gives a very short insight of the historical act of 1918’s unification of Transylvania as well as the 

provinces of Banat, Bessarabia and Bukovina with the Romanian Kingdom. 

Key words: Great Union, Romania, Euroregion, 1918 

 

1. Introducere 

Lucrarea de față nu se dovedeşte a fi una de analiză istorică, etnică, economică, demografică 

etc., ci mai curând de evidenţiere a unor calităţi moral-volitive pe care înaintaşii noştrii din 

providenţialul an 1918 le-au demonstrat. Cu siguranţă că nici pe departe nu avem pretenţia unei 

analize profunde asupra acestor calităţi, ci doar de a sesiza o mică parte dintre ele, pe care le 

apreciem ca fiind de o importanţă mai mare în conturarea actului de voinţă exprimat de înaintaşii 

noştri prin votul asupra Marii Uniri. 

 

2. Reflecții despre Marea Unire 

Remarci preliminare 

Pentru neamul românesc, anul 1918 a însumat actele de voinţă, luptă, trudă, dăruire, jertfă a 

sute de generaţii, care întotdeauna au visat şi au luptat pentru unirea fraţilor de acelaşi sânge, 

religie, limbă şi spaţiu, conştienţi fiind că numai Unirea face puterea, dând forţa necesară şi 

constanța de a putea rezista împotriva tuturor vicisitudinilor abătute în valuri asupra lor din partea 

nenumăraților cotropitori. 

Spaţiul geografic dăruit de Dumnezeu neamului românesc a atras dintotdeauna, datorită 

armoniei, structurii, compoziţiei, resurselor naturale, pofta atât a popoarelor migratoare, cât şi a 

celor din imediata vecinătate. Acest fenomen a fost prezent în toată istoria neamului nostru, 

manifestându-se încă şi astăzi, desigur, în alte condiţii şi cu alte metode. 

Drept visare, dăruire, efort, muncă, luptă, înaintaşii locuitorilor actuali ai Euroregiunii 

„Siret-Prut-Nistru” se dovedesc demni urmași ai marelui trunchi al neamului românesc. Astfel, 

evenimentele petrecute la 27 martie, 17 noiembrie și 1 decembrie 1918 au fost, în egală măsură, 

solicitate, aprobate şi benefice pentru înaintaşii românilor din actualul spaţiu al Euroregiunii. 

Tocmai acestor români li se adresează textul de față, oameni care au dreptul – dar şi 

obligaţia – de a cunoaşte starea de spirit, abnegația, credinţa, voinţa şi jertfa înaintaşilor, aspecte ce 

trebuie însuşite în mod trainic şi respectate ca acte de voinţă liber exprimată. 

În acest context istoric, e necesar să readucem în memorie geniul marelui nostru poet 

naţional, Mihai Eminescu, care într-o singură strofă din Doina a sistetizat o întreagă istorie de 

zbucium şi de luptă a românilor: „De la Nistru pîn’ la Tisa/ Tot românul plînsu-mi-sa,/ Că nu mai 

poate străbate/ De-atîta străinătate.” 

Într-adevăr, spaţiul dintre Nistru şi Tisa, cel puţin sub aspect natural, este unul de o 

frumusețe aparte, dincolo de Nistru începând marea câmpie rusă, iar la vest de Tisa, pusta maghiară. 

                                                            
1 Cercet. șt. pr. I dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română – Filiala Iași  
2 Economist dr. 
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Între aceste coordonate, Nistru la est, Tisa la vest şi Dunărea la sud, a fost aşezat, să-şi 

desăvârşească munca şi viaţa, neamul românesc. 

Anul 1918 a fost pentru toți românii un an dificil, cu o încărcătură civică, patriotică, 

emoţională unică. Strădaniile de secole ale celor mai buni fii ai neamului, ale tuturor acelora care, 

înfruntând vitregiile vremurilor, suferințele istoriei, și-au vărsat sângele pentru idealul de unitate 

natională. Multe și mari fuseseră greutăţile, dar tot astfel și speranţele, visele, aspirațiile generaţiilor 

anterioare, pe măsura fericirii resimțite înacel decembrie magnific, al Marii Uniri. 

Toate vechile frământări şi căutări şi-au găsit atunci finalul firesc, necesar, de împlinire a 

dorinţei de unire ce fusese transmisă din generaţie în generaţie. 

Dintr-o analiză succintă a factorilor ce au condus la monumentalul 1 Decembrie 1918, 

putem trage şi chiar suntem obligaţi să tragem o serie de învăţăminte, din viaţa şi activitatea tuturor 

acelora care au contribuit în mod hotărâtor la acest gigantic moment al neamului românesc. Desigur 

că în cele ce urmează vom enumera doar o mică parte dintre aceste trăsături definitorii. 

Atitudinea de generaţie 

Este relativ uşor de descifrat astăzi ceea ce atunci, în schimb, a fost nespus de greu de 

realizat, în condiţii într-atât de ostile, și anume împlinirea idealului naţional. 

Din analiza demersurilor premergătoare, individuale și colective, dar şi a momentului istoric 

propriu-zis, trebuie reţinută ideea atitudinii unice a întregului neam românesc, care și-a manifestat 

strădaniile sub diverse forme. Oamenii de atunci au demonstrat o excepțională iubire de neam şi de 

ţară, căci numai prin unire se putea scutura jugul ocupantului. 

Se crease la românii din Basarabia, Bucovina şi Transilvania, în jurul şi în special în timpul 

anului 1918, o stare aparte – dorinţa de libertate şi de unitate. 

Întregul neam românesc, în condiţiile extrem de dificile determinate de consecinţele nefaste 

ale primului război mondial, a înteles că sosise momentul să se ridice din genunchi şi să-și ridice 

fruntea şi glasul la adevărata demnitate dăruită de Dumnezeu. 

Românii generaţiei 1918 nu au precupețit nici un efort, canalizându-şi toată energia spre 

împlinirea misiunii lor istorice. În acest context, ne întrebăm câţi dintre contemporanii noştri sunt la 

înalţimea celor din generaţia Unirii. Câţi dintre noi mai sunt azi în stare să îşi dedice întreaga 

energie, fizică, psihică, mentală, interesului naţional, care, spre deosebire de cel individual, 

depăşeste fruntariile timpului. 

Generaţia noastră, prin lipsa de dăruire, de voinţă, prin absența conştiinţei naţionale, pare 

mai curând că ne duce spre peire, lăsând în urmă, în cel mai bun caz, doar numele de „România”. 

1) Asumarea morală 

Formele sub care s-a manifestat morala ce a stat la baza realizării marelui act ne determină 

să privim cu adâncă recunoştinţă fundamentale devenite elemente definitorii ale neamului nostru. 

Conștiința, onestitatea, decența, demnitatea, onoarea, tenacitatea, perseverența, hotărârea, 

disciplina, luciditatea au fost tot atâtea trăsături sfinte ale generației Marii Uniri. 

În paralel privită, generația actuală ar trebui să reflecteze adânc la aceste trăsături și să se 

înscrie într-un amplu proces de asimilare a valorilor mai sus menționate. 

2) Cultul gliei 

Cultul pentru glie fost dintotdeauna o dominantă a neamului românesc. Această dragoste nu 

a fost alimentată numai de dorinţaă primară a ființei umane de a-şi asigura resursele vitale, ci, mai 

ales, de conştiinţa că acesta este un dar de la Dumnezeu. Românii au înţeles că pământul pe care 

locuiesc reprezintă nu numai sursa vieţii, ci infinit mai mult: păstrător al energiei neamului, al 

rămăşiţelor pământeşti ale tuturor acelora care şi-au jertfit viaţa pentru idealul măreţ al libertăţii, 

pentru unire, al urmelor materiale ale civilizaţiei noastre, mai concis, al tezaurului material şi 

spiritual al neamului. 

Înaintaşii au înteles că orice dar pe care cineva îl primeşte, trebuie primit cu multă bucurie, 

dar, totodată, cu conștiința obligației de a-l apăra şi înnobila. Cu atât mai mult când darul purcede 
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de la Creator. Dacă nu-l prețuiești, darul se ia înapoi, apoi alt neam, mai vrednic, se va bucura de el 

de aici înainte. 

Dragostea de pământ le-a fost românilor o constantă a vieţii, probată, iar și iar, la fiecare 

revolteă, răscoală, luptă, război de independenţă, război mondial... 

3) Dragostea de ţară 

Dragostea de ţară, alături de dragostea de neam, de pământ şi de credinţa ortodoxă, a fost 

dominanta neamului românesc. 

Ţara este darul cel mai de pret primit de la Creator, care întruchipează toate energiile 

creatoare, spaţiul şi timpul istoric. Dragostea de ţară în anii premergători lui 1918, dar în special cea 

din timpul acestuia a fost una măreaţă, manifestată în multiple forme şi ea s-a moştenit din generaţie 

în generaţie, atât prin efort individual, cât şi colectiv. 

Contribuţia la ridicarea economică, culturală la creşterea prestigiului internaţional al ţării, 

păstrarea şi îmbogăţirea tradiţiilor cu specific naţional, grija faţă de starea demografică, de limba şi 

credinţa strămoşească etc. sunt tot atâtea forme de manifestare. 

În paralel asistăm astăzi la o înstrăinare alarmantă a românilor, la o diminuare extrem de 

periculoasă a dragostei de ţară. 

Ceea ce se întâmplă astăzi cu foarte mulţi dintre conaţionalii noştri, era de neconceput 

pentru generaţia anului 1918. 

4) Respectul şi dragostea faţă de însemnele naţionale a fost şi sperăm să rămână una din 

trăsăturile şi credinţele statornice ale românilor. 

Pe măsura dezvoltării conştiinţei naţionale la români, a crescut în importanţa şi atitudinea şi 

respectul faţă de însemnele naţionale ce poartă pecetea/emblema noastră de neam. 

În condiţiile în care în decursul istoriei, mare parte din însemnele naţionale legate de port, 

tradiţii, gastronomie au fost cu sfinţenie păstrate, iar odată cu apariţia drapelului, stemei sau a 

imnului naţional, acestea s-au multiplicat şi au contribuit la coagularea energiilor creatoare-acestea 

sunt dovezi grăitoare în acest sens. 

Dacă am avea în vedere dragostea şi riscul cu care, pentru o lungă perioadă de timp, 

numeroşi reprezentanţi ai neamului şi-au riscat viaţa tinând ascunse drapelul naţional sau stema 

tării. Nu trebuie să mergem mai departe pentru a întelege acest sentiment naţional decât de a analiza 

istoria „Horei Unirii” care interzisă fiindcă era cântată pe ascuns. 

5) Conştiinţa respectului faţă de învăţătura creştina şi de religia neamului 

Dintotdeauna românii au avut un mare respect pentru biserică şi reprezentanţii ei, deoarece 

aceasta s-a confundat în toate etapele istorice cu viaţa şi activitatea de zi cu zi a oamenilor şi cu 

interesul nostru naţional. 

Biserica a fost principala instituţie a neamului românesc care, în decursul întregii noastre 

istorii, a cultivat dragostea faţă de neam, ţară, eroi, însemnele naţionale, de pământ primit ca dar de 

la Creator etc. 

Privind retrospectiv, dar şi în actualitate, întelegem că fără religia noastră, fără conştiinţa 

religioasă şi fără efortul extrem de riguros desfăşurat de reprezentanţii ei, nu ştim dacă noi am mai 

fi existat astăzi ca români. 

6) Lupta împotriva tuturor dezechilibrelor din întreg ansamblul vieţii social-economice 

Toate generaţiile istorice au fost părtaşe la unele dezechilibre create fie de ele, de stihiile 

naturii sau de alte neamuri care s-au abătut asupra noastră. 

Generaţia anului Unirii Mari a avut însă de luptat cu cele mai multe dintre acestea şi cu 

efectele lor nocive.  

În primul rând au avut de luptat cu minoritatea stăpânitoare economic şi politic de atunci, 

constituită din autorităţile austro-ungare în Transilvania, austriece în Bucovina şi ţariste în 

Basarabia. 
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Aceste autorităţi aveau o altă cultură, tradiţie, religie, putere economică, drepturi politice şi 

juridice etc. iar „românaşii” noştri au trebuit să ducă lupte grele-presărate cu enorm de multe 

victime, pentru dobândirea drepturilor  naturale ce derivau din calitatea lor de băştinaşi. 

Aceşti bravi înaintasi ai noştri au luptat cu forţe extrem de puternice, cu un numeros aparat 

represiv în spate, inclusiv propagandistic, dar în credinţa lor nestrămutată faţă de neam, religie şi 

ţară au ieşit învingători. 

Au trebuit astfel să lupte împotriva dezechilibrelor de ordin social, care erau destul de 

apăsătoare pentru naţia română, ea fiind crunt discriminată din toate punctele de vedere. 

Situaţia economică a populaţiei româneşti din Basarabia, Bucovina şi Transilvania era una 

dezastruoasă, ea fiind deposedată de resursele naturale, de pământurile străbune etc. 

O luptă extrem de lungă şi dură a trebuit să o ducă înaintaşii noştri, împotriva procesului de 

înstrăinare naţională şi religioasă deoarece întreaga politică a ocupanţilor a fost aceea de 

deznaţionalizare, asimilare, deposedare de drepturi politice, juridice etc. 

Dacă e să ne referim doar la procesul de asimilare, conform datelor statistice publicate de 

autorităţile ţariste, austriece şi maghiare, acesta a fost unul crunt pentru populaţia românească 

băştinaşă dintre Nistru şi Tisa. 

Unirile succesive din 1918 cu ţara mamă (27.03 a Basarabiei, 17.XI a Bucovinei şi 1 

decembrie a Transilvaniei) au curmat procesul accentuat de distrugere a tot ce mai era românesc în 

spaţiul ocupat de străini şi de dispariţie în ponderea lor cea mai mare a conaţionalilor noştri. 

Aproape nici nu ne putem imagina astăzi ce s-ar fi întâmplat cu siguranţă şi cu ce consecinţe 

dacă aceste procese nu ar fi fost întrerupte. 

Acest crunt deznodământ se poate vedea cu ochiul liber dacă, analizăm doar cazul Ungariei 

care după actul Marii Uniri a românilor din 1918, mai aveau în graniţele ei naturale peste 500.000 

de români, iar astăzi cca. 5000-7000 aşa cum menţionează unele surse bibliografice. 

 

3. Privirea in oglindă 

Dacă ar fi să privim în oglindă gândurile, idealurile, lupta şi sacrificiul înaintaşilor, 

comparativ cu cele ale generaţiei noastre, înţelegem mai bine cât de mult ne-am îndepărtat, motiv 

pentru care ne speriem de starea în care am ajuns noi astăzi. 

Mulţi dintre conaţionalii noştri au impresia – şi se manifestă ca atare – că au numai drepturi, 

nu şi obligaţii faţă de neam şi ţară. 

Câţi dintre noi – românii anului centenar – înainte de a cere drepturi de la stat, ne gândim ce 

dăm mai întâi statului. 

Suntem noi astăzi în stare ca şi înaintaşii noştri să ne dăm viaţa şi avutul personal pentru 

neam, ţară şi credinţa noastră. 

Pentru a întelege mai bine aceste diferenţe să comparăm, care era starea de spirit, de acţiune, 

ataşament faţă de idealurile naţionale ale românilor, ale unor reprezentanţi ai generaţiei Marii Uniri, 

cum ar fi: Iulia Maniu, Onisifor Ghibu, Stefan Cicio Pop, Vasile Goldis, Alexandru Vaida Voievod, 

Iulian Hossu, Mihai Popovici, Pantelimon Halipa, Ion Inculeţ etc. şi cea a politicienilor actuali de 

vârf din România şi Basarabia. 

Care era dăruirea, lupta şi credinţa Primului Ministru de atunci I.C. Bratianu şi care este cea 

a actualilor Prim Miniştri de la Bucureşti şi Chişinău. 

Dacă am privi în oglindă care era trăirea şi activitatea marilor intelectuali ai generaţiei Marii 

Uniri (Nicolae Iorga, Victor Babes, Emil Racoviţă, Titu Vasiliu, George Valsan, Sextil Puscariu, 

Victor Papilian, Iacob Iacobovici, Vasile Parvan, Iosifu Sterca Sulutiu, Silvestru Moldovan, Ion 

Rusu Abrudeanu, Iuliu Vuia, Rubin Patitia senior, Ion Simionescu, Valeriu Puscariu, Silviu 

Dragomir, Virgil Madgearu etc.) cu generaţia actuală, ne cutremurăm la cât de mult ne-am 

îndepărtat de ţară, neam şi popor. 

Reprezentanţii generaţiei Marii Uniri au fost patrioţi, bărbaţi de stat şi constructori de ţară, 

iar cei din actuala generaţie, câţi răspund la aceste comandamente. 
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4. În loc de concluzii 

Dată fiind starea în care se afla România în anul centenar, precum şi cea de spirit din rândul 

populaţiei, apare întrebarea firească ce trebuie să facă generaţia actuală pentru a putea aspira să 

rămână în istoria neamului cu fapte benefice. 

Răspunsul deşi are în vedere o problematică complexă este totuşi uşor de desprins şi anume 

să ne comportăm, angajăm şi să luptăm ca reprezentanţii generaţiei din 1918. 

Să ne asumăm faptele lor şi să le urmăm exemplul ţinând cont de faptul că mulţi dintre ei şi-

au cheltuit inclusiv acumulările materiale pentru realizarea măreţului ideal naţional de Unire a 

tuturor românilor într-un singur stat. 
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Abstract 

The Commission initiative on the establishment and expansion of businesses aims to provide the many 

entrepreneurs in Europe the opportunity to become global business elite. The initiative brings together all the 

possibilities that the EU already offers, with a new emphasis on venture capital investments, insolvency law and 

taxation. In this article are related new and existing measures in the EU in order to create a more coherent framework, 

to allow start-ups to develop and to operate across the Europe. 
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Uniunea Europeană a lansat un program de fonduri pentru a stimula investițiile în startup-

urile inovatoare din Europa. Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (EIF) au anunțat 

participarea a 6 fonduri private într-un program de fonduri de capital de risc, numit VentureEU. 

Acesta își propune să încurajeze investițiile în startup-uri inovatoare și companii de escalare din 

Europa. 

UE vine cu o investiție de 410 milioane de euro în acest fond care își propune să strângă, în 

total, 2.1 miliarde de euro din investiții publice și private. Banii vor fi investiți în circa 1.500 de 

startup-uri din cadrul statelor membre. [1] 

Prin lansarea fondului Venture EU se urmărește sprijinirea startup-urilor europene, dar și 

diminuarea discrepanței dintre ponderea investițiilor în fonduri de capital de risc din Uniunea 

Europeană și Statele Unite. În 2016, fondurile de capital de risc au investit aproximativ 6.5 miliarde 

de euro în UE, comparativ cu 39.4 miliarde în SUA. Se așteaptă ca fondul să genereze noi investiții 

în startup-uri de aproximativ 6.5 miliarde de euro, deci dublu față de capitalul de risc disponibil în 

Europa, până acum au fost destinate mai mult de 500 de fonduri, acesta este un program unic în 

cadrul UE”.[1] 

Cele șase fonduri vor prelua acțiuni în câteva fonduri mai mici în care s-a investit și vor 

acoperi proiecte în cel puțin patru țări europene fiecare. Acestea vor contribui la finanțarea IMM-uri 

din domenii precum tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), digital, științele vieții, 

tehnologii medicale și eficiența resurselor și a energiei. 

Uniunea Europeană, atât în sectorul public, cât și în cel privat, își propune să sporească 

investițiile în cercetare și inovare în domeniul inteligenței artificiale cu cel puțin 20 de miliarde de 

euro de acum și până la sfârșitul anului 2020. Pentru a sprijini aceste eforturi, Comisia a anunțat că 

își v-a mări până la 1,5 miliarde de euro investițiile în cadrul programului pentru cercetare și 

inovare Orizont 2020 pentru perioada 2018-2020. [1] 

Comisia Europeană preconizează, că investițiile respective vor mobiliza încă 2,5 miliarde 

euro reprezentând finanțări din parteneriatele public-privat existente, de exemplu în domeniul 

volumelor mari de date și al roboticii. 

Acestea vor sprijini dezvoltarea inteligenței artificiale în sectoare-cheie, de la transport până 

la sănătate, vor permite conectarea și consolidarea centrelor de cercetare în acest domeniu din 

întreaga Europă și vor încuraja testarea și experimentarea. 

De asemenea, Comisia va sprijini dezvoltarea unei „platforme de inteligență artificială la 

cerere” care va oferi, pentru toți utilizatorii, acces la resursele relevante în domeniul inteligenței 

artificiale în UE. 

                                                            
1 Conf. univ. dr., șef de catedră, Catedra de Economie și Management Public, Academia de Administrare Publică, 

Chișinău, Republica Moldova, tatianatofan@yahoo.com 
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În plus, Fondul european pentru investiții strategice va fi utilizat pentru a oferi sprijin 

suplimentar firmelor și start-up-urilor, permițându-le să investească în inteligența artificială. Se 

urmărește ca, prin Fondul european pentru investiții strategice, să se mobilizeze până în 2020 

investiții în valoare de peste 500 de milioane euro, în diferite sectoare-cheie.[2] 

Comisia își va depune eforturile pentru a crea un mediu care să stimuleze investițiile. 

Întrucât datele sunt materia primă pentru majoritatea tehnologiilor de inteligență artificială, Comisia 

propune astăzi un act legislativ care vizează punerea la dispoziție a mai multor date pentru 

reutilizare, precum și măsuri care să faciliteze schimbul de date. Sunt incluse aici date provenind de 

la serviciile de utilități publice și date privind mediul, precum și date din cercetare și date din 

domeniul sănătății. 

La fel Comisia Europeană va continua să investească în inițiative care sunt esențiale pentru 

inteligența artificială, inclusiv în dezvoltarea de componente și sisteme electronice mai eficiente 

precum cipurile produse special pentru desfășurarea operațiunilor de inteligență artificială, în 

computerele de înaltă performanță de nivel mondial, precum și în proiectele emblematice legate de 

tehnologiile cuantice și de cartografierea creierului uman. 

Inițiativa Comisiei privind înființarea și extinderea întreprinderilor are ca scop să ofere 

numeroșilor întreprinzători din Europa oportunitatea de a deveni întreprinderi de elită la nivel 

mondial. Inițiativa reunește toate posibilitățile pe care UE le oferă deja, cu un nou accent asupra 

investițiilor cu capital de risc, asupra legislației în materie de insolvență și asupra fiscalității. 

Inițiativa reunește o serie de măsuri noi și existente în scopul creării unui cadru mai coerent, 

pentru a permite start-up-urilor să se dezvolte și să-și desfășoare activitatea în întreaga Europă, în 

special: 

▪ îmbunătățirea accesului la finanțare: Comisia și Grupul BEI lansează un fond de fonduri 

paneuropean de capital de risc. UE va oferi investițiile esențiale, în valoare de până la 400 de 

milioane EUR, iar administratorul (administratorii) de fonduri trebuie să strângă cel puțin triplul 

acestei sume din surse private, generând astfel un fond de capital de risc în valoare de minimum 1,6 

miliarde EUR. Acest fond va fi gestionat de unul sau mai mulți administratori de fonduri 

competenți și experimentați, pentru a garanta o abordare conformă cu realitățile pieței. El vine în 

completarea instrumentelor de finanțare existente ale UE, precum Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS), Programul european pentru competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii 

(COSME) și Orizont 2020, programul UE de finanțare a cercetării și inovării. 

▪ a doua șansă pentru întreprinzători: Comisia a prezentat o propunere legislativă privind 

legislația în materie de insolvență. Aceasta va permite restructurarea din timp a întreprinderilor care 

se confruntă cu dificultăți financiare, pentru a preveni falimentul și a evita concedierea personalului. 

De asemenea, propunerea respectivă va permite întreprinzătorilor cinstiți să beneficieze de o a doua 

șansă, fără a fi penalizați pentru eșecurile lor anterioare în afaceri, întrucât vor fi scutiți de toate 

datoriile după o perioadă maximă de 3 ani.[2] 

▪ declarații fiscale mai simple: Comisia lucrează, de asemenea, la o serie de simplificări în 

materie de fiscalitate, inclusiv recenta propunere privind o bază fiscală consolidată comună a 

societăților (CCCTB), care oferă sprijin întreprinderilor mici și inovatoare care doresc să își extindă 

activitățile la nivel transfrontalier. Printre alte inițiative se numără planurile de simplificare a 

sistemului UE privind TVA și extinderea orientărilor viitoare cu privire la cele mai bune practici 

privind regimurile fiscale din statele membre pentru capitalul de risc. 

Inițiativa pune, de asemenea, accentul pe necesitatea de a ajuta aceste întreprinderi să se 

orienteze printre cerințele în materie de reglementare, pe îmbunătățirea sprijinului pentru inovare 

prin reformarea programului Orizont 2020 și pe promovarea unor ecosisteme în care start-up-urile 

să poată intra în legătură cu parteneri potențiali, precum investitori, parteneri de afaceri, universități 

și centre de cercetare. Modificările aduse programului Orizont 2020 vor pregăti terenul pentru 

crearea unui Consiliu European al Inovării și includ cerința de a utiliza 1,6 miliarde EUR în 

perioada 2018-2020 pentru a furniza un sprijin de jos în sus pentru proiectele de inovare 

http://www.eib.org/efsi/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-081116
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-081116
http://www.eib.org/efsi/http:/www.eib.org/efsi/
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_ro
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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revoluționare realizate de start-up-uri cu potențial de creștere. Rețeaua Startup Europe va fi 

consolidată pentru a conecta grupurile și ecosistemele din întreaga Europă. În 2017, Comisia a 

prezentat propuneri privind un portal digital unic, care să faciliteze accesul online la informații 

privind piața unică, la proceduri, la asistență și la consultanță pentru cetățeni și întreprinderi.[3] 

Rețeaua întreprinderilor europene (EEN) oferă servicii de consultanță specifice pentru start-

up-uri - prin intermediul consultanților în domeniul extinderii întreprinderilor - inclusiv cu privire la 

oportunitățile de finanțare, la crearea de parteneriate și la modalitățile de participare la achizițiile 

publice transfrontaliere.  

La fel Comisia este în process de adoptare a uni set de măsuri menite să sprijine utilizarea 

drepturilor de proprietate intelectuală de către IMM-uri și va acționa în vederea facilitării accesului 

start-up-urilor la piața europeană a achizițiilor publice în valoare de 2 mii de miliarde EUR. 

În ultimii ani, Comisia a propus o serie de politici în favoarea start-up-urilor din Europa, 

cum ar fi uniunea piețelor de capital, strategia privind piața unică și piață unică digitală. Alături de 

acțiunile statelor membre, aceste propuneri au dus la crearea mai multor lideri de piață, ecum:  

Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify sau Deliveroo. 

Inițiativa abordează trei obstacole principale care afectează înființarea și dezvoltarea de 

întreprinderi în Europa, identificate în contextul unei consultări publice recente: 

▪ accesul la finanțare reprezintă problema cea mai mare pentru întreprinzători, indiferent dacă 

doresc să înființeze sau să extindă o întreprindere; 

▪ respectarea cerințelor normative și administrative necesită un consum prea mare de energie, 

care ar putea fi utilizată pentru dezvoltarea întreprinderilor, în special la nivel transfrontalier; 

▪ crearea de legături cu partenerii de afaceri, cu piețele și cu lucrătorii calificați potriviți este 

încă dificilă, în pofida disponibilității unei piețe unice europene de 500 de milioane de oameni. 
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Abstract 

European territorial cooperation has an important role in removing border barriers and stimulating cross-

border cooperation. Although they have a relatively low budget, the Interreg projects have been registered innumerable 

concrete achievements for citizens in various areas, including cross-border security, transport, education, energy, 

health, training, and creating jobs. 
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1. Introducere 

Cooperare transfrontalieră există de două tipuri: între statele membre ale Uniunii Europene 

și între statele membre și statele nemembre. În primul caz, cooperarea transfrontalieră contribuie la 

reducerea discrepanțelor și dezechilibrelor economice și sociale la nivelul UE, și la construirea unei 

dezvoltări omogene în interiorul UE.  

În cea de a doua situație, scopul cooperării transfrontaliere este acela, de a dezvolta relații de 

bună vecinătate cu statele aflate la granițele UE, precum și sprijinirea dezvoltării economico-sociale 

și promovarea valorilor europene în statele partenere, în contextul extinderii UE. 

În perioada 2014-2020, peste 10 miliarde EUR vor fi investite în cooperarea dintre regiuni, 

dintre care aproximativ 6,6 miliarde EUR vor fi direcționate către regiunile transfrontaliere. [1] 

Aceasta ar trebui să asigure un impact maxim și o utilizare cu atât mai eficientă a investițiilor pentru 

RM.  

 

2. Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 

Uniunea Europeană în perioada 2014-2020 va finanţa Programul Operaţional Comun 

România-Republica Moldova, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI). 

Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova, şi va 

contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către 

o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în 

beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE care se învecinează.  

Bugetul programului este de 89.1 milioane euro, dintre care 81 milioane finanțate de UE 

prin Instrumentul European de Vecinătate – ENI și cofinanțare de 8.1 milioane euro asigurată de 

statele partenere. [2] 

Regula de flexibilitate a programului este: 10% din bugetul Programului poate fi utilizat 

după cum urmează:  

▪ de către beneficiari din România implicaţi în proiecte majore de infrastructură (PMI) 

localizaţi în afara ariei programului, cu condiţia ca participarea lor în proiect să fie necesară, 

implementării proiectului şi să respecte criteriile de eligibilitate definite pentru fiecare procedură de 

selecţie; 
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▪ de către beneficiari, inclusiv lideri de proiect, localizaţi în aria programului, sau de către 

beneficiari ai proiectelor majore de infrastructură (PMI) pentru implementarea unor activităţi 

necesare realizării obiectivelor proiectului în afara ariei programului. 

 

3. Obiectivele şi priorităţile programului 

Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova are următoarele obiective:  

▪ Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 

▪ Prioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii 

accesului la educație și a calității acesteia 

▪ Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare 

▪ Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric 

▪ Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric 

▪ Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a 

reţelelor şi sistemelor comune de transport 

▪ Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi a infrastructurii 

TIC 

▪ Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii 

▪ Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate 

▪ Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi 

antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă 

▪ Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei. 

Acest Program pentru Republica Moldova reprezintă o oportunitate de dezvoltare în 

următoarele domenii: educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, promovarea culturii 

locale și protejarea patrimoniului istoric, reconstrucția drumurilor, dezvoltarea transportului, 

serviciilor de sănătate, prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei.  

 

4. Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 

Un alt Program ce poate contribui la dezvoltarea economico - socială a Republicii Moldova 

este Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional 

Regional 2007-2013 și 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 2014-2020. [3] 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de 

Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015. 

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-

2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională 

pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor problem și 

anume: 

▪ cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel 

scăzut de asimilare a inovării în firme. 

▪ IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității 

economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, în documentele de 

programare strategică națională, sunt: 

» gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ scăzută a afacerilor 

în toate regiunile; 

» reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piață în primul 

an de viață. 
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▪ eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat 

în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale. 

▪ mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane. 

▪ dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în orașele 

din România. 

▪ resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate. 

▪ turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru 

revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate. 

▪ infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are 

drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse. 

▪ infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de 

servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman. 

▪ cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor 

privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale. 

▪ capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității de 

Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a beneficiarilor, pentru o bună 

implementare a POR. 

Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică menționate de 

Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene Structurale și de 

Investiții, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada 2014-2020: [3] 

▪ inovare şi cercetare; 

▪ agenda digitală; 

▪ sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri); 

▪ economie cu emisii reduse de carbon. 

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și 

îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării 

mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât 

acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de 

asimilare a progresului tehnologic. 

Aceste obiective sunt traduse în 12 axe prioritare, care au în total o alocare estimată de 8,25 

miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională: [3] 

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic. 

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural. 

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională. 

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului. 

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale. 

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate 

din mediul urban. 

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. 

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în 

cadastru şi cartea funciară. 

Axa prioritară 12: Asistență tehnică. 
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5. Concluzii 

Cooperarea teritorială Europeană, sau programele Interreg, deține un rol important în 

eliminarea obstacolelor frontaliere și stimularea cooperării transfrontaliere. Deși dispun de un buget 

relativ redus, proiectele Interreg au înregistrat nenumărate realizări concrete pentru cetățeni în 

diverse domenii, printre care securitatea transfrontalieră, transport, educație, energie, sănătate, 

formare sau crearea de locuri de muncă.  

Pentru Republica Moldova, aceste două Programe, reprezintă o oportunitate de dezvoltare 

economico-socială, fiindcă se regăsesc următoarele domenii: educaţie, cercetare, dezvoltare 

tehnologică şi inovare, promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric, reconstrucția 

drumurilor, dezvoltarea transportului, serviciilor de sănătate, prevenirea şi combaterea criminalităţii 

organizate şi cooperarea poliţiei.  

Tot ce trebuie de făcut este dorința de participare activă a Autorităților Publice Locale din 

Republica Moldova la realizarea acestor programe. 
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Abstract 

Building norms are the foundation for the sustainable development of a country's industry. Taking into account 

the rapid economic development and emphasizing that the gates of the Moldovan market are increasingly oriented 

towards the European Union, there is a vital need to adopt the EU standards and norms. 

In the context of the Republic of Moldova - European Union Association Agreement and the harmonization of 

the construction norms with the European ones, there is a need for further research on the harmonization of the current 

norms. This article aims to evaluate the efficiency of Eurocode implementation in the Republic of Moldova by studying 

Romania's experience and to provide / appreciate the technical and economic effects it will produce on the economy 

and branch of construction in the country. At the same time, solutions will be offered on their adoption and 

implementation in the country. 
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1. Introducere 

În 1975, Comisia Comunităţii Europene decide, în baza articolului 95 al Tratatului, un 

program de acţiune în domeniul construcţiilor. Obiectivul programului este de a elimina obstacolele 

în calea comerţului şi armonizarea specificaţiilor tehnice. În cadrul acestui program de acţiune, 

comisia a luat iniţiativa de a stabili un ansamblu de reguli tehnice armonizate pentru proiectarea 

lucrărilor de construcţiil; aceste reguli, într-o primă etapă, sunt utilizate ca o alternativă la 

reglementările naţionale în vigoare în diferite state membre şi înlocuirea acestora.  

Timp de cincisprezece ani, Comisia, cu ajutorul unui comitet director alcătuit din 

reprezentanţii statelor membre, a condus la dezvoltarea programului eurocodurilor, care începe în 

cursul anilor 1980 cu prima generaţie de coduri europene. 

În 1989, Comisia şi statele membre ale Uniunii Europene şi ale Asociaţiei Europene a 

Liberului Schimb -AELS- au decis, pe baza unui acordului între Comisia Comunităţii Europene şi 

Comitetul European de Standardizare (CEN) privind elaborarea de eurocoduri pentru proiectarea 

lucrărilor de construcţii şi inginereşti (BC/CEN/03/89), să transfere la CEN printr-o serie de 

mandate, pregătirea şi publicarea eurocodurilor, cu scopul de a le da în viitor statutul de standard 

european (EN). 

Acesta stabileşte de facto o legătură între eurocoduri şi toate directivele consiliului şi/sau 

deciziile comisiei privind standarde europene (de exemplu Directiva Consiliului 89/106/CEE 

privind produsele pentru construcţii – DPC – şi Directivele Consiliului 93/37/CEE, 92/50/CEE şi 

89/440/CEE privind lucrări şi servicii publice, ca şi directivele echivalente ale AELS, destinate 

punerii pe picioare a pieţei interne).(18) 

 

2. Documentele normative în construcții din Republica Moldova 

Normativele de proiectare în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova sunt prezentate în 

Catalogul documentelor în construcții 2018. Mentenanța documentului respectiv este asigurată 

anual de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

Catalogul documentelor normative în construcţii cuprinde: 
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▪ lista documentelor normative naţionale, sistematizate în conformitate cu NCM A.01.02 

„Sistemul de documente normative în construcţii”; 

▪ documente normative în construcţii adoptată până 1992. 

Documentele normative în construcții sunt sistematizate în următoarele grupe:  

▪ normative metodico-organizatorice 

▪ urbanism şi amenajarea teritoriului 

▪ clădiri şi funcţionalitatea lor 

▪ construcţii hidrotehnice, rutiere şi speciale 

▪ fiabilitatea, siguranţa şi protecţia clădirilor și construcţiilor 

▪ elemente de construcţii 

▪ reţele şi echipamente aferente construcţiilor 

▪ materiale de construcţii 

▪ maşini, utilaje şi unelte pentru construcţii 

▪ economia construcţiilor 

▪ eficiența energetică a clădirilor și construcțiilor 

Documente normative în construcţii adoptate după 1992 sunt divizate în două categorii: 

▪ documente normative în construcţii cu aplicare obligatorie; 

▪ documente normative în construcţii cu caracter informativ 

Documente normative în construcţii adoptată până 1992 sunt: 

▪ normative în construcții (СНиП şi СН), aprobate de Comitetul de Stat pentru Construcţii al 

URSS şi Comitetul de Stat pentru Arhitectură al URSS 

▪ normative în construcţii republicane (РСН), aprobate de Comitetul de Stat pentru 

Construcţii al RSSM 

▪ normative în construcţii departamentale (ВСН) şi normative de proiectare tehnologică 

▪ (ОНТП şi ВНТП), aprobate de ministere şi departamente ale fostei URSS şi coordonate cu 

Comitetul de Stat pentru Construcţii al URSS 

▪ îndrumătoare la normative în construcții (Пособия к СНиП), recomandări, ghiduri şi 

instrucţiuni, elaborate de organizaţiile de proiectare şi instituţiile de cercetări ştiinţifice subordonate 

Comitetului de Stat pentru Construcţii al URSS 

▪ alte documente normative 

Catalogul documentelor normative în constucții este divizat în două părți: 

▪ partea întîi – Catalogul documentelor normative în construcții cuprinde informații referitoare 

la documentele normative în construcții, care sunt în vigoare pe teritoriul RM și sunt publicate în 

Monitorul Oficial (ordinul Ministerului, data aplicării, modificări sau anulare etc.). Documentele 

normative sunt publicate pe Portalul Național “e-Documente normative în construcții” 

(www.ednc.gov.md). Prima parte se actualizează semestrial. 

▪ partea a doua – Catalogul standardelor aplicate în construcții și aprobate de Organul 

Național de Standardizare. Catalogul standardelor este reprezentat pe domenii, grupe și subrupe 

conform “Clasificatorului standardelor moldovene CRM 008-2002” și identic cu clasificatorul 

internațional al standardelor ISC. Partea a doua va fi actualizată trimestrial. 
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Tabelul 1. Elaborarea EN în Republica Moldova, în anul 2018 
EN Denumire Statut Elaboratorul 

EN 1990 Bazele proiectării structurilor   în curs de 

elaborare  

Urbanproiect SA 

EN 1991 Acţiuni asupra structurilor în curs de 

elaborare  

Urbanproiect SA 

EN 1992 Proiectarea structurilor din beton în curs de 

elaborare  

Urbanproiect SA 

EN 1993 Proiectarea structurilor din metal în curs de 

elaborare  

Agenția de Dezvoltare din Repblica 

Cehă, (n.a. cu suportul doctorandului) 

EN 1994 Proiectarea structurilor mixte din 

metal şi beton 

în curs de 

elaborare  

Agenția de Dezvoltare din Repblica 

Cehă (n.a. cu suportul doctorandului) 

EN 1995 Proiectarea structurilor din lemn în curs de 

elaborare  

Agenția de Dezvoltare din Repblica 

Cehă (n.a. cu suportul doctorandului) 

EN 1996 Proiectarea structurilor din zidărie nederminat - 

EN 1997 Proiectarea geotehnică nederminat - 

nederminat - 

nederminat - 

nederminat - 

EN 1998 Proiectarea structurilor pentru 

rezistenţă seismică 

nederminat - 

EN 1999 Proiectarea structurilor de aluminiu nederminat - 

 

3. Implementarea și adoptarea eurocoduri-lor în România 

Eurocod-urile au fost adoptate în 2005 prin Ordin nr. 620 din 29 aprilie 2005 ”cu privire la 

implementarea şi utilizarea eurocodurilor pentru construcţii”.  

Implementarea eurocodurilor va respecta calendarul descris în anexa A la Ghidul L 

"Aplicarea şi utilizarea eurocodurilor", subsecvent Directivei 89/106/CEE privind libera circulaţie 

a produselor pentru construcţii. 
Figura 1. Planul de implementare a eurocodurilor în România 
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Anexele naţionale prevăzute la art. 2 conţin parametrii determinati pe plan naţional prin 

considerarea condiţiilor geografice, geologice, seismice şi climatice specifice, precum şi a 

nivelurilor de protecţie adoptate în condiţiile specifice României.Elaborarea anexelor naţionale se 

realizeazã de către specialişti cu activitate recunoscuta în învãţământ, cercetare, proiectare şi 

execuţie în construcţii, membri ai comitetului tehnic "Bazele proiectării şi eurocoduri pentru 

structuri" din cadrul organismului naţional de standardizare. Totodată a fost elaborat calendarul de 

implementare și utilizare a Eurocod-urilor pentru construcții, care prevedea următoarele perioade: 

1) perioada de examinare - după finalizarea proiectului părții de Eurocod de către echipa de 

proiectare, acesta este transmis SUBCOMITETULUI pentru a fi supus aprobării; 

2) perioada pentru procesul CEN - După primirea proiectului final, CEN organizează votul 

formal şi ratificarea, după care textul parții de Eurocod devine disponibil pentru membrii CEN, 

respectiv ONS. Acest proces necesită 8 luni, în funcție de ediție și traduceri etc.; 

3) perioada de traducere - traducerea unei părţi din Eurocod într-o limba națională autorizată 

poate fi începută cel mai târziu atunci când organele naţionale de Timpul maxim permis pentru 

traducere este de 12 luni după DAV; 

4) perioada de calibrare națională (în paralel cu perioada de traducere) - o perioada de doi ani 

după DAV este timpul maxim permis pentru a stabili parametrii determinati la nivel naţional; 

5) perioada de lucru simultan cu pachetul Eurocode - pe durata perioadei de coexistență, care 

începe la finalul perioadei de calibrare națională, partea din Eurocod poate fi utilizată un timp în 

paralel cu vechiul sistem naţional. Perioada de coexistență a pachetelor de eurocoduri va dura 

maxim trei (3) ani după publicarea națională a ultimei părţi a pachetului. (6) 

 

4. Stadiul actual al implementării eurocoduri-lor în Republica Moldova 

Având în vedere că implementarea Eurocod-urilor în Republica Moldova se află la o etapă 

incipientă, iar conform Hotărârei de Guvern Nr. 933 din 12.11.2014 „cu privire la armonizarea 

reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi 

standardele europene” până în 2020 Republica Moldova va armoniza legislația în domeniul 

construcţiilor cu standartele europene. (1) 

După cum urmează armonizarea documentelor normative naționale în domeniul 

construcțiilor urmează a fi substituite de Eurocod-uri, prin elaborarea anexelor naționale pentru 

fiecare în parte. 

Astfel, se presupune parcurgerea următorilor pași în vederea armonizării acestora: 

1) elaborarea foilor de parcurs pentru adoptarea și implementarea standardelor europene în 

domenii specifice și anume Eurocoduri  – standarde europene pentru proiectarea structurilor 

2) implementarea foilor de parcurs pentru adoptarea și implementarea standardelor europene în 

domenii specifice (eurocoduri  – standarde europene pentru proiectarea structurilor; performanța 

energetică a clădirilor; securitate și sănătate pe șantiere etc.) 

3) colaborarea cu Institutul Naţional de Standardizare în scopul adoptării standardelor europene 

în domeniul construcţiilor în calitate de standarde moldovene 

4) colaborarea cu Institutul Naţional de Standardizare în scopul înlocuirii tuturor standardelor 

naționale GOST în vigoare cu standardele europene identice/similare 

5) întocmirea unui program multianual de elaborare/ revizuire a reglementărilor tehnice în 

construcţii şi de armonizare a acestora cu standardele europene 

6) implementarea programului multianual de elaborare/revizuire a reglementărilor tehnice în 

construcţii şi de armonizare a acestora cu standardele europene 

7) identificarea și abrogarea documentelor normative în construcţii (aprobate pînă în 1991) 

care nu mai sînt actuale (în special cele care conţin prevederi administrative, organizatorice etc.) 
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Figura 2. Planul de adoptare și implementare a Eurocodurilor în Republica Moldova 

 
 

5. Concluzii 

În concluzie pentru implementarea standartelor de proiectare Eurocod, ca standarte naționale 

ale Republicii Moldova sunt necesare următoarele: 

▪ elaborarea Anexelor Naționale ale Republicii Moldova 

▪ determinarea/calcularea parametrilor naționali (NDPs) 

▪ determinarea/calcularea coeficienților de siguranță pentru acțiunile permanente și variabile 

▪ zonarea Republicii Moldova după acțiunile climaterice și seismice (acțiuni de la zăpadă, 

vânt, temperatură etc.) 

▪ evaluarea/determinarea efectelor economice și tehnice ale implementării eurocodruilor 

▪ elaborarea strategiei de implementare a eurocodurilor 

Având în vedere cele menționate mai sus, actualitata temei de cercetare este evidentă, 

aceasta având potențialul de a amelioara procesul de tranziție de la standartele moldovenești de 

proiectare la standartele Eurocode. De asemenea, în cercetările ulterioare se va urmări posibilitatea 

de identificare a efectelor economice și tehnice pe care implementare eurocodurilor o vor aduce, 

odată cu adoptarea acestora. 
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REPUBLIC OF MOLDOVA FINANCIAL MARKET: PROBLEMS AND 

OPPORTUNITIES IN COMPLYING WITH THE EU STANDARDS 
 

PIAȚA FINANCIARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA – PROBLEME ȘI OPORTUNITĂȚI 

DE RACORDARE LA STANDARDELE UE 

 

Inga ZUGRAV1 

 
Abstract 

In terms of linking the Republic of Moldova to EU standards, it is advisable to promote the confidence of the 

population in the financial market by ensuring a stable and transparent economic environment. Reaching EU standards 

dictates the development of the financial market in terms of the need to ensure stable economic growth and the 

promotion of economic and social reforms. Initially, the financial market in the Republic of Moldova has developed 

from the need to restructure the economy, the process of transformation the property of the state and the administrative-

territorial unitsin private ownership, the correspondence of the modern requirements of the national economy and the 

world standards. The objectives of the financial market are attracting investments and increasing the investment 

attractiveness of the Republic of Moldova. The financial market in the Republic of Moldova is made up of banking and 

non-banking institutions. The banking institutions are represented by licensed commercial banks, which are regulated 

by the National Bank, and the non-banking sector consists of the central association, microfinance and savings and 

loan associations, which are supervised and regulated by the National Commission for Financial Markets. In the 

Republic of Moldova, in order to create a contemporary financial market, close to EU standards, it is necessary to 

eliminate the problems and valorize the existing opportunities, especially those that are related to maintaining 

economic stability and the availability of international organizations and donor countries to grant technical assistance 

for its development. 

Key words: banking institutions, economic stability, financial market, national economy, world standards 

JEL: E5, G1 

 

1. Introducere 

Este de remarcat faptul, că piața financiară reprezintă mecanismul prin care activele 

financiare nebancare și bancare sunt puse în circuitul economic, facilitând vânzarea și cumpărarea, 

prin aceasta asigurând interdependența investitorilor, deținători de capitaluri excedentare, cu 

utilizatorii de capital. Totodată, piața financiară cuprinde piața monetară și piața capitalurilor, 

deoarece este reprezentată de procesele informaționale privind mișcarea banilor și a titlurilor de 

valoare. În această ordine de idei, observăm că relaţiile dintre subiecții economici, entități 

economice şi persoane, raporturilor dintre intermediari bancari, bănci şi instituţii financiare privind 

transferul de monedă, ca formă specifică de creanţe şi fructificare a capitalului, formează pieţele de 

capital sau pieţele creditului.  

Inițial, obiectivele pieţei financiare constau în atragerea investiţiilor şi creșterea atractivităţii 

investiţionale a Republicii Moldova. Deşi, atragerea investitorilor străini nu poate asigura 

rezolvarea tuturor problemelor cu care se confruntă piața financiară, se observă totuși un impact 

pozitiv asupra țării atunci, când o instituție financiară străină este prezentă pe piaţă. Așadar, apariția 

băncilor străine reduce semnificativ constrângerile de finanţare existente,prin aceasta, pe viitor se 

îmbunătăţesc performanţele entităților economice ce activează în Republica Moldova. În același 

timp, datorită politicii manageriale a băncilor străine se reduc impedimentele informaţionale în 

procesul de creditare. Atragerea de investitori instituționali strategici cu renume, transparenți și 

financiari în cele mai mari bănci este crucială pentru transformarea sectorului bancar în ansamblu. 

Între timp, accentuăm că lumea evoluează rapid, iar provocările strategice pe termen lung, 

printre care amintim: globalizarea, presiunea exercitată asupra resurselor naturale, îmbătrânirea 

populației de asemeni se intensifică. Ar fi cazul, să specificăm și rolul crizei financiare din ultimii 

ani, care identifică aspectele vulnerabile a pieței financiare din Republica Moldova. 

 

                                                            
1 Conf. univ. dr., Universitatea Cooperatist-Comercială, Chişinău, Republica Moldova, ingulea.z@yandex.ru 
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2. Vulnerabilităţi ale sistemului bancar autohton 

Piaţa financiară din Republica Moldova, este constituită din instituţii bancare şi nebancare. 

Sectorul financiar din Republica Moldova este dominat de bănci, care reprezintă aproximativ 90% 

din totalul activelor pieței financiare. 

Sectorul bancar din Republica Moldova este format din două nivele: Banca Naţională a 

Moldovei şi băncile comerciale. Menționăm că activitatea Băncii Naţionale, ca organ de 

reglementare şi supraveghere a activităţii băncilor comerciale, este bazată pe Legea cu privire la 

Banca Naţională a Moldovei, care stabileşte competenţa, obiectivul principal, atribuţiile de bază ale 

Băncii Naţionale şi relaţiile acesteia cu instituţiile financiare. Legea instituţiilor financiare este 

legea de bază care reglementează activitatea instituţiilor financiare, inclusiv activitatea băncilor. 

Banca Naţională a Moldovei, a creat mecanismul de supraveghere şi reglementare a activităţii 

bancare, prin stabilirea unui şir de cerinţe specifice, stipulate în actele normative ale Băncii 

Naționale a Moldovei, pe care băncile sunt obligate să le respecte. [https://www.bnm.md] 

Cerințele respective sunt în permanenţă modificate cu scopul asigurării concordanţei cu 

prevederile legislaţiei, cu principiile și cele mai bune practici internaţionale acceptate, și în special 

cu recomandările Comitetului Basel privind Supravegherea Bancară şi Directivele Uniunii 

Europene. Astfel, acțiunile întreprinse de către participanții pieței financiare autohtone derivă din 

angajamentele asumate de autoritățile statului potrivit Acordului de Asociere RM – UE. 

Conchidem, că funcţia de supraveghere bancară are ca scop asigurarea bunei funcţionări a 

sistemului financiar al Republicii Moldova bazat pe un sector bancar puternic şi competitiv orientat 

spre relaţiile de piaţă şi prevenirea riscurilor. În acest context, Banca Naţională a Moldovei, 

conform împuternicirilor şi drepturilor conferite prin legislaţie, efectuează inspectarea băncilor. 

Scopul monitoringului bancar constă în analiza situaţiei financiare a băncilor comerciale 

pentru identificarea preventivă a riscurilor şi a eventualelor probleme în activitate şi adoptarea 

măsurilor de minimizare sau înlăturare a acestora. Monitorizarea băncilor licenţiate este efectuată: 

în baza rapoartelor prezentate de către bănci în conformitate cu cerinţele BNM aferente situaţiilor 

financiare FINREP şi a rapoartelor în scopuri prudenţiale, în baza informaţiei obţinute în urma 

efectuării controalelor complexe şi tematice şi în baza informaţiei auditului extern. 

Controlul pe teren este efectuat cu scopul identificării nivelului de risc al băncii şi evaluării 

capacităţilor administratorilor băncii de a controla şi dirija eficient acest risc. Menționăm că, anual, 

fiecare bancă este supusă unui control pe teren, în cadrul cărui se determină situaţia financiară 

generală a băncii, cauzele şi factorii care afectează siguranţa acesteia. Supravegherea pe teren se 

află în strânsă interdependenţă cu supravegherea la distanţă. Informaţia obţinută în cadrul 

controalelor la distanţă este utilizată pentru a stabili scopul și principalele obiective ale controalelor 

pe teren. 

Odată cu intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2018 a Legii privind activitatea băncilor nr.202 din 

6 octombrie 2017, Banca Națională a Moldovei a inițiat procesul de consultare publică mai multor 

proiecte de regulamente, care vizează stabilirea cerințelor de fonduri proprii și minimizarea 

riscurilor de credit, de piață, operațional și de decontare/livrare în contextul fondurilor proprii.  

Elaborarea reglementărilor a fost inițiată în cadrul proiectului Twinning al Uniunii Europene 

aferent consolidării capacității BNM în domeniul reglementării și supravegherii bancare în 

colaborare cu Banca Centrală a Olandei și Banca Națională a României, în contextul transpunerii 

Directivei 2013/36/UE și Regulamentului 575/2013, prin care în Uniunea Europeană a fost pus în 

aplicare cadrul internațional de reglementare Basel III. La o primă etapă, prin prevederile 

proiectelor regulamentelor sunt promovate noile abordări pentru calcularea fondurilor proprii și a 

suficienței capitalului ponderat la risc. [https://www.bnm.md] 

Totodată, Banca Națională a Moldovei a inițiat procesul de transparență decizională a 

Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de 

supraveghere, prin care se instituie cerințe cu privire la formatul și modul de raportare a informației 

aferente actelor de reglementare elaborate la prima etapă de transpunere a cadrului prudențial 
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european. Banca Națională a Moldovei continuă elaborarea actelor normative, pentru aplicarea 

prevederilor Legii privind activitatea băncilor nr.202 din 6 octombrie 2017, cât și pentru alinierea la 

standardele europene (Basel III). 

Alinierea legislației bancare a Republicii Moldova la standardele internaționale prin 

perfecționarea mecanismelor de administrare a băncilor comerciale contribuie la promovarea 

sectorului bancar autohton sigur și stabil, la creșterea transparenței, încrederii și atractivității pentru 

potențiali investitori și clienți ai băncilor. Menționăm că cadrul nou condiționează dezvoltarea 

noilor produse și servicii financiare, datorită asigurării unui mediu de stabilitate financiară ce 

permite menținerea solidității financiare a băncilor și a întregului sistem financiar. 

Din anul 2018 sectorul bancar din Republica Moldova își conformează activitatea conform 

cadrului legislativ nou axat pe standardele Basel III prin transpunerea pachetului CRD IV, care 

urmează a fi implementate până în anul 2020.  

Menționăm că, Comitetul Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a aprobat şi 

modificat mai multe regulamente, printre care se observă unul ce vizează exigenţele faţă de 

administratorii băncilor comerciale şi are drept scop promovarea în funcţiile de conducere ale 

acestora a persoanelor cu bună reputaţie, aceasta ar îmbunătăţi guvernarea corporativă a băncilor. 

Totodată, Banca Națională a Moldovei continuă să promoveze reformele în sectorul bancar, 

axându-se pe transparența acționarilor în scopul atragerii unor noi investitori ce corespund înaltelor 

cerințe de calitate, pe stabilirea unei guvernări corporative solide la nivelul sectorului bancar, pe 

identificarea persoanelor afiliate băncilor și pe reflectarea oportună a creditelor neperformante în 

bilanțurile băncilor. 

Sectorul bancar din Republica Moldova este reprezentat de 11 bănci licențiate, din acestea 

sunt 4 filiale ale băncilor şi grupurilor financiare străine. Aceste filiale ocupă 25% din activele 

sectorului bancar.  

Accentuăm faptul, că pentru băncile autohtone, implicarea investitorilor străini în sistemul 

financiar impune temere referitor la reducerea cotei de piață și a ratei profitului. Pentru sistemul 

bancar autohton, băncile străine sunt percepute ca având potenţial financiar ridicat cu costuri 

reduse, precum şi principalii promotori ai practicilor transparente bancare cu tehnologii, produseşi 

servicii progresiste. 

Băncile străine operează într-o manieră transparentă, beneficiind de eficienţă operaţională şi 

resurse umane şi financiare la băncile parentale, folosind principiile de finanțare stricte. Cu toate 

acestea, băncile străine, tind să se mobilizeze cu practicile bancare autohtone, mai ales în cazul când 

transparența sporită le dezavantajează față de celelalte bănci comerciale. 

Situaţia reală la capitolul investiţii străine este destul de greu de apreciat din motiv că 

investitorii străini, reprezintă în mai multe cazuri companii înregistrate în străinătate de rezidenţii 

Republicii Moldova, pentru a evita reglementările cu privire la dezvăluirea informaţiilor despre 

acţionariat, și anume acest fapt a adus în cadrul sistemului bancar autohton renumitele atacuri raider 

și furtul secolului. 

Actualmente, în conformitate cu prevederile Legii instituțiilor financiare, la data de 

11.06.2015, în urma constatării unor rezultate neperformante ce se atribuie operațiunilor de 

creditare cu risc sporit și structura netransparentă a acționarilor Banca Națională a Moldovei, a 

instituit procedura de supraveghere specială asupra 3 bănci (BC „Moldova-Agroindbank” S.A., 

B.C. „Victoriabank” S.A. și BC „Moldindconbank” S.A.).  [https://www.bnm.md] 

Totodată, în legătură cu modificările în legislație, supravegherea specială a fost substituită 

cu supravegherea intensivă, iar la data de 20.10.2016 regimul de supraveghere intensivă la BC 

„Moldindconbank” S.A. a fost schimbat în regim de intervenție timpurie. Concomitent, în scopul 

neadmiterii riscurilor excesive, activitatea băncilor aflate în supraveghere intensivă și sub regimul 

de intervenție timpurie este monitorizată zilnic de către BNM, menționăm că este examinată situația 

financiară, tranzacțiile, ordinele de zi ale ședințelor organelor de conducere etc. Băncile 

supravegheate dețin 65,7% din totalul activelor sectorului bancar. 
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Urmare identificării de către o societate internațională de audit a tranzacțiilor încheiate cu 

persoanele afiliate B.C. „Moldova – Agroindbank” S.A., B.C. ,,Victoriabank” S.A. și BC 

,,Moldindconbank” S.A., la 26 aprilie 2018 Comitetul executiv al Băncii Naționale a luat decizia 

finală privind calificarea persoanelor afiliate și a solicitat acestor bănci să elaboreze planuri privind 

conformarea limitelor prudențiale stabilite pentru expunerile față de persoanele afiliate și 

îmbunătățirea sistemelor de control intern privind identificarea și monitorizarea acestora. 

[https://www.bnm.md] 

Din cele expuse, reiese că sectorul bancar se confruntă cu probleme legate de creditele 

neperformante, având în vedere că capitalul este principala sursă de acoperire a pierderilor 

potențiale, BNM a solicitat băncilor să adopte o politică mai prudentă. Conchidem faptul că, 

capitalizarea ridicată a permis băncilor să absoarbă pierderi semnificative, legate de deteriorarea 

calității creditului și să investească în implementarea standardelor Basel III. 

Astfel, necesitatea unui sistem bancar, eficiența și nivelul de integrare al acestuia în 

economia națională depind, în mod direct, de viteza de transformare a economiilor în investiții și de 

volumul resurselor respective. 

Totuși, în urma studiului efectuat, conchidem vulnerabilități în sectorul bancar autohton la 

capitolul acționariat bancar și expunerile părților afiliate, management și risc înalt de reputație din 

cauza fraudelor bancare și implicarea în schemele de spălare a banilor.  

 

3. Incompatibilitatea dintre realitățile pieței financiare nebancare a Republicii Moldova cu 

prevederile cadrului UE 

În condiţiile de racordare a RM la standardele UE, este oportună promovarea încrederii 

populaţiei în piața financiară prin asigurarea unui mediu economic stabil şi transparent. Racordarea 

la standardele UE dictează dezvoltarea pieţei financiare vizând necesităţile asigurării creşterii 

economice stabile și promovarea reformelor economice şi sociale.  

Instituţiile bancare sunt reprezentate de bănci comerciale licenţiate, ce sunt reglementate de 

Banca Naţională, iar sectorul nebancar este format din asociaţia centrală, organizaţii de 

microfinanţare şi asociaţii de economii şi împrumut, care sunt supravegheate şi reglementate de 

către Comisia Naţională a Pieţei Financiare. În Republica Moldova, pentru a crea o piaţă financiară 

contemporană, apropiată de standardele UE este necesar de a înlătura problemele şi de a valoriza 

oportunităţile existente, în special a celor care ţin de menţinerea stabilităţii economice şi de 

disponibilitatea organizaţiilor internaţionale şi ţărilor donatoare de a acorda asistenţă tehnică pentru 

dezvoltarea acesteia. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară în Republica Moldova contribuie la consolidarea 

unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor financiare non-bancare, a 

participanților și operațiunilor pe aceste piețe. Organele abilitate pentru supravegherea și 

reglementarea pieței financiare bancare și non-bancare sunt BNM și CNPF. În acest sens, din 

nevoia de a reforma modului de funcționare a pieței și cu scopul adaptării la cerințele noi, fiecare 

autoritate este impusă să-și determine rolul său în domeniu.  

În scopul creării condiţiilor pentru dezvoltarea pieţei financiare nebancare, care va contribui 

și la aprovizionarea cu resurse financiare a sectorului real, la distribuirea resurselor investiţionale în 

sectoarele eficiente ale economiei şi la sporirea veniturilor investitorilor individuali, a fost propusă 

implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2016-2020 şi a Planului 

de acţiuni pentru implementarea acesteia. Strategia stabileşte politica de stat în domeniul pieţei 

financiare nebancare pentru anii 2016-2020, aceasta este corelată cu Strategia națională de 

dezvoltare “Moldova 2020” şi cu Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere RM-UE în perioada 2014-2016. 

La ziua de astăzi au fost aprobate Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare 

pentru anii 2018-2022 și Planul de acţiuni aferent implementării, care cuprinde peste 60 de măsuri 

ce derivă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere cu UE, 
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transmite. Strategia este axată pe patru direcţii, printre care şi creşterea eficacităţii supravegherii 

prin trecerea la supravegherea activităţii entităţilor în baza prevenirii şi gestiunii riscurilor. O altă 

direcţie prevede elaborarea şi punerea în aplicare a cadrului de reglementare comprehensiv cu 

transpunerea prevederilor legislaţiei comunitare, ceea ce va permite participanţilor pieţei şi 

investitorilor să profite de avantajele pieţei unice europene. [2] 

Reieșind din obiectivele expuse în strategie se observă tendința de sporire a nivelului culturii 

financiare a populaţiei privind serviciile şi instrumentele pieţei financiare nebancare şi creşterea 

încrederii clienților, asigurând protecţia acestuia. În fine, realizarea acţiunilor prevăzute va contribui 

la crearea condiţiilor pentru dezvoltarea pieţei financiare nebancare, asigurarea cu resurse financiare 

a sectorului real al economiei naţionale, distribuirea eficientă a resurselor investiţionale şi sporirea 

veniturilor investitorilor.  

Prin urmare, experiența internațională relevă faptul că piața financiară reprezintă partea 

semnificativă în asigurarea dezvoltării continue a economiei naționale, deci este în interesul 

societății ca piața financiară să fie eficientă, stabilă și sigură. 

În vederea conformării prevederilor UE cu scopul refacerii identității și integrității pieței 

financiare, gestionării riscurilor financiare, pentru înlăturarea acționariatului ”ghinionist”a fost 

revăzută, completată și actualizată legislația aferentă pieței de capital și societăților pe acțiuni. 

Așadar, odată cu semnarea Acordului de Asociere RM – UE, Republica Moldova și-a 

asumat un șir de angajamente care urmează a fi realizate în vederea beneficierii de avantajele oferite 

de acesta. Menționăm, CNPF urmează să ajusteze cadrul legislativ și normativ la peste 30 de 

Directive și regulamente europene din domeniul pieței de capital, asigurări și sectorul instituțiilor de 

plasament colectiv. 

Cu certitudine, constatăm că piaţa financiară a Republicii Moldova este slab dezvoltată, deci 

unicul instrument care rămâne veritabil sunt băncile comerciale şi companiile de microfinanţare,, 

care în ultimul timp se dezvoltă rapid. Actualmente, participăm la o creştere a creditării non-bancare 

pe fundalul pierderii încrederii în sectorul bancar, ca fapt fiind criza recentă în Republica Moldova 

după anul 2014 și fraudele bancare masive care au avut loc, precum şi monitorizarea recuperării 

fondurilor fraudate din sectorul bancar în perioada 2016 – 2017. În această ordine de idei, observăm 

că sectorul non-bancar înregistrează o creştere de 25% dublându-şi creditele oferite economiei, dar 

şi ponderea în volumul împrumuturilor acordate atinge 16%.  

Mai cu seamă, observăm că creditarea agenților economici sa redus, iar creșterea ponderii 

împrumuturilor pe întreg sistem financiar se realizează pe baza persoanelor fizice. În această ordine 

de idei, ajungem la concluzia că sectorul financiar trebuie sa sufere un upgrade, prin introducerea 

instrumentelor financiare, liberalizarea serviciilor financiare transfrontaliere, identificarea de către 

participanții pieței a unor noi oportunități prin crearea și oferirea de noi produse și servicii 

financiare. 

Este important de specificat, că piața financiară se axează pe câteva deficiențe, printre care 

accentuăm asigurarea stabilităţii şi sustenabilităţii financiare prin implementarea instrumentelor 

adiţionale supravegherii prudenţiale şi nonprudenţiale, dar şi asigurarea protecţiei drepturilor şi 

intereselor participanţilor la piaţa financiară nebancară 

Remarcăm faptul că sectorul bancar este cel mai atractiv şi cel mai expus riscurilor de 

fraudare, cu un nivel înalt al riscului de spălare a banilor. Urmează şi alte sectoare financiare non-

bancare, precum: sectorul asigurărilor, remitenţele, valorile mobiliare, fiind domenii în care 

standardele de activitate şi normele prudenţiale mai puţin se respectă, totodată fiind mai puţin 

reglementate şi monitorizate de către autorităţile publice. [5] 

În general, dezvoltarea pieţei financiare non-bancare include mai multe opțiuni, printre care 

evidențiem diversificarea și promovarea instrumentelor adiționale în scopul creării premiselor 

durabile pentru investitori, și anume din contul pieţei obligațiunilor, în apariția cărora sunt 

cointeresate băncile şi creditorii nebancari, organismele de plasament colectiv şi fondurile nestatale 
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de pensii. Din diverse motive și circumstanțe, îmbunătățirea cadrului legal, armonizarea la normele 

UE, constituie o prioritate pentru piața financiară din RM. [http://tribuna.md] 

Inițiativele legislative vizează transcrierea cadrului normativ UE în materie de cerințe 

prudențiale aferente reformării pieței de asigurări, dezvoltării activităților societăților de investiții, 

conturând unele obiective, precum: sporirea importanței stabilității financiare, lichiditate, servicii 

calitative, transparență operațională, gestiunea riscurilor, monitorizarea gradului de adecvare a 

mecanismelor utilizate în administrarea participanților la piața de capital. 

O altă direcție de transpunere a cadrului UE normele de rigoare fiind racordate la cerințele 

prudențiale recunoscute de practicile avansate se referă la modificări legislative privind societățile 

pe acțiuni, elaborarea legislației privind organismele de plasament colectiv, revizuirii legislației 

aferente fondurilor nestatale de pensii, prin prisma practicilor și aquis-lui comunitar. 

[http://tribuna.md] 

Conchidem, că în cadrul sistemului financiar nebancar, reglementat de către CNPF se 

impune implementarea mecanismelor de gestiune a crizelor, prin instrumente rapide în cazul 

agravării poziției financiare a asigurătorului. Măsurile și pârghiile de rigoare au ca scop protejarea 

creditorilor și beneficiarilor de asigurări, minimizarea efectelor nefaste de proporții asupra 

stabilității financiare a pieței de asigurări, menținerea disciplinei pe piață și creșterea încrederii. 

 

4. Concluzii 

Obiectivul major al autorităților ce supraveghează piața financiară îl constituie 

interconexiunea între reglementări, administrarea riscurilor și cerințele de capital și calitatea 

produselor și serviciilor financiare. Așadar, o prioritate-cheie pe termen scurt va fi restaurarea unui 

sector financiar solid, stabil și sănătos care să fie în măsură să finanțeze economia reală. Acest lucru 

va necesita concretizarea completă și în timp util a prevederilor UE prin îndeplinirea unor obiective 

în ceea ce privește supravegherea sectorului financiar, instrumentele derivate și infrastructura pieței, 

consolidarea normelor prudențiale, de contabilitate și de protecție a consumatorilor sub forma unui 

cadru de reglementare unic la nivel european, consolidarea guvernanței instituțiilor financiare 

pentru a remedia deficiențele în timpul crizei financiare în domeniul identificării și gestionării 

riscurilor. [1] 

Reabilitarea sectorului bancar, readucerea încrederii cetăţenilor şi întreprinderilor în băncile 

comerciale din Republica Moldova pot începe de la deschiderea pieţei şi atragerea de noi investiţii 

străine ale băncilor străine serioase. Totodată, eliminarea barierelor în dialogul cu structurile 

internaţionale financiare ar facilita atragerea investitorilor strategici în sector. [2] 

În acest context, este obligatoriu ca angajamentele asumate să fie realizate fără abateri de la 

termenii stabiliţi, acest element fiind unul esenţial în restabilirea caracterului previzibil a cadrului 

macroeconomic şi a celui de politici implementate în Republica Moldova. 
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