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EUROPEAN UNION ENVIRONMENTAL LEGISLATION: 

OPPORTUNITIES AND THREATS UNDER  

THE IMPACT OF COVID-19 

 

LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE ÎN PRIVINŢA MEDIULUI – OPORTUNITĂŢI 

ŞI AMENINŢĂRI SUB IMPACTUL COVID-19 

 

Alina Georgeta AILINCĂ1 

 

Abstract 

European legislation on environmental issues has seen an accelerated promotion in recent decades, 

without the corresponding economic, social and political consequences. However, the pandemic generated by 

COVID-19 calls into question the importance of environmental legislation at European level and especially the 

need to realize its targets in reality. Thus, The Green Deal, aiming towards achieving climate neutrality by 2050 

in the EU, could be much more successful than past environmental agreements. Therefore, the article aims to 

discuss the implications of COVID-19 on accelerating or decelerating environmental projects from a legislative 

perspective, where and how they will most likely take place, if and how they will modify existing institutions / 

programs or projects or require other institutions / programs or projects in order to produce sustainable effects 

in society. 

Key words: environmental legislation, pandemy, implications in society 

JEL:K32, Q01, Q5 

 

1. Introduction 

Lately, the medical effects of COVID-19, although still disastrous, are fading in the 

face of economic and social effects. Europe was focused on environmental issues decades 

before the COVID-19 pandemic, and although it touched the film above the water, it never 

managed to go into its depths, to study the problems thoroughly and solve them. In this 

context, many legislation documents at EU level have made their appearance, including the 

recent European Green Deal (EGD). The European Union's multiannual budget itself is linked 

to compliance with the rule of law and Member States' commitments on environmental 

objectives. In this context, the limits, dangers, but especially the strengths and opportunities of 

an increasingly coherent environmental legislation and more able to correct environmental, 

social, economic and political shortcomings are increasingly discussed by the press and 

academia. 

Therefore, bending beyond the limits, this article discusses some legislative elements 

of Green Deal, putting the accent on opportunities offered by it, especially for the countries of 

Central and Eastern Europe, including for the countries of Siret-Prut-Nistru Euroregion 

(SPNE). 

 

2. The latest legislation of EU concerning environment 

The legal basis for environmental legislation, especially for climate change are 

Articles 191-193 ofTreaty on the Functioning of the European Union (TFEU), in which 

 
1Scientific Researcher III, Ph.D.,Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”,Bucharest, 

alina.glod@gmail.com. 
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European Union it is bound to contribute to preserve and improve the environment quality by 

measures able to combat climate change.Other important legal documents are: Directive 

2003/87/EC, Directive 2010/31/EU, Directive 2012/27/EU, Regulation (EU) 2018/842, which 

introduced by 2030 national targets for greenhouse gas emissions reduction, Regulation (EU) 

2018/1999, Regulation (EU) 2018/841 etc. EU environmental legislation also complies with 

the principles of subsidiarity and proportionality, leaving Member States the necessary 

flexibility to follow the EU's objectives in this regard. However, with the margin of 

flexibility-rigidity, the increasingly tight EU legislation on environmental protection in order 

to achieve by 2020 the transition to net-zero greenhouse gas emissions seems unable to solve 

the problems (especially those of the Paris Agreement’s temperature goals) if the only 

battleground is limited to legislation and not extended to environmental education.  

In addition to the education aspects, the budgetary programming of the elements 

provided by the legislation can be difficult because: - the time horizon is relatively extended 

(e.g. 2050), -the tools available to achieve the goals may and will require adjustments along 

the way (including financial), - the objectives themselves may undergo adjustments (e.g. 5 

years alignment with Paris Agreement goals), and  - due to the extended horizon, the focus 

may change from one objective to another depending on needs. However, extremely well-

designed environmental legislation can be the starting point in solving, little by little, 

environmental problems. 

The need for the European Union to modernize its economic and social structure, to 

make the economy more competitive and resource efficient, has outlined a restrictive 

approach to EU greenhouse gas emissions by 2050. In this sense, the EGD aims at 

transitioning to the circular economy, reducing pollution and restoring biodiversity, 

improving industrial decarbonisation process, proposing legislative instruments to improve 

the international environment but also investment instruments for innovation and the 

acquisition of environmentally friendly technologies, streamlining and greening public 

transport (especially urban transport) and ensuring a higher degree of energy efficiency of 

buildings. In this sense, the Just Transition Mechanism (JTM) aims, for the financial 

framework 2021-2027, to allocate over € 100 billion for the EU countries and regions 

involved in the transition to the green economy, especially for the most economical areas 

heated by the COVID-19, including for absorbing the COVID-19 displaced employment 

(European Commission site, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-

deal_en).Therefore, reviewing the calendar of European Green Deal legislation (see Figure 1), 

each new stage of legislation brings at least some new elements, but it is debatable whether or 

not they are sufficient for a real and profound paradigm shift on environmental protection. 
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Figure 1: European Green Deal legislation timeline 

Source: data from https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en, author’s 

processing. 

 

 

3. Methodology and short literature review  

The article proposes a theoretical, critical approach to recent environmental legislation 

such as European Green Deal. The article discusses its strengths and weaknesses, the impact 

on certain categories of Member States, the threats and opportunities offered by the EGD and 

additional legislation. 

The literature abounds in pros and cons of the positive effects of environmental 

legislation, with special attention being paid to the new European Green Deal.  

Thus, in the Bodin and Stainforth (2019) paper, which analyses the progress made by 

EGD, the areas regarding:Waste management, Energy efficiency and Clean industrial 

technologies and processes are positively covered. However, according to these authors, many 

other areas are still extremely poorly covered by EGD such as: EU protected species and 

habitats, Water abstraction and its pressures on surface and groundwater, Sustainable use of 

the seas,Population exposure to environmental noise and impacts on human health, 

Preservation of quiet areas and Pollution pressures on water and links to human health. At the 

same time, Bodin and Stainforth (2019) mention that Green Deal lacks clear or adequate 

proposals for areas like: Common species, Ecosystem condition and services, Water 

ecosystems and wetlands, State of marine ecosystems and biodiversity,Pressures and impacts 

on marine ecosystems, Soil condition, Air pollution and impacts on ecosystems, Chemical 

pollution and impacts on ecosystems, Climate change and impacts on ecosystems, Waste 

generation, Pollutant emissions from industry, Emissions of chemicals, Concentrations of air 

pollutants, Chemical pollution and risks to human health and well-being, Climate change risks 

to society and Climate change adaptation strategies and plans. 

The same vision - that EGD is not efficient enough - has Buth (2020) which states that 

EU and international laws and mechanisms (e.g. EU Investor Dispute Treaty, investor-state 

dispute-settlement mechanisms, World Trade Organization’s dispute-settlement mechanism 

etc.) allow companies to sue the states whenever their activity and profit are threatened by the 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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states, implicitly regarding to the ever-increasing environmental requirements. This is the case 

of German fossil-fuel companies in Netherlands, Roşia Montană Gold Corporation in 

Romania etc. Buth (2020) also sees the corruption problem of implementing European Green 

Deal (including through European Investment Bank(EIB)) and considers that the digital 

transformation and energy efficiency plans as not enough to save the  EU environment and 

ensure the economic growth needed to get out of the crisis. 

 

4. Results and commentaries 

In the European Commission (14.1.2020), the European Green Deal Investment Plan 

(EGDIP) and Sustainable Europe Investment Plan (SEIP) aim at reaching the EGD and 

energy targets for 2030 are: at least 40% cuts in greenhouse gas emissions (from 1990 levels); 

at least 32.5% improvement in energy efficiency and at least 32% share for renewable energy. 

More exactly the European Green Deal Investment Plan (shown schematically in Figure 2) 

aims: - at mobilising through the EU budget sustainable investments of at least EUR 1 trillion, 

- creating a framework for private investors and the public sector, identifying more clearly the 

investment needs for sustainable investments, and - providing tailored support to promoters of 

project and public administrations in proper conduct of sustainable projects. SEIP will cover 

the Just Transition Mechanism funds (EUR 143 billion over 10 years or EUR 100 billion over 

the period 2021-2027) for the transition to climate projects for the most affected regions.  

 

Figure 2: European Green Deal Investment Plan 

 
Source: European Commission (14.1.2020), pp.2. 

 

Along with JTM, the ETS Modernisation Fund of European Union will add EUR 14 

billion for the period 2021-2030 for the low-carbon investments in ten Member States: 

Romania, Bulgaria, Estonia, Latvia, Czech Republic, Hungary, Lithuania, Slovakia, Croatia, 

and Poland). 

Along with Just Transition Mechanism, a series of institution could be transform to take 

the heat of transition to climate change including European Investment Bank (EIB) 

(Markowitz, 2020). In the document of European Commission (14.1.2020), the EIB is 

conceived to be “Union’s climate bank” and to reach 50% of its operations for climate 

projects by the year 2025. In the period 2018-2019 almost 30% of its operations weredesign 

for sustaining investment in climate changes mitigation.  
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For the next decade, given that along with the EIB there should be involved in 

supporting the EGD other international and national banks, it should be noted that Romania, 

as well as other countries from Central and Eastern Europe, could consider the opportunity to 

establish a state or private bank (or mixed, public-private) for financing environmental 

projects. 

The environmental legislation and European Climate Law (ECL) designs by 2050 

emissions reductions of around 60% by adjusting the policies which concern especially fields 

like industry, agriculture, forestry, energy, waste sector, buildings and transport. What brings 

new in European Climate Law is that European Commission wishes to establish a long-term 

legislation in achieving climate neutrality by 2050 in the European Union, having a legal 

environmental target to bind the Member States.The ECL expresses the EU's desire to reduce 

greenhouse gas emissions and in particular CO2 emissions, but its emissions and temperature 

targets seem far exceeded by reality, and it is hard to believe that only legislation itself can 

correct these shortcomings. The carbon budget approach, more exactly a target of the 

consumption in billion tonnes of carbon dioxide that must be regarded by the earth 

population, it is outdate by the fact that CO2 emissions,generation over generation, can only 

be eliminated in time (probably as long as one or two generations, about 40 years – as much 

as it took them to deposit and act harmful in the atmosphere).  

Positive and especially negative feedbacks must also be taken into account, which can 

quickly turn into phenomena that once again trigger global warming, which will gradually or 

suddenly will affect life on earth and human, animal and ecosystemsbehaviour. The economic 

impact of climate change is even harder to imagine the agriculture, the infrastructure, the 

industry the public services (e.g. education and health systems) will no longer look the same 

as today.  

ECL can only lead to the decarbonisation of Europe in the medium and long term, but 

does Europe and the world still have a medium and long term?! COVID-19 has shown that 

this term is getting closer and closer in the future. In this respect, the implications of the 

legislation must come with concrete and immediate measures, strong at EuropeanUnion 

leveland extremely strong at national level. 

If Western countries have some technological, economic, environmental and 

educational advancement in adapting to climate change, Central and Eastern European 

countries face immediate challenges and high decarbonisation costs. For Central and Eastern 

European countries, compliance with EGD and additional legislation can come with 

extremely high co-financing costs and it is debatable whether they have the capacity and 

institutional infrastructure to cope with such a financial and logistical challenge. For example, 

Romania receives hundreds of millions of euros to close the mines in the Jiu Valley, Turceni, 

Petrila, Certej, Rovinari, Uricani but also industrial capacities in Galaţi, Mureş, Parhova, etc. 

Romania’s authorities are able to co-finance these projects? Romania’s authorities are able to 

absorb the labour force made redundant following the transition to the green economy (over 

30 thousand people, at least for Romania)? Are the central and/or local authorities and 

companies able to reorient production and create tourism or other economical areas in order to 

maintain a sufficient economic level for a decent living of those inhabitants? - Questions that 

will be real challenges for central and local authorities, companies and the population. 
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5. Conclusions 

 

European Green Deal and European Climate Law as well as additional legislation have 

shown that the European Union is capable of making legislative adjustment efforts to the new 

realities of the world. Unfortunately, the timetable of public health and climate change does 

not seem to wait the legislative timetable of the European Union, with increasing emphasis on 

today solutions as urgent and profound as possible. This green agenda will place less and less 

emphasis on the economic performance and nominal convergence criteria of the Member 

States at EU level and more on the ability to adjust to this agenda. In this respect, the correct 

budgeting of this environmental agenda will prove to be the huge challenge for the EU for this 

decade (2020-2030). In this sense, all the countries of the Siret-Prut-Nistru Euroregion can 

come up with their own agenda that fits in the European agenda and aligns "from flight", from 

now on, to the EU environmental legislation. 

The challenge is huge, especially for the countries of Central and Eastern Europe, 

because the money of the European Green Deal project must be absorbed through green 

programs, green projects, to support private initiative, to make professional reconversion for 

such an economy, more exactly to "plant" history instead of the classical industrial history (on 

coal) of dozens of localities. Therefore, it is imperative to attract specialists who know and are 

able to develop projects of such magnitude in order to attract these European funds and not to 

impoverish even worse the classic industrial areas of EU Central and Eastern European 

countries. 
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CONSIDERATIONS ON THE DEVELOPMENT OF ONLINE 

METHODS OF ASSESSING THE QUALITY OF SERVICES  

USING TRIANGLE FUZZY NUMBERS WITH  

VARIABLE ASSOCIATED INDICATORS 

 

CONSIDERAȚII PRIVIND DEZVOLTAREA  METODELOR  DE EVALUARE 

ONLINE A CALITĂȚII SERVICIILOR FOLOSIND NUMERE FUZZY 

TRIUNGHIULARE CU INDICATORI ASOCIAȚI VARIABILI 

 

Ciprian Ionel ALECU2 

 

 

Abstract 

The quality analysis of the services in the multitude of its complexity can be seen as an expression of the 

evolution of the quality management. 

From our point of view the nuanced character of the quality assessment process is limited by the 

variability in the quality features between a reference level and a performance level. We refer to the reference 

level of service quality as those minimum quality standards regulated by specific rules.  

The link between the need for nuancing in the assessment process and the degree of perishability of the 

quality features is straightforward. We believe that this relationship is defined both in terms of technical aspects 

(in conjunction with the technological development, the value of the indicators that regulate the minimum level 

of rights in a state of law, the new international commitments undertaken etc.) and morally speaking (in the 

direct correlation with the assimilation of new principles that define the human development, with the gradual 

change of the perception of beneficiaries and the increasing of the beneficiaries expectations, etc.).  

Given the major debates on the concept of quality of services (from the nature of the quality as the 

perception of comfort or discomfort to the shape of the model of the central indicator used single or aggregate – 

an expression of many technical or psychosocial features), the fuzzy numbers meet the need for a complex 

assessment, leading to a homogenization of the knowledge and an increase of the comparability degree over 

time. 

Key words: services quality, nuancing in the assessment process, triangular fuzzy numbers,  

JEL:M11, L15, D20 

 

1. Introducere 

În cadrul proceselor de asigurare a  managementului calității, pe parcursul mai multor 

decenii, au fost dezvoltate diferite   metode si tehnici de analiză și evaluare a calității 

serviciilor. Ele integrează treptat o multitudine de instrumente statistice de evaluare si analiză 

a variabilelor cantitative si calitative.   

Considerăm ca aceste instrumente au nevoie de noi îmbogățiri  interdisciplinare, unele 

prin tehnici fuzzy menite sa asigure un grad mai mare de comparabilitate, transferabilitate  si 

integrabilitate. 

Atunci când ne referim la analiza online a  calității se impune să punctăm dimensiunile 

practice  care  definesc serviciile  și să evidențiem astfel provocările la care trebuie să 

răspundă un potențial model de evaluare:   

Intangibilitatea: multe servicii sunt imateriale, ele nu pot fi gustate, palpate sau auzite 

înainte de a fi "consumate",  acest aspect limitând foarte mult panelul de metode ce pot fi 

utilizate în evaluare; 

 
2 Cercet.șt. III, dr, I.C.E.S. ”Gz. Zane”, Academia Reamână, Filiala Iași, email : aiciprian@yahoo.com 



Considerations on the development of online methods of assessing the quality of services using triangle fuzzy  
 

20 

Inseparabilitatea consumului şi producției:  impune respectarea a două elemente în 

cadrul procesului de evaluare, pe de o parte ca sa se analizeze ambele  puncte de  vedere, al 

prestatorului, respectiv  consumatorul privind  normele de calitate, iar pe de alta parte dacă se 

cunosc criteriile minime de calitate anticipate pentru servici; 

Perisabilitatea/nestocabilitatea: sub acest aspect, modelele bazate pe variabile 

cantitative   de analiză a caracteristicilor de calitate ale produselor au un grad limitat de 

utilizare; 

Interacțiunea puternică client-prestator: aceasta relație/legătura conduce la numeroase 

erori sistematice de evaluare a  persoanelor chestionate, precum și mai ales la o slaba 

înțelegere  nivelului de referință privind calitatea serviciului oferit; 

Variabilitatea– este strâns legată de eterogenitatea beneficiarului dar și de cea a 

prestatorului, fiind foarte dificil de stabilit o standardizare; Devine o provocare conceptuala si 

practică obținerea de informații cu grad de comparabilitate acceptabil fără un sistem clar de 

standardizare  si metode de chestionare adecvate. 

Una din metodele de analiză a caracteristicilor de  calitate  des folosite are la bază 

funcția de pierdere a calității dezvoltată de Taguchi. Se  consideră că în cazul în care 

caracteristicile de calitate se abat de la ținta optimă, costurile exprimate în unități monetare 

cresc pătratic (quadratic).  

Pornind de la reprezentarea  grafică a funcției,  aceasta poate fi ușor transformată într-

o reprezentare fuzzy clopot, ușor de estimat  printr-un numar fuzzy triunghiular. Apare ca o 

imagine în oglindă față de definirea originală. Interpretarea este similară, numai ca funcțiile 

de apartenență pe cele două aripi distincte reprezintă diminuări  de calitate, abateri de la 

valoarea ideală pentru care ia valoarea 1.  

 

Fig. 1. Reprezentare nuanțată a funcției Taguchi de pierdere a calității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin asocierea unui număr fuzzy unei caracteristici de calitate ca variabilă ordinale  

sau a  de tip interval care să cuprindă şi alte elemente complementare cercetării, consideram 

    USL 
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ca se poate realiza definirea si  caracterizarea  unei imagini mult mai complexe şi cu un grad 

ridicat de comparabilitate.. 

Utilizarea unor indicatori sintetici fixi asociati numerelor fuzzy în procesele de analiză 

online a calității serviciilor  folosind  principiul speranței matematice a valorilor  estimate 

devine insuficienta pentru a acoperi spectrul larg a situațiilor în managementul calității.  

Propunerea este de a dezvolta un indicator sintetic variabil care sa exprime natura 

strategiei de gestionare  a calității serviciilor estimata in forma nuanțata (prin numere fuzzy 

triunghiulare). 

 

2. Numere  fuzzy triunghiulare elementare 

 cu  indicatori asociați variabili 

Conform dezvoltărilor teoretice existente, un număr fuzzy  triunghiular (NFTr ) 

elementar poate fi reprezentat în diferite forme, pornind de la definiția data  lui Zadeh  și până 

la dezvoltările teoretice si practice utilizate  in ultimele decenii, (dintre care  utile demersului 

nostru  amintim Gherasim , Tofan , Maturo, Jachobsen, Xiang).  

Raportat la modul de utilizarea a  numerelor fuzzy dreptunghiulare,  indicatorul 

asociat variabil (Alecu, 2012, 2019) a fost definit sintetic sub următoarea formă: 

 +−=−+= MmmMmA aaaaaG )1()()( , 

 unde: ]1;0[  reprezintă coeficientul  de absorbție de a incertitudinii in managementul 

deciziei. 

Un mod simplificat definim  un număr fuzzy triunghiular cu centru de greutate variabil 

A  de este un număr fuzzy  A=(As, Am, Ad)NFTr  definit ca  o mulţime  fuzzy  pe R, 

având funcţia de apartenenţă  A:R→[0,1], cu următoarea formă :  

  unde ,  

căruia i s-a asociat un indicator de preferinţă RG  , unde  ca expresie a 

modului de gestiune/absorbţie a incertitudinii endogene manifestate  în cadrul procesului 

decizional.  

Centrul de greutate variabil asociat unui număr fuzzy G este mărimea reală RG , 

care se obţine prin următoarea relaţie (Alecu, 2019): 

 
 

Grafic, un număr fuzzy triunghiular cu centrul de greutate asociat variabil este 

reprezentat în figura următoare, unde se poate observa  modul in care incertitudinea si 

gestionarea ei poate fi  surprinsa prin variabilitatea  indicatorului asociat:. 



Considerations on the development of online methods of assessing the quality of services using triangle fuzzy  
 

22 

 

Figura 2  Număr fuzzy triunghiular cu centrul de greutate asociat variabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a putea opera cu aceste numere fuzzy triunghiulare au fost definiți numeroși 

indicatori simpli sau sintetici. Dintre indicatorii simpli reamintim: 

nucleul (care coincide cu Am )      

suportul       

lungimea suportului      

mijlocul nucleului      

mijlocul suportului       

aria la stânga       

aria la dreapta        

aria totala       

semnul        

semnul centrului de greutate variabil  

 

  

Foarte important de subliniat este faptul că valoarea lui  nu influențează funcția de 

apartenență a numărului fuzzy ci doar ia în calcul  afinitatea/înclinația subiectului decizional  

faţă de incertitudinea, anxietatea manifestată în cadrul  unui proces  de analiză specific 

asumat, în cazul nostru calitatea așteptată,  respectiv calitatea recepționată unui serviciu. 

Prin utilizarea acestui indicator de absorbie/gestionare a imprecizie se va realiza  un 

grad ridicat de comparabilitate în timp și spațiu, aspect ce poate fi dezvoltat inclusiv prin 

definirea  unui  reper transversal în domeniul analizat.  
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Analizând modul în care poate evolua centrul de greutate asociat, raportat la procesul 

de evaluare a  calității unui serviciu/ produs,  putem identifica 3 situații posibile: 

- o atitudine de evaluare a calității prudentă/negativă  în care indicatorul asociat  G→0 

se deplasează spre stânga, pe segmentul ; 

- o atitudine de evaluare a calității încurajatoare/pozitivă,  în care indicatorul asociat   

G→1 se deplasează spre dreapta, pe aripa  

- o atitudine egala, care poate fi de ambivalență, atitudine lipsita de reacție, sau sa fie o 

situație complexă de gestiune focalizată pe utilizarea  valorilor sperate a se realiza.  In cazul în 

care nu se pot identifica politici sau strategii de gestionare  a calității serviciului ne aflăm într-

o stare de intangibilitate/ambiguitate în care centru variabil va fi centrul de greutate. 

 

3. Operații  elementare cu numere fuzzy triunghiulare elementare 

folosind indicatori asociați variabili 

Fie numere fuzzy  triunghiulare   cu centre de greutate variabile: 

 ,  si   NFTr , unde 

 cele două nivele asumate de absorbție a incertitudinii, respectiv centrele de 

greutatea specifice  cu  ,  si      

Propunem următoarele operații elementare:  

1. Adunarea :    

. 

1*. Înmulţirea cu un scalar Rt : ste un număr fuzzy triunghiular   

NFTr de forma: 

  

2. Înmulţirea  :  

  

 
3. Scaderea:  

 .  
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4. Împărțirea  :  

. 

Foarte important în operarea cu numere fuzzy este definirea unui criteriu de ordonare. 

Astfel. ordonarea numerelor fuzzy triunghiulare cu centre de greutate variabile se realizează 

pe baza mai multor reguli succesive:  

- criteriul centrelor de greutate:  

 

În situaţia în care centrele de greutate nu realizează o departajare clara a celor două 

numere fuzzy triunghiulare se trece la următorul criteriu: 

- criteriul mijloacelor nucleelor :  

Dacă centrele de greutate şi mijloacele nucleelor a două numere fuzzy triunghiulare e 

sunt egale atunci departajarea se va realiza în funcţie de:   

- criteriul lungimilor cu semn a suporturilor (nucleelor): 

 
 

 

4. Reprezentarea scalelor de evaluare online  

în procesul de analiză a calității serviciilor 

Utilizarea numerelor nuanțate elementare presupune  construirea unei noi matematici 

bazate pe clase de numere fuzzy triunghiulare, trapezoidale, clopot , hexagonale echidistante 

etc., cu reprezentări complexe și cu operații specifice3.  

Una din cele mai  folosite reprezentări a evaluărilor calitative de tip Likert, punctele de 

vedere privind calitatea pot analizate prin folosirea unei scale formate din cinci grade de 

comparabilitate: foarte bun, bun, mediu,  slab si  foarte slab. Propunem aici doar o posibila 

transformare a acestor puncte de vedere folosind numere nuanțate triunghiulare ( care similar 

poate fi extinsă la celelalte clase de numere nuanțate):  

 

Tabelul 1 Reprezentare nuanțată prin numere fuzzy triunghiulare  elementare cu indicatori 

asociati  a scalei Likert cu 5 itemi 

Item scala Likert 

pentru calitate 

 Reprezentare 

nuanțată prin numere 

fuzzy triunghiulare 

elementare 

Centrul 

de 

greutate 

fix  

Valori 

ale lui  

 

Centrul 

de 

greutate 

variabil  

Foarte mic VL [ 0.00,   0.00,   3.00] 0.75 0.16645 1.250 

 
3 Ovidiu Gherasim., (2004),Matematica incertitudinii, Editura Performantica, Iaşi 
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Mic L [ 0.00,   3.00    5.00] 2.75 0.3 3.250 

Moderat M [ 3.00,   5.00,   7.00] 5.00 0.25 5.500 

Mare G [ 5.00,   7.00,   9.00] 7.00 0.25 7.500 

Foarte mare VG [ 7.00,   8.00,  10.00] 8.25 0.5 8.250 

 

Adesea sunt propuse scale de itemi multipli formate din 7  sau 11 elemente în 

dezvoltările  nuanțate. In practică, pentru mulțimile fuzzy se folosesc în mod uzual scale de 11 

elemente, mai ales dacă sunt implicați in modelul de evaluare și operatori logici4.  

In condițiile în care se schimbă anumiți parametri de evaluare, anumite metode sau 

tehnici, grupurile de experți, sau modul de reprezentare O modificare a modului de evaluare 

nuanțată prin numere fuzzy triunghiulare.  

 

Tabelul 2 Reprezentare nuanțată prin numere fuzzy triunghiulare  elementare a scalei 

Likert 

Item scala  

Likert 

 Reprezentare 

nuanțată prin numere 

fuzzy triunghiulare 

elementare 

Centrul 

de 

greutate 

fix  

Foarte mic VL [ 0.00,   1.00,   3.00] 1.25 

Mic L [ 0.00,   4.00    5.00] 3.25 

Moderat M [ 3.00,   6.00,   7.00] 5.5 

Mare G [ 5.00,   8.00,   9.00] 7.5 

Foarte mare VG [ 7.00,   8.00,  10.00] 8.25 

 

Observa, ca daca calcula diferențele dintre reprezentările de numere fuzzy se obțin 

abateri foarte mari. Schimbarea de reprezentare  poate conduce la o discontinuitate in 

comparabilitatea in timp atat din punct de vedere  numeric, cat si din punct de vedere 

categoriala sau calitativ. 

Asociind un coeficient    de gestionare a noilor metode, se pot menține limitele 

reprezentărilor nuanțate  cu respectarea conservării centrului de greutate. Astfel , observăm că 

centrul de greutate variabil din tabelul 1 este identic cu centrul de greutate fix din tabelul 2, 

indiferent de reprezentarea nuanțată a scalei Likert.  

Observăm astfel că prin utilizarea acestui indicator variabil se poate realiza un grad de 

comparabilitate ridicat în timp și spațiu, sau domeniu de activitate.  

 

5. Utilizarea evaluărilor nuanțate triunghiulare în dezvoltarea  

modelelor de evaluare a  calității 

Procesul de analiză  a calității online a serviciilor prin modele  bazate pe gap-ri 

folosind evaluări nuanțate triunghiulare   constă în parcurgerea următoarelor etape principale.  

 
4  Antonio Maturo., (2009).. Alternative Fuzzy Operations and Social Sciences., in International Journal of 

Intelligent Systems,. Vol.24, p 1234-1264 
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Pasul 1. Identificarea cerințelor privind calitatea serviciului 

Pasul 2 Identificarea caracteristicilor  nuanţate a calității  

Pasul 3. Colectarea datelor pe baza de sondaj 

În scopul colectării datelor, se aplica două  chestionare online, pentru interogarea 

așteptărilor și a percepțiilor   clienților.   

Vom avea astfel două categorii de rezultate referitor la calitate:  

- “Așteptările clientului ”evaluate prin primul chestionar 

- “Percepțiile clientului” analizate prin cel de al doilea chestionar 

In urma sintetizării răspunsurilor se vor obține două matrici  de evaluare a  calității, 

descrise în tabelele 3 și 4 : 

 

Tabelul 3. Matricea de calitate a așteptărilor pentru categoria k 

Subiect  

Caracteristica de calitate 

S1 S2………. Sn 

C1 [A]11 [A]12 [A]1n 

C2 [A]21 [A]22 [A]2n 

. 

. 

 

. 

. 

 

. 

. 

 

. 

. 

 

Cm [A]m1 [A]m2 [A]mn 

 

Tabelul  4. Matricea de calitate a percepțiilor pentru categoria k  

Subiect  

Caracteristica  

de calitate  

S1 S2………. Sn 

C1 [P]11 [P]12 [P]1n 

C2 [P]21 [P]22 [P]2n 

. 

. 

 

. 

. 

 

. 

. 

 

. 

. 

 

Cm [P]m1 [P]m2 [P]mn 

 

De asemenea se pot defini coeficienți de importanta pentru fiecare caracteristică 

analizată și fiecare reprezentare fuzzy triunghiulară, obținând o matrice a  coeficienților de 

importanta, descrisă în tabelul 5.  

Pasul 5. Determinarea indicatorilor de calitate 

a) determinarea calității serviciului pentru fiecare dimensiune 

b) calculul calității generale (neponderate) a serviciului 
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Tabelul  5 Matricea coeficientilor de importanță /ponderare 

Subiect  

Caracteristica 

 de calitate  

S1 S2………. Sn 

C1 11 12 1n 

C2 21 22 2n 

. 

. 

 

. 

. 

 

. 

. 

 

. 

. 

 

Cm m1 m2 mn 

 

Pasul 4. Prezentarea si interpretarea rezultatelor 

Analiza și interpretarea  rezultatului  final al indicatorului de “calitate” exprimat ca 

diferență între percepții și așteptări –se va realiza după următoarele reguli: 

- valorile pozitive arata o calitate mai buna decât cea așteptata; 

- valorile negative indica o calitate slaba; 

- valoarea zero, sau semnificativ spre zero,  reprezintă un nivel satisfăcător al calității. 

Pentru asigurarea unei comparabilități ridicate se pot defini rapoarte nuanțate 

triunghiulare  care sa permită identificarea unor diferite grade de satisfacere a calității ca 

raport între așteptări si percepții. Fundamentarea  lor se va realiza pornind de la experiența 

experților corelat cu obiective strategice pe termen lung din managementul calității. 

 

6. Concluzii 

Dintre principalele puncte de vedere care stau la baza argumentării importanței 

dezvoltării unui centru greutate variabil asociat numerelor fuzzy  se pot enumera: se utilizează 

informații estimate pentru evenimente incerte insuficient studiate statistic anterior(posibilităţi 

si nu evenimente probabile);surprinde anumite tendințe ale mediului (creștere, regres etc); 

surprinde potențialele entropii informaționale generate de erori de evaluare interne ale 

sistemului; surprinde afinitatea sau aversiunea spre risc a celui ce face evaluarea sau 

estimarea; surprinde mecanismele subiective de absorbție ale incertitudinii utilizate în 

managementul organizației etc 

Centrul de greutate variabil asociat numerelor fuzzy devine un construct  important de 

absorbție a gradului de eterogenitate a serviciilor și a nuanțării informației în metodele de 

management a calității.  

Provocarea este de a obține evaluarea nuanțată pe baza unor principii specifice 

managementului calității. Operarea cu valorile nuanțate triunghiulare  este una foarte facilă5, 

și devine foarte ușor de aplicat prin utilizarea de programe specifice. Se pot calcula medii 

ponderate, se pot combina variabile ordinale cu cele de tip interval sau de tip raport, se pot 

determina  coeficienți de corelație neparametrica etc. 

Dezvoltarea instrumentelor de evaluare a calității   prin numere fuzzy triunghiulare cu 

indicatori asociați variabili  răspund  unor cerințe ale cercetării din domeniul socio-economic, 

 
5 Ciprian Ionel Alecu, Epistemic analysis of methods using elementary triangular fuzzy numbers with associated 

indicators,  Yearbook of the "Gheorghe Zane" Institute of Economic Researches, v. 20, i. 1, Iaşi, 2011, p. 5-12  
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precum:  nevoi descriptive ,  nevoi tipologice ,  nevoi privind interoperabilitatea si abordare 

interdisciplinară,  nevoi cu caracter explicativ ,  nevoi cu caracter predictiv  

Toate aceste cerințe sunt o condiție sine qua non a realizării activităților specifice de 

cercetare indiferent de domeniul investigat.  

Din aceste puncte de vedere enunțate mai sus putem spera la o creștere a gestiunii 

calității în cadrul serviciilor și atingerea unității în managementul  calității. 
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Abstract 

In the article we aim to analyze the impact of migration on the economic security of the Republic of 

Moldova. Migration has become an indispensable factor for the development of the national economy, as well as 

a tool for poverty reduction. According to estimates, about a third of the population is abroad, which transferred 

about 1.8 billion US dollars in the country in 2019, which represents 16% of GDP. Respectively, the number of 

migrants in the total population, the volume of remittances and their share in GDP, make these economic 

variables become extremely important indicators in the economic policies of the Republic of Moldova. Taking 

into account the scale and impact of migration processes, migration policy must be correlated with the program 

of the National Development Strategy of the Republic of Moldova. Migration policy measures need to be 

developed in the context of the employment strategy, with appropriate interactions with other strategies - 

educational, trade and investment. 

Keywords: migration, national security, economic security, globalization, remittances, national security 

strategy 

JEL: J10, J60, J61.  

 

1.Introducere 

Situația social-economică actuală din Republica Moldova este caracterizată de 

numeroase tendințe multidirecționale. Pe de o parte, se înregistrează o oarecare stabilizare pe 

plan macroeconomic, o creștere a investițiilor, a salariilor reale. Iar pe de altă parte, se 

remarcă o competitivitate scăzută a economiei, o diferențiere tot mai mare a veniturilor 

populației, o înrăutățire a calității serviciilor sociale, o situația precară în ramura agricolă și 

industrială, o intensificare a migrației externe a populației țării, inclusiv a personalului 

calificat.  

Problema migrației ocupă un loc important în politica economică a unei țări, întrucât 

impactul și consecințele social-economice ale acesteia au un rol determinant în evaluarea 

securității economice a statului. Unul dintre factorii care au o influență mai puțin pozitivă 

asupra situației socio-economice din țară este nu atât amploarea fluxurilor migraționale, cât 

efecte negative ale exodului forţei de muncă. 

Prin urmare, starea securității economice a statului influențată de intensificarea 

proceselor migraționale necesită o analiză științifică aprofundată. Republica Moldova a 

înregistrat în ultimii ani schimbări progresive la nivel legislativ şi instituţional în ceea ce 

priveşte gestionarea migraţiei, cu toate acestea, nu se atestă o prioritizare a amenințărilor și 

pericolelor migraţiei asupra securității naționale. Din punct de vedere al securității naționale, 

statul trebuie să monitorizeze mişcările migratorii ale populaţiei în interiorul și exteriorul țării. 

Orice mișcare migratorie de la un teritoriu la altul conține un potențial pericol la adresa 

 
6Conf. univ. prof. dr., Academia de Studii Economice din Moldova, balan_aliona@yahoo.com 
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securității. Scopul cercetării constă în identificarea unor recomandări privind 

direcţiile prioritare ale reglementării şi dezvoltării proceselor migraţionale în contextul 

asigurării şi consolidării securității economice a Republicii Moldova. 

 

2.Metode și materiale 

În cadrul cercetării, au fost utilizate metoda de analiză a literaturii din domeniul 

cercetat, metoda comparativă, abstracția științifică etc. De asemenea, s-a recurs la metoda 

inductivă, cu ajutorul căreia au fost generalizate fapte concrete, analizate, sintetizate și 

formulate concluzii asupra problemei cercetate. 

Suportul informaţional al cercetării îl reprezintă atât publicaţiile ştiinţifice la nivel 

național, cât și studiile internaționale, rapoartele elaborate de Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, datele statistice prezentate de Biroul Național de Statistică, alte 

resurse informaţionale accesibile în Internet. 

3.Rezultate obţinute şi discuţii 

Migraţia forţei de muncă a devenit un fenomen de masă în Moldova pe parcursul 

ultimelor trei decenii. Numeroase studii ale fenomenului migraţiei au demonstrat impactul 

semnificativ pe care această mișcare a forţei de muncă o produce asupra situaţiei economice şi 

sociale din ţară.  

Migraţia poate crea pericole reale sau potențiale, practic, fiecărui aspect al securităţii 

naționale. Societatea se poate confrunta cu probleme ale „exodului de inteligenţă”, 

deformarea structurii demografice, teritoriale şi social profesionale. 

Cu toate acestea, migrația aduce nu doar amenințări la adresa securității. Efectul 

pozitiv al migrației pentru țările donatoare se concretizează în resorbția suprapopulării agrare, 

afluxul remitențelor în zone defavorizate, formarea de legături economice și sociale inter-

teritoriale, difuziunea culturii urbane și rurale, acces la resurse economice externe. Un alt 

efect pozitiv este că emigraţia reduce tensiunea de pe piaţa muncii din ţările cu o rată înaltă a 

şomajului, deoarece emigrează, de obicei, persoanele ce nu şi-au găsit un loc de muncă în ţara 

lor sau nu sunt satisfăcute de locul de muncă. De asemenea, în ceea ce priveşte dimensiunea 

economică, migraţia aduce beneficii evidente imigranţilor şi familiilor acestora, una dintre 

cauzele cele mai frecvente ale producerii acestui fenomen constând în discrepanţele de 

dezvoltare economică dintre ţările lumii. 

Cât privește influenţele negative, pentru ţările donatoare, impactul migraţiei asupra 

securităţii naţionale se concretizează în pierderi reale şi potenţiale de resurse umane tinere, 

ceea ce implică, în aceste ţări, apariţia problemei îmbătrânirii populaţiei. Deoarece emigrează 

persoane active din punct de vedere economic, putem constata că din aceste ţări pleacă tocmai 

potenţialii contribuabili. De aceea, putem afirma că emigraţia conduce la distrugerea treptată a 

sistemului de asigurări sociale, inclusiv a fondului de pensii. Iar în cazul în care emigrează 

profesiile de care economia şi societatea au nevoie urgentă, atunci pierderile sunt şi mai mari, 

astfel că durabilitatea dezvoltării poate fi sensibil afectată în termeni financiari şi nu numai. 

Pierderile temporare sau chiar definitive ale populaţiei, ca rezultat al emigrării, implicit, vor 

duce la reducerea ritmului creşterii economice.  

Așadar, migraţia poate fi atât cauză a problemelor de securitate, cât şi consecinţă a lor. 

De asemenea, migraţia poate constitui un „adjuvant” al securităţii, prin beneficiile 

preponderent economice pe care le produce pentru diverşi actori [8]. 
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În Republica Moldova, migraţia reprezintă un fenomen de amploare şi de importanţă 

majoră, dat fiind faptul că o pondere semnificativă din persoanele apte de muncă sunt 

implicate în acest proces.  

Republica Moldova în ultemele decenii a devinit un „donator” de migranți, pierzând 

partea cea mai activă a populației: specialiști calificați, tineri, antreprenori, fapt ce a condus la 

agravarea problemelor social-economice. 

Totuşi, nu putem neglija cel mai mare avantaj al emigraţiei forţei de muncă – 

remitenţele. Remitenţele au un impact pozitiv asupra ţărilor de origine ale emigranţilor, prin 

efectele lor benefice directe şi indirecte asupra economiei naţionale. 

Remitenţele au devenit pentru Republica Moldova, una dintre cele mai importante şi 

stabile surse financiare. Influenţele pozitive s-au manifestat atât prin sporirea veniturilor 

gospodăriilor casnice, cât şi prin majorarea veniturilor în bugetul public de pe urma 

impozitării indirecte a mărfurilor cerute pe piaţă.  

În anul 2018, remitențele au constituit 16,1% în PIB-ul Republicii Moldova (Figura 1), 

țara noastră rămânând în continuare în topul țărilor celor mai dependente de remitențe din 

regiunea Europei și Asiei Centrale, după Republica Kârgâzstan (33,6%) și Tadjikistan (31%).  

 

 

Figura 1. Evoluția influxului de remitențe ca pondere în PIB, % 

 
 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [7] 

 

Remitențele dețin o pondere semnificativă în veniturile gospodăriilor (16,5%) plasând-

se pe locul trei după veniturile din activitatea salarială și cele din prestații sociale. Dependența 

veniturilor gospodăriilor rurale de remitențe este de 2 ori mai pronunțată față de cea a 

gospodăriilor urbane. Remitențele contribuie la reducerea sărăciei, însă favorizează 

persistența dezvoltării economice bazate pe consum, dependența gospodăriilor de aceste 

transferuri și tendința de a nu participa la piața forței de muncă. 

Numărul de cetăţeni care sunt migranţi de muncă se apropie de pragul de 1 milion de 

persoane, ce depășește un sfert din populaţia ţării. În 60% din totalul gospodăriilor din 

Republica Moldova în care există migranţi de muncă, bunăstarea materială este în principal 

formată din remitenţe. Potrivit studiului Băncii Mondiale „Migraţia şi Remitenţele”, din punct 

de vedere al ponderii remitenţelor în PIB, în 2018, Republica Moldova a ocupat locul al 
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treilea printre țările Europei și Asiei Centrale, urmată de Republica Kârgâzstan și Tadjikistan. 

Printre primele zece țări se numără: Kosovo - 15,8%, Georgia - 12,2%, Armenia - 12,1%, 

Ucraina - 11,4%, Muntenegru - 11,4%, Bosnia și Herțegovina - 11%, Albania - 9,6% [7].  

Volumul transferurilor bănești în Moldova prin intermediul băncilor în favoarea 

persoanelor fizice în anul 2018 a constituit 266,84 mil. dolari SUA, în creștere cu 5,6% față 

de 2017, fiind orientate preponderent spre consum. Se încearcă la nivel guvernamental, cu 

sprijinul organismelor internaţionale, promovarea utilizării eficiente a remitenţelor, însă 

aceste acţiuni trebuie să fie însoţite de crearea unui mediu favorabil de investiţii, caracterizat 

de stabilitate şi transparenţă. 

Migraţia a devenit un factor indispensabil pentru dezvoltarea economică a Republicii 

Moldova, precum şi un instrument de reducere a sărăciei. Numărul de migranţi în totalul 

populaţiei, volumulul de remiteri şi ponderea acestora în PIB, fac ca aceste variabile 

economice să devină indicatori extrem de importanţi în politicile economice ale Republicii 

Moldova. 

Una dintre principalele abordări metodologice în elaborarea conceptului de 

reglementare a proceselor migraționale prevede ca aceasta să se bazeze pe o analiză detaliată 

a situației social-economice pentru o perioadă de timp suficient de lungă și privită ca o funcție 

de influențare a condițiilor politice, economice și sociale. 

Nivelul securității economice se reflectă în sistemul de garanții sociale oferite de către 

stat. Șomajul, precum și nivelul scăzut al salariului nu corespund costului vieții, de aici și 

fluxul populației.  Securitatea economică a cetățenilor este o condiție necesară pentru 

asigurarea securității economice a țării (un nivel ridicat al sărăciei nu poate caracteriza statul 

ca fiind unul prosper). 

În acest sens, securitatea economică ca componentă importantă a securității naționale 

reprezintă acea stare a economiei şi a instituţiilor guvernamentale, în care este garantată 

protecţia intereselor naţionale și dezvoltarea economică și socială a ţării [1]. O modalitate 

strategică de asigurare a securității economice este creșterea competitivității economiei 

naționale. 

Practica mondială arată că fiecare stat trebuie să elaboreze și să implementeze o astfel 

de politică pentru cetățenii săi care să asigure securitatea națională, creșterea economică și 

integritatea teritorială. Migraţia forţei de muncă în contextul securității economice este una 

dintre cele mai actuale probleme ale politicii de stat în majoritatea ţărilor lumii, explicațiile 

fiind diferite, de la excedentul de migranţi, până la necesitatea soluționării dezechilibrului 

demografic prin intermediul fluxurilor migraţionale. Orice stat trebuie să fie preocupat de 

modul în care procesele migraționale afectează securitatea națională, interesele indivizilor, ale 

societății și statului în ansamblu, legitimitatea de drepturi și libertăți ale omului. Despre 

migrație s-au spus multe, însă pârghiile necesare care să reglementeze acest proces sunt 

insuficiente, în același timp fluxul cetățenilor în vârsta aptă de muncă crește în fiecare an.  

Cât privește migrația internă în R. Moldova, caracterizată prin migrația locuitorilor din 

mediul rural către orașe, acționează simultan și ca cauză și ca efect a dezechilibrului pe piața 

muncii. Mișcările migratorii sunt direcționate către orașele mari din țară, celelalte regiuni 

pierzând în mod constant populația. Pe parcursul anului 2019 şi-au schimbat domiciliul în 

interiorul țării 39 mii persoane. Fluxurile migratorii din mediul rural spre cel urban deţin cea 

mai mare pondere în structura migrației interne. 
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Stabilizarea migrației interne și externe este posibilă numai dacă va fi asigurată o 

creștere economică durabilă și crearea locurilor de muncă. Fluxul de cetățeni apți de muncă 

din R.Moldova este o amenințare directă la adresa securității naționale. În lipsa unei legislații 

adecvate, inclusiv în asigurarea unei securități elementare a muncitorilor migranți, acest 

proces va fi însoțit de multiple probleme. 

Republica Moldova furnizează forţă de muncă statelor membre ale CSI și 

Uniunii Europene. Îmbunătăţirea nivelului de trai este motivul esenţial care îi determină pe 

marea majoritate a cetăţenilor să plece la muncă peste hotare. Republica Moldova fiind o ţară 

mică, resimte orice fluctuaţie de persoane; o treime din populaţia activă din punct de vedere 

economic este implicată în procesul de emigrare şi aceasta are un impact negativ asupra 

proceselor demografice, socio-economice de lungă durată, deşi cota migranţilor moldoveni nu 

este una semnificativă pentru ţările-gazde.  

Cetățenii moldoveni migrează în țările mai bogate nu doar în căutarea unui loc de 

muncă. Dacă în anii 90 cetățenii căutau peste hotare un salariu bun, atunci în prezent oamenii 

pleacă din țară pentru că vor să trăiască în țări cu democrație avansată, cu economie stabilă, 

unde ar putea să le asigure un viitor copiilor lor. 

Potrivit estimărilor Asociației sociologilor și demografilor din R. Moldova către anul 

2050 populația Republicii Moldova s-ar putea micșora până la 1,5 milioane de oameni, din 

cauza migrației și a sporului natural negative [6]. În acest context autoritățile trebuie să 

continue reformele nu doar în domeniul economic, dar și în cel al sănătății și educației. Iar 

atâta timp cât acestea nu produc efecte palpabile, migrația nu va putea fi oprită. 

Conform Biroului Național de Statistică, numărul populaţiei cu reședința obișnuită 

(populație rezidentă) a Republicii Moldova în 2019 a constituit 2 681,7 mii persoane, în 

scădere cu 48,7 mii persoane (1,8%) faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018 [2]. Această 

scădere a fost cauzată, în special, de sporul migratoriu negativ al populaţiei. Ponderea cea mai 

însemnată printre cei plecaţi peste hotare o deţin persoanele cu vârsta cuprinsă între 25-34 ani 

(cca 30%) şi 35-44 ani (25%), care reprezintă cel mai valoros contingent în aspecte socio-

demografice şi economice.  Factorii migrației externe includ salariile mici, ratele înalte ale 

șomajului, în special în rândul tinerilor, sărăcia, stratificarea socială care apare sub forma 

polarizării bogaților și săracilor și cererea în creștere pentru lucrători străini ilegali care 

lucrează în străinătate fără asigurare socială, în condiții periculoase pentru viață și nocive 

pentru sănătate. 

Așadar, factorul determinat al migrației forței de muncă din Republica Moldova este 

cel economic, care cumulează o serie de factori „de împingere”, precum nivelul de salarizare, 

care rămâne a fi printre cele mai joase dintre țările Regiunii ECE și față de media UE. Printre 

alți factori „de împingere” ai migrației în scop de muncă se enumeră asimetria pieței muncii 

ce rezultă în oportunități economice reduse pentru ocupare în mediul rural, precum și 

condițiile de trai și calitatea locuirii în localitățile rurale. Ca factori „de atragere”, ce 

motivează moldovenii să migreze, vizează, în primul rând, veniturile mai mari în țara de 

destinație, standardele de trai mai bune, oportunitățile mai bune pentru dezvoltarea personală, 

succesele obținute de către migranți în afara țării, precum și existența rețelelor sociale în țările 

de destinație. De asemenea, pot fi considerați factori de „atragere”, inclusiv facilitățile pe care 

unele state le adoptă în vederea atragerii forței de muncă străină pentru a acoperi deficitul 

existent pe piața muncii [6]. 
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Migrația forței de muncă a devenit un indicator elocvent atât a situației economice a 

țării, cât și a securității sociale a cetățenilor. Cauzele fluxului mare a populației se află și în 

problemele sistemice din administrația publică. Într-o mare măsură aceasta se datorează 

corupției, nivelul înalt al căreia, în cele din urmă, duce la degradarea economiei. Declinul 

activității economice, ca urmare a reducerii cererii solvabile, s-a reflectat asupra activizării 

proceselor migraționiste. 

Asigurarea securității economice este cea mai importantă condiție pentru creșterea 

economică durabilă, depășirea problemelor și dificultăților perioadei de tranziție. În acest 

contex un rol important le revine politicilor monetar-creditare, bugetar-fiscale, valutare, 

politicii economice externe, investiționale, sociale și migraționale, menite să limiteze nivelul 

de creștere a prețurilor, reducerea șomajului, consolidarea monedei naționale, crearea unui 

mediu macroeconomic necesar creșterii producției și echilibrării balanței de plăți.  

Asigurarea securităţii economice este posibilă prin elaborarea unor politici eficiente, 

inclusiv a politicii migraţioniste, realizarea lor bazându-se pe consolidarea socială, susţinerea 

obiectivelor şi acţiunilor guvernamentale de către societate, întrucât securitatea națională nu 

poate exista izolat, ea fiind interdependentă cu viaţa individului, societăţii şi a statului. 

Gestionarea eficientă a proceselor migratorii este în primul rând relevant din 

perspectiva asigurării securității naționale. Politica națională în domeniul migrației trebuie să 

reprezinte o parte integrantă a strategiei interne și externe de dezvoltare social-economică a 

statului. Prin urmare, sarcina statului este de a crea mecanisme care să reducă efectele 

negative ale migrației.  

În scopul asigurării plenitudinii și veridicității atât a condițiilor social-demografice ale 

populației, cât și a proceselor socio-economice, este necesară crearea unui sistem automatizat 

personificat de evidență a populației, a actelor de stare civilă și migrație a populației. 

Concluzionând asupra problemelor analizate, putem menţiona că migraţia are un 

impact diferit asupra securităţii statelor. Dacă influenţa proceselor migraţioniste asupra 

ţărilor-gazdă are, în general, un impact pozitiv, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre ţările 

de origine ale migranţilor. În special, aceasta se referă la Republica Moldova, unde sunt 

semnalate (cu excepţia remitenţelor) efecte negative asupra vieţii social-economice. La 

acestea se referă agravarea problemelor de ordin demografic, impactul negativ asupra 

dezvoltării economice (lipsa cadrelor calificate de specialişti), „exodul creierilor” şi lipsa de 

perspectivă a multor tineri, influenţa nefastă a lipsei părinţilor plecaţi peste hotare asupra 

copiilor etc. În ansamblu, toate aceste fenomene au un impact negativ şi asupra securităţii 

naţionale [3]. 

În vederea reglementării proceselor migratorii este necesară o politică a statului care să 

țină cont de particularitățile dezvoltării regionale a R. Moldova, de situația demografică și 

corelată cu obiectivele dezvoltării social-economice a țării. Acesta ar trebui să includă, pe de 

o parte, mecanisme de lucru cu migranții care muncesc în afara țării, iar pe de altă parte, 

mecanisme de creare a unor condiții favorabile unei vieți normale în țara lor. În acest sens, 

trebuie elaborate mecanisme, precum: 

• stimularea activităților individuale prin crearea condițiilor pentru organizarea 

întreprinderilor mici; 

• atragerea specialiștilor în zonele de scurgere a personalului calificat, bazat pe acordarea 

diferitor stimulente (ex.: acordarea de locuințe, terenuri etc.); 



Aliona BALAN 
 

35 

• gestionarea și reglementarea migrației interne și externe în scopul realizării unei  politici 

echilibrate de ocupare a populației; 

• încurajarea atragerii fondurilor migranților în diferite proiecte de dezvoltare la nivel local; 

• elaborarea unui program de dezvoltare a teritoriilor, care să permite restabilirea și 

îmbunătățirea infrastructurii tuturor regiunilor țării; 

• îmbunătățirea sistemului de instruire în școlile profesionale; 

• reformarea învățământului superior, care, în primul rând ar prevedea solicitările pieței 

muncii, lucru care ar necesita implicarea specialiștilor în marketing; 

• perfecționarea legislației migraționale, în vederea elaborării unui mecanism complex de 

reglementare a proceselor migraționiste, definirea unei instituții funcționale de autorizare și 

control a activității organizațiilor intermediare; 

• instruirea migranților în organizarea unei afaceri, care, la întoarcere, încearcă să-și creeze 

propria afacere; 

• popularizarea experienței pozitive a investițiilor efectuare de migranții reveniți; 

• oferirea de informații detaliate și consultări cu privire la problemele cu care se confruntă 

lucrătorii migranți peste hotare; 

• negocierea acordurilor bilaterale cu principalele țări recipiente de migranți; 

• prestarea unui set de servicii destinate migranților, inclusiv informarea privind procedurile 

de migrare, oportunitățile de angajare peste hotare, reprezentarea și promovarea intereselor 

acestora în țările de recepție prin intermediul reprezentanților din cadrul ambasadelor și 

consulatelor etc. 

 

4.Concluzii 

Migrația în masă a populaţiei Republicii Moldova în căutarea unui loc de muncă 

reprezintă o anumită ameninţare pentru asigurarea securităţii economice a ţării. Fenomenul 

migraţionist contribuie la deformarea structurii populaţiei şi a pieţei forţei de muncă, sporirea 

cheltuielilor publice pentru sistemele de sănătate, de protecţie socială etc. În urma fluxurilor 

migraţioniste se reduce numărul şi calitatea forţei de muncă, se modifică structura populaţiei 

pe vârste, sunt prezente efecte socio-demografice negative care indică reducerea populaţiei şi 

deteriorarea capitalului uman. 

Considerăm că elementele cheie ale politicii migraționiste trebuie să reprezinte 

limitarea migrației forței de muncă prin realizarea reformelor reale în sectoarele prioritare ale 

economiei, care să asigure consolidarea populației în zonele de reședință tradiționale sau 

redistribuirea către teritoriile dezvoltate economic, precum și protecția drepturilor lucrătorilor 

migranți care lucrează în străinătate. Totodată, trebuie elaborate și implementate în practică 

mecanismele de revenire treptată a lucrătorilor migranți în patrie, întrucât un sistem eficient 

de asigurare a securității economice este garantul suveranității și independenței țării și a 

dezvoltării social-economice stabile.  
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Abstract 

Recent estimates by the International Organization for Migration (World Migration Report, 2020) 

indicated that in 2019, 272 million people (of whom 52% men and 48% women) lived in a country other than 

their country of origin, they representing about 3.5% of the Earth's population. Some of them are more 

vulnerable than others due to personal, social, situational and structural factors. However, their vulnerabilities 

may be exacerbated in crisis situations, as it is the case with the COVID-19 pandemic. 

Their ability to avoid the infection, receive adequate medical care and cope with the economic, social 

and psychological impacts of the pandemic is determined by a number of factors: living and working conditions, 

lack of consideration for their cultural and linguistic diversity in service provision, xenophobia, limited local 

knowledge and networks and their access to rights and level of inclusion in host communities, often related to 

their migration status (Liem et al., 2020). 

The paper presents a brief analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on the size and structure 

of migratory flows in Romania and the Republic of Moldova, as well as of the important elements that lead to the 

increase of migrants' vulnerabilities under the impact of COVID-19. Also, are analyzedimmigration issues, 

border closures and lockdowns imposed by various states as key elements that exacerbate existing challenges 

among migrants. 

The measures adopted in the host countries, but also in the countries of origin of migrants to prevent 

and mitigate the negative impacts of COVID-19 on this category of population are also analyzed. 

 Key words: migrants, vulnerability, pandemic, measures, policies 

 JEL: F22, K38, O15, R23  

 

1. Intoducere 

Criza globală de sănătate generată de pandemia COVID-19 are un impact sever asupra 

societăţilor şi economiilor din întreaga lume. Pe măsură ce pandemia COVID-19 se extinde, 

statele se confruntă cu o provocare excepţională de sănătate publică, obligându-le să adopte 

măsuri din ce în ce mai stricte.În acest context, gestionarea mişcărilor migratorii devine din ce 

în ce mai complexă,fiind necesară adoptarea de măsuri pentru a asigura că migranţii nu sunt 

afectaţi în mod disproporţionat, atât de pandemia în sine, cât şi de diferitele măsuri adoptate în 

mod legitim de către state pentru a răspunde la aceasta. 

Datele existente indică faptul că impactul pandemiei de COVID-19 este cel mai dur 

pentru acele grupuri care erau deja în situaţii vulnerabile înainte de criză. Acest lucru este 

valabil în special pentru migranţii aflaţi în situaţii neregulate, lucrătorii migranţi cu nivel de 

trai precar sau cei care lucrează în economia informală, victimele traficului de persoane, 

precum şi pentru persoane care sunt obligate să-şi părăsească zonele natale din cauza 

persecuţiei, războiului, violenţei, încălcări ale drepturilor omului sau calamităţi naturale.  

Izbucnirea COVID-19 şi măsurile substanţiale luate de ţările UE şi OCDE pentru a 

stopa răspândirea virusului au impact direct şi indirect asupra fenomenului migraţionist. Deşi 
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consecinţele pe termen mediu şi lung ale pandemiei de COVID-19 asupra structurii şi 

dimensiunii fluxurilor migratorii sunt dificil de prevăzut, efectele imediate sunt deja vizibile, 

de exemplu, atunci când prelucrarea cererilor pentru vize şi permise de şedere a fost în multe 

cazuri împiedicată sau suspendată, cu, consecinţe pentru acei migranţi aflaţi deja în ţara 

gazdă.De asemeena, încetinirea bruscă a activităţii economice a avut un puternic impact în 

multe sectoare de activitate, cu efecte negative atât asupra lucrătorilor care se confruntau deja 

cu şomajul sau cu venituri reduse, cât şi pentru lucrătorii migranţi în ceea ce priveşte 

reînnoireaşi/sau a menţinerii permiselorlor de muncă şi de şedere. 

În plus, migranţii pot fi afectaţi în mod diferit de consecinţele economice directe şi 

indirecte ale întreruperilor de activitate datorate pandemiei de COVID-19, deoarece firmele 

sunt mai reticente în a deţine contracte temporare, tind să fie concentrate în sectoarele mai 

sensibile la fluctuaţiile ciclului de afaceri (construcţii, servicii de vânzare cu 

amănuntul).Numărului mare de migranţi care lucrează în sectoare cu o expunere ridicată la 

COVID-19 sau a în domenii în care menţinerea distanţării fizice este greu de realizat: 

curăţătorii, îngrijiri medicale şi asistenţă de îngrijire de lungă durată la domiciliu, procesare 

alimente, servicii esenţiale în băcănii, etc., face ca aceştia să fie afectaţi în mod diferit de 

pandemie/preocupări pentru sănătate. COVID-19 a evidenţiat deficitul mare de forţă de 

muncă din sectorul medicalşi de îngrijire în uneleţări şi faptul că mai multe stateau urmărit 

rapid recunoaşterea profesioniştilor străini din domeniul sănătăţii şi aufacilitat mobilitatea 

acestora, fapt ce poate fi considerat ca o îmbunătătire a poziţiei migranţilor din acest domeniu. 

Cu toate acestea, pentru mulţi migranţi rezidenţi, consecinţele pandemiei sunt probabil grave. 

Pandemia COVID-19 va avea un impact socio-economic considerabil în România şi 

Republica Moldova în următorii ani. Nivelul ridicat al şomajului datorat pandemiei de 

COVID-19 în rândul cetăţenilor români şi moldoveni care locuiesc şi muncesc în străinătate 

va duce şi la creşterea ratei de revenire a acestora în ţara de origine, fapt care va genera o 

presiune suplimentară pe piaţa internă a forţei de muncă. De asemenea, evoluţiile 

fenomenului migraţionist din cele două ţări au condus la formarea unui grup de cetăţeni 

vulnerabili, despărţiţi de membrii familiilor lor plecaţi la muncă peste hotare, care, acum, sunt 

lipsiţi şi de remitenţe în calitate de sursă principală a venitului disponibil.  

 

2. Vulnerabilităţi ale migranţilor în contextul pandemiei de COVID-19 

➢ Scurtă prezentare a evoluţiei numărului de migranţi şi refugiaţi înainte de criza generată 

de pandemia de COVID-19 

Conform datelor furnizate de Organizaţi Mondială pentru migraţie (World Migration 

Report 2020), numărul migranţilor internaţionali la jumătatea anului 2019 era estimat la 

aproximativ 271,64 de milioane de persoane (inclusiv refugiaţii şi solicitanţii de azil). Din 

anul 1990, numărul migranţiilor internaţionali a crescut mult mai repede (78%) decât 

populaţia Terrei (45%). Ponderea migranţilor internaţionali în totalul populaţiei a crescut de la 

2,3% în anul 1990, la 3,5% în anul 2019, dar cu diferenţe semnificative la nivelul marilor 

regiuni ale globului:cu mai mult de şase puncte procentuale în America de Nord, cu 

aproximativ patru puncte procentuale în Europa şi Oceania şi cu mai mult de trei puncte 

procentuale în Africa de Nord şi Asia de Vest. 

Ultimele estimări disponibile indică faptul că în anul 2017 erau aproximativ 164 de 

milioane de lucrători migranţi în întreaga lume, reprezentând 64% totalul migranţilor la nivel 
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mondial (în acelaşi an). Diferenţele în definirea migranţilor pentru muncă, modificările 

metodologice în culegerea şi prelucrarea datelor, precum şi sursa datelor fac ca cifrele 

referitoate la aceastaă categorie de migranţi să fie subestimate (Global Estimates on 

International Migrant Workers, 2018). În ultimii ani numărul migranţilor pentru muncă a 

crescut în Statele Arabe, America de Nord, Europa de Vest şi în Asia Centrală şi de Vest. 

Conflictele şi calamităţile naturale au declanşat 33,4 milioane de noi deplasări interne 

în 145 de ţări şi teritorii în anul 2019:8,5 milioane de persoane datorate conflictelor şi 

violenţei şi 24,9 milioane persoane şi-au părăsit zonele de origine datorită dezastrelor 

naturale. 

An de an, un număr tot mai mare de persoane strămutate intern rămân pentru perioade 

lungi de timp, adesea timp de mulţi ani sau chiar zeci de ani în alte zone decât cele de origine. 

În acest context, stocul de persoane stămutate intern datorită conflictelor/violenţelor sau 

dezastrelor naturale a ajuns, la nivel modial, la sfârşitul anului 2019, la 50,8 milioane 

persoane, din care 36,02% sunt copii cu vârsta sub 15 ani şi 7,3% persoane cu vârsta mai 

mare de 60 de ani. 

Populaţia globală derefugiaţi se situa la 25,9 milioane de persoane la sfârşitul anului 

2018, situându-se astfel la cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. Dintre aceştia, 84% se află 

în ţări dinregiunile din jurul celor de origine.Persoanele aflate în mişcare în situaţii 

vulnerabile sunt expuse în special la impactul COVID-19 asupra sănătăţii. Mulţi trăiesc sau 

lucrează în condiţii aglomerate sau nesănătoase, unde COVID-19 se poate răspândi cu 

uşurinţă. Accesul lor la sănătate poate fi compromis, în condiţiile în care accesul la seviciile 

de sănătate sau alte servicii de bază (locuinţe, apă şi canalizare, produse alimentare, servicii 

sociale şi de educaţie, protecţie socială) este limitat sau lipseşte. 

 

Figura 1. Ponderea persoanelor în vârsta de 65 ani şi peste,în stocul de migranţi şi în populaţia 

rezidentă,în ţările cu numărul cel mai mare de cazuri de COVID-19 confirmate 
 

 
Sursa datelor: Johns Hopkins University, 2020 (as of 17 June 2020); GMDAC analysis based on UN 

DESA, 2019; 

La nivel global, aproximativ 12% din totalul migranţilor internaţionali au vârsta de 65 

de ani şi mai mult. Cu toate acestea, în majoritatea celor 15 ţări cu cel mai mare număr de 

cazuri de COVID-19 confirmate, această categorie de persoane reprezintă o pondere mai mică 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp


Migrants’ vulnerability to Covid-19: challenges and responses in Romania and the Republic of Moldova 
 

40 

în stocul de migranţi existent în fiecare din aceste sttae, în comparaţie cu ponderea lor în 

populaţia rezidentă. Singurele ţări în care aceasta este o excepţie sunt: India, Brazilia, Franţa 

şi Pakistanul (Figura 1). 

În 14 din cele 15 ţări cu cel mai mare număr de cazuri confirmate, se estimează că 

între 62,6% şi 85,6% dintre migranţi au vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani (UN DESA, 

2019) (Figura 2), persoane în vârstă de muncă, multe dintre ele cu risc să fie expuse la 

COVID-19 în cazul în care lucrează în sectoarele în care munca la domiciliu nu este posibilă. 

 

Figura 2. Ponderea migranţilor în total populaţie rezidentă şi ponderea lucrătorilor migranţi în stocul 

de migranţi, în ţările cu numărul cel mai mare de cazuri de COVID-19 confirmate 

 

 
Sursa datelor: Johns Hopkins University, 2020 (as of 17 June 2020); GMDAC analysis based on UN DESA, 

2019; 

 

Cu măsurile introduse de Guverne pentru „aplatizarea curbei” infecţiilor, pandemia 

COVID-19 are deja un impact major asupra mobilităţii şi migraţiei. Restricţiile de călătorie 

sunt adoptate pentru a diminua răpândirea virusului, inclusiv prin interzicerea intrării 

rezidenţilor din alte ţări, iar migraţia forţei de muncă a fost suspendată temporar în unele ţări, 

în timp ce, în altele, procesarea migraţiei şi asistenţa solicitanţilor de azil sunt încetinite. 

Practic, impactul pandemiei de COVID-19 asupra migranţilor şi mobilităţii forţei de 

muncăse manifestă ca trei crize interdependente: 

i) o criză de sănătate: persoanele aflate în mişcare dispun de instrumente limitate 

pentru a se proteja de acest virus (condiţii de viaţă sau de muncă, adesea sărace sau 

aglomerate, acces limitat/inexistent la serviciile de sănătate din cauza barierelor legale, 

lingvistice, culturale sau de altă natură). În special sunt afectaţi acei migranţi şi refugiaţi care 

nu au documente de călătorie şi care se pot confrunta cu detenţie şi deportare, dacă sunt 

raportaţi autorităţilor de imigrare. De asemenea, persoanele aflate în mişcare în ţările 

predispuse la dezastre şi afectate de conflicte se confruntă cu riscuri mai mari şi din cauza 

sistemelor slabe de sănătate; 

ii) o criză socio-economică care afectează migranţii cu mijloace de trai precare, în 

special pe cei care lucrează în economia informală fără acces sau acces limitat la măsuri de 

protecţie socială. Criza provocată de COVID-19 a înrăutăţit situaţia deja fragilă a femeilor şi 

fetelor migrante, acestea confruntându-se cu riscuri mai mari de expunere la violenţă, abuz şi 

exploatare de gen şi cu dificultăţi în accesarea serviciilor de protecţie şi răspuns. Pierderea 

locurilor de muncă şi a salariilor ca urmare a pandemiei de COVID-19 determină scăderea 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
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remitenţelor migranţilor, cu efecte devastatoare pentru cei peste 800 de milioane de persoane 

la nivel mondial care se bazează pe acestea; 

iii) o criză de protecţie: închiderea frontierelor sau alte restricţii de mişcare pentru a 

reduce răspândirea COVID-19 au un impact sever asupra drepturilor multor persoane în 

mişcare care se pot afla în situaţii profund periculoase. Astfel, solicitanţii de azil devin 

incapabili să treacă frontierele internaţionale pentru a solicita protecţie, iar unii refugiaţi pot fi 

trimişi în ţările de origine, unde pot fi afectaţi de pericoleleşi persecuţiile de care au fugit, dar 

şi de sisteme de sănătate fragile.Prin revenirea persoanelor stămutate intern datorită 

conflictelor/violenţelor sau calamităţilor naturale în zonele de origine, acestea se pot 

confrunta cu situaţii similare de nesiguranţă. In plus, frica de COVID-19 agravează nivelurile 

deja ridicate de xenofobie, rasism şi stigmatizare în multe ţări generând chiar atacuri 

împotriva refugiaţilor şi migranţilor. Se poate spune, că, pe termen mediu şi lung, există riscul 

ca COVID-19 să ducă la creşterea restricţiilor asupra mişcării internaţionale şi la reducerea 

drepturilor migranţilor. 

 

➢ Vulnerabilităţi ale lucrătorilor migranţi în contextul pandemiei de COVID-19 

Criza COVID-19 a avut impact asupra unui număr foarte mare de întreprinderi, 

angajaţi şi familiile lor. Totuşi, unele grupuri sunt mai vulnerabile decât altele, inclusiv 

lucrătorii migranţi din ţări terţe. 

Muncitorii migranţi sunt vulnerabili în orice moment, cu toate acestea pandemia 

COVID-19 a agravat aceste vulnerabilităţi. Printre factorii care conduc la creşterea 

vulnerabiltăţilor lucrătorilor migranţi la pandemia COVID-19 faţă de nativi, pot fi amintiţi: 

a) muncitorii migranţi experimentează de obicei o integrare socio-economică mai 

slabă decât a nativilor; 

b) ca nou-intraţi pe piaţa muncii din ţara gazdă, în general, sunt mai predispuşi să aibă 

contracte de muncă pe durată determinată sau part-time, să lucreze în condiţii contractuale 

non-standard şi în economia informală. Migranţii au o probabiliate mai mare de a-şi pierde 

locul de muncă în timpul crizei generată de COVID-19; 

c) de obicei, veniturile muncitorilor migranţi sunt mai mici decât cele ale lucrătorilor 

autohtoni, ceea ce implică o capacitate mai mică de economisire. Probabilitatea mai mare de a 

deveni şomer în timpul pandemiei asociată cu economii mai mici şi cu acces limitat la 

măsurile de siguranţă pentru muncitorii migranţi duce la sărăcieşi marginalizare; 

d) pentru migranţii cu vize temporare, criza generată de COVID-19 poate pune în 

pericol şansele reînnoirii documentelor de reşedinţă, obligându-i să se întoarcă în ţara de 

origine sau să rămână ca imigranţi fără documente. 

Analizele efectuate privind posibilitatea de utiliza telemunca evidenţiază că doar o 

mică parte din activităţi se pretează la această flexibilizare a muncii, ceea ce explică impactul 

major al COVID-19 asupra unor domenii unde această oportunitate nu a fost posibilă. Prin 

urmare, pentru muncitorii migranţi păstrarea locurilor de muncă va depinde în primul rând de 

tipul de ocupaţii în care au fost angajaţi înainte de răspândirea pandemiei.  

Datele furnizate de Raportul tehnic al Centrului Comun de Cercetare (JRC), Serviciul 

de ştiinţă şi cunoştinţe al Comisiei Europene indică faptul că, ponderea muncitorilor migranţi 

din UE sau din afara UE în total angajaţi diferă în funcţie de  ocupaţiile-cheie care separă 

profesiile cu calificare redusă de cele cu calificaresuperioară. Astfel, muncitorii migranţi 
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reprezintă 13% din lucrătorii din domeniile cheie din UE (Fasani şi Mazza, 2020), cele mai 

mari procente de muncitori migranţi fiind în sectoare care necesită calificări reduse: curăţenie 

şi îngrijitori (38%), muncitori în minerit şi construcţii (23%), şoferi şi operatori de instalaţii 

mobile (20%) şi lucrători casnici şi îngrijitori (19% ). În profesiilecare necesită unnivel de 

pregătire superior, ponderea migranţilor variază între 8% în rândul profesioniştilor din 

învăţământ şi 14% în rândul profesioniştilor TIC. 

În condiţiile în care, în iunie2020, luna în care măsurile de impuse pentru diminuarea 

răspândirii pandemiei de COVID-19 au început să fie eliminate treptat în majoritatea statelor 

membre, rata şomajuluia continuat totuşi să crească, ajungând la 7,1% la nivelul UE. Analiza 

comparativă a ratei şomajului în ţări din UE şi din SUA în iunie 2020 faţă de iunie 2019 

indică faptul că doar în Franţa, Polonia şi Italia s-au înregistrat valori mai mici (Figura 3), în 

timp ce analiza evoluţiei ratei şomajului în iunie 2020 faţă de luna mai a aceluiaşi an indică o 

uşoară creştere a acestui indicator în multe ţări din Europa, excepţie făcând Bulgaria, Irlanda, 

Franţa, Croaţia, Cipru, Malta, Austria şi SUA (Figura 3), unde s-au semnalat uşoare reduceri 

ale numărului de şomeri. 

La nivel mondial, în anul 2019, erau aproximativ 1,273 miliarde de tineri cu vârste 

cuprinse între 15 şi 24 de ani. Dintre aceştia, aproximativ 429 milioane de tineri erau încadraţi 

pe piaţa muncii, 68 milioane persoane erau şomeri, 507 milioane tineri erau cuprinşi în 

sistemul de educaţie şi 267 miloane în categoria NEET. In acest context, tinerii,în general şi 

cei migranţi în particular, devin şi mai vulnerabili sub impactul crizei generată de COVID-19. 

Astfel, în iunie 2020, 2,962 milioane de tineri (sub 25 de ani) erau şomeri în UE, ridicând rata 

şomajului în rândul acestei categorii de persoane la 16,8%, în creştere faţă de 16,2% în luna 

precedentă. 

La nivelul UE lucrătorii cu, contracte temporare reprezintă 11% din totalul persoanelor 

angajate, pondere care variază foarte mult între Statele Membre: este aproape de zero în ţările 

estice, cum ar fi Estonia, Lituania, Letonia şi România, şi peste 20% în Spania. Muncitorii 

migranţi din UE cu, contracte temporare de muncă reprezintă peste 16% din totalul acestei 

categorii de angajaţi, iar cei din spaţiul extra UE reprezintă peste 48%. 

Consecinţele socio-economice ale pandemiei vor afecta în special acei lucrători 

migranţi şi refugiaţi din economia informală cu salarii mici, unde sunt excluse măsurile 

decente de muncă şi de protecţie socială.  

Acest fenomen este deosebit de răspândit în agricultură şi în sectoarele rurale, unde 

peste 80% dintre lucrătorii pe cont propriusunt informali, precum şi totalitatea lucrătorilor 

familiali (unde femeile sunt suprareprezentate). Conform Organizaţiei Internaţionale pentru 

Migraţie (World Migration Report, 2018), în ţările în curs de dezvoltare, peste 90% dintre 

lucrătorii agricoli sunt informali. Aceştia sunt deja printre cei mai săraci muncitori şi sunt 

adesea angajaţi în mod sezonier, ocazional sau temporar, ceea ce îi face şi mai vulnerabili la 

şocurile economice aduse de pandemia COVID-19. 

Cercetările recente realizate de Organizaţia Internaţională a Muncii evidenţiază 

incidenţa ridicată a informalităţii în rândul lucrătorilor migranţi (cu aproape 75% din femeile 

migrante şi 70% din bărbaţii migranţi care lucrează în economia informală în multe ţări cu 

venituri mici şi mijlocii(Amo-Agyei, S., 2020). 

 

Figura 3.Gap-ul dintre rata şomajului din iunie 2020 şi iunie 2019, respectiv mai 2020 
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Sursa: Unemployment statistics, Eurostat, www.eu.europa.eu 

 

De asemenea, estimările OIM indică faptul că, numai în al doilea trimestru al anului 

2020, scăderea orelor de muncă globale în rândul lucrătorilor din economia informală ar fi 

echivalentă cu pierderea a peste 305 milioane de locuri de muncă cu normă întreagă. 

 

3. Impactul pandemiei de COVID-19 asupra migranţilor români şi moldoveni 

Pentru majoritatea ţărilor din sud-estul şi estul Europei, emigrarea, mai degrabă decât 

imigraţia a fost caracteristica importantă în ultimii zeci de ani, cu un nivel de imigrare destul 

de scăzut comparativ cu alte subregiuni ale Europei. Datorită acesteia, alături de alţi factori, se 

estimează că în mai multe ţări din această parte a Europeise va înregistra o scădere 

semnificativă a populaţiei până în anul 2050 (inclusiv Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, 

România, Republica Moldova şi Ucraina). 

Cea mai mare parte a migranţilor din Europa de Est şi de Sud este formată din 

persoane cu nivel de calificare superior sau slab. Totuşi, în ultimii ani, de exemplu, s-a 

observat o creştere accentuată a numărului de profesionişti din domeniul medical care 

migrează în Europa de Vest sau SUA. Atraşi de salariile mai mari, un număr semnificativ de 

profesionişti din domeniul medical din ţări precum România, Polonia şi Slovacia şi-au părăsit 

ţările pentru a lucraîn special în Europa de Vest. Estimările existente indică faptul că, până în 

anul 2015, România şi-a pierdut jumătate din medici.  

Emigraţia unor profesionişti de înaltă calificare, pe lângă o populaţie în scădere, a 

creat o deficienţă severă de lucrători în unele sectoare din mai multe ţări din Europa de 

Est.Conform datelor furnizate de Departamentul pentru Afaceri Economice şi Sociale din 

cadru ONU, pentru România, curba evoluţiei numărului de emigranţi este crescătoare în 

perioada 1990-2019, în timp ce pentru Republica Moldova este descrescătoare. (Figura 4). 

 

Figura 4. Evoluţia stocului de migranţi din România şi Republica Moldova 
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Sursa datelor: StatisticiDepartamentul pentru Afaceri Economice şi Sociale din cadru ONU,https://www.un.org 

 

Sectoarele în care sunt angajaţi un număr mare de migranţi români şi moldoveni sunt: 

construcţiile, îngrijirii casnice, serviciile hoteliere şi restaurant,comerţul, industria uşoară, sau 

în domenii precum sunt cele de frumuseţe, curăţenie şi agricultură. În alte domenii, ca de 

exemplu, Administrare publică, Educaţie, Cercetare, Cultură, TIC, Finanţe, Justiţie sunt 

angajaţi migranţii cu nivel de calificare superior. 

Sistarea multor activităţi economiceîn ţările gazdă pentru a evita răspândirea virusului 

au determinat scăderea sau epuizarea veniturilor migranţilor români şi moldoveni obţinute din 

prestarea muncii. Totuşi, impactul pandemiei este resimţit neuniform de diferite grupuri de 

migranţi, în interdependenţă cu alţi factori, ca de exemplu: statutul legal în ţara de destinaţie, 

sectorul de activitate, tipul de contract de angajare pe care au reuşit  

să-l semneze cu angajatorul până la pandemie, existenţa politicilor de protecţie implementate 

de ţara gazdă şi includerea migranţilor ca şi beneficiari ai acestor politici, proceduri 

birocratice excesive pentru accesarea suportului guvernamental pe timp de criză, etc. În acest 

context, migranţii,în general şi cei români şi moldoveniîn special, pot fi grupaţi în trei 

clustere: 

i) unul format din migranţii din categoria “irregular migrant"8 care au intrat în ţările 

europene cu paşaportul/CI, au depăşit termenul legal de şedere sau lucrează „în schimburi“ 

(lucrează 3 luni în ţara gazdă după care se reîntorc în ţara de origine, repetând acest ciclu de 

mai multe ori), sau şi una şi alta. Lipsa contractelor formale de muncă ale acestora face ca din 

prima zi de carantină (care suspendă activitatea lor profesională)aceştia să rămână şomeri fără 

nicio sursă de venit, fără acces la asistenţă socială oferită de ţările gazdă în timpul crizei 

pentru cetăţenii şi lucrătorii migranţi cu statut legal. Lipsa fondurilor şi statutul de “irregular 

migrant"face ca mulţi dintre ei să se confrunte cu evacuarea din locuinţele închiriate. În aceste 

condiţii mulţi dintre ei revin în ţările de origine. Astfel, în România în perioada 16 martie -17 

 
8În conformitate cu Directiva 2008/115 / CE, un „irregular migrant” este un cetăţean non-UE prezent pe teritoriul 

unui stat Schengen care nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare, aşa cum sunt prevăzute în 

Codul frontierelor Schengen (Regulamentul 562/2006) sau alte condiţii de intrare, şedere sau reşedinţă într-un 

stat UE. Conform IOM, „irregular migration” este mişcarea persoanelor care are loc în afara legilor, 

reglementărilor sau acordurilor internaţionale prin care se reglementează intrarea sau ieşirea din statul de 

origine, tranzit sau destinaţie. 

https://www.un.org/
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aprilie 2020 au intrat în ţară 343910 persoane, au ieşit 179023 persoane, ceea ce indică că din 

migranţii reveniţi în ţară, practic au rămas 164887 persoane; 

ii) al doileacluster cuprinde cetăţenii români sau moldoveni cu domiciliul în 

străinătate care deţin paşaportul electronic simplu, respectiv unul biometric moldovenesc sau 

al unei ţări UE (mai ales român sau bulgar), au un permis de muncă eliberat de ţara gazdă, dar 

lucrează în baza unor contracte de muncă precare, de obicei contracte cu durata fixă/scurtă. În 

condiţiile impuse în cadrul pandemiei de COVID-19 ei nu riscă evacuarea din locuinţă, au 

acces la asistenţă în caz de şomaj forţat, dar, se confruntă cu riscul pierderii sursei de 

venit/protecţie la terminarea contractului de muncăşi neputinţa de prelungire a acestuia; 

iii) clusterul trei cuprinde migranţii români şi moldoveni care sunt cei mai puţin 

vulnerabili în faţa impactului economic şi social al pandemiei de COVID-19. Sunt migranţii 

care au reuşit să încheie contracte de muncă pentru o perioadă mai lungă/nedeterminată de 

timp. Aceştia beneficiază de aceleaşi măsuri şi programe de sprijin în timpul crizelor ca şi 

locuitorii din ţara gazdă şi, de obicei, sunt protejaţi prin mecanisme care permit compensarea 

parţială a daunelor cauzate de efectele economice ale pandemiei.  

Reducerea veniturilor datorată închiderii temporale a unor activităţi economice a dus, 

ca o reacţie în lanţ, la apariţia provocărilor legate de dificultatea sau imposibilitatea 

migranţilor, în general, şi cei români şi moldoveni în particular,de a-şi achita chiriile 

apartamentelor, serviciile comunale şi ratele la ipoteci. Deşi autorităţile ţărilor gazdă au 

implementat măsuri care interzic evacuarea locatorilor pe timp de criză medicală, facilităţi 

pentru re-eşalonarea rambursării creditelor ipotecare şi posibilitatea de a amâna achitarea 

serviciilor de închiriere a locuinţelor, totuşi, aceste măsuri nu au ajutat decât pe o perioadă 

scurtă de timp, deoarece, odată cu finalizarea stării de urgenţă/carantină, aceste obligaţii 

financiare trebuie onorate, chiar într-o măsură mai mare,deoarece datoriile acumulate vor 

creşte ratele care şi aşa erau destul de dificil de rambursat pentru multe familii migrante.  

Diferite evaluări realizate la nivel internaţional (UNDP, UNICEF, OIM, 

etc.)evidenţiază faptul că pandemia de COVID-19 va avea un impact socio-economic 

considerabil în România şi Republica Moldova în următorii ani, iar structura şi dimensiunea 

fluxurilor migratoriidincele două ţări va fi un factor decisiv în această privinţă. În acest 

context, se pun în evidenţă o serie de provocări:  

i) nivelul ridicat de şomaj datorat pandemiei de COVID-19 în rândul unui număr 

mare de cetăţeni români şi moldoveni care locuiesc şi muncesc în străinătate, va duce la 

creşterea ratei de revenire a lucrătorilor migranţi în ţara de origine, care, printre altele, va 

creea o presiune suplimentare pe piaţa internă a forţei de muncă;  

ii) numărul mare de persoane plecate în străinătate la muncă din cele două ţări au 

creat grupuri vulnerabileformate din membrii familiilor lor, care,în condiţiile reducerii 

activităţii economice generate de pandemia de COVID-19, sunt lipsiţi şi de remitenţe în 

calitate de sursă principală a venitului disponibil (în anul 2019, valoarea remitenţelor în 

România a ajuns la 7,692 mld. dolari SUA, iar în Republica Moldova la 1,91 mld. dolari 

SUA);  

iii) creşterea economică atât a României, cât şi a Republicii Moldova este parţial 

datorată consumului, care la rândul lui este susţinut de remitenţele financiare ale migranţilor 

celor două ţări. Datorită impactului socio-economic al pandemiei de COVID-19 la nivel 
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mondial, este posibil ca aceste fluxuri financiare:3,076% din PIB în România în anul 2019 şi 

15,974 % din PIB în Republica Moldova, în acelaşi an, să scadă; 

iv) diminuarea migraţiei specialiştilor cu înaltă calificare (ca de exemplu 

profesioniştii din domeniul sănătăţii, IT, inginerie, etc.), foarte importanţi pentru piaţa forţei 

de muncă interne a celor două ţări, ceea ce va permite recuperarea timpurie post COVID-19. 

 

4. Concluzii 

Criza medicală globală a avut un impact disproporţionat asupra migranţilorîn general, 

şi la celor români şi moldoveniîn particular, în dependenţă cu gradul de vulnerabilitate al 

acestora. Aceasta este determinată de mai mulţifactori: statutul legal în ţara gazdă, sectorul de 

activitate în care lucrează, tipul de contract de angajare pe care au reuşit să-l semneze cu 

angajatorul până la pandemie, eligibilitatea migranţilor şi procedurile existente pentru 

obţinerea sprijinului pe timp de pandemie. 

Categoria cea mai afectată de această criză este cea a migranţilorfără contracte formale 

de muncă, care, din prima zi de carantină au rămas şomeri, fără nicio sursă de venit, fără acces 

la ajutoarele de şomaj sau sociale oferite de ţările gazdă în timpul crizei pentru cetăţenii şi 

lucrătorii migranţi cu statut legal (excepţie Irlanda). Această categorie de migranţi a început 

procesul de revenire în România şi Republica Moldova odată cu instituirea stării de urgenţă în 

majoritatea ţărilor gazdă şi va continua pe măsură ce economiile financiare ale acestor 

migranţi se vor epuiza. 

Şi pentru celelalte categorii de migranţi, suspendarea activităţii profesionale a dus la 

scăderea bruscă a veniturilor, dar foarte mulţi devin vulnerabili, în mod special, în perioada de 

după ridicarea restricţiilor, cănd, odată cu demararea crizei economice, pentru pentru mare 

parte dintre ei veniturile vor scădea simţitor, iar alţii muncitorii migranţi îşi vor pierde locurile 

de muncă.În acest context, mulţi dintre migranţi au identificat câteva căi posibile de 

supravieţuire pe termen mediu şi lung şi anume: fie schimbarea (temporară) a sectorului de 

activitate cu unul mai puţin afectat de pandemie, fie schimbarea ţării gazdă şi reorientarea 

spre o altă ţară unde există o cerere mai mare a competenţelor deţinute de migrant, fie 

revenirea acasă. 

Odată cu scăderea veniturilor, se va reduce și volumul remitenţelor. Această scădere se 

va accentua pe măsură ce criza economică se va derula simultan cu cea medicală şi va afecta 

sectoarele unde activează cei mai mulţi dintre muncitorii migranţii, şi, astfel, va fi afectat 

nivelul de bunăstare al gospodăriilor dependente de remitenţe şi amplificând şi mai mult 

nivelul sărăciei. 
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Abstract: 

 Financial control is an important function of financial management, an activity of verifying the 

achievement of financial objectives, principles and criteria for organizing financial activity in order to prevent 

the incurrence of expenses without economic justification and to ensure profit from the use of material, financial 

and labor resources. 

 The purpose of this article is to enhance the role of financial control as a major factor contributing to 

the achievement of financial objectives and to highlight some modern tools for achieving it. 

Key words: financial control, financial objectives, dashboard, decision tree. 

JEL:G32; O21 

 

1. Introducere 

Principalul obiectiv al întreprinderii este de a-şi maximiza valoarea prin desfăşurarea 

unei activităţi profitabile care să asigure un grad crescut de rentabilitate tuturor furnizorilor de 

capital ai întreprinderii. Aceasta presupune obţinerea unor profituri suficient de mari pentru a 

putea satisface atât aşteptările acţionarilor prin fondul de dividende, cât şi nevoia de 

dezvoltare a întreprinderii prin reinvestirea unei părţi din profit. Astfel, maximizarea valorii 

întreprinderii reprezintă obiectivul central al conducerii financiare a  întreprinderii, ceea ce 

presupune adoptarea unor decizii optime de finanţare, aplicarea unui arsenal bogat de metode 

și tehnici de administrare a lor, care să conducă la atingerea unui nivel minim al costurilor de 

creare a capitalului şi implicit la creşterea valorii întreprinderii. 

Deci, gestiunea financiară urmăreşte pe de o parte asigurarea fondurilor necesare 

pentru desfăşurarea normală a activităţii la termenul, în cuantumul necesar şi cu cele mai mici 

costuri iar pe de altă parte exercitarea unui control complet şi eficient asupra utilizării acestor 

fonduri. 

Controlul financiar este un factor major care contribuie la realizarea obiectivelor 

financiare. Această abordare a controlului este susținută și de cercetătorul român M. Onofrei 

care menționează: ”funcția de control nu trebuie să se rezume doar la latura consultativă…, 

rolul lui fiind mai ales acela de a interveni cu acțiuni corective, care să optimizeze întreaga 

activitate”.  Prin prisma instrumentarului necesar managerii trebuie să acționeze sistematic și 

unitar în vederea prevenirii abaterilor, pentru creșterea eficienței și rentabilității, asigurarea 
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integrității și utilizării raționale a capitalului, respectarea legislației economico-financiare, a 

regulilor și practicilor jurisprudenței financiare, etc. 

Scopul cercetării este elucidarea aspectelor teoretice privind obiectivele financiare a 

întreprinderii şi potenţarea rolului managementului financiar în realizarea acestora, prin 

realizarea funcției de control financiar. În articol se pune accent pe necesitatea diversificării 

metodelor de control financiar și prezentarea succintă a unor modele, care ajută utilizatorii să 

lucreze mai productiv, să dețină informațiile de care au nevoie pentru decizii în timp util, 

precum și integrarea eficientă cu alte aplicații informatice care sprijină procesul decizional. 

 

2. Abordări teoretice ale cercetării 

Cel mai complex obiectiv susţinut de teoria clasică pentru întreprindere îl reprezintă 

maximizarea avuţiei acţionarilor. Prin avuţia acţionarilor se înţelege valoarea prezentă a 

veniturilor viitoare aşteptate de către proprietarii (acţionarii) întreprinderii. Ea este măsurată 

prin valoarea de piaţă a acţiunilor comune deţinute de acţionari. 

 Teoria despre finanţele afacerilor se bazează pe presupunerea că întreprinderea trebuie 

să urmărească maximizarea averii acţionarilor. Acţionarii sunt proprietarii întreprinderilor şi, 

prin urmare, este firesc să-şi urmărească propriile interese. 

 În pofida acestei teorii, în practică este cunoscut că majoritatea întreprinderilor nu 

adoptă întotdeauna deciziile pe baza acestei teorii, cauza principală fiind interesele imediate 

diferite ale conducătorilor şi acţionarilor. 

- Teoriile manageriale (directoriale) privesc întreprinderea ca pe un grup de indivizi cu 

obiective specifice. Managerii încearcă să realizeze o utilitate maximă, altele decât profiturile. 

Aici se includ: 

• Modelul maximizării cifrei de afaceri, propus de Baulmol (Economics), bazat 

pe principiul că obiectivul primar al conducătorilor unei întreprinderi este cel 

de a maximiza veniturile din vânzări; 

• Modelul utilităţii manageriale, dezvoltat de O. Williamson („Logica de 

organizare economică", 1991, în Williamson şi Winter, editori Natura firmei), 

care depinde de numeroase variabile, precum salariul, capacitatea de investiţii, 

bazat pe libertatea managerilor de a hotărî, în întreprinderile mari, acţionarii nu 

exercită controlul direct asupra conducătorilor întreprinderii; 

• E. T. Penrose (Theory of thegrowth of thefirm, 1959), obiectivul financiar este 

rata profitului satisfăcătoare, care să permită conducătorilor să păstreze 

controlul financiar al întreprinderii; 

• Modelul creşterii, dezvoltat de R. Marris, presupune că obiectivul principal al 

întreprinderii este creşterea acesteia. 

  În acest scop, se formează funcţia de utilitate, în baza a cinci variabile independente: 

mărimea salariilor managerilor (directorilor); efectivul de personal; volumul investiţiilor; 

nivelul costurilor; mărimea profitului. 

- Teoriile comportamentale au ca premisă abandonarea ideii de maximizare, ele 

rezumându-se la atingerea unui prag minim al unei funcţii. Managerii nu încearcă să 

maximizeze vreo variabilă, în schimb sunt motivaţi de anumite obiective alternative. Aceste 

teorii se bazează pe o lucrare a economistului-cercetător H.A. Simion. Modelul lui Simion a 

fost completat de modelul lui Cyert şi March, în cadrul căreia se pune accent pe rezultatul 
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negocierilor dintre participanţii la viaţa întreprinderii (managerii, acţionari, angajaţi, stat şi 

creditori), fiecare urmărindu-şi propriile obiective. În procesul de negociere se pun în discuţie 

următorii indicatori: producţia, stocajul, vânzările, segmentul de piaţă cucerit, profitul. 

  Construcţia acestor teorii are la bază conceptul anglo-saxon „organizaţional slack”, 

care exprimă excedentul de recompense acordate diferiţilor participanţi la viaţa economică a 

întreprinderii, peste nivelul aşteptat de către aceştia, pentru a rămâne în întreprindere. În mod 

concret, la nivelul acţionarilor obiectivul se traduce printr-un „surplus de dividende care li se 

distribuie în raport cu alte întreprinderi, pentru ca aceştia să nu-şi vândă acţiunile”. 

- Teoriile semnalului şi de agent (agencytheory) pornesc de la intenţia de a armoniza 

interesele dintre diferitele categorii de participanţi la viaţa întreprinderii: acţionari, manageri, 

creditori, salariaţi. Obiectivele urmărite de fiecare clasă de participanţi sunt divergente dacă 

sunt exagerate. 

  Teoria semnalului are ca obiectiv „optimizarea comunicării dintre participanţii la 

viaţa întreprinderii”. Elaborarea acesteia are ca punct de plecare relaţia relativ contradictorie 

dintre agenţii economici mai bine informaţi (managerii, bancherii etc.) şi agenţii mai puţin 

informaţi (investitorii, acţionarii şi salariaţii). Informaţiile au impact asupra performanţei 

întreprinderii şi capacităţii acesteia de a face faţă riscului.  

 Problema care se cere rezolvată este de a concepe şi aplica un sistem echilibrat a 

informaţiilor, determinându-i pe manageri să comunice deschis mesajele prin care piaţa să 

poată distinge situaţia reală a întreprinderii. Acest sistem prevede acordarea de prime – pentru 

a încuraja managerii să informeze corect şi acordarea de penalităţi – pentru a-i descuraja pe 

cei care ar proceda altfel.  

- Teoria de agent/de mandat, această relaţie reprezintă un contract prin care una sau 

mai multe persoane (denumite principale) angajează o altă persoană (denumită 

agent/mandatar) pentru prestarea unor servicii, prin delegarea de autoritate şi transferul puterii 

de decizie, către acel agent mandatar. Într-o relaţie de intermediere, autoritatea luării 

deciziilor este adesea delegată agentului de către principali. În contextul finanţelor, una sau 

mai multe relaţii de intermediere sunt stabilite între acţionari şi manageri, precum şi între 

acţionari şi creditori. Deci, această stare de liniște, adusă de manageri investitorului, induce 

spre axioma „că totul este suficient de bine ca să funcționeze armonios”, ca întreaga 

întreprindere să acționeze pentru maximizarea averii acționarilor. Specialiștii americani de 

prestigiu, precum: Cyert și March, O.E. Wiliamson, Michael Jensen și William Meckling, au 

reamintit lumii finanțelor că această armonie nu poate fi vizibilă decât pentru un investitor 

„miop” sau, în cel mai fericit caz, de un idealism excesiv. 

Situaţia de ineficienţă apare în aşa cazuri când fiecare parte a tranzacţiei se presupune 

că acţionează în scopul maximizării propriei utilităţi (de exemplu: managerii să-şi asigure 

securitatea funcţiei, iar acţionarii să-şi maximizeze avuţia). Această ineficienţă apărută din 

cauza relaţiilor de intermediere este numită problema intermedierii, care dă naştere anumitor 

costuri ale intermedierii (agencycosts). 

 

 Pe lângă obiectivul maximizării avuţiei acţionarilor, întreprinderea mai are şi o 

responsabilitate socială, care se referă nu numai la propriii acţionari şi salariaţi, ci şi la clienţi, 

comunitatea locală, mediul natural etc. În plus, ea trebuie să-şi desfăşoare activitatea 
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respectând etica afacerilor, adică având o atitudine corespunzătoare faţă de salariaţi, acţionari, 

clienţi şi comunitatea locală. 

În acest context, întreprinderea trebuie: să obţină profit pentru acţionarii săi, să 

furnizeze clienţilor produse şi servicii competitive; să asigure salarii pentru angajaţii săi; să 

mărească nivelul satisfacţiei pentru cei implicaţi (acţionari, salariaţi, clienţi).  

În Legea Republicii Moldova „Cu privire la activitatea de evaluare” se prevede că 

valoarea de piață (justă) este suma estimată pentru care un obiect al evaluării poate fi 

schimbat, la data evaluării, între un cumpărător hotărât să cumpere și un vânzător hotărât să 

vândă, după un marketing adecvat, într-o tranzacție comercială liberă, în care fiecare parte va 

acționa competent, cu prudența necesară și neconstrâns. 

De asemenea, în evoluția obiectivelor financiare, din punct de vedere al formării lor, 

se delimitează două abordări: tradițională și financiară. 

 Abordarea tradițională a formării obiectivelor financiare se bazează, în primul rând, 

pe indicatorii situațiilor financiare. Având în vedere că principalele obiective financiare în 

această abordare sunt: 

- obținerea profitului previzionat; 

- compromisul dintre cele cinci obiective principale (profit, de creștere, costuri 

unitare, nivelul stocurilor, fluxuri de numerar stabile); 

- maximizarea profitului după impozitare; 

- maximizarea  profitului pe acțiune (EPS); 

- maximizarea rentabilităţii capitalului propriu (ROE). 

 Abordarea financiară de formare a obiectivelor financiare ale întreprinderii, a cărui 

apariție a fost rezultatul consolidării accentului strategic în managementul corporativ, se 

bazează pe o abordare orientată spre managementul valorii întreprinderii. Astfel, accentul de 

management în această abordare conceptuală se orientează spre abordări strategice și de 

costuri. 

Abordarea financiară, în gestiunea obiectivelor financiare fundamentale, include: 

1. Maximizarea valorii de piață a întreprinderii, care poate fi determinată atât în termeni 

absoluți, cât și relativi. Creșterea valorii de piață a întreprinderii permite proprietarilor să 

primească venituri din vânzarea participației/ acţiunilor sale (sau o parte a acesteia), la un preț 

mai mare, precum și oferă întreprinderii anumite garanții pentru a atrage noi investitori 

(proprietarii – la o emisiune suplimentară de acțiuni și creditorii – în cazul plasării de 

obligațiuni). 

2. Maximizarea bunăstării proprietarilor (Total ShareholderReturn – TSR), care este 

format din două părți: creșterea valorii de piață a acțiunilor și încasarea de dividende. Acest 

lucru reflectă scopul intereselor financiare ale tuturor acționarilor firmei: temporari (ce 

așteaptă să primească venituri, în primul rând, din diferențele cursului de piaţă a acţiunilor pe 

termen scurt) și permanenţi (care speră, în primul rând, la o stabilitate de lungă durată a 

obţinerii veniturilor din dividende); 

3. Creșterea internă (fundamentală) a valorii întreprinderii ca un indicator important al 

creșterii bunăstării proprietarilor (acționarilor). Anume aprecierea capacității întreprinderii 

(activelor sale și a afacerii) de a genera profituri și fluxuri de numerar (valoare intrinsecă) 
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trebuie să stea la baza valorii de piață a întreprinderii și să determine așteptările și interesele 

tuturor investitorilor de pe piață; 

4. Creșterea valorii interne (fundamentală) pentru stakeholders (valoarea părților 

interesate – STV): financiari (investitori, acționari, creditori) și non-financiari (manageri, 

angajați, furnizori, clienți, agenţi economici, stat). Astfel, reieșind din cele prezentate mai sus 

cu privire la evoluția principalelor obiective ale întreprinderii, constatăm că evoluția lor, dea 

lungul timpului, a suportat modificări esențiale, deci, dacă la început, obiectivul general-

financiar era doar de a obține profituri maxime, odată cu trecerea timpului acest obiectiv a 

devenit insuficient pentru o activitate continuă, durabilă și prosperă, de aceea pentru a îmbina 

interesele tuturor părților implicate și interesate s-a ajuns la maximizarea valorii de piață a 

întreprinderii, iar mai târziu – la gestiunea acestei valori. 

 

3. Instrumente de implicație a managementului financiar în realizarea 

obiectivelor financiare a întreprinderii 

Teoria managementului performanței, deja mai mult de 25 de ani, oferă instrumente de 

determinare și evaluare a obiectivelor și de măsurare a rezultatelor întreprinderii, care pot fi 

aplicate în managementul financiar al întreprinderii pentru a obține eficiență și atingerea 

obiectivului general al întreprinderii. Ca dovadă, putem nominaliza mai multe teorii și sisteme 

de determinare și evaluare a obiectivelor și de măsurare a performanței financiare și a 

modelelor aferente lor, care fac parte din arsenalul de instrumente ale managementului 

financiar implicațional: 

- Teoria Valorii Adăugate Economice (EVA – Economic ValueAdded) se referă la 

măsurarea performanței financiare, bazându-se pe utilizarea unui sistem de indicatori 

financiari. Acest concept al EVA a fost formulat încă în anul 1920 în SUA. În evoluția lui, a 

cunoscut multe discuții din partea economiștilor, fiind dezvoltat de către Alfred Marshall cu 

Teoria Venitului Economic (Theory of Economic Income). O adevărată popularitate a 

cunoscut conceptul EVA în activitatea comercială din SUA,  aplicat pe larg în afaceri la 

începutul anilor 1990, când a fost înregistrat ca marcă comercială de către Stern Stewart. 

Acest concept este cel care măsoară diferența dintre rentabilitatea capitalului întreprinderii și 

costul acestui capital. O valoare pozitivă a conceptului EVA indică că, în perioada de 

măsurare, activitatea întreprinderii generează valoare pentru acționarii săi. Totodată, se 

consideră că activitățile, care generează o valoare negativă a conceptului EVA, sunt 

considerate aducătoare de pierderi pentru valoarea acționarilor întreprinderii. Așadar, 

conceptul EVA este apreciat prin faptul că generează informații utile despre valoarea 

operațiunilor din perioada anterioară și, categoric, nu constituie o măsurare contabilă a 

performanței, precum profitul contabil sau mărimea rentabilității capitalului. 

- Matricea de măsurare a performanței a lui Keegan (1989). Autorul pornește de la 

ideea  că măsurarea performanței la întreprindere trebuie să fie integrată vertical și orizontal 

cu funcțiile proceselor interne și cu aspectele ce vizează activitățile întreprinderii. Conform 

afirmațiilor lui Keegan, măsurarea performanței trebuie să asigure o legătură dintre 

activitățile, scopurile și obiectivele întreprinderii și planurile ei strategice. În felul următor, el 

propune un model, unde măsurarea performanței este prezentă în fiecare structură a 

întreprinderii, respectiv pe nivele ierarhice cu anumite măsuri specifice ale performanței 

aferente fiecărui nivel, fapt ce  este ilustrat în figura 1. 
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În ceea ce privește măsurătorile de performanță, ele reprezintă o combinație din patru 

mari categorii, care trebuie să sprijine mediul întreprinderii din perspectiva multiplelor 

dimensiuni pe care le comportă, astfel se propun drept categorii de măsurări de performanță 

următoarele: 

1. Măsurări de performanță interne ale întreprinderii; 

2. Măsurări de performanță externe ale întreprinderii; 

3. Măsurări de performanță legate sau bazate pe cost; 

4. Măsurări de performanță legate sau bazate pe non-cost. 

 

Figura 1. Ierarhizarea măsurilor de performanță 

 
Sursa: Elaborată de autori. 

Astfel, modelul, prezentat mai sus, evidențiază trei mari aspecte ce vizează măsurarea 

și evidențierea performanței: 

I. Măsurările de performanță trebuie să țină cont de strategiile întreprinderii și de 

caracterul multidimensional al mediului ei; 

II. Orice sistem de măsurare a performanţei trebuie să se bazeze pe măsuri de 

performanță integrate și agregate ierarhic și orizontal de-a lungul structurii întreprinderii, iar 

fiecare subdiviziune are sarcina de a-și stabili măsurările de performanță cuvenite ei; 

III. Orice sistem de măsurare a performanţei trebuie să fie construit atât pe baza 

măsurătorilor legate de cost, cât și pe măsurători legate de alte aspecte, decât cele aferente 

costului. 

Concluzionând, evidenţiem că modelul de măsurare a performanței al lui Keegan 

permite o evidențiere mai evidentă nu doar a performanțelor curente ale întreprinderii, dar și 

oferă posibilitatea de evidențiere a performanței privind concurența sau competitorii 

întreprinderii. 

Modelul Piramidei performanței (Lynch și Cross, 1992) reprezintă un model structural 

pentru o nouă rețea de informații, considerată ca fiind baza sistemului de control SMART. 
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Acest model este prezentat în forma unei piramide SMART și se bazează pe combinarea 

managementului calității cu procesele și operațiunile interne ale întreprinderii. Astfel, 

conform conceptului creatorilor, adică Lynch și Cross, modelul are la bază conceptul de 

obiective și conceptul de măsurare. Ideea de bază a modelului este de a converti obiectivele 

strategice, prin detaliere de sus în jos (conform priorităților clienților), iar măsurătorile 

pornesc invers, adică de jos în sus, de-a lungul a patru nivele ale piramidei. Așadar, modelul 

piramidei performanței oferă o structură în ambele sensuri ale unui sistem de comunicare 

necesar pentru a forma o viziune strategică a întreprinderii. 

 

Figura 2. Reprezentarea grafică a modelului SMART 

 
Sursa: Elaborată de autori. 

 

În Modelul piramidei performanțelor, conform concepției autorilor, obiectivele derivă 

din viziunea întreprinderii, care, ulterior, trebuie transpuse la nivelul unităților structurale. De 

exemplu, obiectivele aferente nivelului doi trebuie să se refere la detalierea scopurilor 

financiare  sau de piață, iar obiectivele nivelului trei al piramidei, trebuie să se refere la 

sistemul operațional de lucru – BOS (Business OperatingSystems), sistem destinat să susțină 

strategia întreprinderii. Aceste sisteme sunt detaliate în termeni ca: „satisfacția clienților”, 

„flexibilitate” și desigur „productivitate”. Conform modelului menţionat, sistemele 

operaţionale trebuie să includă funcțiile, activitățile, procesele, politicile și procedurile 

necesare pentru susținerea sistemului și, desigur, implementarea unei strategii de dezvoltare a 

producției sau a distribuției pe o anumită piață de desfacere a produselor sau serviciilor sale. 

Ca puncte de pornire pentru măsurătorile performanțelor și controlul în cadrul 

departamentelor pot fi considerate sistemele operaționale de lucru. Anume ele sunt cele care 

fac legătura cu performanțele fiecărui departament, cu performanțele generale ale 

întreprinderii și strategia generală a ei. Totodată, aceste sisteme trebuie să predispună 
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departamentele spre concentrarea asupra măsurării eficienței și eficacității ca formă a 

performanței lor. Așadar, putem remarca faptul că nivelul sistemelor operaţionale de lucru, 

cum ar fi: „satisfacția clienților”, indică gradul de satisfacție al așteptărilor consumatorilor 

referitor la calitatea produselor sau a serviciilor prestate, iar „productivitatea” reflectă nivelul 

în care activitățile și resursele sunt folosite eficient pentru a asigura satisfacția clienților cu un 

grad mai mare. Dacă facem referire la nivelul patru, acesta trebuie să asigure baza pentru 

măsurările operaționale specifice. Astfel, la nivel de departamente, obiectivele trebuie 

transpuse în criterii operaționale de genul: „calitate”, „livrare/furnizare”, „timp de producție 

sau de procesare”, „cost de producție”. Desigur, aceste criterii trebuie să fie determinate 

separat de fiecare departament în funcție de specificul său, ținând cont că ele trebuie să 

asigure transpunerea direcției strategiei în acțiunile și activitățile departamentului, iar 

obiectivul de bază al fiecărui departament este de a spori calitatea și rapiditatea livrării, 

concomitent cu reducerea perioadelor de procesare sau producție și desigur diminuarea sau 

lichidarea risipelor. 

Modelul Prismei performanței al lui Neely și Adams (2002). Explicația măsurării 

performanței pornește de la ideea că „nu este posibil a crea valori pentru acționari-

shareholders fără să creezi valori pentru alte grupuri de interes stakeholders”. Acest model 

privește măsurarea performanței prin prisma satisfacerii cerințelor și necesităților grupurilor 

de interes-stakeholders. La baza concepției modelului stă ideea măsurării performanței legată 

nu numai de cerințele și interesele acționarilor, dar și de necesitățile și cerințele clienților, 

consumatorilor, dar, totodată, și de cele ale angajaților și furnizorilor. Altfel zis, toate aceste 

grupuri de interes fac parte din categoria „stakeholders”. Cu atât mai mult că față de 

categoriile enumerate mai sus, orice măsurare a performanței trebuie să evidențieze și 

satisfacția comunității și a legislativului. Prin urmare, ideea centrală pentru explicarea 

măsurării performanței o constituie măsurarea și evidențierea satisfacției grupurilor de interes. 

Prezentarea grafică este redată în figura 3. 

Conform opiniei autorilor modelului Prismei performanței, pentru evidențierea 

performanței din perspectiva satisfacției grupurilor de interes trebuie să se parcurgă anumite 

etape, care pornesc de la stabilirea de către întreprindere a cerințelor și intereselor acestor 

grupuri și se finalizează cu stabilirea și implementarea capacităților necesare pentru 

satisfacerea grupurilor de interes.  

În felul următor, modelul, propus de Neely și Adams, presupune că pentru definirea 

unor măsurători de performanță, orice întreprindere trebuie să răspundă clar și precis la 

următoarele întrebări: 

- Satisfacția grupurilor de interes: care sunt principalele grupuri de interes și care  

sunt cerințele și solicitările acestora? 

- Strategia: care sunt strategiile care trebuie implementate pentru satisfacerea 

cerințelor și doleanțelor grupurilor de interes? 

- Procesele: care sunt procesele și activitățile importante de desfășurat de către 

întreprindere în scopul satisfacerii cerințelor și doleanțelor grupurilor de interes? 

- Capacitățile: care sunt capacitățile și resursele necesare a fi implicate în procesele și 

activitățile importante ale întreprinderii? 

- Contribuția grupurilor de interes: care este sau ar trebui să fie constribuția pe care 

fiecare grup de interes trebuie să o acorde pentru menţinerea și dezvoltarea capacităților? 
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Figura 3. Reprezentarea grafică a modelului Prismei Performanței 

 
Sursa: Elaborată de autori. 

 

Răspunsul oferit pentru întrebările de mai sus, la nivel de întreprindere, furnizează o 

succintă, dar suficient de complexă, imagine a nivelului de performanță a întreprinderii. 

Totodată, răspunsul dat la întrebările de mai sus reflectă, în mare măsură, zonele de interes 

din punct de vedere al performanței, care influențează direct rezultatele întreprinderii. 

Modelul Tabloul de Bord echilibrat (BalancedScorecard) al lui Kaplan și Norton 

(1996) este considerat unul din cele mai populare și frecvent aplicate sisteme de măsurare a 

performanței/rezultatelor întreprinderii, în calitate de instrument al managementului financiar. 

Specialiștii identifică apariția modelului respectiv în contextul insuficienței indicatorilor 

financiari, adică: schimbări în metodele și factorii de producție, creșterea ponderii 

imobilizărilor necorporale, evoluția strategiilor de creare a valorii de la gestionarea activelor 

tangibile la strategii bazate pe cunoștințe.    

Modelul Tabloul de Bord echilibrat (BSC) al lui Kaplan și Norton, în esență, 

reprezintă un set de indicatori financiari și non-financiari, ce propune ca măsurarea 

performanțelor întreprinderii să fie realizată prin intermediul echilibrării și intercondiționării a 

patru forțe, utilizând o decupare a întreprinderii pe bază de procese și activități. Unul din cele 

mai importante elemente ale acestui model, care, totodată, constituie și una dintre 

particularitățile modelului față de alte modele de măsurare a performanței, reprezintă 

perspectiva „învățare și dezvoltare”. 

Astfel, modelul sus menționat presupune monitorizarea indicatorilor de performanță 

prin intermediul a patru perspective:   

• Perspectiva financiară:  indică dacă crearea, implementarea și executarea strategiei 

conduce la creșterea profitului. Strategia este văzută din perspectiva acționarilor, adică 

reprezintă care sunt aşteptările acţionarilor din punct de vedere al performanţei financiare a 

întreprinderii.  

• Perspectiva clienților: managerii sunt cei care identifică clienții și segmentele de 

piață în care întreprinderea intenţionează să concureze. Astfel, se analizează crearea valorii 

din perspectiva clienților. 
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• Perspectiva proceselor interne de afaceri: reprezintă urmărirea proceselor interne cu 

cel mai mare impact în ceea ce privește satisfacția clienților și a acționarilor. 

• Perspectiva de dezvoltare şi de inovare: presupune identificarea infrastructurii 

întreprinderii, creată să aducă îmbunătățire și dezvoltare. Astfel, se tinde spre crearea unui 

climat care să susțină schimbarea, inovarea și dezvoltarea. 

Totodată, perspectivele modelului BSC, enumerate mai sus, includ și patru 

constituente, care sunt aceleași pentru toate perspectivele de măsurare a performanțelor. 

Acestea sunt: obiective, indicatori de rezultate, ținte și inițiative de afaceri. În figura 3.5 

putem vizualiza schema de elaborare a Modelului Tabloului de Bord echilibrat, identificat 

prin perspective și constituente. 

În opinia celor doi autori, concurența și caracteristicile mediului impune întreprinderea 

„să îmbunătățească permanent competențele pentru a furniza valoare clienților și 

acționarilor”. „Învățarea și dezvoltarea” provin din trei surse, și anume: oameni (urmăriți ca 

satisfacție, rotație, formare continuă, competențe), sisteme (disponibilitate) și proceduri ale 

întreprinderii. De asemenea, această perspectivă este considerată „baza oricărei strategii”, iar 

managerii, în acest context, definesc competențele și aptitudinile, tehnologia și climatul 

necesar pentru a susține strategia. 

Ulterior, modelul lui Norton și Kaplan pune un accent deosebit pe activele intangibile, 

ce sunt împărțite în: capital uman (competențe), capital informațional (sistem informațional) 

și capital antreprenorial (capacitatea întreprinderii de a mobiliza și susține procesul de 

schimbare cerut de strategia ei). 

Așadar, modelul BSC sugerează că orice sistem de măsurare a rezultatelor trebuie să posede o 

viziune multidimensională asupra performanței, adică cele patru perspective, iar managerii 

prin acest sistem de măsurare a performanței trebuie să-și stabilească atât obiectivele, cât și 

măsurările de performanță specifice într-o corelare strânsă cu viziunea și strategia 

întreprinderii.  

Astfel, schema sistemului de management strategic, bazat pe BalancedScorecard, în 

mod grafic, este  prezentată în figura 4. 

Prin urmare, un sistem de măsurare a rezultatelor poate fi identificat în calitate de 

sistem de management strategic dacă indicatorii sistemului de măsurare sunt asociaţi de 

strategie și, prin urmare, asigură comunicarea cu aceasta. Totodată, indicatorii specifici celor 

patru perspective trebuie să asigure un echilibru între aspectele financiare și cele non-

financiare ale performanței, precum și între eficiență și eficacitate ca dimensiuni ale acesteia. 
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Figura 4.  Modelul Balanced Scorecard  

 
Sursa:[Kaplan &  Norton, 1996: p.76]. 

 

În viziunea mai multor cercetători, acest model prezintă importanță majoră, deoarece  

ajută la gestionarea mediului intern și extern al întreprinderii, asigurând: 

- Gestionarea mediului intern prin îmbunătăţirea continuă a performanței 

întreprinderii, prin suportul oferit în implementarea unor strategii complexe și în controlul 

întreprinderii cu grad de descentralizare, prin susținerea învățării și schimbării 

antreprenoriale, 

- Gestionarea mediului extern prin observarea cererii și concurenței, prin evaluarea 

lanțului de aprovizionare și a relațiilor cu partenerii. 

Aceste sisteme de măsurare a performanţei/rezultatelor se folosesc ca mecanisme care 

asigură întreprinderea să sincronizeze mai eficient resursele. Teoria Bazată pe Resurse şi 

Teoria Orchestrării Resurselor se referă la gestiunea resurselor şi orchestrarea acestor resurse 

pentru a crea valoare pentru consumatori. 

4. Concluzii 

Concluzionând, se poate afirma că sistemele de măsurare a performanţei au o 

importanţă majoră pentru întreprindere, pentru managementul ei și pentru manageri. Orice 

sistem de măsurare a performanţei, dezvoltat sau nou implementat la întreprindere, poate avea 

următoarele scopuri: 

- ca sistem de îmbunătăţire a politicii financiare, ce presupune un management 

financiar eficient; 

- ca sistem de îmbunătăţire a performanţei, care prevede îmbunătăţirea performanţei 

prin gestionarea proceselor curente;  

- ca sistem de management strategic, care reprezintă mai mult decât rezultate 

superioare fiindcă asigură o strategie mai bună, prin cizelarea acesteia;  

- ca sistem de urmărire a responsabilităţii externe, ce completează orientarea internă a 

primelor două abordări cu o atenţie asupra mediului extern.  

Aceste sisteme permit o încorporare mai bună a aşteptărilor partenerilor şi 

descoperirea unor surse externe de învăţare. Din punct de vedere conceptual, apreciem că 
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sistemul de măsurare a performanţei este un concept complex, multidimensional, care  

comportă mai multe aspecte şi dimensiuni ale întreprinderii. În acest sens, din punct de vedere 

al definiţiei, considerăm că sistemele de măsurare a performanţei se pot prezenta şi descrie în 

două mari perspective:  

1) perspectiva analitică reprezintă totalitatea proceselor şi acţiunilor specifice, 

desfăşurate conştient, repetat şi planificat, care se desfăşoară implicând o anumită cantitate de 

resurse umane, materiale, financiare, informaţionale, ce conduc sau contribuie la evidenţierea 

şi monitorizarea performanţelor obţinute sau a nivelului de performanţă obţinut de către 

întreprindere, 

2) perspectiva managerială reprezintă un instrument managerial destinat monitorizării, 

evaluării şi evidenţierii atât a performanţelor înregistrate de întreprindere, cât şi a cauzelor şi 

aspectelor negative din cadrul ei.  

Ca urmare a celor menţionate, drept recomandare considerăm că, în funcţie de 

obiectivele întreprinderii și de situaţia conjuncturală şi a factorilor de mediu, întreprinderea 

trebuie să adopte sisteme de măsurare a performanţei, care:  

• să înglobeze şi să se bazeze atât pe indicatori financiari, cât şi pe indicatori non-

financiari, încât să reflecte cât mai real, clar şi multidimensional, performanţele 

întreprinderii;  

• să fie dinamice şi flexibile, încât să poată fi adaptate şi modificate în timp în funcţie de 

diferitele situaţii în care se află întreprinderea;  

• să permită nu doar evaluarea performanţei, dar şi să asigure monitorizarea unei 

îmbunătăţiri continue la întreprindere;  

• să constituie un factor motivațional pentru angajaţi şi, desigur, un mijloc de creştere a 

gradului de implicație a acestora. 
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Abstract 

The COVID-19 pandemic severely affected all sectors of economic activity and led to a significant 

increase in uncertainty and a rapid adjustment of risks in financial markets. Measures to limit the spread of the 

disease have led to blockages in supply chains and a sharp contraction in demand, while financial markets have 

faced significant increases in volatility and significant adjustments in financial asset prices. The risks to 

financial stability, already exacerbated by the impact of the COVID-19 pandemic, are also amplified by 

interactions with existing structural vulnerabilities in the economy, especially in emerging countries. The current 

framework has led to the rapid adoption of measures by national and international authorities, generating a mix 

of actions ranging from monetary to financial and fiscal measures. The scale and complexity of the public health 

crisis call for better cooperation and even coordination of efforts on regional and global levels. But the crisis 

generated by the pandemic can also be an opportunity to implement structural measures to position the 

countries of the world, including Republic of Moldova in a new model of economic growth, more sustainable, 

innovative, but also more resistant to shocks. 

Key words: financial crisis, financial stability, solvency, interest rate, financial institution, banking 

prudence, banking risk. 

JEL: G10, G18, G28. 

 

1. Introducere  

În linii generale, stabilitatea financiară poate fi definită ca situația în care sistemul 

financiar, format din intermediari financiari, piețe și infrastructuri de piață, are capacitatea de 

a face față șocurilor și corecțiilor dezechilibrelor financiare. Aceasta reduce posibilitatea 

apariției în procesul de intermediere financiară a unor perturbări de o severitate capabilă să 

genereze un impact nefavorabil asupra activității economice reale. Ultimele câteva luni şi-au 

pus amprenta prin declanșarea pandemiei COVID-19, care are consecințe economice, sociale 

și fnanciare negative importante, ceea ce a determinat adoptarea rapidă de măsuri de către 

autoritățile naționale și internaționale. Mixul de acțiuni se întinde de la sfera soluțiilor 

monetare la a celor prudențiale și fiscale. Manifestarea unor posibile riscuri sistemice în 

sistemul financiar este contracarată prin politici macroprudențiale. Scopul general al politicii 

macroprudențiale este menținerea stabilității financiare. 

Confruntate cu un inamic atât de subtil şi periculos, statele se văd nevoite să acorde 

populaţiei un ajutor fără precedent în istorie, ajutor care, nu în puţine cazuri, se concretizează 
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inclusiv prin moratoriul datoriilor populaţiei către bănci. La fel, nu de puţine ori, ajutorul 

venit sub această formă din partea băncilor nici nu a mai aşteptat imboldul din partea 

guvernelor, existând şi iniţiative proprii din partea unor instituţii financiar-bancare de a veni 

în ajutorul debitorilor. O atare măsură de sprijin a fost adoptată în mai multe state. 

 

2. Stabilitatea financiară în condiţiile restricţiilor pandemice 

Declanșarea pandemiei COVID-19 într-un context caracterizat de o creștere 

economică afată deja într-o tendință de încetinire a generat la nivel internațional un șoc de 

nesiguranță și incertitudine cu efecte importante asupra evoluțiilor macroeconomice și 

fnanciare. Acesta a condus, la rândul său, la adoptarea unui mix de măsuri economice, 

monetare și fscale fără precedent. Prognozele privind creșterea economică la nivel global s-au 

ajustat masiv față de estimările anterioare și indică o recesiune în anul 2020, urmată de 

revenire economică în anul 2021. Piețele fnanciare internaționale au reacționat puternic după 

intensifcarea crizei de sănătate publică, cu scăderi sincronizate ale prețurilor activelor, creșteri 

istorice ale volatilității și primelor de risc. Peste o treime din pierderile înregistrate pe piețele 

fnanciare au fost însă recuperate la sfârșitul lunii aprilie. Comparativ cu anul 2008, sectorul 

bancar european este într-o situație mai favorabilă pentru a face față acestui șoc. 

Apariția noului coronavirus la sfârșitul anului 2019 și răspândirea lui la nivel global au 

modifcat tabloul riscurilor asupra stabilității fnanciare. Măsurile adoptate de către state pentru 

reducerea efectelor crizei de sănătate au fost severe (cele mai importante find oprirea activităților 

neesențiale, limitarea deplasărilor și interzicerea călătoriilor către și dinspre anumite țări). Acestea 

au determinat șocuri în lanțurile de producție și distribuție, dar și contracția puternică a cererii 

pentru o gamă largă de bunuri și servicii. La nivel global, așteptările privind evoluțiile economice 

și riscurile la adresa stabilității macrofnanciare au înregistrat o corecție semnifcativă comparativ cu 

evaluările anterioare (Grafc 1.1). Nivelul mare de incertitudine privind evoluțiile viitoare în noul 

context economic a determinat turbulențe semnifcative pe piețele fnanciare internaționale și o 

înăsprire temporară a condițiilor fnanciare. 

În acest context, Fondul Monetar Internațional identifcă ca principale vulnerabilități la 

adresa stabilității fnanciare la nivel global:  

1. Îndatorarea sectorului companiilor nefnanciare în condițiile unui nivel peste valorile din 

perioada 2008-2009 pentru anumite țări; 

2. Sustenabilitatea datoriei publice; 

3. Gradul de îndatorare; 

4. Decalajele de maturitate şi lichiditate ale fondurilor de investiţii, portofoliile 

acestora refectând evaluările riscurilor aferente mediului caracterizat de randamente scăzute 

(în special în SUA şi China). 

Conform Fondului Monetar Internaţional [1, 2020: 8], în cazul unui scenariu de bază 

potrivit căruia pandemia va scădea în intensitate în a doua parte a anului 2020 creşterea 

economică globală este aşteptată să ajungă la -4,9 la sută în anul 2020, depăşind ajustarea 

înregistrată în intervalul 2008-2009, iar în 2021 va înregistra un avans de 5,4 la sută.în cazul 

zonei euro, contracţia anticipată pentru anul 2020 este de 10,2 la sută8, mai accentuată 

comparativ cu SUA (-8 la sută), în timp ce pentru 2021 FMI estimează o creştere economică 

de 4,5 la sută pentru zona euro şi 4,5 la sută pentru SUA.                                

În cazul Uniunii Europene, deşi şocul este de natură să afecteze toate statele membre, 

impactul din anul 2020 şi capacitatea de revenire din 2021 sunt dependente de contextul 
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economic naţional şi de capacitatea de răspuns a acestora. Previziunile privind evoluţia 

economiei globale se bazează totuşi pe diferite ipoteze privind măsurile economice şi 

fnanciare adoptate şi efcienţa acestora, intensitatea şi durata crizei medicale, schimbările de 

comportament ale consumatorilor şi aşteptările privind dinamica economiei ulterioară acestui 

şoc. [2, 2020: 11] 

Evaluările curente semnalează creşterea unor riscuri de natură majoră asupra 

stabilității fnanciare din Republica Moldova: 

1. Creșterea incertitudinii la nivel global și reducerea rapidă a încrederii investitorilor 

în economiile emergente 

2. Deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne, inclusiv din perspectiva 

structurii și a costului de fnanțare a defcitului bugetar.  

3. Riscul privind cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul fnanciar-bancar. 

4. Nerambursarea creditelor contractate de către sectorul neguvernamental  

5. Accesul la fnanțare al economiei reale.  

Toate cele cinci riscuri sistemice menționate au o perspectivă de creștere în intervalul 

următor  

 

2. Provocări la adresa sistemului bancar 

La nivelul UE Banca Centrală Europeană (BCE) monitorizează evoluțiile înregistrate 

în sectoarele bancare din zona euro și din UE în ansamblu, precum și în alte sectoare 

financiare, pentru a identifica orice vulnerabilități și a verifica rezistența sistemului financiar. 

BCE îndeplinește aceste misiuni împreună cu celelalte bănci centrale din Eurosistem și din 

Sistemul European al Băncilor Centrale.  

BCE estimează înăsprirea condiţiilor financiare şi funcţionarea fragilă a unor pieţe ca 

find printre cele mai presante riscuri sistemice la adresa stabilităţii fnanciare, urmate de î serie 

de alte provocări precum creşterea importantă a îndatorării, în special la nivelul sectorului 

public, potenţialul redus de intermediere bancară, cu efecte asupra proftabilităţii, sau 

vulnerabilităţile din sectorul fnanciar nebancar. În cazul Republicii Moldova, provocările la 

adresa stabilităţii financiare generate de condiţiile fnanciare şi economice externe vizează:  

➢ majorarea suplimentară a primei de risc de ţară şi creşterea presiunilor pe piaţa 

valutară,  

➢ intensifcarea problemelor privind fnanţarea datoriei publice cu efecte negative 

asupra instituţiilor fnanciare,  

➢ oprirea sau chiar retragerea fnanţărilor nerezidente şi acutizarea problemelor de 

solvabilitate ale sectorului real pe fondul unui grad redus de capitalizare încă dinaintea 

apariţiei pandemiei şi  

➢ implicaţiile negative pentru sectoarele cu legături comerciale importante cu ţările 

din zona euro în care se înregistrează evoluţii economice mai severe. 

În acest context dat, dacă vor să supravieţuiască şi să se întoarcă undeva în viitor chiar 

la o stare de prosperitate, băncile sunt obligate să gândească strategii şi să ia măsuri cel puţin 

la fel de rapid precum specialiştii din domeniul sănătăţii, toate acestea desigur în contextul 

noilor reglementări care deja şi-au produs sau care urmează să producă efecte. 

Deşi amânarea plăţii ratelor, suspendarea posibilităţii de a urmări silit debitorii pentru 

o anumită perioadă de timp sau alte măsuri similare care au fost sau urmează a fi luate de 

către state (inclusiv în România) sunt adevărate „pastile amare” pentru creditorii bancari, pe 

care testele de stres şi planurile gândite pentru worst-case scenarios poate că nu le-au avut în 
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vedere la o scară aşa largă, totuşi astfel de măsuri mai pot fi cumva „îndulcite” prin facilităţi 

oferite sistemelor bancare, astfel încât fiecare parte implicată să piardă cât mai puţin posibil în 

tot acest proces profund transformaţional. 

Suntem martorii unei relaxări a regulilor stricte de dinaintea pandemiei, privind 

prudenţa bancară, fiind acum recomandată şi chiar permisă spre exemplu, printre altele, 

utilizarea rezervelor de capital sau funcţionarea cu un raport de lichiditate mai mic decât cel 

normal aplicabil (aspecte care erau aproape de neconceput după finalul crizei din 2008), totul 

numai pentru a nu lăsa la greu agenţii economici sau chiar şi consumatorii persoane fizice 

care, în aceste clipe, nu au la dispoziţie lichidităţi din cauza încetării bruşte a activităţii în 

multiple segmente ale economiei. 

În scopul protejării intereselor deponenților şi asigurării stabilității sistemului bancar, 

BNM asigură în continuare consolidarea supravegherii prudențiale a băncilor din Republica 

Moldova.  La începutul anului 2018, a intrat în vigoare o nouă lege privind activitatea 

băncilor, iar din luna ianuarie curent - Metodologia de supraveghere și evaluare a activității 

băncilor, care este bazată pe norme utilizate de toate autoritățile de supraveghere din Uniunea 

Europeană. În condițiile stării de urgență BNM asigură operarea fără întrerupere și pune la 

dispoziția băncilor licențiate instrumentele necesare în sprijinul continuității operaționale din 

sistemul bancar. Sistemele de raportare folosite de bănci pentru mecanismele de supraveghere 

bancară funcționează în regim normal și eficient.  Banca Națională menține permanent 

comunicarea cu băncile licențiate pentru a asigura în continuare stabilitatea și siguranța 

sectorului bancar.  

Deşi băncile au constituit întotdeauna unul din “motoarele” dezvoltării economice, în 

astfel de momente rolul acesta apare încă şi mai clar conturat. Strategia de întârziere a 

perceperii ratelor care le sunt datorate şi de injectare de noi lichidităţi în sistemul financiar 

constituie astfel una din puţinele “veste de salvare” care apar ca fiind disponibile în scopul 

ajutorării debitorilor cu probleme de flux de numerar (fie că sunt companii, fie persoane fizice 

care momentan pur şi simplu nu mai au activitate) şi în scopul asigurării faptului că firmele 

care măcar până la acest moment nu aveau probleme cu plata (firme solide, aşadar), nu 

falimentează tocmai în această perioadă caracterizată de restricţii impuse de autorităţi pentru a 

stopa extinderea bolii.  

BNM a emis la 12 mai 2020 o hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu rpivire 

la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, prin care aduce 

claritate prevederilor aferente tratamentului riscului de credit al entităţilor din sectorul publlic 

din Republica Moldova. În scopul calculării riscului de credit și a cerințelor de fonduri proprii 

ale băncilor, expunerile față de entitățile din sectorul public din Republica Moldova, precum 

și expunerile garantate de către acestea, cu întrunirea cerințelor de eligibilitate, primesc o 

pondere de risc egală cu 20%. 

Urmare elucidării acestei norme, băncile se pot implica activ în procesul de acordare a 

creditelor garantate de către entitățile din sectorul public, ceea ce va contribui la susținerea în 

continuare a economiei naționale. Creditarea cu implicarea garanțiilor acordate de către 

entitățile din sectorul public va crea premise pentru impulsionarea creditării în condițiile de 

restabilire a situației economice post-criză. 

Astfel,  în condițiile stării de urgență declarate prin Hotărârea Parlamentului 

Republicii Moldova nr.55 din 17 martie 2020, având la bază art. 14 din Legea nr. 239-XVI 

https://www.bnm.md/ro/content/legea-privind-activitatea-bancilor-nr202-din-06-octombrie-2017
https://www.bnm.md/ro/content/legea-privind-activitatea-bancilor-nr202-din-06-octombrie-2017
https://www.bnm.md/files/metodologie%20de%20supraveghere%20si%20evaluare%20a%20activitatii%20bancilor.pdf
https://www.bnm.md/files/metodologie%20de%20supraveghere%20si%20evaluare%20a%20activitatii%20bancilor.pdf
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din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și caracterul modificărilor, care 

reprezintă o clarificare a conceptului anterior și nu aduc atingere situației subiecților 

aplicabili, proiectul hotărârii a fost aprobat fără a fi supus consultării publice sau altor 

expertize. 

În acest fel, informația cu privire la rata anuală a inflației în lunile ianuarie și 

februarie, precum și evenimentele conturate după runda de prognoză precedentă denotă riscul 

unei traiectorii inferioare celei prognozate. În trimestrul II 2020 rata anuală a inflatiei a 

continuat traiectoria descendentă de la începutul anului curent diminuându-se de la 5,9 la sută 

în luna martie până la valoarea de 4,3 la sută în luna iunie şi mentinându-se, astfel, în intervalul 

de 5,0 la sută ±1,5 p.p. stipulat în Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei 

pe termen mediu. Această evoluţie a fost susţinută de scăderea contribuţiilor pozitive din 

partea preţurilor la produsele alimentare, a celor la combustibili şi a inflaţiei de bază. 

Dinamica descendentă a preţurilor la produsele alimentare a fost determinată de efectul unei 

perioade de bază ridicate în lunile aprilie şi mai 2019. Diminuarea preturilor la combustibili a 

fost generată de diminuarea preturilor la petrol pe piata internatională. Asteptările negative, 

dar si restrictiile privind stoparea răspândirii COVID-19 au determinat un impact dezinflationist 

din partea cererii interne, asociate aprecierii monedei nationale, au sustinut scăderea ratei 

anuale a inflaţiei de bază. Preţurile reglementate au conturat o dinamică relativ stabilă în 

perioada de referinţă. Spre finele trimestrului II 2020, în contextul precondiţiilor de majorare a 

preţurilor la produsele de panificaţie, dar şi a unor condiţii agrometeorologice nefavorabile 

pentru unele culturi agricole, s-au conturat anumite presiuni inflaţioniste din partea preţurilor 

la produsele alimentare care ar putea să se manifeste şi în perioada următoare. Totodată, 

acestea vor fi atenuate de presiunile dezinflaţioniste asociate cererii interne care vor continua 

în perioada următoare în contextul impactului COVID-19. În acelasi timp, dinamica ulterioară 

a IPC rămâne marcată de precondiţiile pentru scăderea unor tarife şi de incertitudinea 

momentului şi a magnitudinii ajustării acestora. 

Prin promovarea unei politici monetare adecvate, Banca Națională a Moldovei la 

moment reușește să protejeze puterea de cumpărare a populației în timp și să asigure condiții 

optime, sub aspectul atribuțiilor sale, pentru revenirea și creșterea economică. BNM 

monitorizează evoluția economică în situația de urgență și la necesitate va ajusta 

instrumentele de politică monetară pentru a diminua impactul dezinflaționist determinat de 

efectele de răspândire a coronovirusului și încetinire a economiei. 

Sub aspect monetar, Banca Națională a diminuat valoarea ratelor la principalele 

instrumente de politică monetară pe fundalul incertitudinilor și încetinirii creșterii economice. 

Astfel, banii vor deveni mai accesibili pentru economie și ratele la creditele pentru finanțare 

urmează să se diminueze în condițiile impuse de situația de urgență. Au fost eliberate și 

volume mari de lichidități în sectorul bancar, astfel încât, populația să beneficieze de o 

flexibilitate pentru plata ratelor la credite și agenții economici să poată să-și suplinească 

necesarul de numerar pentru activitatea operațională. 

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei [4, 2020: 3] a aprobat unanim, în 

ședință extraordinară,  o hotărâre prin care recomandă băncilor licențiate să se abțină de la 

distribuirea dividendelor către acționari și alte forme de distribuire a capitalului, cel puțin 

până la 30 septembrie 2020. Decizia vine în contextul atenuării efectelor cauzate de pandemia 

COVID-19 pentru a menține băncile suficient de bine capitalizate și stabile.  
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Au fost aprobate măsuri de relaxare a cerințelor amortizoarelor de capital. Astfel, 

BNM permite băncilor să utilizeze temporar (până la o dată ce va fi comunicată ulterior) 

amortizorul de conservare a capitalului constituit anterior. Capitalul conservat poate fi utilizat 

pentru a absorbi eventualele înrăutățiri a calității portofoliului de credit și a sprijini finanțarea 

mediului de afaceri și a populației. În acest context, băncile sunt încurajate să continue să 

promoveze politici adecvate privind recunoașterea și acoperirea expunerilor neperformante și 

să efectueze o planificare solidă a capitalurilor și a lichidităților, precum și o gestiune robustă 

al riscurilor. 

În anul 2019 executarea bugetului public național s-a soldat cu un sold bugetar 

(deficit) de 3022,7 mil. lei. Ponderea deficitului bugetului public în PIB pentru anul 2019, a 

constituit 1,4%. Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.172 din 19.12.2019, cu modificările 

aduse prin Legea nr.131 din 12.07.2020 (în vigoare din 14.04.2020) prevede, venituri în sumă 

de 37851,0 mil. lei, cheltuieli în sumă de 55057,6 mil. lei și, respectiv, un deficit în sumă de 

17206,6 mil. lei. 

În primele 5 luni ale anului 2020 la bugetul public național au fost acumulate venituri 

în sumă de 23251,6 milioane lei, cu 3,0% mai puțin față de aceeași perioadă din anul 2019 și 

s-au efectuat cheltuieli în sumă de 26555,9 milioane lei, sau cu 2,6% mai mult, respectiv.În 

acest context, executarea bugetului public național s-a soldat cu un sold bugetar (deficit) de 

3304,3 mil. lei. [3, 2020: 13] 

La 30 iunie 2020 soldul datoriei de stat a constituit 59995,3 mil. lei, înregistrând o 

creștere cu 7173,3 mil. lei, la valoarea nominală, comparativ cu situația din 31 decembrie 

2019. Ponderea datoriei de stat în PIB prognozat pentru anul 2020 a constituit 29,2%. La 

situația din 30 iunie 2020, datoria de stat internă, la valoarea nominală, comparativ cu situația 

de la începutul anului s-a majorat cu 3069,8 mil. lei şi a constituit 26565,7 mil. lei (sau 44,3% 

din total datorie de stat). Modificarea datoriei de stat interne s-a produs preponderent din 

contul majorării emisiunii VMS pe piața primară cu 3080,3 mil. lei la valoarea nominală sau 

cu 3006,9 mil. lei la preț cumpărare. 

Soldul datoriei de stat externe a constituit 1940,5 mil. dolari SUA la situația din 30 

iunie 2020, fiind în creștere cu 236,4 mil. dolari SUA comparativ cu soldul datoriei de stat 

externe de la situația din 31 decembrie 2019. Exprimată în lei, datoria de stat externă care a 

însumat 33429,6 mil. lei a crescut cu 4103,5 mil. lei, sau cu 14,0%, față de situația din 31 

decembrie 2019.  

Potrivit datelor oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei, în ședința din 11 iunie 

2020, Comitetul executiv al BNM a decis menținerea ratelor dobânzilor la instrumentele de 

politică monetară la nivelurile în vigoare. Totodată, a fost decisă menținerea normei 

rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la 

nivelul actual de 34,0% din baza de calcul. Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase 

în valută liber convertibilă a rămas la nivelul actual de 21,0% din baza de calcul. 

Rulajul tranzacțiilor pe piața valutară fără numerar în iunie 2020 a constituit 

echivalentul a 624,6 mil. dolari SUA, fiind în creștere cu 77,6 mil. dolari SUA, sau cu 14,2%, 

față de nivelul din luna precedentă. Tranzacţiile efectuate cu dolari SUA au însumat 

echivalentuf a 297,7 mil. dolari SUA sau 47,7% din total, 'cele cu euro - 302,5 mil. dolari 

SUA, reprezentând 48,4% din total, iar cele în ruble ruseşti - echivalentul a 12,5 mil. dolari 

SUA, sau 2,0% din total. În structura rulajului total cumpărările de valută străină contra MDL 
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au constituit echivalentul а 225,3 mil. dolari SUA (sau 36,1% din total), iar vânzările - 399,3 

mil. dolari SUA (sau 63,9% din total). Cele mai multe tranzacţii (83,0%) au fost efectuate pe 

piaţa intrabancară, rulajul total al acestor tranzacţii constituind echivalentul a 518,7 mil. dolari 

SUA. 

Figura 1. Ratele dobânzilor BNM, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: LBM. Buletin infofinanciar. Iunie 2020 

De asemenea, a crescut şi volumul tranzacțiilor efectuate pe piața valutară în numerar. 

Astfel, acesta a s-a majorat cu 67,5 mil. dolari SUA, sau cu 29,9%, faţă de luna anterioară, 

constituind echivalentul a 293,1 mil. dolari SUA. Din volumul total al tranzacţiilor, 

cumpărările au reprezentat 81,3% sau echivalentul a 238,3 mil. dolari SUA. Cele mai multe 

tranzacţii (75,9% din total) au fost efectuate cu euro - echivalentul a 222,6 mil. dolari SUA, 

fiind urmate de tranzacţiile în dolari - 42,5 mil. dolari SUA (14,5% din total) şi cele în ruble 

ruseşti - 2,1% din total sau echivalentul a 6,1 mil. dolari SUA. [3, 2020: 15] 

În luna iunie 2020 volumul total al creditelor noi acordate a crescut cu circa 50 la sută 

faţă de luna precedentă din contul majorăhi volumului creditelor noi în moneda naţională şi al 

creditelor noi în valută străină; rata medie a dobânzii la creditele noi acordate în 'lei a 

continuat trendul descendent. Comparativ cu luna iunie 2019, volumul total al creditelor noi 

acordate, de asemenea, a crescut - cu 6,1%. 

În total au fost acordate credite noi în volum de 3002,9 mil. lei: credite în moneda 

naţională – în volum de 2182,2 mil. lei (cu 50,7% mai mult faţă de luna anterioară), credite în 

valută străină – în volum ce reprezintă echivalentul а 767,3 mil. lei (cu 51,8% mai mult faţă 

de luna anterioară) şi credite ataşate le cursul valutei - în volum de 53,4 mil. lei (cu 8,9% mai 

puţin faţă de luna anterioară). 

Rata medie de dobândă la creditele noi acordate în lei moldoveneşti a scăzut cu 0,24 

puncte procentuale, faţă de luna anterioară, constituind 8,16%. Rata medie de dobândă la 

creditele noi acordate în valută străină a scăzut cu 0,43 puncte procentuale faţă de nivelul din 

luna precedentă, const'ituind 4,00%. Rata medie de dobândă la creditele noi acordate ataşate 

la cursul valutei а constituit 4,85%, în creştere cu 0,63 puncte procentuale. 

După 2 luni de scădere consecutivă, în luna iunie 2020 soldul creditelor pe sectorul 

bancar (conform rapoartelor prudenţiale) a înregistrat о creştere cu 571,3 mil lei, sau cu 1,4%, 
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faţă  de luna anterioară, însumând 41509,7 mil. lei la 30 iun'ie 2020. Evoluţia pozitivă a fost 

determinată preponderent de creşterea cu 531,6 mil. lei (sau cu 1,9%) a soldului creditelor în 

moneda naţională. Totodată, de la începutul anului soldul creditelor s-a majorat cu 1134,2 mil. 

lei sau cu 2,8%. 

Figura 2. Ratele dobânzilor la creditele noi acordate de sistemul bancar, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: LBM. Buletin infofinanciar. Iunie 2020 

Soldul creditelor în moneda națională a însumat 28617,2 mil. lei, sau 68,9% din 

soldul total, şi a crescut de la începutul anului cu 1701,8 mil. lei, sau cu 6,3%. în acelaşi timp, 

soldul creditelor în valută străină , ce a constituit echivalentul a 12892,5 mil. lei, a scăzut cu 

567,5 mil. lei (sau cu 4,2%), iar soldul creditelor acordate persoanelor fizice a constituit 

14708,3 mil. lei, şi a crescut cu 703,7 mil. lei (sau cu 5,0%). Soldul creditelor acordate 

persoanelor juridice s-a majorat cu 430,5 mil. lei (sau cu 1,6%), constituind 26801,4 mil. lei 

(sau 64,6% din soldul total de credite). 

3. Concluzii 

Rezultatele studiului relevă faptul că, per ansamblu, sistemul bancar moldovenesc va fi 

un net beneficiar în urma semnării unui Acord de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv 

cu Uniunea Europeană. Totuși, efectele pozitive vor fi atenuate din cauza unui șir de 

deficiențe sistemice fundamentale ce țin de activitatea băncilor comerciale, precum și a 

economiei naționale în general. Astfel, confidența reciprocă limitată dintre bănci și 

populație/companii are implicații negative asupra funcției de intermediere a sistemului bancar. 

Prin urmare, în pofida creșterii economice dinamice de pe parcursul ultimilor ani, acesta a 

rămas slab integrat în economia națională, plasându-se pe ultimele locuri din regiune la 

capitolul ponderii creditării în PIB. Totodată, persistă problema costului înalt al creditelor, 

fapt determinat de influența a 3 factori majori: nivelele înalte ale costurilor resurselor atrase, 

ale primelor de risc și ale marjelor bancare. Partea pozitivă este că o integrare atât de modestă 

a sistemului bancar în economia națională a permis băncilor să fie mai imune față de 

eventualele șocuri macroeconomice. Astfel, nivelul înalt al lichidităților, datorat reticenței 

băncilor în activitatea de creditare, asigură o stabilitate mai bună a sistemului, fapt ce ar putea 
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frâna „decolarea” economiei naționale pe timpuri de expansiune economică și amortiza 

„aterizarea” acesteia în perioade recesioniste. 

Băncile trebuie să fie acele instituții care să acorde un impuls pieței de capital din 

Republica Moldova. Societatea are nevoie de noi instrumente financiare pentru a putea investi 

efficient economiile sale. 

• Un prim mecanism prin care ar putea băncile să participe la dezvoltarea pieței de 

capital este prin impunerea băncilor să se listeze la bursă și să existe condiția că 25% de 

acțiuni să fie repartizate între minim 100 de acțiuni. 

• Un al doilea mecanism este stimularea băncilor pentru a participa în calitate de 

underwriting ferm pentru emisiuni de acțiuni ale societății pe acțiuni. 

• Al treilea mechanism, care rămîne la discreția băncilor, este diversificarea 

portofoliului investițional cu cele mai bune acțiuni din sectoarele importante ale țării. Astfel 

pentru alte țări ar fi un etalon investițional. 

Un sistem bancar puternic și rezistent reprezintă baza pentru o creștere economic 

sustenabilă, ținînd cont de rolul de intermediere financiară în procesul de creditare pe care îl 

realizează băncile. Mai mult ca atît, băncile furnizează servicii importante consumatorilor, 

întreprinderilor mici și mijlocii, companiilor mari și autorităților publice care utilizează aceste 

servicii cu o mare încredere pentru derularea activităților lor zilnice la nivel național ți 

internațional. Sustenabilitatea și rezistența la șocuri și crize a băncilor în parte și a sistemului 

bancar în întregime sunt, de asemenea, importante, avînd în vedere faptul că aceste instituții 

activează cu surse financiare atrase de la populație, iar aceste economii constituie majoritatea 

surselor în bilanțurile băncilor. 

Sistemul bancar. Ca parte component a unei economii complexe și multifactoriale 

reprezintă cel mai variabil element al sistemului. Marea flexibilitate este cauzată perțial de 

vulnerabilitatea sectorului financiar-bancar. După cum se știe, cu cît este mai complex 

sistemul, cu atît mai mult acest system este supus efectelor negative atît din interior cît și din 

exterior. În situația economiei moderne, component financiar a piețelor globale și în condiții 

de globalizare este veriga cea mai slabă. Băncile atît de mult sau penetrate în realitatea 

economic că fără ele, a devenit imposibil să existe economia mondială în forma în care ea 

există acum. Prăbușirea sistemului bancar va duce la colaps al economiei mondiale. 
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Abstract: 

The contribution of corporate governance to the development of cross-border areas is determined by 

the fact that it 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 in the 

interest of the company, used in order to prevent insolvency risk corporate insolvency and later,companies, 

bankruptcy, from cross-border areas. 

The effective activities of control helps to identify and evaluate the management of risks and to prevent 

corporate insolvency. They are developed after the development of control strategies and risk assessments. All 

this, however, in the context in which are correlated with corporate governance principles that are found in 

procedures, standards, formalization, harmonization, good practices applied and verified at European level and 

in Romania provided to reconsider the historical and socio-economic realities. from cross-border areas. 

Key words: corporate, integrity, responsibility, transparency, control, corporate, sustainable  

development. 

 

1. Introducere       

Principiile și prioritățile guvernanței corporative trebuie să se regăsească în modul de 

conducere și gestiune al agenților economici și în special al societăților comerciale care își au 

sediul sau activează în zonele tranfrontaliere. 

Schimbarea dinamică a modului de conducere-control redefinește conceptual de 

competiție într-un mod care scade eficacitatea și eficiența politicilor privind conflictele de 

interese din cadrul Consiliului de Administrație al agenților economici cu capital de stat, 

privat, sau mixt, (firme românești asociate cu firme străine) din zonele tranfrontaliere. 

Relațiile și sistemele de stimuli și motivare, pot genera conflicte de interese potențiale 

sau reale, cu referiri la problemele care apar în fața consiliului de adminisrație, consiliu care 

are obligația de a foloisi guvernanța corporativă ca un instrument de creere a plus valorii, pe 

fondul eticii în activitatea lor internă și în afaceri. 

În cеntruӏ fіеcăruі sіstеm ԁе guvernanță corporativă şі conԁucеrе sе аfӏă controӏuӏ 

іntеrn prіn rеprеzеntаrе, procеs еxеrcіtаt prіn іntеrmеԁіuӏ consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏе 

socіеtăţіӏor pе аcţіunі, cаrе sе bаzеаză pе prіncіpіuӏ rеsponsаbіӏіtăţіі şі în subsіԁіаr pе 

prіncіpііӏе trаnspаrеnţеі şі іntеgrіtăţіі, cа prіncіpіі аӏе gеstіunіі corporаtіvе euroregionale.  

Nu sе poаtе spunе că moԁuӏ ԁе orgаnіzаrе аӏ controӏuӏuі prіn rеprеzеntаrе еstе 

іrеӏеvаnt. Totuşі, răspunԁеrеа rеаӏă а consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе - scopuӏ şі еfіcіеnţа 

conԁucеrіі - nu ԁеpіnԁе аtât ԁе moԁuӏ ԁе orgаnіzаrе аӏ rеprеzеntărіі cât ԁе іԁеntіtаtеа 

proprіеtаrіӏor euroregionali  (români-străini), ԁе аvаntаjеӏе ԁаtorаtе proprіеtăţіі şі cе аӏtеrnа-

tіvе ԁе controӏ prіn rеprеzеntаrе în consіӏіu ԁеţіn. Аcеştі fаctorі ԁіmіnuеаză spеrаnţеӏе pе cаrе 

еӏеctorіі ӏе аu în ӏеgătură cu consіӏііӏе ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏе socіеtăţіӏor pе аcţіunі şі ԁеtеrmіnă 

еfеctіv putеrеа аcеstor consіӏіі, din zonele transfrontaliere. 

 

2. Relațiile societare prin prisma gestiunii corporative 

Іԁеntіtаtеа аcţіonаrіӏor socіеtăţіі contеаză în cееа cе prіvеştе cеӏ puţіn ԁouă аspеctе: 

mărіmеа pаchеtuӏuі ԁе аcţіunі şі nаturа аvаntаjеӏor pе cаrе аcеstеа ӏе ԁеtеrmіnă. Proprіеtаtеа 
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ԁіspеrsаtă într-un număr mаrе ԁе mіcі аcţіonаrі ԁă nаştеrе аӏtor probӏеmе ԁе controӏ ԁеcât în 

cаzuӏ în cаrе proprіеtаtеа еstе concеntrаtă în câtеvа mâіnі, fіе în moԁ ԁіrеct, fіе іnstіtuţіonаӏ. 

În cаzuӏ аntеrіor, probӏеmа cеntrаӏă o rеprеzіntă ӏіmіtаrеа іnsufіcіеntă а controӏuӏuі ԁаtorаtă 

ӏіpsеі ԁе іmpӏіcаrе а proprіеtаrіӏor іnԁіvіԁuаӏі: controӏuӏ еfіcіеnt soӏіcіtă o аcţіunе coӏеctіvă, 

însă fіеcаrе proprіеtаr аrе un motіv să ӏаsе аngаjаmеntuӏ în sеаmа аӏtorа. În uӏtіmuӏ cаz, mаrіі 

proprіеtаrі аu şі іntеrеsuӏ şі pârghііӏе pеntru а-şі іmpunе ԁorіnţеӏе cu rеӏаtіvă uşurіnţă. Totuşі, 

putеrеа ԁе constrângеrе îşі crееаză proprіа probӏеmă, şі аnumе аcееа а ӏіmіtărіі sеnsіbіӏіtăţіі 

controӏuӏuі ԁіn cаuzа posіbіӏuӏuі аbuz аӏ proprіеtаrіӏor ԁomіnаnţі. 

Lіmіtа până ӏа cаrе аcţіonаrіі sе pot bаzа pе consіӏііӏе ԁе аԁmіnіstrаţіе pеntru а sе 

еӏіbеrа ԁе аcеstе obӏіgаţіі ԁіfеră, totuşі, în funcţіе ԁе ԁіsponіbіӏіtăţіӏе mіjӏoаcеӏor аӏtеrnаtіvе 

ԁе controӏ аӏ conԁuіtеі. Prіntrе аcеstеа, cеӏе mаі văԁіtе sunt rеgӏеmеntărіӏе jurіԁіcе, cаrе 

ԁеfіnеsc funcţііӏе şі rеsposаbіӏіtăţіӏе mеmbrіӏor consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе, şі pіеţеӏе ԁе 

proԁusе, cаrе аmеnіnţă ştеrgеrеа orіcăror urmе аӏе pаrtіcіpаnţіӏor іnеfіcіеnţі prіn іntеrmеԁіuӏ 

fаӏіmеntuӏuі. Cu toаtе că аcеstе ԁouă mеcаnіsmе еxіstă în toаtе еconomііӏе, influența 

decizională a ӏor cа іnstrumеntе ԁе controӏ еstе ԁіscutаbіӏă: еfіcіеnţа rеgӏеmеntărіӏor jurіԁіcе 

ԁеpіnԁе ԁе іnfrаstructurа jurіԁіcă cаpаbіӏă să іmpună ӏеgеа, іаr pіеţеӏе ԁе proԁusе și servicii 

аu nеvoіе ԁе un mеԁіu concurеnţіаӏ cаrе să ԁіscіpӏіnеzе аctіvіtаtеа socіеtăţіӏor comеrcіаӏе. 

Pіеţеӏе fіnаncіаrе furnіzеаză un аӏt mеcаnіsm еxtеrn ԁе controӏ аӏ аctіvіtăţіі corporаţііӏor. Еӏе 

fаc prеsіunі аsuprа ԁіrеctorіӏor să sе аchіtе ԁе obӏіgаţіі cа nu cumvа proprіеtаrіі să îşі 

ӏіchіԁеzе аcţіunіӏе - însă еfіcаcіtаtеа ӏor cа mеcаnіsm ԁе controӏ ԁеpіnԁе ԁе uşurіnţа cu cаrе 

аcţіonаrіі nеmuӏţumіţі îşі ӏіchіԁеаză pаchеtеӏе, cееа cе аrаtă cât ԁе compӏіcаtе şі еfіcіеntе 

sunt аcеstе pіеţе. Pіеţеӏе fіnаncіаrе bіnе ԁеzvoӏtаtе nu numаі că pеrmіt cеӏor nеmuӏţumіţі ԁе 

аctіvіtаtеа socіеtăţіӏor să îşі vânԁă аcţіunіӏе, ԁаr ofеră şі posіbіӏіtаtеа cеӏor cаrе pot utіӏіzа mаі 

bіnе cаpіtаӏuӏ еxіstеnt аӏ socіеtăţіі să prеіа controӏuӏ ԁе ӏа ԁіrеctorіі şі/sаu consіӏіuӏ ԁе 

аԁmіnіstrаţіе аfӏаt în funcţіе prіn іntеrmеԁіuӏ pіеţеі pеntru controӏuӏ socіеtăţіӏor pе аcţіunі. 

Pеntru еconomііӏе în trаnzіţіе, din zonele transfrontaliere, încă sе punе bаzа pе 

mеcаnіsmеӏе іntеrnе ԁе controӏ аӏ аctіvіtăţіі socіеtăţіі în ԁеtrіmеntuӏ mеcаnіsmеӏor еxtеrnе, 

cаrе să аіbă însă ӏа bаză prіncіpііӏе trаnspаrеnţеі, іntеgrіtăţіі şі rеsponsаbіӏіtăţіі. 

În acest context, dezvoltareea euroregională durabilă,  pe baza acestor mecanisme, 

constituie  un factor de echilibru și prin prisma unei educații corporative inerente și   necesare. 

Аbsеnţа unuі controӏ еxtеrn putеrnіc, cаrе să аіbă ӏа bаză prіncіpііӏе gеstіunіі 

corporаtіvе-trаnspаrеnţа, іntеgrіtаtеа şі rеsponsаbіӏіtаtеа- fаcе cа mеcаnіsmuӏ ԁе 

suprаvеghеrе sі controӏ іntеrn corporаtіv- consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏ socіеtăţіі pе аcţіunі - să 

fіе şі mаі іmportаnt . 

Dіfіcuӏtаtеа еvаӏuărіі еfіcаcіtăţіі consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе, în еconomііӏе Еuropеі 

cеntrаӏе şі еstіcе și zonele transfrontaliere, provіnе ԁіn fаptuӏ că cееа cе pot fаcе consіӏііӏе 

ԁеpіnԁе hotărâtor ԁе cіnе ԁеţіnе sаu controӏеаză ԁrеpturіӏе ԁе proprіеtаtе. În mаjorіtаtеа 

ţărіӏor europene ԁіn eurorеgіunеa sud-est аcеstеа nu аu fost stаbіӏіtе încă, o pаrtе nіcі măcаr 

nu аu ԁеfіnіtіvаt progrаmеӏе ԁе prіvаtіzаrе în mаsă.  

Dezvoltarea euroregională durabilă constituie  un factor de echilibru și prin prisma 

educației corporative inerente şi promovarea unor valori perene, care au rezistat în timp şi 

chiar în contextul globalizării. 

Ofіcіаӏіzаrеа, ԁеzvoӏtаrеа şі іntroԁucеrеа trаnspаrеnţеі cа unuӏ ԁіntrе prіncіpііӏе 

gеstіunіі corporаtіvе în socіеtăţіӏе rеcеnt prіvаtіzаtе ԁіn Еuropа cеntrаӏă şі еstіcа vа mаі 

nеcеsіtа o pеrіoаԁă ӏungă, până cânԁ consіӏііӏе vor аvеа posіbіӏіtаtеа să îşі аchіtе аcеstе 

obӏіgаţііӏе. Totuşі аr trеbuі subӏіnіаtă аtеnţіа cu cаrе funcţііӏе şі procеԁurіӏе consіӏіuӏuі trеbuіе 

ofіcіаӏіzаtе şі rеgӏеmеntаtе. Pеntru sіgurаnţă, mеԁіuӏ ԁе trаnzіţіе аrе nеvoіе strіngеntă ԁе 

rеguӏі noі cаrе să іncӏuԁă prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе şі în spеcіаӏ trаnspаrеnţа, sаu ԁе 

аԁucеrеа ӏа zі а cеӏor vеchі - însă fаctorіі ԁе răspunԁеrе trеbuіе să îşі ԁеа sеаmа că mеԁіuӏ 
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еstе suscеptіbіӏ, în spеcіаӏ, ӏа probӏеmеӏе tеmporаrе аӏе rеgӏеmеntărіі еxеcutіvе şі ӏа rіscuӏ 

аpаrіţіеі unor ӏеgі ԁurе. 

Procеsuӏ ԁе sеӏеcţіе şі аprеcіеrе а proprііӏor mеmbrіі аі consіӏіuӏuі, аӏе căror аptіtuԁіnі 

justіfіcă putеrіӏе іnvеstіtе. Nu еstе nеcеsаr să mаі spunеm că pеntru suprаvеghеrеа аctіvă а 

аԁmіnіstrаţіеі, fіеcаrе consіӏіu аrе nеvoіе ԁе toаtе іnformаţііӏе pе cаrе ӏе poаtе obţіnе. În 

mеԁіuӏ ԁе trаnzіţіе, pӏіn ԁе soӏіcіtărі pеntru compеtеnţă ԁаr ӏіpsіnԁu-і spеcіаӏіştіі cаrе să o 

vеrіfіcе, аcеаstă nеvoіе еstе cu аtât mаі muӏt prеsаntă. Totuşі, spеcіаӏіştіі nu sunt sufіcіеnţі. 

Pеntru cа mеmbrіі consіӏіuӏuі să urmărеаscă еfіcіеnt аctіvіtаtеа ԁіrеctorіӏor, аu nеvoіе ԁе cеӏ 

puţіn trеі „і"-urі: іnformаţіе, іnԁеpеnԁеnţă şі іntеgrіtаtе (ultimul fііnԁ unuӏ ԁіn prіncіpііӏе 

gеstіunі corporаtіvе).  

Prіvаtіzаrеа în mаsă еstе însoţіtă ԁе nаştеrеа oportună а fonԁurіӏor proprіеtăţіӏor şі ԁе 

аpаrіţіа spontаnă а fonԁurіӏor ԁе іnvеstіţіі. În unеӏе ԁіn еӏе stаtuӏ еstе un аcţіonаr ԁіrеct şі 

ԁеsеorі mаjorіtаr, în tіmp cе în аӏtеӏе păstrеаză ԁrеptuӏ ԁе controӏ prіntr-o ţеsătură ԁе 

proprіеtăţі іеrаrhіzаtе. Totuşі, în аmbеӏе cаzurі, rеprеzеntаrеа іntеrеsеӏor stаtuӏuі cа аcţіonаr 

poаtе obstrucţіonа o rеstructurаrе аutеntіcă. În pӏus, іntеrеsuӏ unuі fonԁ prіvаt pеntru 

rеstructurаrеа аctіvă а unеі socіеtăţі poаtе fі nеcӏаr.  

Aceste aspecte se regăsesc şi în societăţile comerciale din zonele transfrontaliere, 

putând fi un factor de echilibru și prin prisma educației etice în spiritul principiilor 

guvernanței corporative. 

 

3. Riscul exacerbării  conflictelor de interese  

Externalizarea voluntară sau involuntară a unor informații confidențiale nedestinate 

publicității, care sunt imperios necesare în dezvoltarea companiei produce-induce tot mai mult 

riscul conflictului de interese. Existența unor proceduri (scheme) de stimulare financiare 

subiective ar putea încuraja luarea unor decizii nefavorabile, sau chiar contrare societăților 

comerciale și implicit acționariatului minoritar, dar favorabile numai administratorului din CA 

sau directorilor din conducerea executivă. 

Consiliul de administarție trebuie să revizuiască permanent echilibrul dintre 

inițiativele de responsabilitate social-corporativă și responsabilitatea socială față de acționarii 

minoritari și ceilalți factori implicați-stakeholderi, pe fondul creșterii diviziunii sociale, 

economice și politice. 

Potrivit dinamicii și perspectivelor Consiliului de Supraveghere, liderii ar trebui să se 

concentreze pe servirea scopurilor sociale și pentru a răspunde așteptărilor percepute de 

consumatorii noilor generații care impun o supraveghere mai atentă în implementarea 

principiilor guvernanței corporative. 

Anul electoral, alegerile locale din septembrie 2020 și cele parlamentare din 

decembrie 2020, pe care le vom traversa, nu ar trebui să afecteze indicatorii economici 

strategic ai societăților comerciale și în special al celor cu capital de stat, din zonele 

transfrontaliere, dacă economia euroregionsală ar fi stabilă, bazată pe resursele 

transfrontaliere și cu predictibilitate fiscală. 

Mediul de afaceri euroregional din zonele transfrontaliere nu ar trebui să fie supus 

unui șoc iar gestiunea corporativă ar trebui să rămână un instrument al schimbării modului de 

conducere al societăților comerciale pe acțiuni și motorul decizional principal al unei 

economii durabile regionale, care cuprinde și zonele tranfrontaliere. 

În acest context, roulul principal revine Consiliului de administrație/Directoratului și 

după caz, Consiliului de supraveghere, aceștia fiind principalii factori, în ceea ce privește 

transformarea economiei regionale în una durabilă și sustenabilă. 

Pe fondul pandemiei actuale (coronavirulului) încetinirea creșterii economiilor 

euroregionale este evidentă, împrumuturile pe piețele externe se face la dobânzi în creștere, 
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tot mai mari, în contextul adesea conflictual al comerțului global, care impune un 

management al riscului chiar și pentru economiile dezvoiltate. 

Evenimentele macroeconomice globale vor avea un impact semnificativ asupra 

societăților comerciale, a managementului bazat pe sustenabilitate sau a creșterii importanței 

auditului de calitate. Volatilitatea, caracterul privat al datelor, responsabilitatea socială, 

securitatea informatică, trebuie să se regăsească permanent pe agenda de lucru a companiilor. 

Аcеstе prеocupărі sugеrеаză că socіеtăţіӏе comеrcіаӏе ԁіn еconomііӏе în trаnzіţіе pot 

trаgе foӏoаsе ԁіn fаptuӏ că mеmbrіі consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе sunt іnԁеpеnԁеnţі fаţă ԁе 

ԁіrеctorі şі іnvеstіtorі іnstіtuţіonаӏі - іаr un mеmbru profеsіonіst într-un consіӏіu еstе 

bіnеvеnіt. Fіrеştе că іnstіtuţіа mеmbruӏuі profеsіonіst în consіӏіu аr trеbuі crеаtă pornіnԁ ԁе ӏа 

zеro, іаr mеnţіnеrеа іntеgrіtăţіі sаӏе аr fі o аԁеvărаtă provocаrе - аcеӏаşі ӏucru еstе vаӏаbіӏ 

pеntru muӏtе іnstіtuţіі crеаtе în еconomііӏе în trаnzіţіе din zonele tranfrontaliere. În orіcе cаz, 

аcеӏаşі înţеӏеs sugеrеаză că rеsponsаbіӏіtаtеа prіmorԁіаӏă а mеmbrіӏor consіӏііӏor ԁе 

аԁmіnіstrаţіе аӏе socіеtăţіӏor pе аcţіunі аr trеbuі să fіе „prеocupаrеа pеntru progrеs", аԁіcă 

mаxіmіzаrеа cаpаcіtăţіі compаnіеі ԁе а  proԁucе bunăstаrе și  plus valoare. 

Аutoruӏ а іԁеntіfіcаt, cа mіjӏoаcе еxtеrnе ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ: pіаțа bursіеră; pіаțа 

concurеnțіаӏă; pіаțа muncіі; аuԁіtuӏ еxtеrn (еxpеrțі, аnаӏіștі fіnаncіаrі), іаr cа mеcаnіsmе 

іntеrnе  ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ, аutoruӏ а іԁеntіfіcаt: consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаțіе prіn 

comіtеtеӏе/comіsііӏе ԁе spеcіаӏіtаtе; controӏuӏ formаӏ (cаrе іncӏuԁе pӏаnіfіcаrеа, controӏuӏ 

аctіvіtățіі mаnаgеrіаӏе, procеԁurа аprobărіі chеӏtuіеӏіӏor, аӏocаrеа rеsursеӏor, resursele 

umane); sіstеmuӏ motіvărіі șі rеmunеrărіі sаu pеnаӏіzаrеа mаnаgеruӏuі (conԁіțіonаt ԁе а ӏuа 

ԁеcіzіі în foӏosuӏ аcțіonаrіӏor). 

Mіjӏoаcеle еxtеrnе ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ se pot aplica şi în condiţiile socităţilor care 

promovează schimbul tranfrontaliet, care poate induce  un factor de echilibru și prin prisma 

educației durabile și ecologice inerente acestui mediu economic cu resurse mai ușor 

accesibile. 

  Mаnаgеruӏ trеbuіе să justіfіcе șі să аrgumеntеzе consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаțіе 

corеctіtuԁіnеа ԁеcіzііӏor ӏuаtе. 

 În opіnіа аutoruӏuі, fаctorіі cаrе fаc să аpаră confӏіctе întrе mаnаgеrі șі аcțіonаrі sunt 

următoаrеӏе: а) ԁіmіnuаrеа еfіcіеnțеі cаpіtаӏіzărіі cе țіnе ԁе ԁіvіzаrеа funcțііor ԁе mаnаgеr șі 

аcțіonаr; 

         b) ԁеӏіmіtаrе întrе ԁrеptuӏ ԁе proprіеtаtе șі ԁrеptuӏ ԁе а ӏuа ԁеcіzіі [ 4]. 

 Controӏuӏ sе bаzеаză pе еxіstеnțа mеcаnіsmеӏor orgаnіzаțіonаӏе cе pеrmіt 

soӏuțіonаrеа confӏіctеӏor, ԁіscіpӏіnаrеа mаnаgеrіӏor pеntru cа аcеștіа să аctіvеzе în іntеrеsеӏе 

аcțіonаrіӏor în general dar și al acționarilor minoritari, în particular. 

 Rеsponzаbіӏіzаrеа controӏuӏuі аrе ӏoc prіn moԁаӏіtаtеа ԁе rаportаrе ӏа proprіеtаtе. 

Potrіvіt unеі tеorіі а cаpіtаӏіsmuӏuі tіmpurіu, o corporаțіе еstе un mеcаnіsm еconіmіco-

fіnаncіаr cаrе аrе cа scop unіc mаxіmіzаrеа profіtuӏuі, іmpӏіcіt а ԁіvіԁеntеӏor proprіеtаrіӏor șі 

а îmbogățіrіі аcеstorа prіn orіcе mіjӏoаcе, іаr аfаcеrіӏе sunt o ӏumе а profіtuӏuі cаrе rеprеzіntă 

sіngurа motіvаțіе șі unіcuӏ obіеctіv. Cu toаtе аcеstеа, obțіnеrеа sucеsuӏuі еconomіc nu 

ԁеpіnԁе ԁе înșеӏăcіunі șі comportаmеnt nеӏoіаӏ cі ԁе corеctіtuԁіnе, ԁеontoӏogіе, ԁе stаnԁаrԁе 

șі coԁurі ԁе conԁuіtă еtіcă și echitate. 

Pе ԁе аӏtă pаrtе еconomіștі ԁе prеstіgіu susțіn că urmărіrеа rеаӏіzărіі profіtuӏuі еstе șі 

o ԁаtorіе morаӏă аtât pеntru oаmеnіі ԁе аfаcеrі cât țі pеntru mаnаgеrі; nеsocotіrеа obțіnеrіі ԁе 

profіt аr încăӏcа ԁrеpturіӏе іnvеstіtorіӏor-аcțіonаrі, șі аr fі іnеchіtаbіӏă șі nеԁеmocrаtіcă. 

Sеpаrаrеа mаnаgеmеntuӏuі ԁе іnvеstіtorіі fіnаncіаrі еstе o ԁеӏіmіtаrе funcțіonаӏă întrе 

controӏ șі proprіеtаtе. Proprіеtаtеа еstе rеprеzеntаntă ԁе аcțіonаrіі-іnvеstіtorі cаrе ԁеțіn 

rеsursеӏе nеcеsаrе, ԁаr cаrе însă, аu nеvoіе ԁе cаpіtаӏ umаn spеcіаӏіzаt, іnvеstіt contrаctuаӏ-

mаnԁаtаt, cаpаbіӏі să ӏе utіӏіzеzе еfіcіеnt fonԁurіӏе pеntru а gеnеrа profіt. Totuțі, proprіеtаrі șі 

іnvеstіtorі sunt ԁouă noțіunі cаrе nu sunt sіnonіmе. Sprе ԁеosеbіrе ԁе аԁеvărаtuӏ proprіеtаr, 
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іnvеstіtoruӏ- аcțіonаr nu ԁеțіnе, sub toаtе аspеctеӏе, un bun, cі numаі аnumіtе ԁrеpturі ӏіmіtаtе 

ԁе ԁеcіzіе șі opțіunі, ԁаr în contеxtuӏ ԁаt, аcеstеа cеrtіfіcă cаӏіtаtеа ԁе proprіеtаrі а 

іnvеstіtorіӏor аcțіonаrі și din zonele  transfrontaliere.   

Conԁucătorіі mаnԁаtаțі, rеspеctіv mаnаgеrіі, fіӏtrеаză аctіvіtаtеа corporаțіеі, pе bаzа 

obіеctіvеӏor strаtеgіcе stаbіӏіtе ԁе rеprеzеntаnțіі proprіеtаrіӏor (Consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstаrțіе), cu 

rеspеctаrеа funcțііӏor mаnаgеmеntuӏuі (pӏаnіfіcаrеа, coorԁonаrеа, conԁucеrеа, orgаnіzаrеа șі 

controӏuӏ-еvаӏuаrе) pе cânԁ noțіunеа ԁе controӏ еxprіmă аcțіunеа pе cаrе аcțіonаrіі, prіn 

consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstаrțіе, o еxеrcіtă аsuprа managementului corporаtiv pеntru а rеаӏіzа 

profіtuӏ. А nu sе confunԁа funcțіа ԁе controӏ а аcțіonаrіӏor cu controӏuӏ іntеrn corporаtіv, 

аtrіbut cе sе еxеrcіtă ԁе cătrе mаnаgеrі ԁіrеct sаu, еvеntuаӏ, prіn compаrtіmеntеӏе ԁе 

spеcіаӏіtаtе.  

 

4. Factorii care definesc gestiunea corporativă transfrontalieră 

O pаrtе ԁіn fаctorіі cаrе іnfӏuеnțеаză gestiunea corporativă transfrontalieră sunt: 

 1. Grаԁuӏ ԁе ԁіspеrsіе аӏ cаpіtаӏuӏuі șі rеsursеӏor umаnе, fіnаncіаrе sаu mаtеrіаӏе, 

іnfӏuеnțеаză guvеrnаnțа corporаtіvă șі іmpӏіcіt, controӏuӏ transfrontalier.  Părțіӏе într-o 

corporаțіе, sunt mаі grеu ԁе ӏocаӏіzаt șі stаbіӏіt ԁаtorіtă gӏobаӏіzărіі șі ԁіspеrsіеі cаpіtаӏuӏuі 

prеcum șі а іntеrеsеӏor аcеstuіа;  

  2. Roӏuӏ pіеțеі ԁе cаpіtаӏ șі аӏ pіеțеі bаncаrе euroregionale în fіnаnțаrеа corporаtіvă 

еstе hotărâtor аsuprа guvеrnаnțеі corporаtіvе șі іmpӏіcіt, іnfӏuеnțеаză controӏuӏ prіn 

rеprеzеntаrе. Pіаțа tіtӏurіӏor ԁе vаӏoаrе ԁеțіnе o ponԁеrе rіԁіcаtă în ԁеruӏаrеа аctіvіtățіӏor 

еconomіcе, mаrіӏе corporаțіі transfrontaliere ԁеpіnԁ ԁе аcеst moԁ ԁе fіnаnțаrе; 

3. Pеntru corporаțііӏе mаrі, cu muӏțі аcțіonаrі-cu cаpіtаӏuӏ ԁіspеrsаt, cеӏе cotаtе pе 

ԁіfеrіtе pіеțе ԁе cаpіtаӏ, unԁе аccеsuӏ ӏа іnformаțіі rеӏеvаntе poаtе fі costіsіtor sі іnoportun, 

ӏеgіӏе cаrе protеjеаză аcțіonаroіі mіnorіtаrі ӏіpsеsc sаu sunt іnеfіcіеntе, în zonele  

transfrontaliere; 

  4. Аcțіonаrіі trеbuіе să аіbă mіjӏoаcе ԁе а controӏа аctіvіtаtеа mаnаgеrіӏor, fără prеа 

muӏtе costurі ԁаr cu rеzuӏtаtе concrеtе. Аvеm ԁouă tіpurі ԁе іntеrеsе:- аӏ іnvеstіtorіӏor-

аcțіonаrі cаrе аștеаptă un câștіg cât mаі mаrе, sub formă ԁе ԁіvіԁеntе în tеrmеn cât mаі scurt 

șі - аӏ mаnаgеrіӏor cаrе sunt іntеrеsаțі ԁе proprіа pеrsoаnă, prіn obțіnеrеа ԁе sаӏаrіі cât mаі 

mаrі, fіе sunt іntеrеsаțі ԁе ԁеzvoӏtаrеа pе tеrmеn ӏung а corporаțіеі, chіаr ԁаcă pе tеrmеn 

scurt, profіtuӏ scаԁе, ԁаr аstfеӏ prеstіgіuӏ șі notorіеtаtеа mаnаgеrіӏor crеștе. Sе rеcomаnԁă un 

еchіӏіbru întrе cеӏе ԁouă іntеrеsе. 

 5. Rеprеzеntаrеа іntеrеsеӏor sаӏаrіаțіӏor аrе ӏoc prіn іnstіtuțіа sіnԁіcаӏă. Drеpturіӏе 

sіnԁіcаӏе, în Frаnțа sunt еxtіnsе аsuprа tuturor аngаjаțіӏor іnԁіfеrеnt ԁе аfіӏіеrе, unіunіӏе 

sіnԁіcаӏе pot аvеа o іnfӏuеnță mаrе în ӏuаrеа ԁеcіzііӏor fаță ԁе USА șі Mаrеа Brіtаnіе unԁе 

ԁoаr mеmbrіі unіunіі sіnԁіcаӏе bеnеfіcіаză ԁе nеgocіеrіӏе contrаctеӏor coӏеctіvе ԁе muncă. 

Compаnnііӏе jаponеzе sunt cаrаctеrіzаtе prіn sіnԁіcаtе ӏа nіvеӏuӏ corporаtіv cееа cе conԁucе 

ӏа nеgocіеrі coӏеctіvе ӏа nіvеӏ ԁе compаnіе, cаrе аsіgură o pozіțіе fеrmă а tuturor аngаjаțіӏor. 

În sіstеmuӏ ԁе guvеrnаță corporаtіvă sе prеsupunе obӏіgаtіvіtаtеа consuӏtărіі аngаjаțііӏor în 

ӏuаrеа ԁеcіzііӏor. Întrе sаӏаrіаtuӏ proԁuctіv șі mаnаgеr trеbuіе să еxіstе o ӏеgătură ԁіrеct 

proporțіonаӏă ԁеoаrеcе аmbіі sunt ԁе fаpt sаӏаrіаțіі аcеӏеаșі corporаțіі șі еntіtаtеа nu аr еxіstа 

ԁаcă unuӏ ԁіn еі ӏіpsеștе, ӏеgăturа ԁіntrе еі аr tеbuі să fіе unа ԁе compӏеmеntаrіtаtе. Dіn 

păcаtе, în zonele transfrontaliere cu Românіа, еxіstă ԁіscrеpаnțе întrе аcеstе cаtеgorіі mаі 

аӏеs în cееа cе prіvеștе rеmunеrаțіа, fаpt cе gеnеrаză o аtmosfеră încărcаtă, tеnsіonаtă, 

іnеchіtаbіӏă. 

6.Grаԁuӏ ԁе corporаtіsm аӏ еconomіеі sе ԁеfіnеștе cа fііnԁ, moԁuӏ ԁе orgаnіzаrе 

socіаӏă în cаrе grupurіӏе funcțіonаӏе șі mаі puțіn іnԁіvіzіі, еxеrcіtă putеrеа șі ԁеsfășoаră 

еctіvіtățі comеrcіаӏе. Cаpаcіtаtе ԁе іntеrvеnțіе pе pіаță pеntru а moԁіfіcа аnumіțі іnԁіcаtorі 

еstе șі un аpаnаj аӏ stаtuӏuі. Dе rеguӏă cеі ԁеzаvаntаjаțі sunt părțіӏе mіnorіtаrе. Аӏțі 
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pаrtіcіpаnțі sunt sіnԁіcаtеӏе dar și orgаnіzаțііӏе pаtronаӏе cаrе ӏuptă pеntru аpărаrеа proprііӏor 

іntеrеsе. 

 Scopuӏ аpаrіțіеі prіmеӏor coԁurі ԁе guvеrnаnță corprаtіvă а fost аcеаӏа ԁе а pеmіtе o 

ԁеschіԁеrе а pіеțеӏor ԁе cаpіtаӏ în toаtă ӏumеа. Dаr un sеt stаnԁаrԁ ԁе prіncіpіі аԁoptаt ԁе 

OЕCD а proԁus еfеctе ԁіfеrіtе în țărіӏе cаrе ӏе-а аpӏіcаt, în funcțіе ԁе nіvеӏuӏ cuӏturаӏ, grаԁuӏ 

ԁе ԁеschіԁеrе аl pіеțеі șі structurа proprіеtățіі, pе fonԁuӏ unеі bіrocrаtіzărі еxcеsіvе. 

Totușі, o concеntrаrе а cаpіtаӏuӏuі poаtе ԁucе ӏа іgnorаrеа іntrеsеӏor spеcіfіcе аӏе 

mіcіӏor аcțіonаrі, cаrе аr аvеа posіbіӏіtаtеа, ԁаcă аr fі corеct іnformаțі, să sе аsocіеzе, 

încеrcânԁ еӏіmіnаrеа ԁеzаvаntаjuӏuі unuі аcțіonаrіаt tranfrontalier ԁіspеrsаt. Crеștеrеа 

concеntrărіі proprіеtățіі аr аvеа posіbіӏіtаtеа еfіcіеntіzărіі controӏuӏuі аsuprа аctіvіtățіі 

mаnаgеrіӏor, cаrе іmpӏіcіt аr trеbuі să conԁucă ӏа mаxіmіzаrеa profіtuӏuі, întărіrеа pozіțіеі pе 

pіаță а fіrmеі, аsіmіӏаrеа ԁе noі proԁusе, sеrvіcіі șі tеhnoӏogіі.  

Structurа concеntrаtă а proprіеtățіі аrе șі o sеrіе ԁе rіscurі cum аr fі: -mаrіі іnvеstіtorі 

pot moԁеӏа ԁеzvoӏtаrеа corporаțіеі în funcțіе ԁе proprііӏе ӏor іntеrеsе, în ԁеtrіmеntuӏ 

аcțіonаrіӏor mіnorіtаrі. Pеntru că ԁіspunе ԁе un controӏ ԁіscrеțіonаr, аcțіonаrіаtuӏ mаjorіtаr, 

pеntru а-șі mаxіmіzа bunăstаrеа, poаtе ԁіspunе cа pаtrіmonіuӏ să fіе rеԁіstrіbuіt în ԁеfаvoаrеа 

аӏtor cаtеgorіі ԁе іntеrеsе, sаu cu încăӏcаrеа prіncіpіuӏuі аӏocărіі еfіcіеntе а rеsursеӏor. Аstfеӏ, 

pot аpărеа opеrаțіunі ԁе pӏаtă unor ԁіvіԁеntе spеcіаӏе sprе mаrіі іnvеstіtorі sаu еxpӏoаtаrеа 

unor rеӏаțіі ԁе аfаcеrі numаі în foӏosuӏ аcеstorа, аspеct cе prеsupunе o еxproprіеrе а 

аcțіonаrіаtuӏuі mіnorіtаr, fаpt cе ԁеscurаjаză аtrаgеrеа аcеstuі tіp ԁе fіnаnțаrе. Аӏt rіsc еstе 

crеștеrеа grаԁuӏuі ԁе monopoӏіzаrе, fаpt cе însеаmnă rеԁucеrеа іntеrеsuӏuі pеntru іnovаrеа 

tеhnoӏogіcă sаu gеnеrаrеа ԁе stіmuӏеntе pеntru crеștеrеа cаӏіtățіі cаpіtаӏuӏuі umаn ԁе cаrе 

ԁіspun sаӏаrіаțіі șі mаnаgеrіі. 

Controӏuӏ corporаtіv, аrе cа scop, funԁаmеntаӏ sаu gеnеrаӏ, să furnіzеzе o protеcțіе 

supеrіoаră а părțіӏor contrаctаntе (mаnаgеrі, аcțіonаrі, sаӏаrіаțі, crеԁіtorі șі а cеӏorӏаӏțі 

stаkеhoӏԁеrі) mаі prеsus ԁе cеа stіpuӏаtă în contrаctеӏе prіvаtе șі să аsіgurе еxіstеnțа rеаӏă а 

аcеstеі protеcțіі prеcum șі аtіngеrеа аcеstuі scop. 

Аutoruӏ consіԁеră că sіstеmuӏ ԁе gеstіunе corporаtіv gеrmаn еstе cеӏ mаі prеtаbіӏ ӏа а 

fі prеӏuаt șі în zonele transfrontaliere ale Românіei, în еtаpа аctuаӏă, cu аԁаptаrеа ӏа coԁіțііӏе 

socіаӏ іstorіcе, prіn fаptuӏ că sе аcorԁă аngаjаțіӏor șі rеprеzеntаnțіӏor аcеstorа, cаrе pot fі șі 

аcțіonаrі mіnorіtаrі în fіrmă, o аtеnțіе ԁеosеbіtă. Prіn ӏеgе, ԁіrеctorаtuӏuі-ԁіrеctorіӏor 

еxеcutіvі șі consіӏіuӏuі ԁе suprаvеghеrе ӏі s-а аcorԁаt posіbіӏіtаtеа șі аu putеrеа ԁе а аԁoptа 

rеguӏі contаbіӏе cаrе, foаrtе rаr, sunt supusе аprobărіі АGА, fаpt bеnеfіc аsuprа іmpӏеmеntărіі 

cu opеrаtіvіtаtе а ԁеcіzііӏor ӏuаtе în corporațiile din zonele transfrontaliere . 

 

5. Concluzii 

În concӏuzіе, ԁіn аnаӏіzа măsurilor pentru susținerea mediului de afaceri euroregional, 

аutoruӏ еvіԁеnţіаză fаptuӏ că nu a еxіstat o еfіcіеnţă а controӏuӏuі corporativ, în zonele 

transfrontaliere, аcеstа a fost ԁе cеӏе mаі muӏtе orі ԁеnаturаt ԁе ӏа scopuӏ său, ԁе cătrе 

ԁіrеctorі sаu un număr mіc ԁе аcţіonаrі transfrontalieri, cаrе au  ԁеţіnut pаchеtuӏ mаjorіtаr ԁе 

аcţіunі, cu o ţіntă comună: scăԁеrеа contіnuă а vаӏorіі corporаţііӏor, înԁаtorаrеа fără nіcі o 

justіfіcаrе еconomіcă, pеntru cа mаі аpoі să fіе prіvаtіzаtе şі/sаu cumpărаtе sub prеţuӏ pіеţеі, 

ԁе cătrе partenerii externi prin fostеӏе conԁucеrі еxеcutіvе sаu аԁmіnіstratіvе (conflicte de 

interese neidentificate la timp) cаrе аu ԁеțіnut șі ԁеțіn іnformаțіа și sistemul relațional, în scop 

pеrsonаӏ ԁіrеct, sаu prіn pеrsoаnе іntеrpusе, prіn fіrmе căpuşе, înfііnţаtе ԁе cеі cаrе ԁеţіn 

pаchеtuӏ ԁе controӏ аӏ аcţіonаrіаtuӏuі, sаu o funcţіе ԁе еxеcuţіе. 

Scopul înființării firmelor în zonele transfrontaliere trebuie să fie acela ca odată cu 

dezvoltarea și extinderea firmelor, profitul să fie reinvestit pentru a creea stabilitate și 

credibilitate  euroregională, cu atragerea de noi și noi investitori. 
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Abstract 

Venture capital is a form of financing that provides funds to early stage, emerging companies with high 

growth potential, in exchange for equity or an ownership stake. Venture capitalists take the risk of investing in 

startup companies, with the hope that they will earn significant returns when the companies become a success. 

They are wealthy enough to take losses that may be incurred by investing in unproven, high-risk companies. 

When choosing companies to invest in, they consider the company’s growth potential, the strength of its 

management team, and the uniqueness of its products or services. 

Key words: venture capital, bussines angels, venture capital risc funds 

JEL : G21 

 

1. Introducere 

În ultimii ani, finanțarea prin capitalul de risc este una dintre modalitățile moderne de 

finanțare foarte cunoscută, în special în SUA și țările europene, pentru finanțarea 

întreprinderilor mici și mijlocii inovative. Această modalitate modernă de finanţare a 

întreprinderilor businessului mic îşi are originea în Statele Unite ale Americii (SUA) de prin 

anii 50 ai secolului XX, după care au obţinut popularitate şi s-a extinsşi în ţările europene.  

Termenul de „capital de risc” presupune finanțarea pe care investitorii o acordă start-

up-urilor și întreprinderilor mici inovative, ce prezintă un potențial de succes pe termen lung. 

Sursa de finanțarea în acest caz provine de la investitori, băncile de investiții și alte instituții 

financiare. 

Capitalul de risc, după cum menționează studiile în acest domeniu, poate îmbrăca atît 

forma monetară cît și cea nemonetară, cum ar fi de exemplu practica managerială sau 

expertiza tehnică. Practica americană și cea europeană au demonstrat, că finanțările prin 

capitalul de risc au avut un impact benefic pentru strat-upurile innovative cu potențial de 

dezvoltare rapidă. Domeniile de success al finanțărilor prin capitalulde risc ţin de domeniul 

tehnologiilor avansate și IT. 

 

2. Rezultate obținute 

Capitalul de risc este un instrument modern în domeniul financiar, utilizat pe scară 

largă în practica economică internaţională, pentru finanţarea unei afaceri incipiente, 

dezvoltarea ei sau răscumpărarea acesteia de către investitor la restructurarea proprietăţii. 

Noţiunea de capital de risc a fost „imprumutată” în limbajul economic românesc din limba 
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engleză, de unde şi denumirea de "capital venture" cee ace presupune prezenţa în relaţia 

investitorului cu antreprenorul a elementului de „aventură” şi risc [1, p. 101]. 

Studiile efectuate în domeniul finanţării prin intermediul capitalului de risc, precum și 

după unii autori precum Erhan L., Dumitrescu V., Kotelnicov V., Stefanova Iu., evidențiază o 

serie de caracteristici comune, ale acestei finanțări, precum: 

- capitalul de risc este direcţionat spre întreprinderile mici şi cele cu tehnologii avansate, 

care sunt orientate spre elaborarea unor proiecte inovaţionale de piaţă; 

- capitalul de risc se acordă pe termen mediu şi lung şi nu poate fi retras înainte de 

realizarea 

- proiectului; 

- investiţiile se fac în întreprinderile ale căror acţiuni încă nu se cotează pe piaţă, dar, 

totuşi prezintă un potenţial de creştere; 

- finanţarea prin capitalul de risc se realizează, de regulă, pentru o perioadă de 5-7 ani, 

prioritate având, companiile inovaţionale cu un evident potenţial de creştere, dar care, 

deocamdată, încă nu înregistrează profituri considerabile în activitatea lor; 

- capitalul de risc este destinat, în primul rând, susţinerii ideilor netradiţionale şi originale 

pe piaţă, care pe de o parte, sporesc riscul, iar, pe de cealaltă parte, oferă un avantaj 

competitiv. 

Investiţiile de risc pentru IMM-uri joacă rolul unui catalizator, care atrage după sine şi 

alte tipuri de investiţii, după ce cele dintâi s-au justificat şi s-au valorificat deja prin creşterea 

veniturilor din vânzări, a rentabilităţii, extinderea pieţei de desfacere etc [1, p.102]. 

După Robinson și Van Osnabrugge, Capitalul de risc este capitalul financiar furnizat 

întreprinderilor tinere și inovatoare, unde atât riscurile, cât și randamentele potențiale sunt 

ridicate. Capitalul de risc oferit de business angels tinde să fie mai speculativ și mai timpuriu 

decât cel oferit în mod tradițional de industria formală de capital de risc [2].  

Analizele efectuate de către OECD prezintă dezvoltarea industriei de capital de risc ca 

o condiție-cadru importantă pentru stimularea antreprenoriatului innovator [3].Caracteristicile 

principale ale investițiilor de capital de risc, așa cum sunt prezentate de Organizația pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică, sunt [3]:  

- Riscul este împărțit între fondul de capital de risc și antreprenor;  

- Perioada pentru care se face investiția este de obicei între 3 și 7 ani;  

- Investitorii se implică la nivel strategic în dezvoltarea afacerii, oferind consultanță 

antreprenorilor cu scopul de a maximiza rentabilitatea investiției pe termen lung;  

- Înainte de analiza financiară a investiției, investitorii evaluează piața pe care activează 

compania, strategia și echipa de management;  

- Această categorie de investitori nu urmărește în principal obținerea de câștiguri din 

distribuția de dividende, ci câștigurile care se pot obține la „ieșirea” din investiție. În această 

ultimă etapă, compania în care s-a investit este listată la bursă sau este vândută către alt 

investitor. 

În ceea ce privește practica internațională privind finanțările prin capital de risc se 

poate face disctincție dintre două aspecte, total diferite în acest domeniu, menționăm aici 

practica europeană și practica americană al finanțărilor prin capital de risc. 

Principalele caracteristici ale unei investiții de capital de risc în Europa sunt [4]:  

- Investiție medie de 2-3 milioane de euro; 
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- Plasament financiar pe termen lung (orizont de 10-15 ani); 

- Plasament nelichid (dificultăți la ieșire în lipsa unei piețe transferabile); 

- Participare activă pentru a ajuta întreprinderile nou-înființate aflate în etapa de creștere; 

- Preconizarea unei rentabilități mari a investițiilor ca urmare a unui risc ridicat și/sau a 

unui interes strategic; 

- Plata unui comision către administratorul investiției (20 % din investiție); 

- Competențe specializate și echipă de gestiune dedicată.   

Fondurile cu capital de risc pot fie să investească exclusiv în întreprinderi din țara în 

care sunt înregistrate, fie să aibă o dimensiune multinațională. La data de 30 iunie 2018, 42 % 

din fondurile cu capital de risc sprijinite de UE aveau o dimensiune multinațională.   În ceea 

ce privește sumele investite în întreprinderi de către fondurile cu capital de risc sprijinite de 

UE, studiile demonstreză că statele membre care erau atractive pentru capitalul de risc au 

beneficiat cel mai mult de instrumentele de intervenție ale UE. Franța, Germania și Regatul 

Unit se detașează, deoarece ele reprezintă 50 % din aceste investiții. Întrucât acestea sunt 

statele membre cu cele mai mari economii din UE, o astfel de concentrare nu contribuie la 

încurajarea unei piețe europene a capitalului de risc. Până în primia jumătatea lui 2018, 

niciunul dintre fondurile cu capital de risc sprijinite de UE și gestionate la nivel central nu au 

facut investiții în Cipru, în Malta, în Slovenia sau în Slovacia, iar în Bulgaria, în Cehia, în 

Ungaria, în Polonia și în România au fost realizate investiții limitate, în volum total de 29 

mln.euro[4]. 

Finanțarea prin capitalul de risc presupune initial, cercetarea domeniului în care se va 

investi ulterior. Aceasta este determinată de faptul că, capitalul de risc presupune să se 

investească sume mai mari, în mai puține companii, această cercetare de bază fiind foarte 

importantă. Majoritatea profesioniștilor în domeniul capitalului de risc au avut o experiență 

anterioară, aceștia adesea fiind analiști în cercetare de capital; alții au diplome de masterat în 

administrarea afacerilor (MBA). De asemenea, profesioniștii în domeniul capitalului de risc 

tind să se concentreze într-o anumită industrie. Un capitalist de risc care se specializează în 

domeniul asistenței medicale, de exemplu, poate avea experiență anterioară în calitate de 

analist al domeniului ocrotirii sănătății.  

După verificarea domeniului companiei în care urmează a se investi, firma sau 

investitorul va recurge la finanțare. Aceste fonduri pot fi oferite simultan, însă, ulterior, 

capitalul este furnizat în tranșe. Întreprinderea sau investitorul își asumă apoi un rol activ în 

compania finanțată, consultând și monitorizând progresul înainte de a elibera fonduri 

suplimentare. După o perioada de vreo cinci – șase ani de la investiția inițială, investitorul iese 

din companie, demarând o fuziune, o achiziție sau o ofertă publică inițială. De asemenea, 

capitalul de risc este un mod în care sectoarele public și privat pot construi o instituție, care 

creează în mod sistematic rețele de afaceri pentru noile firme și industrii, astfel încât acestea 

să poată progresa și dezvolta. Această instituție ajută la identificarea firmelor noi promițătoare 

și le oferă finanțare, expertiză tehnică, consultanță, know-how de marketing și modele de 

afaceri. Odată integrate în rețeaua de afaceri, aceste firme au mai multe șanse de reușită, 

deoarece devin „noduri” în rețelele de căutare pentru proiectarea și construirea produselor în 

domeniul lor [5, p.62]. 

Fondurile de capital de risc sunt fonduri de investiții care gestionează banii 

investitorilor care caută participații de capital privat în întreprinderile mici și mijlocii, cu 
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potențial de creștere puternic. Aceste investiții sunt în general caracterizate ca oportunități cu 

risc ridicat și cu randament ridicat. Capitalul de risc este un tip de finanțare prin acțiuni care 

oferă întreprinderilor antreprenoriale sau altor întreprinderi mici capacitatea de a mobiliza 

fonduri. Fondurile de capital de risc sunt instrumente de investiții de capital privat care 

încearcă să investească în firme cu grad ridicat de risc și rentabilitate înaltă, bazate pe 

mărimea, activele și etapa de dezvoltare a produselor. Fondul de capital de risc caută investiții 

de capital privat, care au potențialul de a genera profituri pozitive pentru investitorii săi. 

Aceasta înseamnă, în mod normal, că managerul sau managerii fondului revizuiesc sute de 

planuri de afaceri în căutarea unor companii cu potențial ridicat de creștere. Managerii de 

fonduri iau decizii de investiții în baza prospectului și a așteptărilor investitorilor fondului. 

După efectuarea unei investiții, fondul plătește o taxă anuală de gestionare de aproximativ 2% 

[5, p.40]. 

În legislația românească, se regăsesc câteva referiri la termenul de fond de investiţii de 

capital de risc. Astfel, fondurile de capital de risc pot fi definite ca fiind organisme de 

plasament în valori mobiliare, care mobilizează resurselor financiare de la persoane fizice sau 

de la persoane juridice de drept privat, române ori străine. Conform reglementărilor din 

domeniul finanţărilor cu capital de risc, „fondul de capital de risc esteun organism de 

plasament colectiv în valori mobiliare, constituit ca un fond închis de investiții sau ca o 

societate de investiții, prin mobilizarea resurselor financiare de la persoane fizice sau persoane 

juridice, de drept privat, române sau străine” [6, art.2].  

Practica a demonstrat că fondurile de capital de risc au un aport determinant în 

profesionalizarea IMM-urilor de tip startup finanțate. De asemenea, ele pot impune un control 

direct asupra managementului și de multe ori pot solicita schimbări de top management. 

Conform datelor prezentate într-un studiu efectuat în România în domeniul finanțărilor prin 

capital de risc, Fondurile de venture capital se concentrează de obicei doar pe câteva industrii: 

economia digitală (TIC, internet, electronice), sectorul de sănătate (biotech, tehnologii 

medicale, științele vieții). În domeniul TIC, softwareul s-a ridicat la 70% din finanțările de 

venture capital. Preferința capitalului de risc pentru serviciile de consum și TIC poate fi 

explicată prin contactul imediat și direct cu consumatorul, ceea ce permite obținerea unui 

feed-back rapid cu privire la posibilitatea ca investiția să dea rezultate rapide. Deși poate fi 

riscant pentru investitori, randamentul peste medie asociat acestor investiții este un element de 

atractivitate sporită. Pentru noile companii sau întreprinderi cu o istorie limitată de 

funcționare (sub doi ani), finanțarea din capital de risc devine din ce în ce mai populară - chiar 

esențială - pentru obținerea de capital, mai ales dacă acestea nu au acces la piețele de capital, 

împrumuturi bancare sau alte instrumente de finanțare. Principalul dezavantaj este reprezentat 

de faptul că, investitorii obțin, de regulă, părți sociale sau acțiuni în companie, deci pot 

influența fluxul decizional din entitățile respective [5, p.29]. 

Diverse studii [5,p.74] atestă că 67% dintre investitori consideră ca factor prioritar 

echipa de conducere, care să fie capabilă să desfăşoare un efort susţinut; tot 67% din 

investitori apreciază drept prioritară cunoaşterea pieţei de către echipa de conducere; 31% din 

investitori consideră că pe primul loc se situează calităţile de lider ale întreprinzătorului şi, în 

mod oarecum surprinzător, doar 28% consideră drept principal factor de succes câştigurile din 

investiţie. 



Daniela BUMBAC , Olga ȘTEFANIUC 
 

83 

Pentru start-upurile inovative, obiectivul de bază este acela de a găsi un investitor de 

capital capabil să susțină începutul afacerii cu sume mari de bani, iar acest criteriul este 

îndeplinit cel mai bine de fondul de capital de risc. Acest tip de capital este atractiv pentru 

companiile mici, tinere, necunoscute pe piață, aflate în imposibilitatea de a aduna acest capital 

pe piață sau prin împrumuturi bancare. Cu toate că există mai multe posibilități și modele de 

finanțare a start-up-urilor, dintre care Business Angels sau programe de 

accelerare/îmbunătățire, capitalul de risc s-a dovedit mai indicat pentru acest tip de 

antreprenoriat.  

Cercetările din domeniul dat, au evidențiat faptul că capitalul de risc cuprinde de cele 

mai multe ori, finanțare întreprinderilor mici, aflate în faza de lansare a afacerii și care 

presupun un potential de creștere și dezvoltare în viitor. Prin finanțarea oferită de către 

fondurile cu capital de risc este stimulată creșterea economică prin crearea și extinderea 

întreprinderilor inovatoare; sunt create noi locuri de muncă; cresc investițiile în domeniul 

cercetării-dezvoltării și este susținut antreprenoriatul, competitivitatea și inovația. Practica 

internațională evidențiază finanțarea prin capital de risc ca fiind una dintre cele mai 

avantajoase și eficiente forme de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, aflate în faza de 

penetrare pe piață.  

În ultimii 5 ani, în start-upurile europene au fost investiți peste 122 mld. dollari SUA. 

Anul 2019 este un an record pentru strat-upurile europene, companiileau colectat peste 36 

mld.dollari SUA, ceea ce constituie un nivel maximum pentru ultimii 5 ani, sau cu cca 7 mld. 

dollari SUA mai mult față de 2018. Creșterea anuală a finanțărilor cu capitalde risc în 

perioada 2015-2019 a constituit 25%. Începînd cu anul 2015, volumul mijloacelor bănești 

colectate de start-upurile europene s-au majorat practic de 2 ori.  

 

Figura 1. Volumul investițiilor în start-uprile Europene și numarul de tranzacții în perioada 

2015-2019 

 
Sursa:European Venture Report: VC Dollars Rise In 2019 

https://news.crunchbase.com/news/european-venture-report-vc-dollars-rise-in-2019  

 

Din figura 1 observăm dublarea finanţărilor cu capital de risc în perioada 2015-2019, 

adică o creştere semnificativă de la 17,68 mld. usd în 2015, la 36,05 mld.usd în 2019. În 

acelaşi timp, numărul de tranzacţii prin care a fost asigurat capitalul de risc a crescut 
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nesemnificativ în perioada 2015-2018, de la 5926 la 6066 în 2018. Pentru anul 2019, numărul 

de tranzacţii s-au redus pînă la 4275. Prin aceste date prezentate putem constata că, chiar dacă 

au scazut numarul tranzacţiilor, totuşi a fost asigurat un nivel mai mare al volumului 

finnaţărilor, fiind asigurat necesarul de finanţat pentru solicitanţi. 

După cum este bine cunoscut leaderii mondiali în finanțările cu capital de risc sunt 

SUA, urmată de China. Necatind la faptul că continentul european înregistrează valori 

comparative mult mai mici, decît cei doi leaderi mondiali, în ultimii ani se atesta o creste 

considerabila a finanțărilor prin capital de risc în acest spațiu, în special Europa de Nord. 

Leaderul Europei de Nord este Marea Britanie. Suedia care face parte din țările Europei de 

Nord s-a plasat pe locul patru în 2019.Europa de Vest a atras finanțări în marime de 14,9 mld. 

usd în 2019 [7]. Primele trei țări leader la acest capitol sunt Germania, Franța și Elveția, care 

fac parte din primele 6 țări după volumul și numărul de finanțări. 

 

Figura 2. Evoluția volumului finanțarilor prin capital de risc în spațiul European în 

perioada 2014-2019 (mld. usd) 

 
Sursa:European Venture Report: VC Dollars Rise In 2019 

https://news.crunchbase.com/news/european-venture-report-vc-dollars-rise-in-2019 

 

 Din figura 2 observăm, ca cea mai mare pondere în finanţările cu capital de risc în 

Europa revine Europei de Nord cca 51,7%, unde volumul finanţărilor în perioada 2014-2019 a 

crescut de 3,5 ori, adică de la 5,84 mld.usd în  2014, la 18,63 mld.usd în 2019. Europei de 

Vest îi revine o pondere de cca. 41.4%, înregistrind o creştere de aproximativ de 3 ori în 

perioada 2014-2019, sau ceea ce constituie majorarea de la 5,59 mld.usd în 2014 la14,93 în 

2019. Europei de Sud Est îi revine cea mai mică pondere de 6,88% în spaţiul european cu un 

volum de 2,48 mld.usd în 2019, majorîndu-se în perioada 2014-2019 doar de 1,4 ori. 

Topul primelor 10 ţări leaderi în domeniul finanţărilor cu capital de risc este 

reprezentată în figura 3. Marea Britanie ocupa primul loc în topul primelor țări europene în 

domeniul finanțărilor prin capital de risc, înregistrînd astfel 1425 de tranzactii în volum total 

de 14,31 mld.usd, ceea ce constituie 40% din piața europeană. Locul doi revine Germaniei cu 

444 de tranzacții în volum de 6,65 mld.usd, sau ceea ce constituie 18% din piața europeană. 
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Figura 3. Topul primelor 10 ţări europene în domeniul finanţărilor prin capital de risc 

 
Sursa:European Venture Report: VC Dollars Rise In 2019https://news.crunchbase.com/news/european-

venture-report-vc-dollars-rise-in-2019 

 

Franța s-a plasat pe locul trei înregistrând 425 de tranzacții în sumă de 4,39 mld. usd 

[7]. Următoarele ţări în clasament sunt Suedia cu 278 tranzacţii, Spania cu 270 şi Elveţia cu 

246. 

Astăzi, există firme de succes, cum ar fi Shazam, Spotify, Monitise și Seatwave, cu 

capitalizări mai mari de 100 milioane de euro [5, p.138]. Există, de asemenea, investitori de 

capital de risc care au realizat exit-uri foarte profitabile din companiile în care au investit, 

exemple foarte relevante în acest sens fiind Autonomy și Skype, brand-uri care au devenit 

entități de afaceri importante pentru cumpărătorii lor.  

Unul dintre cei mai importanţi actori pe piața europeană a capitalului de risc este 

Fondul European de Investiţii (FEI). În 2018, FEI singur a semnat acorduri cu fonduri cu 

capital de risc prin care se angaja să investească 1,4 miliarde de euro. FEI sprijină 

intermediari financiari care oferă finanțare pentru IMM-uri din întreaga Europă. Principalii săi 

acționari sunt BEI (58,6 % din capital), UE, reprezentată de Comisia Europeană (29,7 %), și 

alte părți interesate, inclusiv bănci publice și private și instituții financiare 18 . FEI pune în 

aplicare instrumente de intervenție privind capitalul de risc în principal în numele altora, cum 

ar fi UE, BEI [în cadrul mandatului privind resursele de capital de risc (RCR)], autorități 

naționale sau regionale și investitori privați [4]. 

În contextul istoric și în scopul trecerii către o piață paneuropeană de capital de risc, 

Uniunea Europeană a adoptat în 2013 un Regulament privind fondurile europene de capital de 

risc (nr. 345/2013). Acesta stabilește o nouă etichetă privind „Fondul european de capital de 

risc” și include noi măsuri care să permită investitorilor de risc să își comercializeze fondurile 

pe teritoriul UE, în baza unui set unic de norme. Acest regulament prevede cerințe și condiții 

uniforme pentru administratorii de organisme de plasament colectiv care doresc să utilizeze 

denumirea „EuVECA” în legătură cu distribuirea în Uniune a fondurilor cu capital de risc 

eligibile, contribuind astfel la buna funcționare a pieței interne [5, p.138]. Regulamentul 

prevede, norme uniforme privind distribuirea în Uniune a fondurilor cu capital de risc 

https://news.crunchbase.com/news/european-venture-report-vc-dollars-rise-in-2019
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eligibile către investitori eligibili, structura portofoliului fondurilor de capital de risc eligibile, 

instrumentele și tehnicile de investiții eligibile care trebuie să fie utilizate de fondurile cu 

capital de risc eligibile, precum și organizarea, conduita și transparența administratorilor de 

fonduri de capital de risc eligibile. Conform regulamentului menționat, administratorii 

fondului cu capital de risc eligibil, se asigură că, atunci când achiziționează active care nu 

sunt instrumente eligibile, partea din totalul aporturilor de capital și al capitalului angajat 

nevărsat utilizată pentru achiziționarea unor astfel de active nu depășește 30%. Plafonul de 30 

% se calculează pe baza sumelor ce pot fi investite după deducerea tuturor costurilor 

relevante. Deținerile de numerar și echivalent de numerar nu sunt luate în considerare la 

calcularea acestui plafon, deoarece numerarul și echivalentul de numerar nu trebuie 

considerate investiții. Administratorii fondului cu capital de risc eligibil nu utilizează nicio 

metodă la nivelul fondului cu capital de risc eligibil prin care expunerea fondului ar crește 

peste nivelul capitalului său angajat, fie prin împrumuturi de numerar sau de titluri de valoare, 

fie prin angajarea în poziții aferente instrumentelor financiare derivate sau prin orice alte 

mijloace. Obiectivul acestui regulament constă în ceea ce privește eticheta „EuVECA”, de a 

spori creșterea și inovarea întreprinderilor mici și mijlocii în UE. Cu obiective la fel de 

importante ca acestea, eticheta a fost menită să reprezinte un instrument important pentru 

atingerea obiectivelor stabilite pentru strategia Europa 2020, adoptată în 2010. 

 

3. Concluzii 

Finanțarea prin capitalul de risc esteîn continuare o modalitate nouă împrumutată din 

SUA și dezvoltată cu success în ultumii ani în țările europene. Pentru R.Moldova, la fel ca și 

pentru alte țări din Europa de Est, această modalitate de finanțare rămîne a fi puțin cunoscută 

și dezvoltată. Practica internațională scoate în evidență că, trecerea unei companii de la etapa 

inițială la cea de extensie poate fi realizată prin intermediul investițiilor directe. Astfel, printre 

cele mai răspândite forme de finanțare la acest capitol poate fi realizat doar prin intermediul 

capitalului de risc. Scopul investitorilor domeniului capitalului de risc este unul comun, și 

presupune investirea sub formă de capital social în start-upuri, pentru a obţine profit în urma 

dezvoltării întreprinderii şi vânzării ei către alţi investitori strategici după o perioadă 

determinată de timp.  

  Mulți dintre factorii structurali care pot fie să ofere un impuls, fie să limiteze 

capitalul de risc în Europa constituie încă în mare măsură prerogativa statelor membre. De 

exemplu, legislațiile fiscale naționale pot împiedica dezvoltarea pieței de capital de risc, cele 

care reglementează întreprinderile și munca pot îngrădi recrutarea de personal, iar cadrul de 

reglementare poate atenua apetitul pentru risc al investitorilor și poate limita colectarea de 

fonduri 

Capitalul de risc poate fi descris ca un capital orientat sub formă de investiţie directă 

pe termen lung, în companii riscante, aflate la trecerea în etapa de extensie. Investiţiile date au 

rolul de a stimula proiectele inovative, know-how-le precum şi noi forme de afaceri. 

Investiţiile sunt efectuate de fonduri de capital de risc, considerate participanţi profesionişti pe 

piaţa de capital, care gestionează banii oamenilor şi ai companiilor mari.  Volumul acestor 

investiţii poate varia între 5 și 20 milioane de dolari [8,p.52], iar investiţiile mai mici de aceste 

sume, nu sunt luate în considerare, pe motivul costurilor administrative ridicate pe care le 

suportă fondurile de capital de risc. Pentru acest tip de capital, evident, nu toate companiile 
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sunt pregătite, unul din motive ar fi că nu toate au o experienţă de business angels. Cu referire 

la fondurile de capital de risc, putem menționa suportul considerabil al acestora pentru 

antreprenori, ajutându-i să găsească parteneri de dezvoltare, furnizori şi clienţi strategici, 

precum  şi manageri şi specialişti profesionişti. Investiția de bază a unui fond de capital de 

risc nu se efectuiază în utilaje sau produse, ci în oamenii care promovează proiectul, în 

managementul companiei.  

 

Bibliografie: 

1. Dumitrescu D., Barsu E., Eficiența fondurilor de investitii în capitalul IMM-urilor, 

Romanian Statistical Review - Supplement nr. 10 / 2018, p.174-182, ISSN 2359-8972 

2. Van Osnabrugge, M., & Robinson, R. J., Angel Investing: Matching Start-up Funds 

with Start-up Companies--The Guide for Entrepreneurs, Individual investors, and Venture 

Capitalits. San Francisco: Jossey-Bass Inc., 2000.  

3. Financing SMEs and Entrepreneurs 2018: An OECD Scoreboard, OECD Publishing. 

Read.oecd-ilibrary. // http://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-

entrepreneurs-2018_fin_sme_ent-2018-en#page1 

4. Instrumentele de intervenție ale UE privind capitalul de risc gestionate la nivel central 

ar trebui să fie mai bine direcționate https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/venture-

capital-17-2019/ro/#chapter4 

5. Studiu de impact cu privire la înființarea și operaționalizarea unui fond de investiții cu 

capital de risc, Academia Română, Creșterea capacității administrative a Ministerului pentru 

Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat de dezvoltare şi implementare a sistemului de 

politici publice bazate pe dovezi" - SIPOCA 5, București 2018, 576 p. 

6. Regulamentul nr. 5/1998 al Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare a României 

privind constituirea și funcționarea fondurilor de capital de risc, în vigoare de la data de 7 mai 

1998 Regulament  BNR nr. 20 din 13.oct.2009 privind instituţiile financiare nebancare 

Monitorul Oficial, Partea I 21.oct.2009 Intrare în vigoare la 21.oct.2009 

7. European Venture Report: VC Dollars Rise In 2019 

https://news.crunchbase.com/news/european-venture-report-vc-dollars-rise-in-2019 

8. Stefanova, Julia. Venture capital in Central and Eastern Europe: A comparative 

analysis and implications for Bulgaria. // În: Journal of US-China Public Administration, 

January 2015, Vol. 12, No. 1, pp. 51-59 

 

 

http://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2018_fin_sme_ent-2018-en#page1
http://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2018_fin_sme_ent-2018-en#page1
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/venture-capital-17-2019/ro/#chapter4
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/venture-capital-17-2019/ro/#chapter4
https://news.crunchbase.com/news/european-venture-report-vc-dollars-rise-in-2019




 

89 

CIRCULAR ECONOMY - A TOOL TO STOP ENVIRONMENTAL 

DEGRADATION AND RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES 

 
ECONOMIA CIRCULARĂ - INSTRUMENT DE STOPARE A DEGRADĂRII 

MEDIULUI ȘI A UTIZĂRII RAȚIONALE A RESURSELOR NATURALE 

 

Liliana CECLU1 

Liudmila ROȘCA-SADURSCHI2 

Ana NEDELCU3 
 

Abstract 

The growthof the world's populationincreases the demand and consumption of goods. These in turn 

generate considerable amounts of waste, which leads to air, soil, water and biodiversity pollution, with a 

negative impact on human health and the ecosystem. Although the harmful effects of this linear consumption 

cycle are well known, sustainable development, supply and rational use of natural resources are still a global 

challenge. 

In a circular economy, material flows change within the economy, so that resources are kept with their 

productive use for as long as possible, at the highest possible utility and value, through several cycles. Instead of 

being designed for single use with subsequent disposal after use as in a linear economy, products must be 

designed and created for reuse. 

The transition to a circular economy, in which the value of products, materials and resources is kept in 

the economy for as long as possible and waste generation is kept to a minimum, is an essential contribution to 

the efforts of international environmental organizations in developing a sustainable, low-carbon economy, 

efficient in terms of natural resource use and at the same time competitive. 

At the global level, economic, social and environmental development is a desideratum of sustainable 

development, which requires adequate management of natural resources and the need for all states to take 

measures to reduce the rate of increase in pollution and global temperature. 

 Keywords: circular economy, sustainable development 

 Jel: Q53, Q2, Q01, P28, O44 

 

1.Introduction 

The economy of each state depends on a large extent of natural resources. If current 

models are maintained, the degradation and depletion of natural resources will continue, as 

will the generation of waste. The current consumption of resources is so large that it 

jeopardizes the chances of future generations - and developing countries - to have access to 

their fair share of limited resources. Currently, approximately 16 tonnes of resources per 

capita are used annually in the EU, of which 10 tonnes go into material stocks (infrastructure, 

housing, durable goods) and 6 tonnes leave the economic circuit as waste. This waste could be 

reused, repaired or recycled. 

Waste is not only an environmental problem, but also an economic loss. On average, 

Europeans produce 481 kilograms of municipal waste per year. An increasing part of this 

amount is recycled or turned into compost, while a smaller part ends up in landfills. How can 

we change the way we produce and consume, so that we produce less and less waste, while 

using all waste as a resource? The rational use of natural resources was one of the first 

environmental concerns underlying the first European treaties.[1] 
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Although the Member States of the European Union have made progress in the field of 

waste management, more is still needed. Reality dictates the transition from the traditional, 

linear economy, which is based on the model - take-do-consume-throw, to the circular 

economy, a concept promoted by the European Parliament. 

The transition to a more circular economy, in which the value of products, materials 

and resources is kept in the economy for as long as possible and waste generation is kept to a 

minimum, is an essential contribution to the European Union's efforts to develop a 

sustainable, low-carbon, resource-efficient and competitive economy. 

 

2. The circular economy 

The circular economy is a model of production and consumption that involves sharing, 

reusing, repairing, renovating and recycling existing materials and products as much as 

possible. In this way, the product life cycle is extended. 

Simply put, the circular economy is a zero-waste economy. It is a new paradigm, an 

economic circuit in which, from the design phase, everything is designed in such a way that 

what enters a product or process, falls into two categories: either it is a biodegradable 

component, or it is a component with 100% recycling potential.[5] 

When a product reaches the end of its life, the materials from which it is made are kept 

in the economy whenever possible. They can be used again and again, thus creating additional 

value. 

The linear economy, however, is based on large amounts of cheap, easily accessible 

materials and energy.Also, part of this model is attrition programming - designing a product 

to have a limited lifespan to encourage consumers to buy a new one. The European 

Parliament has called for measures to combat this practice.[6] 

The circular economy will boost the EU's competitiveness by protecting businesses 

from resource scarcity and volatile prices, helping to create new business opportunities and 

innovative and more efficient ways of production and consumption. It will create jobs locally 

for all levels of skills and opportunities for social integration and cohesion. At the same time, 

it will save energy and help avoid irreversible damage to climate and biodiversity, as well as 

air, soil and water pollution, caused by the use of resources at a rate that exceeds the Earth's 

capacity to renew them. A recent report also highlights the wider benefits of the circular 

economy, including in reducing current levels of carbon dioxide emissions. Circular economy 

measures are therefore closely linked to key EU priorities, including employment and growth, 

the investment agenda, combating climate change and energy, the social agenda and industrial 

innovation, and with global efforts in the field of sustainable development.[6] 

The world's population is growing, as is the demand for raw materials. However, the 

supply of crucial raw materials is limited. Finished supplies mean that some countries depend 

on other countries for raw materials. In addition, the extraction and use of raw materials have 

a major impact on the environment. It also increases energy consumption and CO2 emissions. 

Smarter use of raw materials can reduce CO2 emissions.[2] 

Here is what one of the European Commissioners for the Environment said: “From 

some points of view, the efficiency of our current economic system is our main enemy. The 

linear system works really well. But the changes that the world is going through make it 

unsuitable for the goal". 
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In the context of insufficient and limited resources, agglomeration and population 

aging, we must abandon the culture of waste disposal and move to a more circular model. It 

involves innovative products designed to last, be repaired and recycled, as well as innovative 

business models corresponding to them. 

Measures such as waste prevention, green design and reuse could save € 600 billion in 

EU companies - the equivalent of 8% of annual turnover - while reducing total greenhouse 

gas emissions by 2-4%.[10] 

The transition to a more circular economy could bring benefits such as reducing 

environmental pressure, improving security of supply of raw materials, increasing 

competitiveness, stimulating innovation, stimulating growth, creating jobs. 

Without change, linear consumption leads to stagnation. 

In a system where profit is still produced, things have a natural tendency to stagnate. It 

is not a change for the sake of change, it is a necessary change for our future on this planet. 

According to the data of the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 

the monthly average per person in 2018 is: disposable income - 2383,1 lei, consumption 

expenditures - 2407, 9 lei. These data show that citizens' consumption exceeds the value of 

their income. The concept of the circular economy for our country is more difficult to apply. 

Therefore, being a country mainly importing raw materials and consumer goods, it is 

necessary for every citizen to get involved in the development of the recovery system of what 

we generate, through proper waste management and rational consumption of products and 

services.[10] 

The population needs products and services at fair prices, made in a way that 

transforms the person from the consumer into the user.The environment and the planet need a 

break from the continuous and sometimes reckless exploitation of natural resources. 

 

3. EU action plan for the circular economy 

Economic actors, such as businesses and consumers, have a key role to play in driving 

this process. Local, regional and national authorities facilitate the transition, but the EU also 

has a key role to play in supporting it. The aim is to ensure the establishment of the 

appropriate regulatory framework for the development of the circular economy in the single 

market and to send clear signals to economic operators and society in general on the way 

forward, with long-term waste objectives and a set of concrete, comprehensive and ambitious 

measures to be taken over a period of time. Action at EU level will boost investment and 

create a level playing field, remove obstacles to European legislation or inadequate 

enforcement, deepen the single market and ensure favourable conditions for innovation and 

the involvement of all stakeholders.[3] 

The legislative proposals on waste, adopted together with this action plan, include 

long-term objectives aimed at reducing the rates of storage of waste in landfills and increasing 

the rates of preparation for reuse and recycling of major waste streams, such as municipal 

wasteand packaging waste. The objectives should gradually lead Member States to converge 

on best practice levels and encourage the necessary investments in waste management. 

Additional measures are proposed to clarify and simplify implementation, promote economic 

incentives and improve extended producer responsibility schemes.[4] 
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By stimulating sustainable activity in key sectors and new business opportunities, the 

plan will help unlock the potential of the circular economy in terms of growth and 

employment. The plan includes broad commitments on green design, the development of 

strategic approaches to plastics and chemicals, a key initiative to fund innovative projects 

under the EU's research program, Horizon 2020, and clearly targeted actions in areas such as 

plastics, waste food, construction, critical raw materials, industrial and mining waste, 

consumption and public procurement. Other key legislative proposals on fertilizers and water 

reuse will follow. Finally, the plan includes horizontal facilitation measures in areas such as 

innovation and investment to stimulate the transition to a circular economy. The proposed 

actions support the circular economy at every stage of the value chain, from production to 

consumption, repair and remanufacturing, waste management and secondary raw materials 

that are reintroduced into the economy. The proposed actions will be taken in accordance with 

the principles of better regulation and will be subject to appropriate consultation and impact 

assessment.[9] 

The action plan focuses on measures at EU level with high added value. However, 

making the circular economy a reality will require long-term involvement at all levels, from 

Member States, regions and cities to businesses and citizens. Member States are invited to 

play their full role in EU action, by integrating and complementing it with measures at 

national level. The circular economy will also have to grow globally. Increased policy 

coherence in the EU's internal and external action in this area will lead to mutual 

reinforcement and will be essential for the implementation of the global commitments made 

by the Union and the EU Member States, in particular the EU, especially in the context of the 

2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by the UN, and the G7 Alliance on 

Resource Efficiency. This action plan will play a key role in meeting the Sustainable 

Development Goals (SDGs) by 2030, in particular Goal 12 to ensure sustainable consumption 

and production patterns.[8] 

4. Conclusions 

Today, the circular economy is one of the most important topics, not only because of 

the need to protect the environment, but also because of the potential for ever-increasing 

economic development. According to experts, the transition from the basic model (take-use-

eliminate model) to the circular model is more efficient in terms of resources (aimed at 

maintaining manufactured products, their components and materials, as long as possible, 

within system, while ensuring the quality of their use) contributing to the generation of new 

economic activities, while ensuring the reduction of environmental impact. The circular 

economy can help reduce costs, as in the case of the purchase of secondary raw materials, 

better waste management and can also stimulate the development of new products, goods, 

services, examples being the fields of repairs, recycling, eco- design, etc. 
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Abstract 

  Nowadays a special attention is drawn to sustainable development that can be developed by different 

factors including development of entrepreneurship. The Entrepreneurship is a determining factor for creating 

perspectives for national economies. This is an active element, generator of new ideas and values. The 

entrepreneurship key competence refers to ability to turn ideas into action. It includes creativity, innovation and 

risk taking, the ability to plan and manage in order to achieve objectives. Youth Entrepreneurship is an 

important driver, being most active, creative and innovative. Under conditions of instability like COVID-19 

pandemic and the conditions of Industry 4.0 development, when the technological changes are of an 

unprecedented intensity, only by strengthening the entrepreneurial spirit it is possible to capitalize on the 

challenges that arise and Youth Entrepreneurship being more flexible would be able to manage different crises, 

but also catch better different opportunities.  Although youth have less knowledge and experience, but providing 

especially financial and consulting support, ensuring favorable conditions, would provide better perspectives 

and sustainability for national economy. In this paper was defined what are the challenges for developing Youth 

Entrepreneurship in order to ensure sustainable development, recommendations for improving it from youth 

point of view, was proposed some solutions that can be used for development of Youth Entrepreneurship by 

governmental institutions, educational institutions and other pro-business NGO. Methodology of research was 

done by using an analysis of specific publications, examination of youth survey about perception of business 

environment, providing comparative analysis, deduction from general data and examining some specific 

proposals for youth entrepreneurship. 

 Key words: challenges, entrepreneurship, sustainable development, youth entrepreneurship. 

 Jel:  O   

 

1. Întroducere 

Dezvoltarea economică în condițiile actuale este determinată de agravarea situației 

ecologice la nivel mondial ca rezultat al dezvoltarii extensive, precum si diminuarea cantității 

de resurse naturale neregenerabile, astfel dezvoltarea liniara ,,a lua, a produce, a arunca’’, nu 

mai e posibilă. Din pâcate s-a ajuns la situația cînd continuarea unei asemenea politici poate 

determina ,,ruperea’’ echilibrului ecosistemului la nivel mondial prin încălzirea globală, 

degradarea calității aerului, afectarea pămînturior arabile și astfel înrăutățirea calității vietii.  

Este necesar de schimbat prisma dezvoltării economice fundamental - de la obținerea 

profitului, la menținerea echilibrului dintre obiectivele ecologice, economice și sociale. 

Aceasta abordare este necesară nu numai pentru tările dezvoltate, care au resursele necesare 

de implementare a unei politici noi și societatea susține acest ,,shift’’ economico-social, dar și 

pentru țările în curs de dezvoltare, care în acest moment sunt predispuse spre dezvoltarea 

economică extensivă, ca fiind considerată cea mai ,,ieftină’’. Această strategie nu este validă 

pentru aceste țări așa cum a fost posibil pentru țările dezvoltate, datorită situației ecologice 

critice actuale. În cazul în care consumul țărilor în curs de dezvoltare ar fi la nivelul celor 

dezvoltate, luînd în considerație tehnologiile actuale, ar determina un colaps general, fapt ce 

ar determina  înrăutățirea drastică a calității vieții sau chiar ar pune în pericol existența 

civilizației umane. Prin urmare dezvoltarea durabilă, sustenabilă poate fi asigurată prin 

 
1 Conf. univ.dr., Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău,  Republica Moldova, rafael.ciloci@fieb.utm.md 
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dezvoltarea economiei circulare- care ar constitui un ciclu închis de producere, similar celui 

natural, fapt ce nu ar admite un impact negativ asupra naturii, sau, în cel mai rău caz, ar avea 

un efect minim, făra determinarea unor dezechilibre naturale, capabile de a fi gestionat de 

ecosistemul natural. 

Paradigma nouă trebuie să se bazeze pe reducerea consumului de materie primă, 

reutilizarea produselor și reciclarea deșeurilor. Este necesar de redisign ecologic, ce ar include 

toate aceste aspecte, începînd cu materia primă și terminînd cu mentenanța și deservirea 

produsului. Un exemplu în acest sens ne poate servi producerea automobilelor electrice ce 

poluează considerabil mai puțin în comparație cu modelele de automobile elaborate anterior. 

Aceasta a determinat schimbări radicale atît referitor la  producerea acestora cît și deservirea, 

dezvoltarea infrastructurii stațiilor de alimentare. Este necesar, prin urmare, un set de măsuri 

complexe la nivel guvernamenal pentru determinarea, stimularea și implementarea politicilor 

de dezvoltare a economiei circulare. În aceasta ordine de idei putem evidenția: 

- Elaborarea unei strategii de dezvoltare a economiei circulare cu includerea unor 

indicatori cuantificabili și termeni stabiliți. 

- Aprobarea legilor, regulamentelor, politicilor sectoriale favorabile dezvoltării economiei 

circulare. 

- Crearea unor mecanisme și instrumente financiare ce ar permite inmplementarea 

politicilor  de dezvoltare economică durabilă. 

- Asigurarea suportului informațional și educațional pentru susținerea dezvoltării durabile 

și sustenabile. 

- Stimularea inovațiilor. 

Aceste schimbări sunt orientate spre viitor și pentru viitor prin asigurarea unor condiții 

confortabile generațiilor ce urmează. Astfel cu siguranță pentru aceasta trebuie antrenați 

tinerii, care cu energia, entuziasmul lor debordant, dorința de implicare și capacitatea de 

inovare ar putea constitui un factor determinant pentru dezvoltarea unei economii durabile și 

sustenabile. 

 

 

2. Dezvoltarea economică durabilă  prin stimularea antreprenoriatului 

 tinerilor din R. Moldova 

 Dezvoltarea durabilă a economiei este o abordare complexă, multidisciplinară ce 

include măsuri cu caracter instituțional, economic, social, cultural, dar și cu caracter 

inovațional. Aceasta ar permite de a determina soluții pentru economiile naționale prin 

reducerea sau procesarea deșeurilor, soluționarea problemelor cu caracter ecologic ș.a. După 

cum a afirmat Shumpeter este o strînsă conexiune dintre antreprenoriat și inovare prin 

,,darîmarea’’  vechiului și crearea unei tradiții noi. În condițiile Industriei 4.0 aceste 

oportunități se proliferează în diferite domenii, ce ar permite reformatarea economiei. Cu 

siguranță la prima etapă costurile tehnologiilor noi ar fi frecvent mai mari decît cele 

tradiționale, dar datorită ,,learning curve’’ și efectului de scară ar fi posibil să devină rapid 

competitive. Astfel este important ca să existe o susținere instituțională, inclusiv cu fonduri 

financiare pentru implementarea a unor asemenea proiecte. Un exemplu în acest sens sunt 

fabricarea bateriilor solare și producerea energiei electrice eoliene (surse regenerabile) ce la 

moment sunt fezabile și din punct de vedere economic ( a costurilor). 
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 Este necesar de creat un mediu, cultura favorabilă dezvoltării antreprenoriatului și 

tinerii pot avea în acest sens un rol important. Abilitatea acestora de a asimila ușor 

instrumentele noi IT, entuziasmul caracteristic, dorința de schimbare și capacitatea de 

asumare mai ușor a riscului sunt niște ingrediente importante pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului și astfel stimularea inovației,  reformatarea pe principiile a unei economii 

durabile și verzi. Trebuie să constatăm că ponderea tinerilor (vărsta de la 15-35 ani) este una 

foarte modestă în R. Moldova, fapt determinat de fenomenul de îmbătrînire al populației, dar 

și a emigrării masive peste hotare pentru studii și pentru căutarea a unui loc de lucru. Din 

păcate nu este un trend pozitiv nici pentru viitor, astfel sunt necesare stimulente majore pentru 

a menține tinerii în țară. Pentru a examina aspectele ale dezvoltării antreprenoriatului tinerilor  

a fost realizat un sondaj pe platforma Web Ropol fiind procesate cu ajutorul SPSS. Au fost 

completate 391 de anchete, fapt ce ar asigura o rată de eroare de 5%. Factorii examinați au 

fost apreciați conform unei scări de la 0 la 4, unde: 0- nu poate fi evaluat, 1- impact foarte 

mic, 2- impact minor, 3- impact mediu, 4- un impact foarte important. Profilul intervievaților 

este caracterizat prin:  

- Gen feminin 32 % și gen masculin 68% 

- Studii superioare 76%, liceale 18% și incomplete 6% 

- Locul de trai orașe mari 62%, orășele 17%, localități rurale 21 %. 

 Din numărul total de respondenți 31% sunt angajați, iar 3,5 % sunt angajați în 

activități antreprenoriale. Constatăm că avem, totuși,  o pondere destul de mică a tinerilor ce 

sunt antrenați în activități antreprenoriale, astfel există un potențial destul de mare de creștere. 

Au fost expuse mai multe întrebări inclusiv și sub genericul ,,Ce impedimente sunt pentru 

inițierea unei afaceri? ’’. Rezultatele sunt prezentate in figura N1: 

 

Figura 1. Ce impedimente sunt pentru inițierea unei afaceri 

 
Sursa: Date prelucrate de autor 

 Din aceste date observăm că după cum era de așteptat cel mai mare impediment este 

lipsa finanțelor - 3,31. Într-adevăr sistemul financiar-bancar este mai puțin predispus de a 

acorda credite datorită lipsei de experiență a tinerilor și faptului că de cele mai multe ori nu 
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este un gaj suficient. În această ordine de idei, propunem crearea unor fonduri de 

subvenționare a dobînzilor și a riscurilor de faliment fapt ce ar facilita accesul la resursele 

financiare. La un nivel înalt este apreciat și lipsa suportului instituțional 3.13. Astfel este 

necesar de creat o rețea de diverse instituții educaționale, de consultanță și de suport financiar 

pentru dezvoltarea antreprenoriatului în răndul tinerilor. Considerăm oportun ca bazele 

educației antreprenoriale să fie la o vărstă cît mai timpurie pentru a identifica, orienta și 

stimula interesul tinerilor pentru acest gen de activitate și formarea unui mind set 

corespunzător. Mai mult este important crearea unui ecosistem antreprenorial,  a unei 

platforme la care ar participa tineri cu idei noi, instituții de învățămînt, instituții specializate, 

instituții și fonduri financiare, agenții de consultanță ș.a. ce ar permite generarea ideilor dar și 

șanse mari pentru realizarea acestora. Dezvoltarea dexterităților practice de antreprenoriat 

poate fi asigurat prin realizarea suportului și transferul de know how al antreprenorilor de 

succes, dezvoltarea unor rețele de incubatoare de afaceri, prin acordarea unor consultații 

diverse și specifice la momentul potrivit.    

La un nivel înalt ca impediment se atestă lipsa ideilor- 3,07 și a cunoștințelor -3,02, 

fapt ce confirmă că sistemul educațional are lacune în privința dezvoltării spiritului de 

antrepreprenoriat. Cunoștințele, aptitudinele antreprenoriale sunt elemente fundamentale 

pentru determinarea unor idei de afaceri, inclusiv inovaționale. La un nivel relativ înalt este 

apreciat și lipsa curajului (prima mișcare) -2,96. Aceasta este mai curînd o problemă cu 

caracter cultural, caracteristic mai ales pentru unele țări din Europa de Est și CSI ce se 

manifestă prin frică de eșec. Prin urmare e necesar ca eșecul să fie admis în procesul 

educațional și ocupațional și a percepe insuccesul ca o lecție, nu ca factor demotivant. Lipsa 

experienței este la fel apreciată la un nivel relativ înalt 2,89. Este un factor ce nu poate fi 

neglijat, dar prin crearea unui ecosistem antreprenorial, prin dezvoltarea unor instituții de 

mentorat și consultanță în diverse domenii, acest handicap al tinerilor poate fi dacă nu eradicat 

atunci redus semnificativ. 

 Ca aspect pozitiv putem considera faptul că factorul vîrsta este apreciat la cota 2,13, 

un nivel destul de modest, prin urmare tinerii din R. Moldova nu consideră că ar exista o 

descriminare în raport cu ei, astfel dacă sunt realizate măsurile propuse, atunci 

antreprenoriatul tinerilor ar șanse de dezvoltare continuă. 

 Considerăm că ascensiunea antreprenoriatului la această categorie de vărstă ar asigura 

dezvoltarea durabilă a economiei R. Moldova prin prisma ideilor noi ce ar fi promovate, 

flexibilității mai mari și astfel utilizarea mai facilă a instrumentelor (inclusiv IT) noi ce apar, 

precum și a unui traseu mai lung profesional de activitate în domeniul antreprenorial. 

Dezvoltarea antreprenoriatului tinerilor la o scară mai largă ar determina o activitate mai 

intensă, valorificarea mai eficientă a oportunităților noi și transformarea IMM într-o forță 

viguroasă de dezvoltare a economei naționale. Tinerii ar putea fi cei mai fideli promotori ai 

dezvoltării economiei circulare. În acest sens există o multitudine de posibilități la această 

etapă de dezvoltare a afacerilor prin procesarea deșeurilor, în mod deosebit în agricultură, dar 

și în industria de prelucrare, astfel fiind produse îngrășăminte, biogaz, uleiuri, surse energetice 

regenerabile ș.a. Aceste inițiative trebuie susținute prioritar atăt prin consultanță cît și prin 

acordarea suportului financiar. 

 Dacă  la prima etapă există oportunități de dezvoltare a start up-ilor prin reciclarea a 

deșeurilor, atunci ulterior pot fi dezvoltate afaceri ce vor utiliza tehnologii noi cu emisii mai 
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reduse, deșeuri mai puține sau utilizarea materiei prime mai puțin poluante, ca pînă la urmă să 

fie posibilă  trecerea la tehnologiile ,,0’’ deșeuri, fapt ce ar asigura o dezvoltare durabilă și 

eco-friendly. În acest sens este oportun de a susține implementarea standardului ISO 14000 

(environmental management system) prin consultanță și acoperarea costurilor, astfel aceasta 

ar facilita fuziunea obiectivelor economice ale întreprinderilor cu cele de mediu și social.  

Este necesar de dezvoltat și stimulat dezvoltarea durabilă a întreprinderii printr-o abordare 

complexă și multidiscilinară de eco-design. Pentru aceasta este necesară o pregatire a 

specialiștilor în domeniu, acordarea de consultanță, formarea a unui fond special și 

promovarea prin mass media a cazurilor de succes. Abordarea de eco-design examinează 

orice proces de producere sau management prin prisma eficienței ecologice cum ar fi: 

- Selactarea materiei prime (ce necesită un consum mai redus de materie primă, consum 

redus de utilități pentru procesare, substituirea materialelor toxice sau rare) 

- Ambalaj ecologic, reutilizabil, dezagregare naturală fără impact asupra naturii 

- Transport (asigurarea unei rețele de logistică eficiente, utilizarea mijloacelor de 

transport fară emisii sau emisii minime de substanțe nocive) 

- Producere (utilizarea materialelor mai puține, mai răspindite, rebut mai redus, consum 

de energie mai puțină, emisii mai puține și mai puțin nocive) 

- Exploatarea produselor ce necesită un consum mai redus de energie și cheltuieli de 

mentenanță 

- Reciclarea produsului (asigurarea reutilizării mărfurilor) sau descompunerea prin 

procese naturale fără impact asupra mediului ambiant. 

 O asemenea abordare complexă în care obiectivele întreprinderilor sa fie atăt cu 

caracter economic dar și ecologic și implicit social trebuie să fie dominantă pentru 

întreprinderile din R. Moldova, iar tinerii sunt capabili să determine această schimbare. 

 Revoluția industrială 4.0 este o oporunitate cu precădere pentru cei tineri și pentru 

dezvoltarea start up-urilor ce ar asigura o dezvoltare durabilă. În acest context putem 

evidenția utilizarea platformelor digitale pentru prestarea serviciilor, activități de sharing ce ar 

permite utilizarea mai eficientă a bunurilor materiale, inteligența artificială ce ar determina 

soluții optime inclusiv și în domeniul dezvoltării economiei circulare ș.a. Domeniul 

tehnologiilor informaționale este un domeniu foarte dinamic, ce necesită gîndire critică, 

soluții creative, non conformism, calități ce pot fi manifestate de tineri, iar instituțiile statului 

trebuie să creeze condiții favorabile pentru manifestarea plenară a acestora. 

 O provocare actuală este pandemia COVID 19, care a determinat un colaps economic 

la nivel mondial, dar și a creat oportunități de creștere pentru companiile IT datorită 

digitalizării proceselor manageriale și de producere, comunicării și coordonării on line, 

prestării serviciilor (inclusiv educaționale) on line ș.a. Astfel, putem constata că datorită 

instrumentelor IT, impactul economic dar și social al pandemiei a fost diminuat, fapt ce a  

amortizat efectele negative și asigură relativ stabilitatea, durabilitatea economică. Tinerii din 

R. Moldova au potential, calitati ce ar realiza transformarea spre o economie durabilă, ce ar 

asigura creșterea calității vieții în viitor. 

 

3. Concluzii și recomandări 

 Dezvoltarea ascendentă a umanității a determinat apariția tehnologiilor avansate și a 

produselor sofisticate,  a creșterii bunăstarii oamenilor. În același timp, pîna nu demult era 
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cvazitotal acceptată dezvoltarea extensivă, resursele fiind considerate nelimitate și impactul 

asupra naturii neglijabil. Totuși, actualmente se atestă efecte negative majore asupra 

ecosistemului, fapt ce ar determina înrăitățirea calității vieti. Prin urmare e necesar de 

schimbat paradigma economiei spre una durabilă, sustenabilă care ar restabili echilibrul 

natural și ar asigura perspective  bune generațiilor viitoare.  Pentru a reformata economia 

națională în una circulară sunt necesare un set de măsuri la nivel guvernamental. Aceste 

măsuri  sunt din diverse domenii, dar ar asigura un efect de sinergie. Este necesar, prin 

urmare, o transformare a valorilor culturale promovate în sistemul educațional și formarea 

unei percepții generale comlete și integre în care sunt importanți nu numai indicatorii 

cantitativi de producere, dar și calitativi- de diminuare a emisiei, de reutilizare, de utilizare a 

energiei regenerabile etc., menținerea echilibrului dintre creșterea economică pe termen scurt 

și dezvoltarea sustenabilă determinată de obiective economice dar și de cele sociale și 

ecologice. 

 Utilizarea principiilor economiei circulare sunt necesare nu numai țărilor economic  

avansate, dar și a celor mai puțin dezvoltate cum ar fi R. Moldova. Din păcate suntem la etapa 

cînd nu mai e posibil pentru aceste țări sâ utilizeze modelele anterioare extensive de 

dezvoltare, deoarece ar determina dezhecilibre cu un impact ireversibil asupra naturii. 

Formarea și dezvoltarea economiei circulare este posibilă numai datorită inovațiilor stimulate 

de spiritul antreprenorial. Tinerii, inclusiv din R. Moldova, ar putea fi  promotorii cei mai 

vocali prin deschiderea la tehnologiile noi, valorificarea oportunităților noi ce apar și datorită 

spiritului optimist caracteristic. În această publicație au fost examinate factorii ce sunt 

impedimente în inițierea unei afaceri pentru tinerii din R. Moldova, astfel am determinat că 

cel mai important factor este  lipsa resurselor financiare, fapt explicabil deoarece instituțiile 

financiare consideră asemenea operațiuni de un risc sporit. Astfel propunem crearea unor 

fonduri de asigurare guvernamentală ce ar facilita acordarea creditelor. Deasemenea e necesar 

de un suport pentru dezvoltarea anteprenoriatului inovațional al tinerilor prin diverse politici 

ce ar dezvolta economia circulară, prin aprobarea legilor, aplicarea a diferitor instrumente 

financiare, crearea unor condiții propice inovațiilor, prin urmare crearea unui ecosistem 

antreprenorial favorabil. O atenție deosebită trebuie să se acorde sistemului educațional, astfel 

ca principiile antreprenoriatului și economiei durabile, circulare să fie promovate constant și 

eficient.  Este necesar de creat și susținut sistemul de mentorat, să fie asigurat transferul de 

know how către tineri într-o formă atractivă. Tinerii asimilează ușor tehnologiile noi cum ar fi 

cele IT, astfel ar valorifica oportunitățile inovaționale ce ar formata economia națională în una 

durabilă.  Recomandăm ca în cercetările viitoare să fie examinat în dinamică atitudinea 

tinerilor referitor la impedimentele pentru inițierea unei afaceri, precum și examinarea opiniei 

tinerilor ce gestionează deja  afaceri, fiind identificate problemele reale cu care se confruntă și 

nu numai percepția generală a tinerilor. 
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Abstract 

The COVID-19 pandemic has had major consequences for most areas of human activity, including 

construction, and in particular for the dwellig sector. In this article we try to highlight the recent trends in the 

development of the housing sector in the Republic of Moldova and how it was affected by the COVID-19 

pandemic. The data of the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, the surveys conducted by a 

number of organizations in the country, as well as data from the authors' own survey are used as sources of 

statistical data. The obtained results showed that the number of commissioned dwellings has decreased, 

including their total surface and also in urban and rural areas and in all regions of the country, while the costs 

of the dwellings didn’t have significant changes. The number of purchased dwellings in the framework of 

government program “Prima casă” has increased. While for the most part people declared that they didn’t 

spend more during the pandemic period for products and services related to the dwellings, an important share of 

them increased their expenditures for construction and renovation of the dwelling and the purchase of real 

estate. 

Key words: COVID-19 pandemic, construction, housing, dwelling sector, Republic of Moldova. 

JEL: O18, R21, R31. 

 

1. Introduction 

The spread of the SARS-CoV-2 virus since December 2019 to the majority of world 

countries that resulted in a pandemic affected not only the health of numerous people, but also 

an important number of human activity domains. Currently there were identified more than 30 

million of coronavirus cases, from which 21.8 million people recovered and 946 thousands 

people have deceased [Worldometers]. As a consequence of imposed restrictive measures 

organisations from many economic branches were affected and had to reshape a part or more 

of their activities. One of the sectors that was also affected is the construction sector. 

According to the analytics company GlobalData, a reduction of 1.4% is estimated in the 

global production of this sector in 2020 as a result of the measures taken for the counteracting 

of the SARS-CoV-2 virus, like social distancing measures, disruptions in the supply-chain 

[GlobalData]. The Republic of Moldova was also affected by the COVID-19. Currently there 

were registered 44.4 thousands cases, from which 1.2 thousands people have deceased and 

32.7 thousands people have recovered. Economic agents, including those from the 

construction sector here had gone through some changes as well. Using the data from the 

National Bureau of Statistics of Moldova, LARA Real Estate Exchange, a study of the 

American Chamber of Commerce of Moldova and an own author's study, the situation in the 

Moldovan dwelling sector during the pandemic period will be analyzed. 
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2. The main trends of dwelling sector during the COVID-19 pandemic period 

The first quarter of 2020 for the construction industry turned out to be no less difficult 

than for other sectors of the economy. As evidenced by the statistics, during this period, both 

the number and the area of housing commissioned have decreased. Despite the fact that 

during the quarantine period most of the construction companies did not stop the production 

process, anti-epidemic restrictions slowed down the organization of the process of registration 

of acceptance and delivery of housing into operation. 

According to the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova [Biroul 

Național de Statistică al Republicii Moldova], in the first quarter of 2020, the commissioning 

of new housing decreased both in the country as a whole and in Chisinau. In January-March 

of this year, 1011 housing units (apartments and individual houses) with a total area of 93.4 

thousand square meters were commissioned in the country, which is by 10.5% less than in the 

first quarter of 2019. At the same time, if the commissioning of the area of individual 

residential buildings remained approximately at the same level (100.3%), then the total area of 

completed finished apartments commissioned decreased by 17.6%. In Chisinau, whose share 

is 68% in the volume of housing under construction, the drop in residential space 

commissioning was by 12.5% compared to January-March of last year. 769 housing units 

with a total area of 64 thousand square meters were commissioned. It should be noted that the 

builders over the same period not only did not reduce, but increased the volume of contract 

work performed. According to the National Bureau of Statistics, in the country as a whole, the 

volume of contracted construction work performed increased by 8% compared to the first 

quarter of 2019 and amounted to more than 1.5 billion MDL (~76.8 million Euros). In the 

residential sector, contract works were carried out in the amount of 569.6 million MDL (~29.0 

million Euros), or by 15.4% more than in the same period of the previous year. This 

discrepancy can only be explained by the fact that in mid-March, due to the introduction of a 

state of emergency, it was difficult to complete the acceptance procedure for apartments at 

many facilities, and the commissioning dates were postponed. 

At the same time, the data on contracted construction work gives hope that the 

industry has not been hit as deeply as it might seem. In the first quarter of 2020, the decline in 

the volume of work performed in the country amounted to no more than 0.5% (work 

performed for 4.15 billion MDL (212.5 million Euros)) [Lara]. And in the field of new 

construction, an increase of 7.4% was recorded (the volume of work - 2.44 billion MDL 

(~124.0 million Euros)). The volume of construction work for the construction of residential 

buildings amounted to 1.4 billion MDL (~71.2 million Euros), which is by 7.8% more 

compared to the first quarter of 2019. Despite everything, investments in housing construction 

continue to grow. Against the background of an overall decline in investment in fixed assets 

by almost 15%, the volume of financing in the housing sector increased by 5.7%. Although its 

share in the total mass is not so large - only 18.3%. 

According to the Moldovan National Bureau of Statistics [Biroul Național de Statistică 

al Republicii Moldova], in the first three months of 2020, 477 permits for the construction of 

residential and non-residential buildings were issued, or by 16.8% less compared to January-

March 2019. In January-March 2020, 257 building permits were issued in cities, which is by 

26.4% less compared to the same period of the last year. In rural areas, 220 permits were 

issued, which is by 1.8% less than in January-March 2019. In Gagauzia region, the northern 
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and central regions, a decrease in the number of building permits issued for residential 

buildings was registered. And for non-residential buildings in January-March 2020, compared 

to the same period in 2019, the number of building permits decreased in all regions of the 

country. 

In the period from January to May 2020, as a result of the actions taken, the State Tax 

Service identified 1450 individuals who rent / lease real estate. During this period, the profit 

tax related to operations on the transfer of ownership and / or use of real estate was collected 

in the amount of 9208.3 thousand MDL (~468.3 thousand Euros), which is by 474.6 thousand 

MDL (~24.1 thousand Euros) (5.15%) more than in the same period of the previous year. In 

the period from January to May 2019, the amount of collected taxes amounted to 8773.7 

thousand MDL (~446.2 thousand Euros). During this period, 4492 leases were registered. 

According to the Moldovan National Bureau of Statistics [Biroul Național de Statistică 

al Republicii Moldova], in the first quarter of 2020, the investments in construction sector 

increased by 8% compared to the same period of the last year, and the total sum amounted to 

1.5 billion MDL (~76.3 million Euros). In the first three months, most of them were invested 

in new objects - over 988 million MDL (~50.2 million Euros). This exceeds last year's figures 

by 21.2%. This category accounts for 65% of the total. In the second place are major repairs. 

Here investments fell by 10.9%. Investments in current repair work also decreased by 11.6%. 

Housing occupies the first position in the structure of the construction industry. Compared to 

the same period of the last year, there has been a 15% increase. This is followed by non-

residential dwellings - 6.2% and engineering facilities - 2.1%. 

In the first semester of 2020 the number of dwellings commissioned during January-

June 2020 in the Republic of Moldova amounted to a total of 2791 units, of which 78.3% or 

2184 units are apartments and 21.7% or 607 units are individual dwelling houses, according 

to the place of residence, in urban localities were commissioned 2395 units or 85.8% of the 

total number of dwellings commissioned, and in rural localities - 396 units or 14.2%. The 

number of homes commissioned in January-June 2020 decreased by 885 units or by 24.1% 

compared to the same period of the previous year. This decrease was mainly due to the 

decrease of apartments commissioned (-778 units) and in the urban environment (-892 units).  

The number of individual dwellings commissioned decreased by 107 units, while by 

the area of residence in rural localities the number of dwellings commissioned increased by 7 

units during the analyzed period. In the period January-June 2020 in the Chisinau 

municipality 2376 units or 85.1% of the dwellings were commissioned, followed by the 

Center region - 192 units or 6.9%, the North region - 133 units or 4.8%, the South region - 66 

units or 2.4% and the Gagauzia region - 24 units or 0.9%. The number of dwellings 

commissioned during January-June 2020 decreased compared to January-June 2019 in all 

regions of the Moldova: Chisinau municipality (-732 units or by 23.6%), Center region (-71 

units or by 27.0%), North region (-26 units or by 16.4%); the South region (-14 units or by 

17.5%) and the Gagauzia region (-42 units or by 63.6%) (Figure 1).  

At the same time, the total area of dwellings commissioned has been reduced. Thus, in 

January-June 2020, the total area of dwellings commissioned was 219.3 thousand m2, 

decreasing compared to January-June 2019 by 19.1% (total area of apartments - by 20.1%, 

and of individual dwellings - by 16.9%, as well as the total area of dwellings in urban areas - 

by 11.8% and those in rural areas - by 6.0%).  
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Figure 1. The number of commissioned dwellings in Republic of Moldova by type, area 

of residence and region during the first semester of the years 2019-2020, units 

 
Source: elaborated by authors based on National Bureau of Statistics of Moldova [Biroul Național de 

Statistică al Republicii Moldova] 

 

Most of the total area of houses commissioned in January-June 2020 belonged to the 

municipality of Chisinau - 170.3 thousand m2 or 77.7% of the total area of houses 

commissioned in the country, followed by the Center region (21.7 thousand m2 or 9.9%); 

North region (16.4 thousand m2 or 7.5%); the South region (7.9 thousand m2 or 3.6%) 

and the Gagauzia region (3.0 thousand m2 or 1.4%). At the same time, the total area of 

dwellings commissioned in all regions of the country decreased: Chisinau municipality (-37.2 

thousand m2 or by 17.9%); Center region (-8.9 thousand m2 or 29.1%); the North region (-0.1 

thousand m2 or by 0.6%); the South region (-1.9 thousand m2 or by 19.4%) and the Gagauzia 

region (-3.7 thousand m2 or by 55.2%) (Figure 2). 

 

Figure 2. The surface of the commissioned dwellings in Republic of Moldova by type, 

area of residence and region during the first semester of the years 2019-2020, thousand m2 
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3. The trends of the prices for the living space sector during the COVID-19 

pandemic period 

Average cost of 1 square meter (sq. m.) of apartments in Chisinau in February 2020 

decreased by 1% compared to the previous month and amounted to 515 Euros per 1 sq. m. 

According to the LARA Real Estate Exchange [Lara], the cost of 1 sq. m. in 1-room 

apartments at Botanica in February 2020 amounted to 532-614 Euros; in Buiucani - 560-576 

Euros; in Center - 583-647 Euros; in Ciocana - 486-586 Euros; in Rascani - 575-609 Euros. 

The price for 2-room apartments in Botanica in February was 477-573 Euros per 1 sq. m.; in 

Buiucani - 516-542 Euros; in Center - 533-591 Euros; in Ciocana - 451-540 Euros; in Rascani 

- 510-565 Euros. Price for 1 sq. m. in 3-room apartments in February at Botanica was 440-488 

Euros; in Buiucani - 450-457 Euros; in Center - 457-516 Euros; in Ciocana - 387-459 Euros; 

in Rascani - 444-492 Euros. A square meter in 4-room apartments cost 413-451 Euros in 

February at Botanica; 405-418 Euros - in Buiucani; 414-474 Euros - in Center; 366-436 Euros 

- in Ciocana; 424-473 Euros - in Rascani. It should be noted that prices for apartments in 

Chisinau in 2019 increased by 8 Euros - from 520 to 528 Euros per 1 sq. m. The highest 

prices were in July-October, when the average cost of 1 sq. m. m was 533 Euros. Since then, 

the price of 1 sq.m. decreased by 18 Euros (-3.4%). 

Average cost of 1 sq.m. apartments in Chisinau in April 2020 remained at the level of 

March and amounted to 515 Euros per 1 sq.m. The cost of 1 sq. m. in 1-room apartments at 

Botanica in March 2020 amounted to 532-614 Euros; in Buiucani - 560-576 Euros; in Center - 

583-647 Euros; in Ciocana - 486-586 Euros; in Rascani - 575-609 Euros. In 2-room 

apartments on Botanica in April the price ranged from 477 to 573 Euros per 1 sq. m.; in 

Buiucani - 516-542 Euros; in Center - 533-591 Euros; in Ciocana - 451-540 Euros; in Rascani 

- 510-565 Euros. Price for 1 sq. m. in 3-room apartments in April at Botanica was 440-488 

Euros; in Buiucani - 450-457 Euros; in Center - 457-516 Euros; in Ciocana - 387-459 Euros; 

in Rascani - 444-492 Euros. A square meter in 4-room apartments cost 413-451 Euros in 

April at Botanica; 405-418 Euros - in Buiucani; 414-474 Euros - in Center; 366-436 Euros - 

in Ciocana; 424-473 Euros - in Rascani. It should be noted that in January 2020 the cost of 1 

sq. m. for apartments in Chisinau were 520 Euros, and from February to April the price 

remained unchanged - 515 Euros / sq.m. In 2019, prices for apartments in Chisinau varied in 

the range from 520 to 533 Euros per 1 sq. m.. 

Apartment prices in Chisinau decreased in May 2020 by 4.3% compared to the same 

period of the last year. The average cost of 1 sq. m. for an apartment in Chisinau in May 2020 

amounted to 506 Euros per 1 sq. m., decreasing by 1.7% compared to the previous month 

(515 Euros) and by 4.3% compared to May 2019. The cost of 1 sq. m. in 1-room apartments 

in Botanica in May 2020 amounted to 524-604 Euros; in Buiucani - 551-567 Euros; in Center 

- 574-638 Euros; in Ciocana - 479-577 Euros; in Rascani - 566-599 Euros. For 2-room 

apartments in Botanica in May, the price varied from 470 to 564 Euros per 1 sq. m.; in 

Buiucani - 508-534 Euros; in Center - 525-582 Euros; in Ciocana - 444-557 Euros; in Rascani 

- 502-557 Euros. The price for 1 sq. m. in 3-room apartments in May at Botanica was 431-479 

Euros; in Buiucani - 439-447 Euros; in Center - 447-506 Euros; in Ciocana - 379-450 Euros; 

in Rascani - 435-477 Euros. A square meter in 4-room apartments cost 405-442 Euros in May 

at Botanica; 397-410 Euros - in Buiucani; 406-464 Euros - in Center; 359-428 Euros - in 
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Ciocana; 415-463 Euros - in Rascani. It should be noted that in January-May the cost of 1 sq. 

m. of apartments in Chisinau decreased by 2.7% - from 520 to 506 Euros. In the same period 

of 2019, prices increased from 520 to 529 Euros (+ 1.7%).  

The prices for apartments in Chisinau in June remained at the level of May - 506 

Euros per 1 sq.m. The average cost of 1 sq. m. decreased by 4.3% compared to June 2019. 

The cost of 1 sq. m. in 1-room apartments at Botanica in June 2020 amounted to 524-604 

Euros; in Buiucani - 551-567 Euros; in Center - 574-638 Euros; in Ciocana - 479-577 Euros; 

in Rascani - 566-599 Euros. In 2-room apartments in Botanica in June, the price varied from 

470 to 564 Euros per 1 sq. m.; in Buiucani - 508-534 Euros; in Center - 525-582 Euros; in 

Ciocana - 444-557 Euros; in Rascani - 502-557 Euros. Price for 1 sq. m. in 3-room apartments 

in June at Botanica was 431-479 Euros; in Buiucani - 439-447 Euros; in Center - 447-506 

Euros; in Ciocana - 379-450 Euros; in Rascani - 435-477 Euros. A square meter in 4-room 

apartments costs 405-442 Euros in June at Botanica; 397-410 Euros - in Buiucani; 406-464 

Euros - in Center; 359-428 Euros - in Ciocana; 415-463 Euros - in Rascani. It should be noted 

that in January-June the cost of 1 sq. m. of apartments in Chisinau decreased by 2.7% - from 

520 to 506 Euros. In the same period of 2019, prices increased from 520 to 529 Euros (+ 

1.7%). 

In Chisinau, apartment prices have not changed in August 2020 (for the 4th month in a 

row) and amounted to an average of 506 Euros per 1 sq. m. For comparison, in July last year, 

1 sq. m. cost 533 Euros, which is 5% more expensive than in August this year. Thus, the cost 

of 1 sq. m. in 1-room apartments in Botanica in August 2020 amounted to 524-604 Euros; in 

Buiucani - 551-567 Euros; in Center - 574-638 Euros; in Ciocana - 479-577 Euros; in Rascani 

- 566-599 Euros. In  2-room apartments in Botanica in August, the price varied from 470 to 

564 Euros per 1 sq. m.; in Buiucani - 508-534 Euros; in Center - 525-582 Euros; in Ciocana - 

444-557 Euros; in Rascani - 502-557 Euros. Price for 1 sq. m. in 3-room apartments in August 

at Botanica was 431-479 Euros; in Buiucani - 439-447 Euros; in Center - 447-506 Euros; in 

Ciocana - 379-450 Euros; in Rascani - 435-477 Euros. A square meter in 4-room apartments 

costs 405-442 Euros in August at Botanica; 397-410 Euros - in Buiucani; 406-464 Euros - in 

Center; 359-428 Euros - in Ciocana; 415-463 Euros - in Rascani. It should be noted that in 

January-August 2020 the cost of 1 sq. m. of apartments in Chisinau decreased by 2.7% - from 

520 to 506 Euros. In the same period of 2019, prices increased from 520 to 533 Euros (+ 

2.5%). 

 

4. The evolution of purchases of the living space sector during the COVID-19 

pandemic period under the program ”Prima Casă” 

The State program First Home program (”Prima casă”) was adopted in December 

2017 [Prima casa]. Its goal is to simplify the access of individuals to obtaining a loan to buy a 

home. The conditions for participation in the program were simplified by reducing the share 

of own participation and expanding the categories of participants. The bill for implementing 

these changes was approved by the Parliamentary Commission on Economy, Budget and 

Finance. The project involves reducing the share of the initial own participation in the 

program from 10% to 5% of the purchase price of the house. At the same time, the bill 

provides for an increase in the age of applicants who can access the program from 45 to 50 

years. Individuals who own property, but whose living space exceeded 9 m2 per person are 
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also eligible to participate. The bill provides for the inclusion in the program the category of 

participants who receive compensation, and persons who received a mortgage before the 

launch of the program, that is, until March 2018. For 2020, the State Budget Law for the 

implementation of the state program “First Home” provided 90 million MDL (~4.6 million 

Euros), of which 40 million MDL (~2.0 million Euros) were allocated for compensation 

programs. 

Until April 2020, 4205 real estate objects have been purchased with the help of the 

“Prima Casă” program, and the total amount of loans issued by banks amounted to 2.1 billion 

MDL (~106.8 million Euros). The coronavirus pandemic has triggered a sharp downturn in 

the real estate market. In the second quarter of this year, the number of purchase and sale 

transactions decreased by 36%. Due to the uncertain situation in connection with the 

pandemic, the number of mortgage loans has dropped sharply. In the second quarter, 1200 

apartments were purchased, which is two times less in comparison with the same period last 

year. This is the lowest level in the last four years. Nowadays it is more difficult for real estate 

agents to find buyers. The consumer demand has decreased, transactions are made more 

difficult. On the other hand, the decline in demand led to a drop in property prices. 

As of September 2020, 4802 apartments have been purchased within the framework of 

the First Home state program. The total amount of loans issued by banks is 2.4 billion MDL 

(~122.9 million Euros), and the total value of active guarantees is 1.2 billion MDL (~61.4 

million Euros). Of the 4802 beneficiaries, 3320 are families and 1482 are unmarried young 

people. The average age of applicants is 31.2 years. 

The average area of housing purchased under the Program is 60.07 sq. m. The average 

cost of purchased apartments is 596.39 thousand MDL (~30.6 thousand Euros). 

Of the total number of purchased apartments, 4492 are located in cities, and 310 are in 

rural areas. 4411 housing units are apartments and 391 are detached houses. Note that the 

beneficiary of the state program "First Home" can be a citizen of the Republic of Moldova 

aged 18 to 50 years, who officially works in a state institution or a private company in the 

country and has income from official sources. The initial equity stake is 5% of the housing 

price.  

In the first quarter of 2020, the number of apartment purchases / sales was 7354, by 

60% higher than in the same period of last year. The real estate market for the first time 

surpassed the figure of 30 thousand apartments per year, which is twice as much as compared 

to traditional annual sales. The real estate market is mainly concentrated in Chisinau, where 

almost 80% of all real estate transactions take place. The real estate market has been growing 

for 3.5 years, but the price of apartments has remained relatively constant. There was a slight 

price increase last summer, but it has now returned to early 2019 levels. Transactions in the 

real estate market in Moldova have been growing for the 14th quarter in a row. The number of 

apartments purchased with a mortgage has slightly decreased, reaching 9.5 thousand 

apartments on an annualized basis, compared to 9.7 thousand in 2019. As a result of the 

increase in the number of transactions, the share of apartments sold on mortgages has dropped 

quite significantly. So, last year, 40% of apartments were sold on mortgage loans, and in the 

first quarter of 2020 this figure dropped to 30%. “People are still actively buying apartments, 

but their interest in mortgage loans has decreased,” says the expert Veaceslav Ionita. 
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However, according to the economist, banks are offering more and more financing 

opportunities for citizens, and the volume of mortgage loans in February 2020 reached 6.5 

billion MDL (~332.8 million Euros), which is an absolute record for the banking system. At 

the same time, the portfolio of loans for the construction industry in the banking system also 

reached its maximum share of 18%, which is an absolute historical record. The previous 

record figure was recorded in 2008, when banks provided the construction industry with 

14.7% of total loans. Although the real estate market has been growing for 3.5 years, 

apartment prices remain relatively constant. In 2019, there was a slight increase in prices in 

the summer, but now prices are back to the level of early 2019. Due to the stable price and the 

increased income of Moldovan citizens in Euros, the financial efforts to buy an apartment are 

constantly decreasing. In the first quarter of 2020, for the first time in the country's history, it 

dropped below the eight-year level. Thus, to buy an apartment of 70 sq. m. in Chisinau 

municipality requires 7.9 average annual salaries. The average European level is 6.9 annual 

salaries for buying an apartment. 

In conclusion, the real estate market remains attractive for deals in 2020 and probably 

the current crisis caused by COVID-19 will not have a significant impact on the real estate 

market. 

 

5. The estimated impact of the COVID-19 pandemic on the activity of Moldovan 

construction companies and consumer expenditures for living space and related 

products/services 

The American Chamber of Commerce of Moldova conducted a study in the form of a 

survey to assess the impact of the COVID-19 pandemic on the activity of Moldovan 

companies, as well as on their realities, expectations and actions [American Chamber of 

Commerce in Moldova]. It was conducted between March 30 and April 6, 2020 and involved 

315 companies. It involved 6 construction companies or about 2% of respondents. 33% of 

construction companies estimated the decrease in revenues in 2020 by 35%-50%, and another 

33% - by more than 50%. The main focus of construction companies is the creation of export 

opportunities (17% of companies). Among construction companies, 50% estimate a 

significant impact, and 33% - an absolute impact of the restriction on the activity of 

companies. The lack of raw materials and / or disruptions in the supply chain will have a 

significant impact on the activity of companies, according to 50% of construction companies 

or an absolute impact, according to 33% of such companies. The decrease in the demand for 

products / services will have an absolute impact according to all the respondents of the 

construction companies. The decrease in employee productivity will have a significant impact 

on the activity of companies according to 17% of respondents or an absolute impact in the 

case of 50% of respondents. During the study, 33% of construction companies estimated that 

in the next 2-5 months (May-September 2020) the working capital deficit will have a 

significant impact and 67% - an absolute impact on their activity. 67% of construction 

companies have estimated that in the next 2-5 months (May-September 2020) they will face 

delays in collecting invoices issued and this will have an absolute impact on their activity. 

Maintaining employees will have a significant impact based on the estimates of 50% of 

construction companies or an absolute impact in the case of 33% of companies. Of the cost-

cutting measures 83% of respondents from construction companies plan to reduce staff costs 
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by applying measures such as staff stationing (50%), technical unemployment (33%), self-

employment leave (50%), layoffs from 30% to 50% of employees. 

The authors elaborated a survey on assessing the changes in the consumer demand of 

the moldovan population on products and services during the pandemic period in the Republic 

of Moldova that has taken place in September 2020 and in which participated 112 respondents 

from all regions of the country. A set of questions involved the expenditures on products and 

services related to the living space. The preliminary results of the survey on these questions 

are shown in the Figure 3. 

 

Figure 3. Respondents’ answers to the questions of how have changed their 

expenditures for buying products/services related to dwelling in the period of pandemic, % 

 
Source: Author’s data 

 

According to the Figure 3 most of the respondents declared that their consumptions 

expenditures related to furniture and interior (46.2%), lease (70.8%), construction and 

renovation of the house (44.6%), purchase of real estate (64.6%), mortgage (75.4%) didn’t 

change in the period of pandemic, though it should be noted that less than half of respondents 

mentioned that answer in the case of furniture and interior and construction and renovation of 

the house. The figure also shows that a fifth of the respondents had increased expenditures for 

the construction and renovation of the house and a seventh in the case of expenditures for the 

purchase of the real estate, while in the case of other services/products the share was smaller 

than this. It should be noted that an important share of respondents – a third – mentioned 

having significantly decreased expenditures for furniture and interior, and also for having 

decreased expenditures for construction and renovation of the house  significantly (16.9%) or 

insignificantly (16.9%). In other cases the shares were smaller. 
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6. Conclusions 

The global crisis generated by the SARS-CoV-2 coronavirus has also affected the 

Republic of Moldova, and the dwelling sector has also suffered consequences. Due to the 

restrictions imposed, the pandemic period for the construction industry turned out to be no 

less difficult than for other sectors of the economy. Both the number and the area of housing 

commissioned have decreased. Despite the fact that during the quarantine period most of the 

construction companies did not stop the production process, anti-epidemic restrictions slowed 

down the organization of the process of registration of acceptance and delivery of housing 

into operation. In mid-March, due to the introduction of a state of emergency, it was difficult 

to complete the acceptance procedure for apartments at many facilities, and the 

commissioning dates were postponed. The number of dwellings commissioned has decreased 

both in regional profile and by area of residence and by the type of dwelling, as well as by 

their area as a whole, while at the same time the prices didn’t change significantly and the 

number of purchased apartments has grown, which is shown also by the survey data on 

construction and renovation of the house and on purchase of real estate. 
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Abstract 

One the current issues that society is facing and that is acutely perceived is gender discrimination. 

Besides many countries that have been involved in the fight against this multifaceted phenomenon Republic of 

Moldova is involved, too. A number of studies have covered various aspects of this phenomenon in the country, 

but in this paper will be identified the actual perception of gender discrimination of Moldovan employees, the 

types of gender discrimination that employees from Republic of Moldova face from their own perception and the 

perceived severity of gender discrimination by gender, facets that were scarcely covered in other studies. 

Keywords: discrimination, employee, equality, gender, Moldova. 

JEL: J16, J21, J24, J71, M54. 

 

1.Introduction 

Society having been composed from men and women, to survive and develop it needs 

a working structure that establishes the relations between such large groups of people. Even 

though there exist multiple views on the roles of men and women, all of them can be brought 

down to two. One of them and first to be developed is the patriarchal point of view that 

considers women and men roles as being biologically constructed and unchangeable. The 

other one and the one who developed recently is the feminist or matriarchal point of view 

which considers the roles of men and women as being socially constructed and changeable. 

Patriarchal society sees women and men as having different roles and, therefore, having 

different rights and obligations. Having the man as the main or sole breadwinner in the family 

and woman doing the domestic work puts the woman in a relation of dependency on man. The 

Industrial Revolution gave the possibility of women to work in factories, mines or other 

places outside the household, besides doing domestic work. From a patriarchal point of view 

the Revolution contributed to the gradual uprooting of women from their household and 

diluted their traditional biological roles. The opposite point of view that focused on 

empowerment of women as a discriminated group in comparison with men has grown in 

popularity in XIXth century when women’s rights movement gained momentum. The limits of 

development of feudal system, which was replaced by capitalist system, together with the 

rediscovery of Greco-Roman culture in the West contributed to the disruptive potential of 

Enlightenment Age ideas of philosophers and other intellectuals which, in fact, reversed the 

traditional values of society. The spread of such a reversal of values from intellectual elites 
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towards masses of people in the following centuries made possible the emergence of women’s 

rights movement that knew a few waves until present that focused on various issues: electoral 

rights, employment rights, individualism and diversity, women abilitation using social 

networks. The main idea between these issues is the problem of gender discrimination and the 

striving towards reaching gender equality in different areas of human activity. 

 

2. A shortreview of recent studies on gender-relatedissues 

 in employment in Moldova 

One of the most critical gender-relate dissues that are actual today are related to the 

gender discrimination in employment sphere.In a number of studies from Republic of 

Moldova were researched some aspects of gender discrimination in the sphere of 

employment. For example, in a study from 2017 [Raport general, 2017] as sources of gender 

discrimination were identified: discriminatory job advertisements, discriminatory legislative 

provisions on the basis of age and professional status related to labour relationsand reasonable 

non-accommodation of working conditions. Another studyfrom 2017 [Studiu privind 

tendințele discriminatorii, 2017]on discriminatory job advertisements used by private sector 

was identified that sites that contain job vacancies don’t have ad guides, templates, or rules 

that would avoid discriminatory formulas and also that discriminatory employment ads 

contribute to consolidation, reproduction and perpetuation in the field of work social 

stereotypes regarding gender, age, physical appearance and other features. An older study on 

Romanipeople from 2014[Studiu cu privire la situația femeilor și fetelor rome, 2014] shows 

that Romani women were paid less than ethnic Moldovans, refused or avoided to be 

employed, were being offered unqualified job offers. A study from 2016 on wage inequalities 

[Inegalitățile salariale, 2016] in Republic of Moldova has shown that women suffer direct and 

indirect discrimination on pay. These studies don’t cover the analysis of the perception of 

employees themselves on gender discrimination and it’s severity, a study on which was done 

as a part of a STCU scientific project. 

 

3.The results and discussions of the survey on gender equality 

In the framework of STCU Project #6336 ”Innovative approaches to applied 

computations and software development for gender equality regulation on labour market” 

(2018-2020), which has as the main purpose the creation of an automatized gender auditing 

platform for enterprises, at the marketing stage was created a survey to determine the 

perception of employees from the Republic of Moldova. In the survey on the gender issues in 

employment participated 245 respondents that were employees from all the regions of the 

Republic of Moldova. The male and female proportions of respondents are relatively equal 

(men – 46.6% and women – 53.4%). The employees were divided in 3 groups: under 35 years 

old – 44.3% of respondents, from 35 to 50 years old – 32.1% and over 50 years old – 

23.6%.In order to have a better picture of the gender situation at the enterprises where the 

respondents work the questionees were asked about the ratio between men and women in the 

organization. Women constitute an important part of the staff at the majority of the 

enterprises. A third of respondents worked in companies where more were women (39.3%). 

Another third of respondents (34.1%) were employees of companies where the number of 
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men and women is nearly equal. The rest of respondents worked at companies with: more 

men (14.7%), nearly all women (9.0%) or nearly all men (2.8%). 

The respondents were asked about their subjective perceptions on the existence of 

gender inequality at the workplace. The majority of respondents is negating the existence of 

gender equality at the workplace, though, there are some differences between men and 

women. Much more men negate its existence (82.2%) than the female respondents (69.5%). 

This difference between men and women’s answers and the fact that the majority of 

respondents negated the existence of gender inequality point to the strong presence and 

influence of traditional roles of men and women in the Moldovan society to which most of the 

men as well as most women ascribe. A minority of answers, regardless of the gender (15.6% - 

for men and 17.6% - for women), in which  the existence of gender inequality at the 

workplace is affirmed shows that gender issuesin generalized terms are not given enough 

attention. This lack of attention may be the effect of the ideologized use of terms related to 

gender problematics and putting the gender problems in concrete terms and asking 

respondents in these terms makes people more open to discuss gender issues. This may be an 

effect of the fact that a bigger share of women found difficult to answer this question (13.0%) 

than men (2.2%).In the Figure 1 there are the answers of respondents by gender at the 

question if they faced personally gender discrimination and where. As is expected, men in a 

greater measure said that they didn’t encounter gender discrimination (67.3%) than women 

(47.0%). An important share of women respondents (32.8%) encounter gender discrimination 

in daily life. Also, the share of respondents which said that they encountered gender 

discrimination at the organization where they work or at another organization is much 

smaller, regardless of the gender. In general, women in a greater measure said they face 

gender discrimination. 

 

Figure 1. Structure of respondents’ answers by facing personally gender discrimination by gender, 

 % of respondents 

4.1

2.2

12.2

17.9

16.3

32.8

67.3

47.0

Men

Women

At this organization At other organization In daily life I didn't encounter

 
Source: Elaborated by authors on the basis of STCU project’s survey results 

 

How severe is perceived the gender discrimination by men and women by type of 

gender discrimination can be seen in the Figure 2 and Figure 3. In Figure 2where were 

shown the answers of male respondents the majority of respondents (circa 70%) said that 

gender discrimination doesn’t exist, regardless of the type of discrimination. But, from those 

male respondents that admitted gender discrimination the greatest part of them considered it 
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very weak or weak. From the type of gender discrimination men consider more severe the one 

concerning the provision of childcare leave and in a lesser measure the gender discrimination 

when applying to a job, when advancing in a work position and on pay. 

 

Figure 2. Structure of male respondents’ answers by severity of the gender discrimination, 

% of male respondents 

 
Source: Elaborated by authors on the basis of STCU project’s survey results 

In the Figure 3 there were shown the answers of female respondents on perception of 

severity of gender discrimination by type. It can be seen that women’s choices were more 

nuanced.  

 

Figure 3. Structure of female respondents’ answers by severity of the gender discrimination,  

% of female respondents 

 
Source: Elaborated by authors on the basis of STCU project’s survey results 

 

By type of gender discrimination women in a greater measure have considered it’s 

non-existence in provision of childcare leave for fathers/mothers (74.0%), in a lesser measure 
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when applying to a job or on pay (61.1%) and in a much lesser measure – when advancing in 

a work position – half of respondents – 54.2%. Unlike men, women perceived a higher 

severity of the gender discrimination. This is shown by bigger shares of answers of weak and 

moderate severity. In a much greater measure women saw with moderate severity gender 

discrimination when applying to a job (9.2%), on pay (6.1%), when advancing in a work 

position (6.1%) than at providing childcare leave for fathers/mothers (0.8%). Regardless of 

gender, practically, an insignificant share of respondents considered the severity of gender 

discrimination strong or very strong.When asked about the knowledge of cases of gender 

discrimination by their type, the majority of men admitted that they don’t know (circa 70-

80%) (Figure 4). 

 

Figure 4. Structure of male respondents’ answers by the knowledge about the cases of gender 

discrimination in their organization, % of male respondents 

 
Source: Elaborated by authors on the basis of STCU project’s survey results 

Only a small share of men confirmed about knowing cases of gender discrimination, 

regardless of the type of discrimination. 

In the case of women the majority of respondents, though in a lesser measure than for 

men, have said that they don’t know about cases of gender discrimination (circa 60-

70%)(Figure 5). There is a difference between the types of gender discrimination. 

 

Figure 5. Structure of female respondents’ answers by the knowledge about the cases of gender 

discrimination in their organization, % of female respondents 

 
Source: Elaborated by authors on the basis of STCU project’s survey results 

A little more than half of the women denied knowing about cases of gender 

discrimination when advancing in a work position, while a third of them confirmed knowing 
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about such cases, while for other types of gender discrimination the proportion is lesser 

towards admitting knowing about such cases than for negating. Also, women in a greater 

measure than men found difficult to answer the question. 

Framing the question in an open one and asking about specifics, about respondent’s 

voice, a different picture is found. People, regardless of gender, state about cases or other 

types of gender discrimination. When were asked what other kinds of gender discrimination 

also met or knew/heard respondents eagerly gave answers, which can be divided in the 

following types shown in Figure 6, whereit’s seen that some types of measures that appear to 

reduce discrimination are seen by some respondents to foster it, affecting both women and 

men, like gender quotas or positive discrimination. 

 

Figure 6. Other types of gender-related discrimination 

 

 
Source: Elaborated by authors on the basis of STCU project’s survey results 

 

Some respondents have considered as type of gender discrimination some forms of 

corruption, bribery - receiving non-material benefits, nepotism.Some answers refer to 

stereotypes directed to women: gender specified in job advertisements, sexual harassment, 
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mobbing, offenses against women drivers, gender segregation, marital status, presence of 

children and other characteristics of the employee that exacerbate gender discrimination – 

age, spoken language, religion, ethnicity, income level, social status and others. Some other 

answers are related to advancing on professional ladder - gender discrimination regarding the 

perception of women in managerial position, genderdiscriminationwhenapplying for 

qualificationcourses.Using terms from physical sciences,it can be said that the amplitude of 

resultant discrimination grows from the interference of various types of specific 

discrimination. 

Also, respondents were asked openly about what measures would they consider to be 

necessary to ensure gender equality in the enterprise where they work. All their answers can 

be divided in the following types (Figure 7): 

 

Figure 7. Measures to tackle gender discrimination 

 
Source: Elaborated by authors on the basis of STCU project’s survey results 

 

In the Figure 7 where the answers of respondents were aggregated it can be seen that 

respondents gave answers addressed to different stakeholders: enterprises – increasing 

efficiency of done work, focus on individual solutions, equal treatment of labour rights, 

creating a special room for mothers and babies, flexibilization or reducing schedules for 

mothers, trainings, growing salaries to the level where it’s the same pay for the same work 

done, objective evaluation of done work. Measures addressed, especially, at the state 

authorities refer to: tax incentives for firms; measures oriented towards changing mentality, 

preconceptions; gender quotas; informing workers about their rights; promotion of female 

gender. 
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In general, it can be said that respondents recognized various types of gender 

discrimination, even though, at individual level, they weren’t eagerly acknowledging their 

own encounters with cases of such a phenomenon. 

 

4. Conclusions 

However may be approached and tackled the issue of gender discrimination in the Moldovan 

society, including in the employment sphere, it’s an area in which the majority of people do 

not perceive gender discrimination as a severe phenomenon, regardless of gender, though 

women in a bigger measure perceived it than men. From the types of gender discrimination in 

a slightly higher measure were perceived more severe, especially by the women, the gender 

discrimination when applying to a job and when advancing to a work position than gender 

discrimination on pay and in providing childcare leave for mothers/fathers. Also, respondents 

when were asked on a scale of answers of the vicinity degree of gender discrimination 

towards them (at the organization where they work – at another organization – in daily life – 

not encountering), while most of them negated encounter with gender discrimination, the 

share of the rest of them was diminishedto the degree of the vicinity of the respondent. People 

were more eagerly to negate the existence of gender discrimination when questions were put 

in general or abstract terms, while they answered more earnestly the open questions where 

they could give more concrete or specific answers. People associated gender discrimination 

with corruption, stereotypes and other problematic issues like: marital status, the presence of 

children, income level, ethnicity, spoken language and other social and economic 

characteristics of employees. Borrowing terms from physical sciences,it can be said that the 

amplitude of resultant discrimination grows from the interference of various types of specific 

discrimination. Because the gender discrimination is such a multifaceted problem, the 

respondents have proposed measures that covered various aspects of employment sphere: 

gender quotas, tax incentives, flexibilization of work schedule, organizing special rooms for 

mothers, participation of women in the strategic decision-making process, increasing wages, 

informing workers about their rights, focusing on individualized solutions and others. All 

these answers show that the problem of gender discrimination should be approached at all 

levels, from the level of state policies to the level of solutions for individual employees, with 

special focus on individual solutions, which is very often neglected. 
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Abstract. 

This article presents the impact of the global Covid-19 pandemic on the economy of the Republic of 

Moldova, and the taking of economic security measures by reducing the economic risk on foreign trade. This 

COVID-19 pandemic is not only a health crisis, but also has unprecedented socio-economic implications.The 

pandemic affects every country and generates devastating social, economic and political effects, which have a 

huge impact on people's lives, both in the short and long term. 

In this context, it is necessary to seek solutions to overcome the challenges and highlight effective 

measures to combat the effects of COVID-19 in the pandemic and post-pandemic periods. 

Keywords:economic security, economic risk, decisions, pandemic, economic responsibility, economic 

entity. 

 

1. Introducere 

Actualmente problema asigurării condițiilor pentru creșterea economică a statului 

devine primordială.Securitatea economică a unei țări este starea celei mai eficiente utilizări a 

resurselor pentru a preveni amenințările și pentru a asigura funcționarea stabilă a unei 

economii acum și în viitor, mai ales în condițiile pandemiei globale Covid-19. 

Pandemia de coronavirus (COVID-19) are consecințe de amploare, pe lângă 

răspândirea bolii în sine și încercările de diferite țări de a organiza carantine. În mass-media, 

fenomenul influenței bolii asupra vieții societății și a consecințelor acesteia este numit din ce 

în ce mai des termenul „coronacriză”. Natura sistemică a obiectului de securitate necesită 

formularea conceptului de „securitate economică” din punctul de vedere al teoriei sistemelor 

mari. Această dispoziție se aplică și elementelor sale constitutive, adică concepte de vătămare, 

amenințare și securitate, mai ales în condițiile pandemice. 

Relevanța studiului se datorează necesității de a analiza procesele economice și sociale 

care au un impact primordial asupra capacității sistemului național de dezvoltare durabilă și 

stabilă și, în consecință, asupra stării securității economice în condițiile de pandemie. În plus, 

pentru o evaluare calitativă și cantitativă pentru a dezvolta un set de măsuri destinate să 

combată amenințările la adresa securității economice per ansamblu. 

 

2. Material și metodă 

În acest articol, este reflectat și analizat impactul pandemiei globale Covid-19 asupra 

securității economice a Republicii Moldova. Scopul cercetării constă în reliefarea metodologii 

care duce la o constatare constructivă, sugerează idei, principii, tratări privind impactul 
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pandemiei globale Covid-19 asupra securității economice a Republicii Moldova. Cercetarea 

dată se bazează pe consultarea literaturii de specialitate a autorilor autohtoni și din străinătate, 

precum și pe analiza matematico-statistică.Cercetarea respectivă s-a bazat pe următoarele 

metode: metoda comparativă, metoda grafică, metoda tabelară, analiza, sinteza, inducția și 

deducția, analiza matematică-statistică etc. 

 

3. Rezultate și discuții 

Problema securității economice a unei țări a fost relevantă pentru o lungă perioadă de 

timp, timp în care s-au dat multe interpretări ale conceptului de „securitate economică”, dar, 

în același timp, modalitățile practice de asigurare a acesteia încă nu sunt reflectate chiar și 

condițiile pandemice, în care mulți cercetători nici n-au prognozat acesta.  

Prin urmare, măsurile și metodele de asigurare a securității economice sunt acțiuni 

care vizează susținerea viabilă a economiei statului. 

Obiectul securității economice determină în mod direct metodele de asigurare a 

acesteia și ne permite să distingem printre acestea cele care sunt axate pe asigurarea siguranței 

(prevenirea pierderilor de resurse, prevenirea bolilor etc.), creșterea eficienței activităților sau 

creșterea fluxurilor de resurse primite. Pentru a îmbunătăți eficiența transformării resurselor în 

bunuri, statul poate folosi reigienizarea proceselor de afaceri.  

Utilizarea unei alte metode de asigurare a securității economice - gestionarea anti-criză 

- se datorează stării de criză sau pandemice în sine, care a apărut din motive atât de natură 

obiectivă, cât și subiectivă [1, p.58]. Managementul anticriză este destinat, în primul rând, să 

scoată activitatea economică dintr-un mod de funcționare a crizei și, în al doilea rând, să 

dezvolte măsuri de organizare a activităților în aceste moduri, dacă a apărut o situație de 

criză/pandemie din motive obiective și nu există nicio modalitate de a o depăși [2, p.111]. 

Necesitatea unei evaluări polivalente a securității economice se datorează necesității 

de a adapta metoda managementului polivalent în sistemul de asigurare a securității 

economice a unui stat. Controlul multifuncțional vă permite să urmăriți un set dat de 

caracteristici interne ale obiectului de control și să formați acțiuni de control pentru a atinge 

un număr de obiective simultan sau într-o secvență specifică. 

Principala proprietate a sistemelor de control multifuncționale care le deosebește de 

sistemele de control tradiționale este capacitatea de a extinde gama de sarcini care trebuie 

rezolvate pentru controlul multi-criteriu al unui obiect. Natura noilor probleme depinde de 

numărul de componente ale vectorului de stare de fază supus controlului și de obiectivele 

acestui control. Informațiile despre estimările valorilor tuturor variabilelor provin din sistemul 

de estimare și sunt utilizate pentru a forma legea controlului. 

Scopul integral al unui astfel de management este de a asigura funcționarea stabilă a 

instalației în condiții normale și siguranța acesteia în situații de urgență (în caz de amenințări, 

încălcări, pandemie etc.). Includerea în muncă a controlului limitativ (de urgență) nu duce la o 

scădere a nivelului general al parametrilor economici ai obiectului, spre deosebire de 

majoritatea sistemelor tradiționale de protecție. Controlul limitat se realizează prin influență 

suplimentară asupra organelor de control ale sistemului. Instrumentul cheie pentru 

implementarea unei astfel de metode de management este algoritmul pentru evaluarea 

polivalentă a securității economice a unui stat în condiții de risc sau în condiții de urgență, 

cum ar fi pandemia. 
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Ideea constă în formarea Pareto, adică un set optim de stări de securitate economică 

pentru fiecare dintre obiectivele de management și apoi să caute o astfel de acțiune de control 

în cadrul acestui set, care este cel mai bun în ceea ce privește criteriul cost/risc [6]. La primul 

pas al acestui algoritm, se realizează o evaluare multicriterială a securității economice în 

conformitate cu anumite criterii și formarea unei evaluări integrale pentru unul dintre 

obiectivele de management. 

De exemplu, în evaluarea securității în funcție de gradul de realizare a obiectivului 

strategic de asigurare a acesteia, și eficienței utilizării proprietății, implică o evaluare 

multicriterială a stării subsistemului de afaceri al sistemului economic al unui stat în 

conformitate cu patru criterii particulare: securitate, profitabilitate, gestionabilitate, profil. La 

a doua etapă, estimările obținute sunt integrate conform criteriilor specifice, ceea ce face 

posibilă determinarea coordonatei corespunzătoare a vectorului stării de fază în condiții de 

resurse limitate pentru a îmbunătăți situația asociată cu atingerea acestui obiectiv. 

Determinând coordonatele punctelor extreme pentru fiecare dintre obiectivele 

strategice, obținem la a treia etapă așa-numitul set de stări pareto-optime. La al patrulea pas, 

în setul rezultat, se efectuează o căutare a unor astfel de îmbunătățiri în starea de securitate 

pentru fiecare dintre obiectivele strategice, care, în primul rând, cel puțin nu înrăutățesc starea 

de securitate pentru alte obiective și, în al doilea rând, împreună oferă optimizare în funcție de 

criteriul cost/risc total. 

Pentru o evaluare integrală a stării securității economice, se propune utilizarea unei 

scale ordinale din patru cifre, care are următoarele gradații: „critic”, „periculos”, „intens”, 

„satisfăcător” [6]. S-a dezvoltat un algoritm pentru corelarea stării actuale a securității 

economice sub aspectul unui obiectiv strategic specific cu una sau alta gradare a acestei scale 

pe baza rezultatelor unei evaluări cu mai multe criterii, în conformitate cu următoarele criterii 

particulare. 

În continuare, ne propunem să elaborăm un algoritm de dezvoltarea unei forme 

deevaluare polivalentă și o prognozare a stării securității a Republicii Moldova. Rezultatele 

evaluări polivalente a stării securității economice sunt prezentate în tabelele 1 și 2. 

 

Tabelul 1. Stareași tendințele nivelului de trai în Republica Moldova 

Indicatorul Valoarea Valoarea admisibilă Evaluarea stării Dinamica 

Ponderea populației sub 

pragul sărăciei 
>20% 10% Tensionat + 

Decalajul veniturilor >50 ori 10 ori Periculos - 

Rata șomajului 4,5 % în marjă satisfăcător + 

Veniturile și pensiile la 

nivelul de subzistență 

2,5 

și 1,5 

după venituri- în marjă 

pe pensii- mai jos 
satisfăcător + 

Sursa: elaborată de autori 

 

În urma analizei stării și a tendinței nivelului de trai din  Republica Moldova putem 

specifica următoarele:  

1. Dacă toate evaluările efectuate după anumite criterii se încadrează în pragurile 

specificate, starea pentru acest obiectiv este evaluată ca fiind „satisfăcătoare”. 
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2. Dacă una sau mai multe evaluări depășesc valorile prag, dar se încadrează în 

fluctuațiile admise care nu depășesc pragul „pericolului”, statul este evaluat ca 

„stresat/tensionat”. Subiecții sistemului sunt informați cu privire la necesitatea de a lua măsuri 

preventive și de a normaliza starea. 

3. Dacă una sau mai multe evaluări depășesc pragul „pericolului”, starea este evaluată ca 

„periculoasă”. Subsistemul de control informează subiecții sistemului cu privire la necesitatea 

includerii unuia dintre schemele tipice de acțiuni în stare de pericol. 

4. Dacă una sau mai multe evaluări depășesc nivelul critic, starea este evaluată ca 

„critică”. Subsistemul de control informează subiecții sistemului cu privire la necesitatea de a 

trece la controlul standard în situații critice cu redistribuirea resurselor. 

 

Tabelul 2. Nivelul securității economice a Republicii Moldova în obiectivele strategice 

Nr. d/o Indicatorul 
Nivelul securității 

economice 
Dinamica  

1.  Nivelul de trai periculos + 

2.  Decalajul pe venituri critic - 

3.  Criminalitatea economică periculos + 

4.  Securitatea vieții periculos + 

5.  Transport critic - 

6.  Migrația periculos + 

7.  Protecția proprietății periculos + 

8.  Securitatea informației și intelectuală periculos + 

9.  Întreprinderile mici și mijlocii periculos + 

10.  Securitatea alimentară periculos + 

11.  Securitatea financiară periculos + 

Sursa: elaborată de autori 

 

În urma analizei nivelului securității economice a Republicii Moldova în obiectivele 

strategice, putem menționa că, algoritmul dezvoltat oferă informațiile necesare cu privire la 

dezvoltarea de soluții optime condiționate pentru managementul multifuncțional orientat 

social în sistemul de asigurare a securității economice a țării în diferite condiții de risc și 

incertitudine. 

Analizând situația actuală a Republicii Moldova, putem menționa că, chiar înainte de 

pandemia COVID-19, economia țării a încetinit brusc în ultimul trimestru al anului 2019. 

Creșterea în 2019 cu 3,6% a fost susținută de cererea internă determinată de creșterea 

salariilor, remitențelor și creșterea cheltuielilor guvernamentale. Cu toate acestea, această 

creștere a scăzut brusc la 0,2% în ultimul trimestru, pe măsură ce producția agricolă s-a 

contractat pe măsură ce exporturile și investițiile au încetinit. Totodată deficitul bugetar va 

crește rapid după pandemie. Deexemplu primul trimestru al anului 2020, când veniturile 

fiscale au scăzut. În același timp, constatăm că autoritățile au adoptat un pachet de măsuri de 

sprijin pentru combaterea pandemiei, al cărui cost este estimat la 2,4% din PIB. 
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Starea de urgență introdusă în legătură cu pandemia a epuizat economia - veniturile 

bugetare au scăzut la jumătate, deficitul său va crește, conform ultimelor estimări, de la 7 la 

16 miliarde de lei (aproximativ 820 milioane de euro) și se va ridica la 7,5% din PIB. Datorită 

carantinei, majoritatea entităților economice și magazinelor sunt închise, aproape jumătate din 

populație nu lucrează și, conform sondajelor, trăiesc din economii, practic neavând venituri 

curente, ceea ce le va permite multora să reziste cel mult o lună [3]. 

O lovitură gravă pentru economia Republicii Moldova ar putea fi o reducere a fluxului 

de bani care vin în țară din partea migranților. În 2019, volumul remitențelor din Statele Unite 

s-a ridicat la 95 de milioane de dolari, sau 7,7% din total. Și acesta este venitul lunar, de 

exemplu, în martie 2020. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă banii migranților din străinătate 

nu ar veni în Moldova o lună întreagă - acest lucru ar slăbi drastic leul moldovenesc. 

Amplificarea continuă a inegalității dezvoltării economice, și, prin urmare, a calității 

vieții între țările în procesul de reformare și țările industrial dezvoltate contribuie la creșterea 

migrației necontrolate în masă, pierderea forței de muncă calificate, dar și introducerea în 

masă a capitalului străin în domeniul financiar, ceea ce poate complica pe viitor, finanțarea 

direcțiilor prioritare de dezvoltare a economiei naționale [5]. 

Creșterea indemnizațiilor de șomaj, suma minimă propusă constituie 2775 lei; 

Acordarea alocației de șomaj în valoare de 2775 MDL persoanelor înregistrate ca șomere, dar 

care nu îndeplinesc criteriile de acordare a indemnizației de șomaj (extinderea categoriilor de 

persoane beneficiare); 

Sprijinirea familiilor cu venituri mici prin: (1) creșterea venitului minim lunar garantat 

de la 1107 lei la 1300 lei în timpul stării de urgență; (2) creșterea venitului minim lunar 

garantat pentru fiecare copil de la 50% (553 lei) la 75% (975 lei). 

Subvenționarea cheltuielilor legate de plata salariilor / prestațiilor în caz de șomaj 

tehnic sau efectiv, 100% / 60% din impozite și contribuții aferente plății salariilor / 

prestațiilor, în funcție de motivul încetării activității; 

Scutirea de la plata unui brevet de către antreprenori individuali care și-au suspendat 

activitățile pentru o perioadă de urgență; 

Rambursarea contribuțiilor de asigurări sociale într-o sumă fixă pentru deținătorii de 

brevete, lucrători independenți, antreprenori individuali care și-au suspendat activitățile în 

timpul stării de urgență;Reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA 

(restaurante, cafenele, hoteluri); 

Organizația Internațională a Finanțelor afirmă, de asemenea, că această criză 

economică va duce la o contracție a economiei moldovenești în 2020. Dacă focarul durează 

până la mijlocul anului 2020, după o recuperare de bază până la sfârșitul anului, economia va 

trebui să înregistreze un declin de 3,1%. În ceea ce privește producția, focarul va reduce 

producția internă. Seceta anului 2020 va duce la o scădere a producției agricole. Veniturile 

guvernamentale vor fi reduse semnificativ, în timp ce cheltuielile sociale și de sănătate și 

stimulentele fiscale vor crește cheltuielile.Este de așteptat ca economia să revină la 

aproximativ 4% în 2021 și 3,6% în 2022. Nevoile sociale ridicate și șomajul, precum și 

stimularea fiscală prin investiții publice vor duce la deficite bugetare peste media istorică în 

următorii ani.  
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Producția industrială din martie a scăzut cu 10,5% față de aceeași perioadă din 2019 

din cauza stării de urgență introduse în țară din luna martie în legătură cu pandemia COVID-

19 și o serie de restricții. 

Potrivit Biroului Național de Statistică, după luarea în considerare a numărului de zile 

lucrătoare și a ajustărilor sezoniere, volumele de producție au scăzut cu 6,8%.Cel mai mare 

declin s-a înregistrat în metalurgie, unde producția a fost de doar 57,2% față de nivelul de 

anul trecut, producția de îmbrăcăminte și încălțăminte - 64,6%, produse din lemn - 65,3%, 

echipamente electrice - 66,9%. În același timp, producția de medicamente a crescut cu 50,9%, 

produsele chimice - cu 17%, carnea - cu 15,2%, furajele compuse - cu 11,8%. 

 

4. Concluzie. 

În condițiile actuale ale Republicii Moldova va fi dificil demenținut ritmul de creștere 

economică, ceea ce, în absența unei schimbări structurale a economiei naționale, se dovedește 

a fi inacceptabil din perspectiva agendei de dezvoltare a Republicii Moldova; de asemenea 

este necesară schimbarea propriu-zisă a modelului de creștere economică, și anume: 

necesitatea înlocuirii modelului inerțial de creștere, bazat pe consumul alimentat de remitențe, 

în favoarea unui model dinamic, bazat pe atragerea de investiții, precum și pe dezvoltarea 

industriilor exportatoare de bunuri și servicii privind asigurarea acestora în condiții de 

criză/pandemie etc. 
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POTENTIAL AND PERSPECTIVES OF ECOLOGICAL TOURISM 

DEVELOPMENT IN CAHUL DISTRICT, REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

POTENȚIALUL ȘI PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII TURISMULUI ECOLOGIC 

ÎN RAIONUL CAHUL, REPUBLICA MOLDOVA 

 

Sergiu CORNEA1 

 

Abstract: 

One of the forms of tourism that can be effectively exploited natural resources, available in Cahul region, 

is ecological tourism. Through this form of tourism, can be ensured the valorisation of existing natural tourism 

resources and can be assured the ecological integrity of tourism destinations, based on the principles of 

sustainable development.  

The natural resources of the Cahul district (Republic of Moldova) are explored in terms of their 

valorisation through ecological tourism.  

The efficient and rational tourist recovery of the available natural potential will ensure a sustainable 

development of the localities of the district and will contribute to the maintenance of the ecological balance.  

Key words: ecological tourism, Cahul district, Republic of Moldova 

JEL: Z32 

 

1. Considerații introductive 

Una din formele de turism prin care pot fi valorificate eficient resursele naturale 

disponibile ale raionului Cahul este turismul ecologic. Turismul ecologic, spre deosebire de 

alte forme de turism, este conectat mult mai direct şi strâns cu mediul natural şi cultural, fiind 

o formă de dezvoltare în baza unui parteneriat activ între turişti, operatorii de turism, agenţiile 

de turism, colectivitățile teritoriale locale, gestionarii spaţiilor naturale protejate, asociaţiilor 

de mediu şi a colectivelor de specialiști din domeniu[13, p. 102]. 

Prin această formă de turism poate fi asigurată valorificarea la justa valoare a resurselor 

turistice naturale existente şi, în același timp,asigurată integritatea ecologică a destinaţiilor 

turistice în baza principiilor dezvoltării durabile. Turismul ecologic, de asemenea, poate 

facilita accesarea fondurilor dedicate conservării resurselor naturale locale, fiind astfel un 

instrument util pentru dezvoltarea colectivităților teritoriale locale, mai ales a celor rurale.  

Prin intermediul turismului ecologic poate fi ameliorată și relaţia dintre turism şi 

ecologie prin conștientizarea și implicarea tuturor părților implicate, prin introducerea de 

stimulente ecologice, adoptarea unor standarde şi strategii care să țină seama de aspectele 

respective, aplicarea de sancţiuni pentru nerespectarea actelor normative din domeniul 

protejării mediului natural.  

În Republica Moldova o mare parte a regiunilor de la țară – terenurile agricole, pădurile, 

parcurile, râurile, aflate atât în proprietatea statului, a colectivităților teritoriale locale,cât şi în 

proprietate privată, deși nu au statut de arii naturale protejate, pot forma un segment important 

al ofertei turismului ecologic [7, p. 202]. 

Scopul prezentei lucrări constă în identificarea și punerea în valoare a resurselor 

naturale cu potențial turistic existente în raionul Cahul și care ar putea contribui, prin 
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valorificarea lor rațională și eficientă, la dezvoltarea durabilă a colectivităților teritoriale 

locale ale raionului. 

Pentru colectarea datelor am apelat la metoda analizei de conținut a legislației în 

vigoare, a documentelor elaborate atât de autoritățile guvernamentale competente, cât și de 

autoritățile puterii locale, a literaturii de specialitate dedicate studierii diverselor aspecte ale 

fenomenului turismului. 

2. Resursele naturale esențiale ale raionului Cahul 

Resursele naturale ale raionului Cahul sunt foarte diverse și prezintă un mare interes din 

perspectiva turismului ecologic. Acestea sunt: relieful, clima, ariile naturale protejate de stat, 

hidrologia, flora și fauna.  

Diversitatea vegetației în raionul Cahul se datorează existenței ariilor naturale protejate, 

unde aceste plante sunt luate sub protecția statului în vederea păstrării și conservării 

biodiversității respective. Vegetația din r. Cahul prezintă o valoare națională, deoarece unele 

din specii se întâlnesc doar aici, unele sunt rare, iar unele sunt incluse în Cartea Roșie a 

Republicii Moldova.  

Este diversă și lumea animală a raionului. Fauna cinegetică în fondul silvic este 

reprezentată de cerbul lopătar, cerbul nobil, căpriorul, mistrețul, muflonul. Pe terenurile 

agricole poți întâlni iepurele de câmp, vulpea, din păsări – fazanul, potârnichea, porumbelul, 

etc. [10]. 

Printre resursele minerale deosebit de valoroase sunt apele minerale curative (pentru uz 

intern și extern) din municipiul Cahul exploatate de Sanatoriul „Nufărul Alb”. În raza 

raionului Cahul mai există resurse minerale reprezentate prin nisip, argilă și petrol. În s. Roșu 

este prezent cernoziomul micelar carbonatat gras al zonei dunărene de stepă și cernoziomul 

xerofitic de pădure în s. Baurci-Moldoveni și s. Larga.  

De o importanță științifică de nivel internațional sunt și amplasamentele fosiliere. Pe 

teritoriul raionului Cahul s-au depistat fosile de oase de la diferite animale: cerbi, vulpi, jderi, 

antilope și cămile. De asemenea, în s. Găvănoasa s-a găsit cea mai prețioasă piesa scheletică  

străveche: un maxilar superior de maimuță de tipul macaca – o descoperire unica în întreaga 

Europă. 

Hidrografia raionului Cahul este reprezentata de râuri, lacuri și izvoare. Lacurile 

naturale: Manta și Beleu sunt cele mai mari lacuri naturale din Republica Moldova. Lacul 

Beleu ocupă 628 ha, iar lacul Manta 2100 ha. Importante pentru activitatea turistică sunt și 

bălțile râului Prut ce cuprind o porțiune din or. Cahul și s. Giurgiulești, unde se pot practica 

pescuitul, plimbări cu barca, admirarea plantelor și a păsărilor de baltă [10]. 

Cu toate că rețeaua hidrografică a Republicii Moldova este reprezentată prin 3621 de 

râuri și pâraie, cu o lungime de aproximativ 16.000 km, 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. Astfel, pe lângă funcția utilitară în transport și agricultură, 

râul Prut în perimetrul raionului Cahul poate fi valorificat și prin intermediul turismului 

ecologic, putând fi obținute 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 care include activități pe suprafața acvatică a râurilor ca croazierele, navigația 

recreațională de proximitate, raftingul, yachtingul și excursiile fluviale. De asemenea, aici pot 

fi incluse și activitățile de pe malurile râurilor ca drumețiile, ciclismul, pescuitul, vizitele la 
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obiectivele turistice riverane etc.[3, p. 160]. 

 

3. Perspectivele valorificării ariilor protejate prin turismul ecologic 

Un interes deosebit pentru turiștii care practică turismul ecologic îl prezintă ariile 

naturale protejate de autoritățile publice. Din punct de vedere al utilizării turistice, avantajele 

de care beneficiază ariile protejate sunt următoarele: 

a) transformarea dezvoltării existente în forme de dezvoltare durabile; 

b) stabilirea standardelor durabile pentru dezvoltarea turismului ecologic; 

c) desemnarea unor zone pentru diferite forme de turism, bazate pe capacitatea de absorbție 

a ariilor protejate, incluzând zone potrivite pentru diferite niveluri de folosință turistică şi de 

dezvoltare; 

d) reducerea poluării în zona de impact turistic; 

e) evitarea turismului şi a recreării excesive în ariile protejate; 

f) beneficii economice și sociale pentru colectivitățile teritoriale locale; 

g) pregătirea personalului calificat pentru a activa în perimetrul ariilor protejate [8, p. 18]. 

Un interes deosebit pentru practicarea turismului ecologic în raionul Cahul îl prezintă 

mai multe arii naturale protejate prin Legea 1538/2018[6]: 

A. Rezervațiileștiințifice: 

- Rezervația biosferei „Prutul de Jos”.Rezervația biosferei „Prutul de Jos” a fost 

fondată la 13 iulie 2018 prin Legea nr. 132/2018 [5]. Suprafața totală a Rezervației constituie 

14.771,04 ha, incluzând terenuri proprietate publică a statului (2772,48 ha - fond forestier de 

stat), terenuri ale autorităților publice locale și private cuprinse în hotarele administrative ale 

raionului Cahul: s. Brânza (359,84 ha), s. Câșlița-Prut (314,58 ha), s. Colibași (986,49 ha), s. 

Crihana Veche (4.661,64 ha), s. Giurgiulești (546,76), com. Manta (2.911,31 ha), s. Slobozia 

Mare (2.861,89 ha), s. Vadul lui Isac (928,94 ha), s. Văleni (1.199,59 ha) [5]. 

Rezervația biosferei „Prutul de Jos”este unica rezervație din Republica Moldova care 

beneficiază de recunoaștere internațională. Rezervația a fost inclusă în Rețeaua Mondială 

UNESCO a Rezervațiilor Biosferei, recunoscută prin programul „Omul și Biosfera” (MaB), 

aprobată prin decizia Conferinței Părților UNESCO din 25 iulie 2018. În sediul UNESCO de 

la Paris, la 13 noiembrie 2018, a avut loc ceremonia oficială de înmânare a Certificatului de 

înscriere a Rezervației biosferei „Prutul de Jos” în Rețeaua Mondială UNESCO a 

Rezervațiilor Biosferei. 

Rezervația are drept scop conservarea elementelor și formațiunilor fizico-geografice, 

protecția speciilor de floră și faună și habitatelor acestora, efectuarea de cercetări în sistemul 

monitoringului global, armonizarea peisajelor geografice și folosirea lor durabilă în scopuri 

științifice, culturale, turistice, instructive și educaționale[11]. 

Rezervația biosferei „Prutul de Jos” găzduiește aproape 200 de specii de păsări și 40 de 

specii de mamifere. Pe teritoriul rezervației cresc peste 300 de tipuri de plante. Multe dintre 

acestea sunt pe cale de dispariție și au fost incluse în Cartea Roșie a 

Moldovei[12].Recunoașterea valorii ecosistemului acvatic al rezervației a reprezentat-o 

declararea ca zonă umedă de importanțăinternațională, inclusă pe listele Ramsar. 

- Rezervațiaștiințifică „Prutul de Jos”. Rezervațiaștiințifică „Prutul de Jos”, parte 

componentă a Rezervației biosferei „Prutul de Jos”, este amplasată în lunca râului Prut, în 

partea de Vest a satului Slobozia Mare și a fost instituită la 23 aprilie 1991. Rezervația, care 
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are o suprafață totală de 1755,4 ha include lacul Beleu cu o suprafață de 628 ha (1/3 din 

suprafațarezervației), pășuni -124 ha, pădurile acoperă o suprafață de 366 ha, lunca inundabilă 

- 610 ha, terenuri pasibile de alunecări de teren - 4,4 ha, alte terenuri 23 ha[9, p.9]. 

Rezervația științifică „Prutul de Jos” a fost creată cu scopul de a proteja flora și fauna 

lacului Beleu și a luncilor inundabile din împrejurimile lui, precum și pentru crearea 

condițiilor favorabile pentru reproducerea speciilor vegetale și animale rare și pe cale de 

dispariție. Rezervația este foarte bogată în floră și faună: peste 193 de specii de plante, 189 

specii de păsări, 34 specii de mamifere, 7 specii de reptile, 11 specii de amfibieni, 27 specii de 

pești[10].Pentru diversitatea impresionantă a habitatelor și a florei și faunei pe care le 

găzduiește într-un spațiu unic de dimensiuni restrânse, Rezervația științifică „Prutul de Jos” 

constituie un adevărat muzeu natural al biodiversității din lunca râului Prut și reprezintă o 

valoare inestimabilă a patrimoniului natural regional. 

B. Monumentele naturii: 

a) geologice şi paleontologice: 

- Râpa de la Tartaul situată la 2 km Nord de satul Tartaul de Salcie, pe versantul stâng al 

râului Salcia, cu o suprafață de 2 ha. Se individualizează prin secțiune geologică cu depuneri 

pontice şicimerice caracteristice pentru sudul Republicii Moldova, mai este numită şi Râpa 

Boerescu. Este o râpă curată, acoperită cu pădure de salcâm, amenajată cu un podeț din lemn 

şi locuri pentru odihnă, unde curge şi un izvor amenajat de localnici[9, pp. 9-10]. 

- Aflorimentul de la Văleni are o suprafață  de 3 ha și este situat în partea de Sud-Est a 

satului. Pe o lungime de 5-6 km se întinde o salbă de coline denumite din vechime „Colinele 

de Aur” pentru culoarea gălbui-roșcată a argilei ieșite la suprafață. „Colinele de Aur” sunt 

cunoscute în lumea științifică ca „Aflorimentul de la Văleni”, denumit așa din cauza rocilor 

vechi apărute la suprafața solului. Materialele geologice și paleontologice descoperite la 

Văleni conțin informații despre diverse fenomene geologice ce au avut aici loc în ultimele 5 

milioane de ani. În râpi au fost găsite rămășițe scheletice de mastodonți, rinoceri și cămile, iar 

fiecare boț de argilă ascunde în el un fragment din istoria străveche a regiunii [4]. 

- Amplasamentul fosilifer de lângă satul Pelinei cu o suprafață de 5 ha. 

- Amplasamentul fosilifer între satele Moscovei şiDermengi cu o suprafață de 10 ha. 

b) botanice: 

- Stejarul pedunculat de la marginea satului Giurgiulești (3 km Sud-Est) cu o vârstă de 

peste două secole și care are o mare importanță științifică, cognitivă și recreativă. 

- Stejarii din  s. Doina, sunt amplasați în centrul satului, au o vârstă de 108 ani și 

înălțimea de peste 20 m. Potrivit surselor locale, în 1908 au fost tăiați toți copacii de stejar în 

afară de cei doi care au supraviețuit până în prezent [2]. 

C. Rezervațiile naturale: 

a) silvice: 

- Gradina botanică din municipiul Cahul - se află în valea râului Frumoasa, afluent al 

râului Prut, la marginea estică a municipiului și are o suprafață de 32,18 ha. În 2008 au fost 

demarcate 22 suprafeţe de vegetaţie spontană şi antropogenă. Printre speciile de arbori se 

regăsesc: pinul negru, salcâm, plop canadian, plop alb, salcie, dud, nuc. Tot aici, datorită 

locurilor umede din lunca râului, pot fi întâlnite plante ca: pufuliţa, stuful, buzdugan ş.a. 

Plante vasculare: menta, podbalul, pipirigul, rugina, ş.a. arbuşti: păducel, măcieş, cătină. Pe 

teritoriul Grădinii Botanice sunt câteva izvoare[9, p. 10].  
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- Baurci-Moldoveni. La sud de satul Baurci-Moldoveni, ocolul silvic Larga, Români cu 

o suprafață de 93,1 ha). 

- Vadul lui Isac. Localitatea Vadul lui Isac cu o suprafață de 68 ha. 

b) de plante medicinale: 

- Ocolul silvic Larga, Români cu o suprafață de 343 ha. 

D. Rezervaţiile de resurse: 

- Cernoziom micelar-carbonatat gras al zonei dunărene de stepă. La sud-est de satul 

Roşu cu o suprafață de 4 ha. 

- Cernoziom xerofitic de pădure al zonei dunărene de stepă. Ocolul silvic Larga, 

Români cu o suprafață de 200 ha. 

E. Zone umede de importanţă internaţională: 

- Lacurile Prutului de Jos (nr.1029 în Lista Ramsar). La Sud de orașul Cahul cu o 

suprafață de  19.152,5 ha. 

Cu toate că activităţile turistice sunt considerate cel mai puţin poluante, în timp ele pot 

produce efecte nedorite, în special atunci când în dezvoltarea turismului în ariile protejate nu 

se ţine cont de următoarele două condiţii esențiale: respectarea capacităţii de încărcare 

ecologică şi particularităţile individuale ale zonei protejate. Cunoaşterea implicațiilor negative 

posibile ale activităţilor turistice asupra ariilor protejate este foarte importantă din perspectiva 

întreprinderii acțiunilor de diminuare a eventualelor efecte negative și care să susțină 

dezvoltarea durabilă a turismului. 

Impactul economic, sociocultural şi ecologic negativ al turismului poate fi diminuat sau 

contracarat prin întreprinderea următoarelor acțiuni:  

- valorificarea echilibrată a tuturor resurselor naturale disponibile,  

- implementarea unui sistem de depozitare şi reciclare a deşeurilor în strictă 

conformitate cu normele ecologice,  

- interzicerea activităţilor de exploatare neautorizată a resurselor naturale şi a 

braconajului, 

- reorganizarea activităţilor turistice, dezvoltarea mijloacelor de transport nepoluante 

etc.[1, p. 146]. 

 

4. Valorificarea centrelor de excursii și agrement 

Deoarece mulţi turişti combină turismul ecologic cu alte activităţi turistice 

convenţionale este importantă crearea de conexiuni între diversele forme de turism, printre 

care turismul de agrement. În raionul Cahul pot fi valorificate următoarele zone de agrement: 

Lacul Frumoasa – se află în municipiul Cahul. Printre serviciile oferite sunt: plimbări cu 

barca, cu motocicleta de apă, teren de volei, terase, bazin pentru copii. 

La Cotihana – este amplasată în s. Cotihana. Originalitatea acestei zone constă în 

păstrarea specificului natural cu invaziune minimă a omului. Zona dispune de foișoare pe apă 

a câte 12 locuri, terasă pentru 60 persoane, piscine pentru copii și adulți, căsuțe simple pentru 

cazare, 4 lacuri cu pește. 

Lacul Manta este cel mai mare lac din Republica Moldova, având o suprafaţă de 2100 

ha. Lumea acvatică a acestuia este reprezentată de diverse specii de peşti, păsări, animale şi 

plante acvatice, care pot fi privite în timpul plimbărilor cu barca. 

La Izvoare – se află în preajma satului Tartaul de Salcie. Este deosebită prin prezenţa în 
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zonă a mai multor izvoare, zece la număr, fiecare având câte un nume: Izvorul minunilor, 

Resan, Izvorul tractoriştilor, Izvorul şoferilor…. au fost numite în memoria celor care au 

executat lucrări de amenajare a izvoarelor. Aici au loc diferite activităţi sportive, culturale, 

manifestări organizate cu ocazia hramului satului ş.a. Pe teritoriul ei sunt amenajate terase, 

pentru odihna individuală şi colectivă. Accesul în această zonă este liber[2]. 

 

5. Concluzii 

Cadrul natural divers al raionului Cahul oferă posibilități reale de dezvoltare a 

turismului ecologic. Prezența lacurilor, râurilor și izvoarelor oferă oportunități de dezvoltare 

nu doar a turismului ecologic, dar și a turismului de agrement. Iar apele minerale curative pot 

favoriza dezvoltarea turismului balnear și de tratament. Astfel, resursele naturale existente în 

raionul Cahul constituie o platformă benefică nu doar pentru dezvoltarea turismului ecologic, 

dar și a altor forme de turism conectate la mediul natural.  

Valorificarea turistică eficientă și rațională a potențialului natural disponibil va asigura 

o dezvoltare durabilă a localităților raionului și va contribui la menținerea echilibrului 

ecologic a monumentelor naturale, rezervației științifice și a rezervației biosferei. 

Altfel spus, ecoturismul se doreşte a fi o formă de turism comercială capabilă să asigure 

dezvoltarea comunității, dar, totodată, un catalizator de menţinere a echilibrului ecologic între 

turism și mediul ambiant. 

Fiind o activitate cu pronunțat caracter comercial capabilă să contribuie la dezvoltarea 

zonelor rurale ale raionului, turismul ecologic, în același timp, poate constitui un mecanism 

eficient de asigurare a unui echilibru dintre activitățile economice și mediul natural existent. 
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REDUCING THE EXTERNAL DEBT BURDEN 

 
REDUCEREA POVERII DATORIEI EXTERNE 

 

Cătălin DRĂGOI1  

 
Abstract 

Both developed and developing countries use domestic and external credit, as it offers the opportunity 

to spend now and pay later, when investments start to generate profits. States resort to external borrowing when 

domestic savings are insufficient to finance both domestic domestic consumption and investment. Loans allow 

imports to exceed exports, finance the budget deficit and allow investments to outweigh savings. 

The problem of external debt is current, given the high level it currently has globally, as well as its 

effects on national economies and also on the world economy. An important aspect is the role that national 

institutions play in the efficient management of external debt and ensuring sustainable economic growth. The 

present study aims to analyze those methods of managing external debt that make it more bearable by reducing 

the pressure on a country's budget. 

Key words: developing, profits, growth, domestic 

 

 

1.  Cadrul general 

Orice țară cu economie în dezvoltare, dar în special țările sărace, aflate într-un proces 

de tranziție între economia centralizată și de piață, se pot dezvolta și pot construi o economie 

concurențială și un sistem modern de infrastructură socio-economică folosind finanțare 

internațională, care generează datorii externe.  

Țara debitoare trebuie să utilizeze împrumuturile externe pentru dezvoltarea și 

modernizarea economiei și a infrastructurii de servicii și nu pentru consum, deoarece, în acest 

fel, este posibil să se realizeze creștere economică, inclusiv stimularea exporturilor, creând 

astfel resursele necesare în valută pentru a putea acoperi datoriile publice externe. Stimularea 

exporturilor este una dintre cele mai importante strategii la promovarea relațiilor economice 

externe, deoarece veniturile din exporturi reprezintă una dintre sursele principale care pot fi 

utilizate pentru a restitui datoria externă. Prin urmare, indiferent de dimensiuni sau nivel de 

dezvoltare, statele sunt interesate să participe cât mai eficient la circuitul economic mondial. 

O analiză strânsă a relației dintre datoria externă și creșterea economică relevă faptul 

că o creștere exagerată a datoriilor unei economii are efecte negative clare asupra acesteiea și 

limitează rata de creștere economică și dezvoltare. Într-o prima fază de dezvoltare o țară care 

recurge la un împrumut va beneficia de o dezvoltare economică sau economică și socială în 

funcție de domeniul în care vor fi făcute investiții.  

Dacă rata de returnare a împrumuturilor este mai mică decât rata cu care sunt luate noi 

împrumuturi atunci valoarea totală a împrumuturilor va crește. Dacă rata de creștere a 

împrumuturilor este mai mare decât rata de creștere a PIB-ului, atunci și ponderea datoriilor în 

PIB va crește. Este important de făcut o comparație între creșterea economică suplimentară 

realizată datorită noilor investiții și rata dobânzii împrumuturilor. Cu cât crește datoria externă 

a unei țări și gradul de îndatorare a acesteia (exprimat ca procent în PIB), cu atât creditorii vor 

fi mai circumspecți în acordarea noilor credite care vor avea o rată a dobânzii crescută. Cu cât 

o societate este mai dezvoltată cu atât rentabilitatea marginală a investițiilor scade și creșterea 
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economică adusă de o unitate monetară investită se diminuează, deci ar trebui ca țara 

respectivă să apeleze tot mai puțin la împrumuturi. Pe de altă parte pentru a acoperi 

împrumuturile o țară poate ridica gradul de impozitare, care duce la o deplasare a capitatului 

în economie sau chiar fuga capitalului în alte țări, toate acestea contribuind la încetinirea a 

creșterii economice sau chiar o scădere economică. 

Deci împrumuturile sunt ca o sabie cu două tăișuri, pot ajuta la dezvoltarea unei tări, 

dar pot deveni împovărătoare în așa fel încât țara respectivă să fie condamnată la sărăcie 

nemaiputând scăpa de cercul vicios al datoriilor. De aceea este important de menținut un 

raport optim între datoria externă și PIB, iar în momentele favorabile acest raport să se 

diminueze. 

Problema datoriei excesive se referă atât la țările împrumutate, cât și la creditor, ceea 

ce înseamnă că efortul de a depăși situațiile de criză trebuie să fie unul combinat. Dacă 

creditorul solicită achitarea rapidă a datoriei existente, țara îndatorată va înregistra o scădere a 

eficienței economice, cu consecințe severe asupra creșterii economice, fapt care va afecta, de 

asemenea, rambursarea ratelor datorate în următoarea perioadă. Presiunea pentru achitarea 

datoriei poate duce și la politici sociale, care la rândul lor pot duce la scăderea investițiilor, 

creșterea economic fiind din nou afectată. Prin urmare, reducerea sarcinii datoriei externe prin 

negocieri poate avea efecte benefice asupra țării îndatorate. 

Analiză costurilor și beneficiilor datoriei externe a unei țări compară costul datoriei 

externe cu beneficiile care rezultă din accesarea capitalului străin, sau raportează efortul de 

susținere a unei datorii externe la efectele economice pozitive ale împrumutului. 

Analiza costuri-beneficii a unei datorii externe implică stabilirea unor corelații între 

indicatori ai datoriei externe (valoarea datoriei, serviciul datoriei externe, planificarea 

datoriilor) pe de o parte și indicatori macroeconomici (venit național, produs național brut, 

creștere economică, schimburi economice externe).  Pornind de la aceasta și luând în 

considerare economia națională și situația de pe piața internațională, putem determina punctul 

în care efectele pozitive ale împrumutului sunt în concordanță cu capacitatea de plată a țării. 

În țările în curs de dezvoltare, economiile interne sunt insuficiente pentru a asigura un 

anumit nivel investițiilor și, prin urmare, creșterea economică. Un nivel ridicat al importurilor 

finanțate prin împrumuturile externe pot asigura o creștere rapidă a PIB-ului, ceea ce altfel ar 

fi posibil și dacă economiile interne ar atinge un anumit nivel. 

Cauzele care au dus la creșterea datoriei externe în majoritatea statelor sunt multiple și 

implică factori economici, sociali și politici. Printre cele mai importante cauze: adoptarea de 

politici care stimulează cererea totală; finanțarea politicilor sociale a statului providențial; 

creșterea deficitului bugetar sau a deficitul balanței de plăți externe ca urmare a inflației sau a 

recesiunii economice;  

2.Metode prin care se poate reduce ponderea datoriilor în PIB.  

Cazul României. 

Întrucât se dorește ameliorarea poziției fiscale prin aducerea în anumite intervale a 

indicatorilor de îndatorate, guvernele țărilor, în special a celor excesiv îndatorate trebuie să 

acționeze în acest sens. Cum ponderea datoriilor externe în PIB este un indicator esențial al 

solvabilității trebuie văzut care sunt opțiunile la îndemână de reducere a acestui indicator. 

Pentru diminuarea ponderii în PIB a datoriilor există două variante:  
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1. Rostogolirea datoriilor existente fără a fi contractate alte împrumuturi și creșterea 

produsului intern brut în intervalul de timp avut în vedere;  

2. Rambursarea parțială a datoriilor existente la un moment dat și creșterea produsului intern 

brut, într-o perioadă dată de timp. 

În cazul primei variante avem  PIB (t) = PIB (0) (1+r)t 

Unde “r” este rata nominală anuală a creşterii economice, iar “t” este durata în ani a perioadei 

de rambursare. 

Datoria pe termen lung a României la sfârșitul anului 2019 a fost de 73,7 miliarde de 

euro reprezentând aproximativ 34% din valoarea PIB-ului din același an. 

Dacă presupunem o rată medie anuală de 4%, pentru o înjumătățire a datoriei în PIB 

păstrând datoria la valoare constantă avem PIB(t) = 2 PIB(0) și r=0,04 rezultă t=18. Deci sunt 

necesari 18 ani pentru reducerea la jumătate a ponderii datoriei în PIB 

În cazul variantei a doua în care se fac eforturi de returnare a datoriei pe fondul unei 

creșteri constant a PIB-ului avem: 

                                   SD = D ((r (1+d)t) / ((1+r)t – 1)), 

unde “SD” reprezintă serviciul datoriei, “D” este valoarea datoriilor care trebuie 

rambursate, iar “d” este rata medie anuală a dobânzii; 

Dacă se stabilește o perioadă de timp de 10 ani atunci conform primei ecuații avem 

P(10)= 1,48P(0) 

Considerăm “n” reducerea ponderii datoriei în PIB. Dacă se dorește o reducere la 

jumătate a ponderii datoriei în PIB deci cu n=1/2, atunci rostogolirea datoriilor a adus 74% 

reducere, (adică P(10)*n*100) celelalte 26% din reducerea ponderii trebuind să fie asigurată 

prin reducerea datoriei. 

Astfel în ecuația SD = D ((r (1+d)t) / ((1+r)t – 1)), introducem durata t=10 (ani), 

dobânda anuală d=0,02, rata anuală de creștere r =0,04 și D=0,26 rezultă SD=0,02438 adică 

serviciul datoriei este de 2,43% din PIB. Astfel după o perioadă de 10 ani ponderea datoriei 

pe termen lung în PIB ar ajunge la 17%. 

Varianta a doua deși este de dorit pentru că aduce rezultate mai rapid (10 ani față de 

18 ani) reducerea ponderilor datoriilor este mai greu de realizat cerând un efort bugetar 

susținut. 

3. Ratingul de țară și costurile împrumuturilor. Situația României. 

Dobănzile la care se împrumută o țară pe piețele externe depind în mod special de 

evoluția economică și financiară mondială, de evoluția piețelor de capital la nivel mondial, dar  

și de modul în care este percepută o economie de către investitori. Un indicator al modului în 

care o anumită economie este percepută este ratingul de țară care agregă diferite riscuri de 

natura economică, socială, politică, aferente țării respective. Evident că cu cat riscul de 

insolvabilitate al unei țări este mai mic, cu atât ratingul său este mai mare, iar dobânzile 

împrumuturilor la care au acces pe piața de capital sunt mai mici. În cazul în care guvernul 

unei țări decide să rostogolească împrumuturi mai vechi sau să acceadă la noi împrumuturi, 

pentru a reuși să obțină dobânzi cât mai mici este important ca împrumuturile să se facă la un 

moment favorabil pe piața internațională dar și să îmbunătățească acele aspecte care să 

crească încrederea investitorilor și implicit ratingul de țară acordat de marile agenții de rating 

internaționale.  
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Chiar dacă indicatorii de îndatorare externă ai țării noastre,  au avut un trend favorabil 

în ultimii 3 ani, evoluțiile lor în perioada anterioara 2009-2013 a făcut ca imaginea României 

la nivelul piețelor de credit internaționale să se deprecieze, ceea ce a dus la modificarea în 

sens negativ a condițiilor pentru contractarea de împrumuturi externe. 

Agențiile de rating internaționale, Standard&Poor’s, Moody’s şi Fitch au confirmat 

României ratingul “BBB–“, care este nivelul cel mai mic a “investment grade”, adică 

recomandat investitorilor străini;  Riscul este ca România aflându-se pe treapta cea mai de jos  

oricând poate fi degradată la nivel următor non-investment grade.  

Costul la care se împrumută România este cel mai mare din UE, mai mare decât costul 

împrumuturilor Bulgariei (care a avut în anii anteriori ritmuri de creștere mai mici decât 

ritmul României), sau costul împrumuturilor țărilor din gruparea “PIGS”, (și anume: 

Portugalia, Grecia, Italia, Spania) țări care prezintă un risc mare de intrare în incapacitate de 

plată. 

La începutul anului 2020, România era caracterizată prin: 

- Rată mare a inflației (cea mai mare din UE);  

- Deficit bugetar mare (cel mai mare deficit bugetar din UE);  

- Deficit de cont curent mare (cel mai mare deficit din UE); 

- Mediu politic instabil; 

- Inconsecvență a politicilor economice, cu modificare a legislației; 

- Infrastructură deficitară; 

- Forța de muncă neadaptată cerințelor economiei (ca structură și necesar), etc. 

Principalii factori de risc care pot duce la o diminuare a ratingului de țară sunt: 

încetinirea creșterii economice sau chiar descreștere economică, creșterea deficitelor fiscale, 

care să aibă ca rezultat creşterea raportului datoriilor în PIB, deteriorarea  balanţei de plăţi. 

Pentru creșterea ratingurilor este nevoie de: stabilitate economică politică și socială 

pentru reducerea riscurilor de instabilitate macroeconomică, îmbunătăţirea credibilităţii 

politicii macroeconomice, implementarea unei strategii fiscale care să mențină traiectoria pe 

termen lung a raportului datorie guvernamentală/PIB şi îmbunătăţirea sustenabilității 

finanţelor externe. 
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Abstract 

 In the article there are analyzed the theoretical, legislative and program substantiation of the concept of 

circular economy; on one hand, it describes the links between the concept of circular economy, "green" economy 

and bio economy, and on the other hand the principles of sustainability. A central place in the article occupies 

the research of the economic dimension of sustainability in the circular concept of the economy and its 

repercussions on the regional economy. 

 Key words: manufacturing systems, consumption, circular economy 

 JEL:  D19, L26, M11 

 

1. Introducere 

Conceptul de economie circulară, fiindbazat pe patru principii (fig.1), reflectă ideile 

Ecologiei Industriale Și A Metabolismului Industrial Formulate În Perioada Anilor 1970 - 

1980 Printr-O Regândire A Proceselor Industriale (Frosch, R.A., Gallopoulos, N., 1989). 

Încadrarea Economiei Circulare Are În Vedere Că În Opoziție Cu Economia Liniară, Actorii 

Economici Nu Au Efecte Nete Asupra Mediului. Acest Obiectiv Este Urmărit În Principal 

Prin Reproiectarea Ciclului De Viață Al „Produsului” Cu Scopul De A Avea Un Aport 

Minim Și O Producție Minimă De „Deșeuri” Al Sistemului, Ceea Ce Implică Un Sistem 

Pentru A Realiza Micșorări La Nivelul Lanțului De Aprovizionare Organizațional Și La Nivel 

Industrial(Murray, A., Skene, K., Haynes, K., 2015). Întrucât Ideea Care Stă La Bază Este 

Transformarea Unui Anumit Produs Secundar din Industrie Într-O Resursă Pentru A Doua 

Industrie, Se Pune Un Accent Puternic Pe Dinamica Și Cooperarea Intersectorială.  

 

2. Concepte cheie  în cercetarea sustenabilității/economiei circulare 

În prezent,  cele mai intens integrate la nivel global ca modalități de dezvoltare și 

sustenabilitate  reprezintă conceptele de economie circulară, economie verde și bioeconomie. 

Alegerea acestor trei concept este motivată prin ofertele acestora de adaptare sau transformare 

a economiei actuale într-una durabilă. Până la urmă, aceste noțiuni au fost identificate ca și 

concept cheie (Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., et al., 2016.)în cercetarea sustenabilității, 

având o relație ierarhică între ele. Distribuția geografică a celor trei concepte arată că 

bioeconomia este deosebit de populară în UE, conceptele fiind promovate în mod constant în 

elaborarea de politici ale UE (de exemplu, Agenda de la Lisabona) ca aspecte cheie pentru 

competitivitate și creștere economică. China oferă cea mai vastă literatură în ceea ce privește 
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economia circulară, popularitatea noținii de economie circulară în cercetare a crescând 

constant după anul 2008, când a fost introdusă legea, prin care se promovează reducerea și 

reciclarea deșeurilor în industriile-cheie (Murray, A., Skene, K., Haynes, K., 2015). În acest sens, 

mediul academic moldovenesc se plasează pe poziții de studiu și preluare a conceptelor 

oferite de știința modernă mondială. 

 

Figura 1.Principiile economiei circulare 

 

Sursa: http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_Spos-2018_Economie-

circular%C4%83-1.pdf 

 

Temele economiei  verzi și ale economiei circulare, de fapt, sunt din ce în ce mai 

recurente, iar Directiva Europeană din 2014 consideră aceste notiuni ca un model de 

guvernare capabil să acorde o creștere durabilă pentru Uniunea Europeană și pentru întreaga 

lume.Economia ecologică, în special, este definită drept „un sistem de activități economice 

legate de producția, distribuția și consumul de bunuri și servicii care are ca rezultat o 

bunăstare umană mai bună pe termen lung, pentru a evita expunerea generațiilor viitoare la 

riscuri semnificative pentru mediu și pentru deficiența ecologică”, în timp ce economia 

circulară reprezintă „o strategie de dezvoltare care asigură creșterea economică fără a crește 

consumul de resurse și a reduce impactul asupra mediului”.  

 

3. Dimensiunea economică a sustenabilității în conceptul circular al economiei 

Conceptele de economie circulară, economie verde și bioeconomie sunt unite pentru a 

concilia obiectivele economice, de mediu și sociale. Aceste trei concepte sunt în prezent 

integrate în mediul academic și în elaborarea de politici ca modalități cheie de sustenabilitate. 

În același timp, însă, o analiză comparativă, care ar avea o valoare practică pentru regândirea 

industriei R.Moldova, a acestor concepte lipsește. În ceea ce privește sustenabilitatea 

mediului, economia verde acționează ca un concept „umbrelă”, incluzând elemente din 

conceptele de economie circulară și bioeconomie (de exemplu, eco-eficiență; regenerabile). 

Economia circulară și bioeconomia sunt axate pe resurse, în timp ce economia verde 

recunoaște rolul care stă la baza tuturor proceselor ecologice.  

 

http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_Spos-2018_Economie-circular%C4%83-1.pdf
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_Spos-2018_Economie-circular%C4%83-1.pdf
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Tabelul 1.Dimensiuneaeconomică a sustenabilității 

Noțiuni Definiția 

Afaceri traditionale 

Business-as-usual 

Creșterea  economic este priorizată, sustenabilitatea mediului nu este urmărită în mod 

explicit. Sustenabilitatea este dată de conversia eficientă a capitalului natural în capital 

creat de oameni. 

Decuplarea relativă 

Relative decoupling 

Capitalurile natural și cele umane nu pot fi considerate schimbabile sau substituibile. 

Impactul negative asupra mediului poate fi evitat parțial prin creșterea eficienței ecologice 

prin urmărirea creșterii economice. 

Creșterea verde 

Green growth 

Creșterea economic și sustenabilitatea mediului pot fi reconciliate și pot avea un raspuns 

reciproc pozitiv. Acest proces este alimentat de soluții bazate pe natură, adică adaptare 

ecologică și reziliență; acestea sunt concepute în opoziție sau în plus față de soluțiile 

tehnice. 

Limitele creșterii 

Limits to growth 

Dezvoltarea tehnologică nu răspunde nevoilor societății umane. Limitele naturale ale 

planetei produc o micșorare sau o prăbușire a creșteriie conomice. 

Frugalitate ecologica 

Green frugality 

Conștientizarea limitelor ecologice și limitele creșterii; soluțiile tehnice sunt înlocuite sau 

completate cu soluțiie cologice. 

Sursa: Franceschini, S., Lourenço, G.D.F., Jurowetzki, R., 2016. Unveiling scientific communities about 

sustainability and innovation. A bibliometric journey around sustainable terms. J. Clean. Prod. 127, 72e83 

 

O proto-conceptualizare a bioeconomiei este atribuită lui Georgescu-Roegen (1975), 

care prin teoria entropiei a pledat pentru o perspectivă biofizică a economiei. Înțelegerea 

actuală a acestei notiuni, dezvoltată în ultimul deceniu, își are originea în ideea că aporturile 

industriale ar trebui să fie obținute din resurse biologice regenerabile, cercetarea și inovarea 

permițând realizarea procesului transformațional (Bugge, M.M., Hansen, T., Klitkou, A., 2016.) 

(tab.2).   

 

Tabelul 2. Principalele teme care sunt relaționate cu economia circulară, verde și bioeconomia 

Economia circulara Economia verde Bioeconomia 

Dezvoltare durabilă în industrializare și urbanizare Dezvoltare durabilă Biomasă și energia 

regenerabila  

Reciclarea produselor pentru reducerea deșeurilor Investiții ecologice, în special 

în context urban 

Politici rurale 

Simbioză industrială Turism, afaceri, educație, 

angajare 

Aplicații biotehnologice 

în știința sănătății 

Tehnici de evaluare a eficienței în sistemele de 

management logistic / lanț de aprovizionare 

Biomasă și energia 

regenerabilă 

Aplicații biotehnologice 

în știința materialelor 

Emisiile de carbon și energia în instalațiile de 

producție 

Reciclare, reutilizare, reducerea 

ciclului de viață al produselor 

Oferta / cererea de 

biomasă, lemn 

Ecologizarea lanțului de aprovizionare Conservarea și utilizarea 

pământului 

Bio-securitatea 

Sursa: cercetarile autorului în baza Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, 

Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., Thomsen, M., 2016. Green economy and related concepts. J. 

Clean. Prod. 139, 361–371. 
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Literatura economiei circulare cuprinde idei din bioeconomie și economie verde, cum 

ar fi biomasa, regenerabilele și reciclarea, reutilizarea și reducerea ciclului de viață al 

produselor. Totuși, cercetarea economiei verzi s-a concentrat pe aspecte suplimentare de 

sustenabilitate orientate către dimensiunea socială a locurilor de muncă ecologice, ecoturism 

și educație, precum și spre problemele conservării naturii. Prin urmare, economia verde se 

caracterizează, în special, prin ideea soluției bazate pe natură în contexte locale și ia în 

considerare în mod explicit dimensiunea ecologică și socială. 

Economia verde include elemente din economia circulară și bioeconomie, în cele din 

urmă, cele trei concepte reprezentând o oportunitate pentru economii de tranziție cu o 

traiectorie mai durabilă. Considerând aceste concepte ca fiind complementare, mai degrabă 

decât ca izolate și concurente, acestea contribuie la incluziune socială. Cu toate acestea, având 

în vedere că cele trei concepte pot conține elemente fundamentale conflictuale, este important 

să se țină cont de riscul supraexpunerii rolului relativ al diferitelor concepte, acțiunilor 

concrete și impactului lor verificat. O astfel de diversitate inter- și intra- a conceptelor poate 

conduce, de fapt, la preferințe pentru un anumit concept sau conceptualizare în cadrul acelui 

concept, în anumite sectoare, ceea ce poate dicta evoluția și adoptarea practică, și anumite 

riscuri. 

 

Tabelul 3. Suprapuneri, limite, sinergii și divergențe între economia circulară-verde-bioeconomia 

Suprapuneri Divergente Limite partajate Sinergii 

Utilizarea energiei, a 

emisiilor și a resurselor 

naturale  

Economia circulară și verde- centrate 

pe resurse 

Bioeconomia -se adresează tuturor 

proceselor naturale 

Incompletă - în 

abordarea tuturor 

aspectelor 

dimensiunilor 

sustenabilității 

Bioeconomia 

circulară 

Eficiență ecologică în 

economia circulara și 

ecologica 

Economia curculară se concentrează pe 

urbanizare  

Bioeconomia - pe dezvoltarea rurală 

Sursa: cercetarile autorului în baza Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, 

Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., Thomsen, M., 2016. Green economy and related concepts. J. 

Clean. Prod. 139, 361–371. 
 

Relatia dintre economia verde și economia circulară a devenit mult mai evidentă prin 

programul PNUMA (ONU), ce propune o nouă paradigmă economică, definită drept 

„economie ecologică”, având următoarele obiective:1) să contribuie la renașterea economiei 

globale, la conservarea și crearea de locuri de muncă și pentru protecția grupurilor 

vulnerabile;2) pentru a promova o creștere durabilă și incluzivă și pentru a realiza Obiectivele 

Mileniului de dezvoltare (ODM); 3) să contribuie la reducerea dependenței de carbon și 

degradarea ecosistemului, prin intermediul fiscalității stimulente sau reforme politice. 

Apariția, existența și dezvoltarea modelor și filozofiilor precursoare economiei circulare 

(tab.6) în studiul mediului în sfera economico-comercială, este datorată Summitului de la Rio, 

unde a fost definit conceptul de „dezvoltare durabilă”, ulterior ratificat de 180 de țări.  
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Tabelul 4. Precursorii economiei circulare 

Autori Teorii 

Mollison, Holmgren (anii 70) Permacultura reprezintă proiectarea și întreținerea conștientă a 

ecosistemelor agricole productive. Teoreticienii acestei teorii au aplicat 

și au integrat idei și concepte de inovații moderne în agricultura de 

conservare, agricultura organică și agricultura tradițională, îmbunătățind 

randamentul și calitatea produselor vândute, reducând consumul de 

elemente externe și protejând biodiversitatea. 

Frosch R.A, Gallopoulos N.E. (anul 

1989) 

Ecologie industrială – a contribuit la realizarea dezvoltării durabile. Este 

cunoscută sub numele de știința sustenabilității, datorită naturii sale 

interdisciplinare și datorită principiilor sale poate fi aplicată și sferei 

serviciilor. 

Robert K (anul 1989)  Etapa ecologică- utilizarea resurselor trebuie să fie eficientă și 

consecventă în ceea ce privește drepturile omului. 

McDonough, Braungard (anii 90)   C2C – Reprezentații acestei teorii au clasificat materialele în tehnică și 

biologică. S-au inspirat din transformarea biosferei ca model pentru 

dezvoltarea transformării fluxului de procese industriale în tehnosferă. 

Lyle J.T. (anul 1994) Design regenerativ- orice sistem bazat pe agricultură poate fi organizat 

într-un mod regenerativ, emulând funcționarea ecosistemelor, unde 

produsele sunt create și interacționează fără a produce deșeuri. 

Lovins L.H, Lovins A, Hawken P 

(anul 2007) 

Capitalismul natural- a recunoscut capitalul natural și capitalul uman 

trecând de la o economie de consum la o economie de servicii și a 

reinvestit beneficiile obținute în garantarea conservării resurselor 

naturale. 

Shatel W (2010) Economia performantă- a cuprins viziunea unei economii în ciclu și 

impactul consecvent asupra creării de locuri de muncă, competitivității 

economice, economisirii resurselor și prevenirii reziduurilor. 

Pauli G (2011)  Economia „albastră” este o simbioză în comun cu modelele C2C și a 

biomimezii. Pauli G. a respins atitudinea elitistă a economiei verzi care 

oferea produse ecologice care prezentau mediul înconjurător, dar erau 

accesibile doar unei elite cu putere de cumpărare ridicată și nu durabile. 

Benyus J (2012) Biomimeza - a luat ca bază mecanismele artificiale, a sintetizat procesele 

naturale rezolvând problemele umane. Teoria biomimezii s-a bazat pe 

trei principii: 1.natura ca model; 2. natura ca măsură; 3.natura ca mentor. 

Sursa: Balboa, C. H., &Somonte, M. D. (2014). Economía circular comomarco para el ecodiseño: el modelo 

ECO-3. Informadortécnico, 78 (1), pag. 82-90 

 

Modelul economiei circulare este o formă emergentă a așa-numitei economii verzi, 

care se ocupă de combaterea problemelor generate de modelul actual de economie liniară, 

întrucât acest model încearcă să păstreze produsele companiilor într-un mod care să nu fie 

consumat frecvent și, prin urmare, cantitatea de deșeuri să scadă sau să recicleze materiale din 

deșeurile, care pot fi utilizate din nou pentru fabricarea de noi produse. Acest lucru se bazează 

pe principiul caracterului limitat al resurselor, principiul consumului nelimitat și contaminării 

mediului cu deșeuri. Modelul de economie liniară utilizat în prezent de companii urmărește 

doar să satisfacă dorințele și nevoile consumatorilor și, prin urmare, se bazează pe lanțul 

proceselor: extrage - produce - utilizează – renunță, pentru ce sunt folosite instrumentele 

marketingului, inclusiv și marketingului invers, care oricum folosesc la atingerea obiectivelor 

de afaceri. Modelul de economie circulară contrastează cu așa-numită economie liniară, care 

este modelul economic utilizat astăzi și care se bazează pe producția de bunuri și servicii prin 
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intermediul modelului extract-utilizare-aruncare, fără a ține cont de sustenabilitatea 

generațiilor viitoare. În acest model liniar, procesul este foarte simplu. Companiile extrag 

materiile prime necesare din natura pentru a produce produse care pot fi introduse pe o 

anumită piață. După ce materiile prime au fost transformate într-un produs, este de așteptat ca 

un consumator să-l achiziționeze și să îl folosească până când produsul se deteriorează, se 

descompune sau devine pur și simplu învechit. și în sfârșit, odată ce produsul nu mai este util 

consumatorului, acesta este aruncat pentru a achiziționa unul nou. 

 Economia liniară este responsabilă de transformarea resurselor naturale în deșeuri, 

acest lucru prin procesele de producție, ceea ce duce la deteriorarea mediului în două 

moduri:1) eliminarea capitalului natural al mediului (prin extracție sau recoltare 

nesustenabilă);2) reducerea valorii capitalului natural cauzat de poluarea din deșeuri.Cu toate 

acestea, îngrijorarea care a apărut din partea guvernelor, companiilor și societății pentru 

protectia mediului, au favorizat apariția de modele economice care se opun modelului liniar, 

pentru a continua să producă dezvoltare economică, protejând mediul inconjurător și incitând 

apariția modelului economiei circulare ca o posibilă soluție. Acest model formulează 

problema creșterii sustenabilității produselor, reintroducerii lor în noul ciclu de consum prin 

repararea lor cu reutilizare și / sau problema reciclării materiilor prime a produselor 

inutilizabile pentru fabricarea de noi produse. 

Astfel, conceptul economiei circulareapare ca o filozofie de organizare a sistemelor de 

producție și de consum, care se bazează în principal (Balboa, C. H., &Somonte, M. D., 2014), pe 

proiectarea produsului fără a genera deșeuri, crearea produselor ușor de dezasamblat și 

reutilizat, și stabilește modele de afaceri, astfel încât producătorii să aibă stimulente 

economice pentru a colecta, refabrica și distribui produsele lor (Caicedo, C. L. G., 

2017),modelul economiei circulare reprezentând un model de restaurare și regenerare, 

constituit din două tipuri de cicluri (Tena, E. C., &Khalilova, A., 2016): 

1) cicluri biologice și  

2) cicluri tehnice.  

În cadrul conceptului circular (fig.2), ciclul continuu de dezvoltare pozitivă este bazat 

pe următoarele trei principii: conservarea și îmbunătățirea capitalului natural: prin controlul 

stocurilor finite și echilibrarea fluxului de resurse regenerabile;optimizarea utilizării 

resurselor: circularea produselor, componentelor și materialelor la cel mai înalt nivel de 

utilitate atât în ciclurile tehnice cât și în cele biologice;sporirea eficienței sistemului: prin 

obținerea de brevete și prin eliminarea externalităților negative, luându-se în considerare că nu 

există o economie circulară închisă.  

În acest fel, economia circulară poate contribui la sustenabilitatea mediului prin 

reproiectarea organizațiilor industriale și a vieții interne în ansamblu, aceasta bazându-se în 

principal pe școala de ecologie care face o transformare mai profundă și mai durabilă, cu 

scopul de a reduce impactul activităților umane asupra mediului prin reutilizarea inteligentă a 

deșeurilor (Lett, L. A., 2014). Avantajele utilizării modelului de economie circulară conform 

lui Olortegui I. sunt: 1) captarea și reutilizarea volumelor mari de resurse finite (minerale);2) 

fabricarea produselor cu materiale pe bază de plante care sunt biodegradabile și care pot fi 

utilizate ca îngrășăminte la sfârșitul ciclului lor de viață;3) furnizarea de energie prin resurse 

regenerabile;4)reproiectarea sistemelor eficiente de economisire a energiei în cadrul 

proceselor. 
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Figura 2.Cresterea verde și     Figura 3.Economia verde și 

economiacirculară     economia circulară 

 

 
Sursa: https://ec.europa.eu/environment/green-

growth/index_en.htm 

Sursa: http://ier.gov.ro/wp-

content/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_Spos-

2018_Economie-circular%C4%83-1.pdf 

 

 În interpretarea Comisiei Europene creșterea verde și economia 

circularăreprezintăgestionarea ciclului de viață al resurselor naturale de la extracție prin 

proiectarea și fabricarea de produse, până la ceea ce este considerat deșeu, și este considerată 

esențială pentru creșterea ecologică, făcând parte a dezvoltării unei economii circulare 

eficiente în materie de resurse, unde nimic nu este irosit și unde se folosesc următoarele 

argumente pentru aceasta: primul argument - proiectarea mai inteligentă, care să permită 

repararea, reutilizarea, refabricarea și reciclarea ulterioară a produselor - ar trebui să devină 

normă; al doilea argument - un astfel de tip de economie este bun pentru afaceri, cetățeni și 

natură - din această perspectivă,Comisia Europeană promovând eficiența resurselor șieco-

inovarea.Eeconomie mai ecologică înseamnă noi creșteri și oportunități de angajare - eco-

proiectarea, eco-inovarea, prevenirea deșeurilor și reutilizarea materiilor prime pot aduce 

economii nete pentru întreprinderi (de exemplu, în UE -de până la 600 de miliarde de euro) - 

măsurile suplimentare pentru creșterea productivității resurselor cu 30% până în anul 2030 ar 

putea stimula PIB-ul cu aproape 1%, creând în același timp locuri de muncă suplimentare (de 

exemplu, în UE – până la 2 milioane de locuri de muncă). 

Strategia Europa 2020 este orientată pe o creștere inteligentă, incluzivă și durabilă,  

Comisia Europeană sprijinind în mod activ întreprinderile, administrațiile și consumatorii, 

pentru a transforma UE într-o economie eficientă din punct de vedere al resurselor, verde și 

competitivă cu emisii reduse de carbon. Acesta este unul dintre cele trei obiective ale celui de-

al 7-lea Program de acțiune pentru mediu. În acest sens a fost adoptat un pachet de măsuri și 

propuneri legislative Circular Economy Package. 

McKinsey Center for Business and Environment (2016) propune analizarea economiei 

circulare din perspectiva a trei principii călăuzitoare: conservarea și consolidarea capitalului 

natural (controlarea stocurilor finite, o abordare echilibrată a fluxului de resurse regenerabile); 

optimizarea randamentelor de utilizare a resurselor (circularea produselor, componentelor și 

materialelor utilizate până la cele mai înalte niveluri posibile); eficientizarea sistemului prin 

eliminarea externalităților negative. 

https://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/green-growth/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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O altă perspectivă asupra acestui concept este prezentată în cadrul raportului „Către o 

economie circulară”, unde se propune abordarea economiei circulare ca fiind „un sistem 

industrial care este restaurat sau poate fi regenerat prin intenție și design”, capabil să 

privească dincolo de durata utilă de viață a produselor. Perspectivele oferite vin să 

consolideze abordarea mai largă a dezvoltării durabile, ca un tot unitar, având ca numitor 

comun creșterea competitivității și a productivității resurselor.  

Un concept interconectat cu economia circulară, este cel referitor la economia verde 

(UNEP, 2011) care propune, prin definiția conceptuală, o referire directă la „îmbunătăţirea 

bunăstării şi echităţii sociale, concomitent cu reducerea semnificativă a riscurilor de mediu şi 

a deficitului ecologic”. Din această perspectivă, tranziţia spre o economie verde poate fi 

interpretată din mai multe unghiuri, respectiv: utilizarea eficientă a resurselor prin 

implementarea de abordări inovatoare, care să permită optimizarea consumului de resurse și 

reducerea la minimum a emisiilor de GES și a deșeurilor, precum și abordarea dintr-o 

perspectivă durabilă a resurselor care să asigure păstrarea capitalului natural, a rezilienței 

ecosistemelor, respectiv asigurarea incluziunii sociale. 

Aspectele care sunt interconectatate cu abordarea propusă de economia circulară se 

referă, în special, la managementul deșeurilor, la promovarea eficienței utilizării resurselor și, 

implicit, la atingerea unui grad crescut de bunăstare socială (Fig. 3).O economie circulară 

reduce presiunea asupra resurselor naturale și este o condiție prealabilă pentru atingerea 

neutralității climatice până în 2050 și pentru stoparea pierderii biodiversității. Jumătate din 

emisiile totale de gaze cu efect de seră și peste 90 % din pierderea biodiversității și stresul 

hidric provin din extracția și prelucrarea resurselor.Economia circulară va avea beneficii nete 

pozitive sub forma creșterii PIB-ului și a creării de locuri de muncă, deoarece aplicarea în UE 

a unor măsuri ambițioase legate de economia circulară poate duce la creșterea PIB-ului cu 

încă 0,5 % până în 2030 și la crearea a aproximativ 700 mii de noi locuri de muncă. 

Pactul Verde European (din decembrie 2019) stabilește o foaie de parcurs ambițioasă 

către realizarea unei economii circulare neutre din punctul de vedere al impactului asupra 

climei, în care creșterea economică este decuplată de utilizarea resurselor. Noul Plan de 

acțiune pentru economia circulară deschide calea unei economii competitive, neutre din 

punctul de vedere al impactului asupra climei, în care consumatorii sunt responsabilizați. 

Tranziția către o economie circulară este deja în curs, acest model durabil fiind adoptat de 

întreprinderi, de consumatori și de autoritățile publice. Planul de acțiune pentru economia 

circulară, prezentat ca parte a Strategiei industriale a UE, propune măsuri care să asigure că: 

1. produsele durabile devin regulă pe piața UE - Comisia propune acte legislative privind 

politica în materie de produse durabile pentru a se asigura că produsele introduse pe piața UE 

sunt concepute să dureze mai mult, să fie mai ușor de reutilizat, de reparat și de reciclat și vor 

include cât mai multe materiale reciclate în locul materiilor prime principale. Unica folosință 

este restricționată, se caută soluții pentru obsolescența prematură și se interzice distrugerea 

bunurilor de folosință îndelungată rămase nevândute; 2. capacitatea de acțiune a 

consumatorilor este consolidată – consumatorii au acces la informații fiabile cu privire la 

aspecte cum ar fi potențialul de reparare și durabilitatea produselor ceea ce îi ajută să facă 

alegeri durabile din punctul de vedere al mediului.  

Atenția este concentrată pe sectoarele care utilizează cele mai multe resurse și în care 

potențialul pentru circularitate este ridicat – UE introduce măsuri concrete privind: produsele 

file:///C:/Users/TEMP.E123/Downloads/Pactul%20Verde%20European
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electronice și TIC – „Inițiativa pentru circularitate în domeniul electronicii” pentru a dispune 

de produse cu o durată de viață mai mare și pentru îmbunătățirea colectării și a tratării 

deșeurilor;bateriile și vehiculele – un nou cadru de reglementare pentru baterii în scopul 

îmbunătățirii durabilității și al stimulării potențialului de circularitate al bateriilor;ambalajele 

– noi cerințe obligatorii cu privire la ceea ce este permis pe piața UE, inclusiv reducerea 

ambalajelor (excesive);materialele plastice – noi cerințe obligatorii pentru conținutul de 

materiale reciclate, o atenție deosebită fiind acordată atât microplasticelor, cât și materialelor 

plastice de origine biologică și biodegradabile;materialele textile – o nouă Strategie a UE 

pentru textile în scopul de a consolida competitivitatea și inovarea în acest sector și de a 

stimula piața UE a reutilizării materialelor textile;construcțiile și clădirile – o Strategie 

cuprinzătoare pentru un mediu construit în mod durabil care să promoveze principiile de 

circularitate în cazul clădirilor;alimentele – o nouă inițiativă legislativă privind reutilizarea, cu 

scopul de a înlocui ambalajele, vesela și tacâmurile de unică folosință cu produse reutilizabile 

în cadrul serviciilor alimentare. 

 

4. Concluzii. 

Obiectivul fundamental la care trebuie tins este regândirea sistemelor de fabricație și 

intervenirea asupra modului de consum prin inovația tehnologică, socială și organizațională 

cu o implicare globală a mai multor părți interesate. Conform noii abordări, produsele vor fi 

caracterizate printr-o durată de viață mai lungă, la sfârșitul căreia, resursele care au constituit-

o, trebuie reutilizate în cadrul unor noi cicluri de fabricație pentru a crea o nouă valoare, ceea 

ce permite scăderea drastică a producției de deșeuri.  

Pentru implementarea unei economii circulare, punctul de plecare este o nouă 

proiectare a proceselor de fabricație, a produselor și serviciilor pentru a asigura o durabilitate 

mai lungă a produsului, reparații simple, posibilitatea modernizării, reciclarea masivă a 

componentelor și a materiilor prime înainte de sfârșitul duratei de viață. Astfel, întregul lanț 

valoric ar trebui revizuit, pornind de la utilizarea materiilor prime, până la inovația 

tehnologică aplicată producției, până la dezvoltarea sistemelor de distribuție eficiente, până la 

o utilizare mai responsabilă a produsului, până la reciclarea sa, care exercită un efect 

important asupra tuturor elementelor lanțului valoric; utilizarea materiilor prime prin 

furnizarea de materiale reciclate și a unor resurse naturale, modifică procesele de fabricație și 

lanțul de distribuție și, în final, contribuie la determinarea unei durate de viață mai lungi a 

produselor.  

Prin urmare, este necesară schimbarea și concentrarea puternică bazată pe inovare, 

capabilă să implice schimbari tehnologice, organizaționale, comportamentale și de 

reglementare și să conceapă noi modele de relații între întreprinderi și consumatori, pe termen 

mediu - lung. Punerea în aplicare a unui model de economie circulară necesită implicarea 

societății și a întreprinderilor pentru a atinge țintele de zero deșeuri, zero emisii urbane și 

practici de reciclare a materialelor. 

 Analiza noțiunilor și a temelor relevă faptul că literatura legată de economia circulară 

este mai omogenă decât literatura economiei verzi și bioeconomiei, ambele adăugând o 

anumită diversitate în ceea ce privește conținutul de cercetare. Literatura despre economia 

circulară cuprinde eficiența resurselor, creșterea productivității resurselor și decuplarea 

utilizării resurselor de la creșterea economică. Economia circulară este încorporată în 
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contextul sistemelor industriale și nu ține cont suficient de dinamica socială și locală, 

solicitând astfel îmbinarea cunoștințelor ecologice și a dimensiunii sociale și umane în 

modelele și sistemele economice. 
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Abstract 

Non-governmental organizations are beginning to play an increasingly active role in addressing 

current global issues, such as: combating underdevelopment, poverty and disease, promoting and protecting 

human rights and fundamental freedoms, protecting the environment, maintaining collective peace and security. 

Strengthening civil society against various challenges and threats has led to the development of the 

non-profit sector, the so-called third sector, which has become a powerful mechanism in solving social 

problems. 

Throughout its evolution, non-governmental organizations have become increasingly important 

investors, especially in historical periods, when the power and capabilities of states were in a crisis and 

economic decline, for example, after the Second World War.  

Currently, in the Republic of Moldova operates more than 400 non-governmental organizations in 

various fields such as: agricultural, cultural, economic, ecological, regional and community development, 

charity, health care, volunteering and others. All this contributes to the improvement of living conditions, 

especially of the disadvantaged sections of the population, people in rural areas, and other groups vulnerable to 

the high demands of the contemporary world. 

Key words: non-governmental organizations, NGOs, non-profit, civil society, community development, 

rural community development. 
JEL: A130, Z130 

 

 

1. Introducere 

Noțiunea de Organizații Nonguvernamentale (ONG)în sensul direct, prezintă “un 

colectiv de indivizi care au format voluntar o organizație, fără scop lucrativ, și independent de 

guverne”[9, p. 148], deși unele ONG-uri sunt parțial sau integral finanțate de acesta și  

funcționeză ca organizații cvasi-neguvernamentale. [8, p. 13] 

ONG-uri se atribuie la așa numit “sectorul trei”sau sectorul asociativ- o noțiune care 

descrie forme asociative de tip apolitic și care nu sunt părți ale unei instituții fundamentale ale 

statului sau ale sectorului de afaceri. Astfel, organizațiile neguvenamentale - asociații sau 

fundații, sindicatele, uniunile patronale sunt actorii sectorului trei care intervin pe lângă 

factorii de decizie, pe lângă instituțiile statului de drept pentru a le influența, în sensul apărarii 

drepturilor și intereselor grupurilor de cetățeni pe care îi reprezintă. [1] 

În legislația Republicii Moldova, ONG-urile, în rând cu alte organizații societății 

civile, sunt reglementate de Legea Parlamentului nr. 86/2020 cu privire la organizații 

necomerciale, care a înlocuitprecedentaLege nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile  obşteşti.La 

27 iulie 2020, a fost publicată și a întrat în vigoare Legea Parlamentului nr. 86/2020 din 11 

iunie 2020 cu privire la organizații necomerciale, prin care, în Art. 27 alin.(2) se abrogă: 

1)Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156BIS), cu modificările ulterioare; și 
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2) Legea nr. 581/1999 cu privire la fundații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, 

nr. 118–119, art. 556), cu modificările ulterioare.[5] 

Articolul 1 alin.(3) din Legea nr.86/2020 cu privire la organizații necomerciale, 

defineşte„organizație necomercială” ca persoana juridică al cărei scop principal este altul 

decât obținerea de venit. Printre forme distincte de organizații necomerciale, cadrul juridic al 

sectorului asociativ din Moldova recunoaşte: asociaţii obşteşti, fundaţii şi instituţii private. 

Majoritatea organizațiilor societății civile au fost înregistrate ca asociaţii obşteşti, ceea ce 

prezintă “organizația necomercială constituită benevol de fondatori în vederea realizării 

scopurilor necomerciale pentru care a fost constituită”.Pe lîngă asociații obștești sunt fundații 

- organizații necomerciale, fără membri, constituite de una sau mai multe persoane, dotate cu 

patrimoniu distinct și separat de cel al fondatorilor, destinat atingerii scopurilor necomerciale 

prevăzute în actul de constituire; și instituții private - organizații necomerciale constituite de 

către o singură persoană pentru realizarea unor scopuri necomerciale, finanțate parțial sau 

integral de aceasta.[5] Conform Hotărîrii Guvernului nr. 1286 din 30.11.2016 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, ONG-uri pot 

beneficia de cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit, desemnat către 

contribuabili personae fizice. [4] Sumele primite în baza acestei Legi pe subconturile 

organizațiilor necomerciale, pot fi utilizate atît pentru sisținerea activităților a unui ONG care 

sunt prevăzute de art. 21 al Legii nr.86/2020, cît și pentru acoperirea partial a cheltuielilor 

administrative. [5] 

Apariția ONG-urilor se atribuie secolului XVIII.La anul 1839 este consemnată 

existenţa primei organizaţii nonguvernamentale în lume, iar la anul 1914 existând deja peste 

1000 de asemenea organizaţii. [2, p. 9]În Republica Moldova, prima perioadă de dezvoltare a 

societăţii civile moldoveneşti sau primul angajament civic, începe cu apusul imperiului 

sovietic şi durează până la apariţia statului Republica Moldova.[2, p. 17] 

Perioada instituirii începe cu proclamarea suveranităţii şi independenţei Republicii 

Moldova şi durează până la adoptarea Legii privind Asociaţiile obşteşti, în anul 

1996.Instituirea primelor organizaţii neguvernamentale (după cum şi evoluţia de mai departe 

a sectorului asociativ) este în mare măsură rezultatul susţinerii din partea partenerilor externi 

de dezvoltare.  

 Filantropului american George Soros, în 1987 în Uniunea Sovietică a înfiinţat, 

împreună cu câţiva intelectuali ruşi, prima Fundaţie ce promova societatea deschisă, după care 

a deschis Fundaţii similare în celelalte republici exsovietice. În contextul noilor realităţi 

sociale interne şi internaţionale, la 25 august 1989, Prezidiul Sovietului Suprem al RSSM a 

adoptat un decret special „Cu privire la modul provizoriu de înregistrare a formaţiunilor 

obşteşti ale cetăţenilor în RSSM”. [ibidem] 

În baza acestui decret, prin hotărârea guvernului republican, la 26 octombrie 1989 au 

fost înregistrate primele patru formaţiuni social-politice de alternativă, după care pe parcursul 

a doi ani au fost înregistrate 144 de asociaţii obşteşti, dintre care doar 17 erau socialpolitice. 

[ibidem] 

În anul 1992 este înfiinţată Fundaţia Soros-Moldova, organizaţie neguvernamentală, 

nonprofit şi apolitică, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Republica 

Moldova. Sunt înregistrate birouri ale unor organizaţii neguvernamentale internaţionale, cum 

este biroul din Moldova al Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme Electorale (IFES-
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Moldova) sau Amnesty International Moldova. Totodată, sunt înfiinţate şi primele organizaţii 

neguvernamentale autohtone la iniţiativa unor tineri intelectuali moldoveni, cum este cazul 

Mişcării Ecologiste din Moldova sau Fundaţiei „Viitorul”, înregistrată în iunie 1993, care 

devine ulterior Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”. [2, p. 18] 

Un rol însemnat în dezvoltarea societăţii civile moldoveneşti l-a avut crearea, în 1995, 

a Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT. 

Centrul a fost un proiect cofinanţat de Fundaţia SOROS-Moldova şi Programul pentru 

Democraţie Phare/Tacis. În 1997, cu suportul financiar a Fundaţiei Eurasia şi a Programului 

Societate Civilă al Fundaţiei SOROS-Moldova, Centrul CONTACT a deschis centre regionale 

la Bălţi şi Cahul, iar în 1999 Centrul şi-a extins activitatea deschizând alte două centre 

regionale la Soroca şi Comrat. Perioada de instituire înseamnă apariţia a 1.000 de ONG-uri 

care asimilează practica asociativă democratică şi, prin Legea privind Asociaţiile obşteşti şi 

alte acte normative conexe, premerge „revoluţiei asociative moldoveneşti” din perioada 

consolidării lor. [ibidem] 

Perioada consolidării, cea mai dificilă şi responsabilă pentru ONG-uri şi democraţie în 

ansamblu, începe odată cu primul Forum Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din 

Republica Moldova, organizat în 1997 de către Centrul CONTACT cu sprijinul Fundaţiei 

Soros-Moldova şi al Băncii Mondiale. În cadrul Forumului, reprezentanţi ai ONG-urilor din 

întreaga republică au participat la analiza, discutarea şi formularea recomandărilor legate de 

problemele importante cu care se confruntă Republica Moldova în general şi societatea civilă 

în particular. După care au fost organizate alte asemenea platforme de discuţii, în timp ce 

Forumul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din Republica Moldova a ajuns la a 

şaptea ediţie în anul 2013. În cadrul celui de-al patrulea Forum al ONG-urilor, este înfiinţat 

Consiliul Naţional al ONG-urilor din Moldova, o structură umbrelă a ONG-urilor, ce 

promovează echilibrul social şi buna guvernare. [ibidem] 

Parcursul european al Republicii Moldova, deşi într-o evoluţie ciclică, şi stabilirea 

unui cadru naţional privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, au suscitat în continuare 

sprijinul partenerilor externi de dezvoltare, implicit sprijinul pentru consolidarea societăţii 

civile moldoveneşti. Programul USAID „Consolidarea Societăţii Civile în Moldova”, 

Proiectul PNUD „Dezvoltarea durabilităţii financiare a organizaţiilor societăţii civile în 

Republica Moldova” sau „Programul de susţinere a organizaţiilor umbrele şi reţelelor de 

organizaţii ale societăţii civile” al Fundaţiei Est-Europene, toate susţin în continuare 

dezvoltarea sectorului asociativ în Republica Moldova. S-au dezvoltat „think tank”-uri a căror 

expertiză este solicitată şi în afara Republicii Moldova, au apărut organizaţii profesioniste de 

protecţia drepturilor omului sau persoanelor cu dizabilităţi şi a crescut calitatea serviciilor 

sociale prestate de către ONG-uri. În anul 2008 este adoptat Codul de Etică al ONG-urilor, la 

care multe organizaţii aderă sau îşi dezvoltă norme deontologice interne. [2, p. 19] 

Totodată, se dezvoltă angajamentul civic local în Republica Moldova, mai ales odată 

cu demararea, în anul 1997, a Proiectului Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM), 

cu sprijinul financiar al Guvernelor SUA, Japoniei, Suediei şi Băncii Mondiale. Fondul de 

Investiţii Sociale contribuie la dezvoltarea capacităţilor de organizare a acestor grupuri şi la 

sporirea sentimentului de responsabilitate pentru toate activităţile din comunitate prin 

implicarea directă a asociaţiilor obşteşti locale în procesul de identificare a necesităţilor 

stringente a comunităţilor pe care le reprezintă, implementarea propunerilor de sub-proiecte şi 
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asigurarea sustenabilităţii. De asemenea, programul de privatizare conduce la asocierea 

fermierilor, în timp ce reformele din educaţie implementate de către Guvern împreună cu 

partenerii de dezvoltare presupun şi crearea de asociaţii părinteşti în şcolile din toată ţara. 

[ibidem] 

Dezvoltarea societăţii civile a devenit o prioritate naţională reflectată în documente 

oficiale de programare ale statului. În anul 2008, este adoptat primul document strategic de 

dezvoltare a societăţii civile şi anume Strategia de Dezvoltare a societăţii civile pe anii 2009–

2011, după care în septembrie  2012 Parlamentul adoptă Strategia de Dezvoltare a societăţii 

civile pentru perioada 2012–2015 şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei. 

Strategia, elaborată în parteneriat cu Consiliului Naţional al ONG-urilor din Moldova, 

reprezintă un cadru comun pentru toate eforturile de dezvoltare a societăţii civile în Republica 

Moldova, după ce continuă eforturile demarate în cadrul Strategiilor precedente a dezvoltării a 

societăţii civile 2009-2011 și 2012-2015 în Strategia de Dezvoltare a societăţii civile pentru 

perioada 2017–2020. Strategia continuă eforturile demarate în cadrul realizării strategiilor 

precedente de dezvoltare a societăţii civile (2009-2011 și 2012-2015) și se axeazăpe aceleași 

priorități strategice și anume:  

- Consolidarea cadrului de participare a societăţii civile la elaborarea şi monitorizarea 

implementării politicilor publice; 

- Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a societăţii civile;  

- Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului. [2, p. 19; 6; 7] 

Din momentul obţinerii independenţei de către Republica Moldova se constată o 

dinamică pozitivă a numărului de organizații neguvernamentale: astfel, dacă în 1992 în 

Moldova au fost înregistrate aproximativ o sută de organizații neguvernamentale, atunci în 

2013 numărul lor s-a ridicat la 10804, însă doar una din patru s-a dovedit a fi active. [3, p. 13] 

În anul 2017, în Republica Moldova au fost înregistrate circa 7 950 de asociații 

obștești naționale, excluzând fundațiile, instituțiile private și publice și organizațiile 

religioase. Numărul asociațiilor obștești locale este necunoscut din cauza ca autoritățile locale 

nu prezintă informațiile corespunzătoare Ministerului Justiției. Prin, urmare nici societatea și 

nici statul nu cunoaște numărul real total al organizații ale societății civile (OSC) locale și 

naționale în Moldova. Majoritatea organizațiilor înregistrate (aprox. 65%) sînt localizate în 

municipiul Chişinău, deşi această unitate teritorial-administrativă reprezintă doar aproximativ 

25% din populaţia totală a ţării. Conform estimărilor neoficiale, în regiunea transnistreană a 

Republicii Moldova sînt înregistrate circa 2 500 de asociații obșteti. Moldova are aproximativ 

1,9 de OSC raportat la 1000 de locuitori, ceea ce reprezintă un progres comparativ cu Ucraina 

(1,2) şi Rusia (1,6).  Însă acest număr este considerabil mai mic în comparaţie cu ţările din 

Europa de Est: România (2,9), Macedonia (5,6), Ungaria (6,6), Croaţia (9,6). [7] 

Studiile recente arată că organizațiile neguvernamentale sunt distribuite inegal pe 

regiuni. În partea de nord a țării, de exemplu, sunt concentrate până la 24%, în centru - 66%, 

iar în partea de sud - 10% dintre organizațiile neguvernamentale. Sectorul non-guvernamental 

al Republicii Moldova include organizații neguvernamentale la diferite niveluri: internațional, 

național, regional și local. Cele mai multe instituții publice la nivel național sunt în mediul 

urban (75%), mai ales în mun. Chișinău (90%) și doar fiecare a patra ONG este în mediul 

rural. Densitatea mare a organizațiilor neguvernamentale în orașe și capitală este determinată 
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de mai mulți factori: concentrarea potențialului intelectual și cultural, prezența nemijlocită a 

sponsorilor, nivelul ridicat al accesului la resursele informaționale.  [3, p. 13] 

Organizaţiile neguvernamentale deschid multe oportunități pentru realizarea 

iniţiativelor civile, generatoare de soluţii inovatoare în soluţionarea problemelor sociale. 

Dinamica pozitivă a extinderii organizaţiilor neguvernamentale încă nu asigură eficienţa 

punerii în aplicare a sarcinilor politicii sociale, deoarece ONG-urile sunt într-o situație dificilă 

din mai multe puncte de vedere: prestarea serviciilor, financiară, organizatorică, juridică, 

publicitară. [3, p. 5] 

Organizaţiile neguvernamentale din Moldova au mai multe oportunități de a lucra în 

cele mai solicitate domenii de către societate. Dar ele sunt nevoite să lucreze în diverse 

domenii, prioritar realizând acele direcții de activitate, care sunt finanțate din fonduri externe, 

și nu întotdeauna răspund nevoilor stringente ale societăţii moldovenești. Există o discrepanță 

între identificarea de către populaţie a problemelor prioritare ale societăţii şi practica reală de 

lucru a organizaţiilor neguvernamentale. [ibidem] 

Conform studiului realizat în anii 2012 – 2014 cu privire la activitatea ONG-urilor în 

Republica Moldova, se menționează faptul că societatea moldovenească acordă credit de 

credibilitate organizațiilor neguvernamentale privind punerea în aplicare a politicii sociale. În 

societate se menține interesul faţă de activitatea organizaţiilor neguvernamentale, fiind mai 

superior decât nivelul de informare despre activitatea acestora. Populaţia, în general, este 

satisfăcută de serviciile organizațiilor neguvernamentale.[ibidem]  

Organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova, în rol de participant la 

realizarea politicii sociale, au parcurs o cale de constituire destul de complicată, dar nu au 

ajuns la maturitate funcțională. În pofida faptului că, din punct de vedere cantitativ, sectorul 

ONG-uri din Moldova este destul de extins și cadrul legal este bine dezvoltat, există încă o 

mulțime de probleme: punerea în aplicare a anumitor regulamente adoptate; distribuirea 

inegală a organizațiilor neguvernamentale în regiuni (ca manifestare a principiilor 

centrismului și urbanizării); activismul slab al organizațiilor neguvernamentale locale și rurale 

în căutarea de mijloace de finanțare a propriilor activități din surse interne și externe etc. În 

prezent, organizațiile neguvernamentale din Moldova se confruntă cu provocări în vederea 

îmbunătățirii structurii acestora și selectării sferelor și scopurilor relevante, luate drept 

condiții ale asigurării eficienţei lor. [3, p. 24] 

O analiză comparativă a sarcinilor primare ale organizațiilor neguvernamentale și 

problemelor societăţii moldoveneşti arată că organizaţiile obşteşti încă nu sunt incluse în mod 

activ în politicile sociale în Moldova. Şomajul, extinderea sărăciei, migrația forței de muncă, 

potrivit rezultatelor studiului nostru, constituie cele mai presante probleme ale societății, însă, 

în această direcţie lucrează doar 10,9% dintre organizațiile neguvernamentale. Ca şi înainte, 

populația nu are încredere în faptul că ONG-urile se vor mobiliza la soluţionarea urgentă a 

problemelor stringente ale societății, pentru că în singurătate ele nu pot face față. [ibidem] 

Pentru „al treilea sector” important este să exploreze în mod activ cele mai bune 

practici ale țărilor din Europa de Vest în domeniul antreprenorialului social, cooperarea 

intersectorială, participarea ONG-urilor în elaborarea actelor legislative, prestarea serviciilor 

și în alte domenii de activitate ale ONG-urilor, [3, p. 26] și nu în ultimul rând – parteneriatul 

puternic între ONG-uri și entitățile publice.   
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Abstract 

Currently, favorable preconditions for economic development are being created in the Republic of 

Moldova. However, there are factors hindering the increase in business activity of enterprises. One of them is 

lack of funds and lack of proper equipment. In this regard, a properly formed depreciation policy in the field of 

fixed assets will allow an organization to skillfully regulate its current financial condition and increase its 

investment activity. The importance and significance of the issue under consideration is due to the need to solve 

theoretical and methodological problems associated with the formation of a more effective depreciation policy. 

Modern practice shows that the depreciation policy of an enterprise is characterized by the presence of 

liberalization tendencies. So, in accordance with the legislation, enterprises are allowed to independently 

determine the useful life of the main; choose a method for calculating depreciation for homogeneous objects of 

depreciable property; apply special accelerated or reduced depreciation rates in cases provided for by law, and 

there is also the possibility of suspending depreciation, for example, during the reconstruction and 

modernization of fixed assets. Depreciation is a multifaceted complex concept that affects many aspects of the 

activities of business structures. In most developed countries, depreciation policy is one of the most important 

tools for stimulating investment in the renewal of fixed assets, in high-tech technologies, in research and 

development work, in connection with which it becomes especially relevant to consider in more detail the ways 

of implementing the company's depreciation policy.  

The methodological basis of the study was the works of famous scientists from the beginning of the XIII 

century to the present. Changing the conditions of capital reproduction in modern conditions requires adjusting 

the depreciation policy in close connection with the modernization of the entire system of production regulators. 

Thus, this article examines the historical aspects of the development of depreciation. A retrospective of the 

concept and methods of depreciation is presented, various points of view on the methods of depreciation are 

considered, the essence of the depreciation policy is considered, its influence on the results of the enterprise is 

determined. In this regard, the study of the economic essence of the concept of depreciation, a historical review 

of the emergence and development of this concept, consideration of various points of view of researchers on the 

issue of depreciation deductions and the formation of an amortization mechanism adequate to market conditions, 

becomes very relevant. 

Key words: assessment tools, concept, depreciation, essence, methods of accrual, policy 

JEL: G34, M41  

 

1. Introduction 

Currently, one of the priority tasks of economic development in the Republic of 

Moldova is to ensure sustainable economic growth, which requires a high rate of renewal of 

fixed capital. The solution of this strategic task is associated with significant investment. In 

this regard, enterprises need an effective development strategy, including a depreciation 

policy, capable of mobilizing the internal financial resources of the enterprise and intensifying 
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its investment activities. Thus, the lack of funds and the lack of proper equipment hinder the 

increase in business activity of enterprises. 

Therefore, one of the main measures by which a firm can prepare for a possible 

shortage of funds is to develop a depreciation policy. In order for it to be effective, the 

compiler needs not only to familiarize him with modern concepts of depreciation, critical 

analysis, but also to study the entire accumulated experience of mankind on this issue, which 

is very significant.In the context of the ongoing financial crisis, changing the elements of the 

depreciation system, including the rules for writing off depreciated fixed assets and their 

residual value, is one of the priorities of the financial policy of foreign countries. 

Since depreciation is a multifaceted complex concept that affects many aspects of the 

activities of business structures, the article discusses the development of the concept of 

depreciation, studies the historical aspects of development and presents a retrospective of the 

concept and methods of calculating depreciation since the 13th century. Moreover, the 

analysis of theoretical approaches to improving the efficiency of the accounting policy of 

enterprises existing in foreign literature will allow generalizing and systematizing the factors 

that directly affect the choice of accounting methods and depreciation of fixed assets. 

Proceeding from the goal, the following tasks have been set and solved in the work: 

consideration of modern concepts of depreciation presented in foreign literature; analysis of 

existing major depreciation systems; research of the main elements of the enterprises' 

depreciation policy. The research results will improve management accounting at enterprises 

and increase the efficiency of the developed depreciation policy of the enterprise. 

 

2. A retrospective view of depreciation as an economic category 

Depreciation is primarily the process of allocating costs associated with the acquisition 

of depreciable items for reporting periods. 

Depreciation is one of the most important categories, the calculation tools of which 

can have a significant impact on the balance sheet and income statement. In this regard, much 

attention is paid to the study of methods for calculating depreciation in modern economic 

literature. Scientists-economists, considering the problem of reflecting the value of assets in 

the balance sheet under the influence of their depreciation, in different historical periods 

proposed different approaches to methods of calculating depreciation and criteria for 

evaluating depreciable objects. 

The history of the theory of depreciation goes back centuries. According to M. 

Chatfield [Chatfield, 1977: 39], the very first definition of depreciation and an example 

associated with it belong to the ancient Roman theorist of the second half of the 1st century 

BC eVitruvius, who defined depreciation as "the price of the past year."  

He noted that the assessment of public walls should not be carried out in terms of 

construction costs, but by finding the prices of their construction contracts according to the 

records, they discount 1/80 of each of the past years ", considering that these walls cannot last 

more than 80 years." [Vitruvius, 2018: 62]. Thus, already in those days, the idea of an even 

distribution of value over the years was known. 

However, the first experience of reflecting depreciation on accounts appeared in the 

book of the Tuscan merchant Giovanni Farolfi from Salon for 1299-1300, where the 

algorithm for the distribution of the property value was revealed by the double entry method. 
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So, in his book there was a summary page for all accounts, which summarized the inventory 

included in the account, as well as a decrease in the cost of inventory (depreciation). 

[Castellani, 1952].Melis [Melis, 1972]., Lee G.A. [Lee, 1977], Roover P. [Roover, 1956] and 

F. Smith [Smith, 2008] also wrote about J. Farolfi's book. However, they did not mention 

inventory counting in their works.  

Depreciation as an accounting technique has been known since the XIV-XV centuries. 

The existence of depreciation in the Middle Ages is evidenced by the records of the Barcelona 

branch of the enterprise of the merchant Francesco Datini (1335-1410). In the profit and loss 

account of this department, depreciation is included in the trading expenses as "Depreciation 

of office equipment", indicating that the cost of this equipment of 16 francs 17 shillings has 

been written off as selling costs. The actual cost of household equipment was determined by 

means of an appropriate examination. The resulting markdown amount was transferred from 

the household inventory account to the goods profit account.  

Moreover, the first to describe the balance sheet and profit and loss account for the 

period from 11.07.1397 to 31.01.1399 of the company Francesco Datini was the Barcelona 

accountant Raymond de Ruver. He also balanced the financial result account and built a trial 

analytical balance on the balances of the closed accounts, which will testify to the earliest 

(1399) experience in applying the straight-line depreciation method. However, the first 

experiments with depreciation indicate the absence of an algorithm for distributing the cost of 

an asset by periods, and the amount was determined by the difference between the historical 

cost and the data of property valuation at the date of closing the enterprise. [Roover, 

1956:117]. 

In the Middle Ages, one of the earliest examples of depreciation in the formation of an 

interim financial result without taking profits before the closure of an enterprise was the 

constant sum method. Moreover, the amount of depreciation charges was approximately 10-

11% per annum. These deductions were strictly distributed over the years, and the useful life 

of inventory items due to the application of legal liquidations could significantly exceed the 

period of enterprises' activity. The procedure for calculating depreciation was typical for a 

static balance sheet, and before the emergence of a dynamic balance sheet, depreciation 

played the role of a reliable calculation of the value of property and the financial result.  

With regard to the history of depreciation processes, early cases of depreciation 

accrual by the method of revaluation of long-term assets and the write-off of the value of the 

loss of value to losses were established, and the application of the method of allocating the 

value of property at pre-agreed rates was found, i.e. the linear method of writing off the value. 

Thus, in the Middle Ages, depreciation was calculated by writing off equipment that 

was out of service; periodic inventory and revaluation of assets at the closing of the company 

and writing off to expenses the difference in the values of the current and previous estimates. 

It should be especially noted that the current revaluation of property in the Middle Ages was 

not made. 

Since 1588, as a result of J. Mellis's research, the concept of "residual value" is firmly 

included in the accounting. The scientist was the first to formulate the concept of depreciation 

of fixed assets in which the cost of the purchased inventory decreases, and in the accounting it 

is reflected at its residual value.  
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Thus, he proposed a methodology for accounting for the wear and tear of inventory 

(equipment), the meaning of which consisted in periodic inventory and calculating the 

difference between the current and previous estimates. J. Mellis's methodology was based on 

the ideology of determining the sufficiency of property to cover debt obligations. However, in 

the work of J. Mellis, it was not established about any even distribution of the value of 

property over periods. [Gurskaya et al., 2013; Littleton, 1966] 

The theoretical substantiation of depreciation as a decrease in value with adjacent 

revaluations was formulated in 1757 by J. Meir. According to his methodology, the Inventory 

account was interpreted as a productive one, where the incoming balance showed the property 

assessment at the beginning of the reporting period, then, throughout the entire period, the 

received property and repairs were reflected in the debit, and the fixed assets assessment at 

the end of the period was reflected in the loan. At the end of the reporting period, an inventory 

was carried out, in which the property was valued at current prices, and the final balance was 

entered into the General Ledger. A similar practice of assessing depreciation as taking into 

account the decrease in the total or current value compared to the previous one at the date of 

the balance sheet was existed in Germany and in the 19th century.[Littleton, 1966: 232]. 

The view of depreciation as a systemic write-off of the original cost originated at the 

end of the 18th century, and regular depreciation interest charges became established in the 

last years of the 18th century. The earliest example of the use of straight-line depreciation is 

the organization of accounting at the Carron Ironweek plant (1769), based on depreciation 

rates of 8% for all types of fixed assets, as well as the Boulton& Watt factories (1790), with 5 

% depreciation rate for buildings and 8% for steam engines. However, the idea of creating 

reserves in order to acquire new fixed assets to replace the worn-out ones at that time was 

absent. Among the first authors who were of the opinion about the need to create reserves in 

order to acquire new fixed assets was W. Inglish, who in 1861 justified the need to deduct 5 

and 10% from the original cost to cover the wear and tear of buildings and machinery. By the 

end of the XVIII century the method of establishing the real value of property through 

revaluation in the construction of the inventory list becomes the main, even the only one, and 

in the 19th century there was full recognition of the calculation of depreciation by the 

inventory method. [Inglish, 1861]. Since researchers have not found the only correct and 

optimal types of depreciation policy and practice, the topic of depreciation is one of the most 

controversial. For example, in 1938, American professor Henry Rand Hatfield, in his article 

"What They Say about Depreciation?" Gave thirty-six different approaches or procedures 

related to the depreciation of fixed assets.[Davidson]. 

In the 19th century, there was a change in the approach to the interpretation of 

depreciation, which was due to a change in economic conditions. The transformation of 

accounting methods, in particular, was influenced by railway construction, which required, in 

the initial period, huge collective capitals, and the costs associated with construction were 

reflected at the moment when they arose. By 1841, the need to create a so-called renovation 

fund became apparent as a way to reduce dividend payments. It was assumed that when the 

rolling stock, track, buildings, structures, etc. were worn out, the railway administration 

would have funds to restore the liquidated funds.  
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For example, The English Railway Magazine had an article emphasizing the need to 

carefully and periodically establish “accurate and comparable depreciation rates” so that net 

income is distributed in good faith to shareholders. [Littleton, 1966:227].  

At the same time, the practice of depreciation was varied, however, despite different 

approaches to the definition of depreciation; the cost approach to depreciation was widely 

adopted. For example, the Liverpool and Manchester Railways followed the practice of 

attributing the cost of purchasing new locomotives to operating expenses, and the Grand 

Junction Railways used the annual appraisal method, while the London and Birmingham 

Railways formed a depreciation fund (replacement fund) by allocating for repairs in addition 

to customary deductions and annual interest. However, each of these methods met the needs 

of a particular case and was aimed at reducing the net profit distribution to prevent the 

payment of unreasonable dividends. 

Depreciation issues were also mentioned in many other railways reports. For example, 

Professor Perry Mason, during his study of depreciation, found a variety of depreciation 

practices; for example, reports from Baltimore and Ohio (1833) calculated the approximate 

amount of annual allocations required to ensure the replacement of worn out equipment with 

new ones, by calculating the annuity for 12 years. The analysis of the operating costs of the 

Reading Railroad (1839) showed the inclusion of depreciation and repair of locomotives, 

which together amounted to 25%. In another case, Columbia and Philadelphia Railways, this 

clause, in addition to the annuity, was included in the "depreciation" cost estimate and 

provided for a percentage of the original cost for certain baggage wagons and replacement of 

the base every 5 years.[Littleton, 1966:229]. 

However, the American author of this period, Dionysius Lardner, writes in his book 

Economics of Railways that he is opposed to an "annual assessment." A zealous opponent of 

annual equipment appraisals, the author views rolling stock ("movable capital") as "constant 

reproduction" or "constant renewal." Lardner also describes a way of calculating the annuity, 

noting that it is necessary to find a reserve that must be reinvested so that the replacement is 

carried out at the expense of the annuity accumulated annually.[Lardner,1850]. 

In the last quarter of the XIX century more attention was paid to depreciation. The 

debate on renewal on the railroad continued, but soon the problem was already associated 

with depreciation problems in industry, and was further developed in 1884 in Ewing 

Matheson's book The Depreciation of Factories, in which the author describes various 

depreciation methods in factories. According to the scientist, the most effective method of 

recording changes in value is to revalue the entire property at regular intervals, but this is 

extremely problematic. Another method is to establish a certain rate that can be written off 

annually "without significant losses" and then checked against the results of estimates over 

longer intervals of time. Sometimes a method can be used that includes a fixed profit share to 

recover depreciation.  

Of these methods, the most appropriate is the way of using a percentage of the cost of 

capital without deducting maintenance costs from the income received. Matheson found that 

the value of an enterprise's assets, in addition to physical condition, may depend on various 

circumstances. Moreover, in the early years, fairly high deductions should be made, because 

new machines can produce more products. Thus, Matheson may have been the first to propose 
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the use of accelerated or functional methods of allocating the value of long-term assets in 

accounting for depreciation.[Matheson, 1884.] 

Later, the authors viewed depreciation with even less understanding, although they 

wrote a lot about cost accounting. For example, J. S. Lewis argues that a smart way to solve 

the wear problem is to overhaul the factory, additionally set aside some of the income, which 

after a certain number of years can be used to purchase completely new equipment.[Lewis, 

1896].Garcke and Fells go further in Factory Accounts and argue that in practice the 

depreciation amount is constantly changing depending on the state of affairs of the company 

in all but a few enterprises, and that very rarely is an attempt to isolate the depreciation of 

departments or operations.[Garcke& Fells,1893]. 

The views of scientists from the national schools of accounting have a significant 

impact on the theory of depreciation. Within the framework of the Italian school, V. 

Armuzzi's position on the issue of depreciation is of interest. They have three 

options:progressive repayment, as the item wears out faster at the end of its service life than at 

the beginning;linear repayment, used in cases where the same profit takes place from year to 

year, while the scientist noted that the property does not wear out evenly, the profit cannot be 

the same from year to year, and after the last year of service, the value of the item turns out to 

be zero, which is absurd , since the item can still remain in use, a certain value always remains 

after liquidation;accelerated repayment, when in the first years more is deducted than in 

subsequent years (the method involved the use of the residual value of items)[Armuzzi, 1940]. 

Within the framework of the French school, it is necessary to note the position of 

Jacques Gustave Courcelles-Senel (1813-1892) who distinguished the concepts of wide and 

narrow depreciation. Wide depreciation is a payment for funds, and a depreciation fund is an 

insurance fund that is inevitable in the face of the constant risk associated with operating in a 

market environment. The development of depreciation rates is based on the entrepreneur's 

judgment based on an assessment of risk, capital turnover rate and other factors, while narrow 

depreciation is considered only in relation to fixed assets for which the scientist proposed 

accounts: buildings (real estate), machinery (equipment), etc. the property.[Chambers, 1966]. 

Developing the ideas of Courcelles-Senel, L. Dubock recommended depreciation in 

two versions: the first annually in the same amount, and the second annually in the same 

percentage of the residual value. Scientists of the German school associated the accrual of 

depreciation with the depreciation of property, which makes it necessary to form a 

depreciation fund. Grossman identified four reasons for depreciation, namely:  

1) quantitative loss of value (depletion of natural resources);  

2) qualitative loss of value (decrease in value);  

3) expiration of the term of the rights related to patents, leases, etc .;  

4) return to the owner of concession enterprises.  

At the same time, a qualitative loss of value can be caused both by wear and tear due 

to participation in production, and by accidental damage to property, as well as the emergence 

of new inventions. Eugen Schmalenbach plays a special role in the methodological support of 

accounting for depreciation. In his opinion, depreciation is a means of calculating and writing 

off costs, not property valuation. In his work "Depreciation", he wrote: "Through 

depreciation, previously incurred costs are expensed by period." The scientist pointed out the 

life cycle of fixed assets, while he considered the normal cycle when, at the time of writing 
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off the object, the amount of accumulated depreciation made it possible to purchase the same 

object, that is, depreciation is considered not as a process of assessing value, but as a process 

of distributing the previously estimated value.[Schmalenbach,1908: 86. ] 

The question of the role and purpose of depreciation has always been the focus of 

economists' attention. So, Leon Batardon in 1919 proposed two options for covering 

depreciation costs: the first is the first, the amount of depreciation associated with the sphere 

of production should be included in the cost price and the second - the amount of depreciation 

associated with the sphere of circulation should be written off to the profit and loss 

account.[Batardón, 1958] 

Within the framework of the views of scientists of the Anglo-American school, it is 

necessary to highlight the views of D. S. Lewis D. S. Lewis, according to which it is 

impossible to single out a general rule for determining the amount of annual deductions for 

the repayment of factory property. Depreciation should be accrued from profit in an amount 

only approximately equal to the amount of depreciation.  

Within the framework of the Anglo-American school (early 19th - first third of the 

20th centuries), the study of the essence of depreciation was carried out in two 

schools:institutionalist - depreciation should be formed not due to revaluation, but due to 

norms and these norms should be sufficient for the reproduction of assets; personalistic - 

depreciation should be formed not at the expense of its rate, but at the expense of revaluation; 

depreciation is calculated based on the replacement cost. 

When considering the views of scientists of the French school of the XX century, it is 

necessary to dwell on the views of J. B. Dumarchet - the author of the positive theory. He 

considered depreciation from two positions: from the standpoint of theory: the definition of 

the essence of the reserve (depreciation) and the regulative (depreciation: production and 

moral) and from the standpoint of practice: the depreciation account - regulator. Moreover, 

the scientist proposed three ways of calculating depreciation:  

1) according to the standardized number of years of property exploitation;  

2) according to the likely, from the point of view of the administration, the number of 

years of operation of the property;  

3) according to expert scoring of the terms of possible operation.[Dumarchet, 1914]. 

The French economist Richard J. noted that depreciation was originally understood as 

any partial loss of property value as a result of the fact that the cost of its fictitious liquidation 

with the current inventory is less than the value obtained in the process of the previous 

inventory. [Jacquies, 1996: 81]Thus, depreciation was recognized a long time ago. The 

methods described represent the best practice of the time, which was much better than the 

general practice. Thus, the best accounting practices reflected the simplest concepts of 

depreciation, and a search for early mentions of depreciation shows that there were two 

approaches to this problem. The first was to regard depreciating property as the unsold 

commodity of the ordinary owner; the second approach linked depreciation to the 

maintenance of long-term corporate assets. The second point of view was clearly reflected in 

the discussions of the 19th century related to railways and in the reports of the railway 

companies of the time.  [Littleton, 1966:227].  
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3. Depreciation policy in economically developed countries 

Economic success in economically developed countries directly depends on the 

competitiveness and growth of enterprises. To achieve this goal, enterprises need access to 

external and internal financing of the process of renewing fixed assets, and therefore the main 

task is to encourage investment activity by improving depreciation policy. Moreover, the 

depreciation policy is determined from the economic strategy, the composition of fixed assets, 

methods for assessing the cost of depreciating objects, the level of inflation and others. 

Depreciation policy in the modern economy of Western countries is the most 

important means of stimulating investment, as evidenced by the share of depreciation in the 

total amount of capital investments. Thus, the share of depreciation in the structure of 

investments in fixed assets of agricultural enterprises increased in the USA from 36.3 to 

60.6%, in Germany - from 44.5 to 73.2%, in France - from 64.2 to 73.3%.  

In Moldova, depreciation provides about 20% of investment financing. This is a rather 

low level compared to the economies of developed countries, where over the past 50 years; 

depreciation policy has become one of the main factors in stimulating economic growth. The 

ability to optimize depreciation amounts allows an organization to purposefully influence the 

financial results of production and economic sustainability. In this regard, it is necessary to 

pay attention to the need to build an optimal depreciation policy aimed primarily at updating 

the organization's fixed assets.  

It is not without reason that when considering any investment project, one of the most 

pressing issues when deciding on the implementation of an investment project is the 

consideration of the issue of covering the outflow of funds from the investment project by 

depreciation deductions, which forces us to pursue a more active depreciation policy aimed at 

stimulating investments in the renewal of fixed assets. To do this, it is necessary to use 

various methods of depreciation and the experience of foreign countries. 

Depreciation policy is a decision-making regarding the choice of methods for 

calculating depreciation charges for groups of fixed assets, aimed at achieving an adequate 

financial result and minimizing tax payments to the budget. Despite the fact that the 

depreciation policy is part of the accounting policy of the enterprise, its main purpose is to 

manage the size of the depreciation fund, i.e. cash accumulated at the expense of depreciation 

and intended for the restoration of worn-out fixed assets and the acquisition of new ones. The 

current depreciation policy affects not only the level of physical and moral depreciation of 

fixed assets, the technical level and efficiency of production, but also the value of the cost of 

production, tax payments, and, consequently, the financial results of the enterprise. 

In the modern doctrine, there are different views on the content of depreciation, which 

are manifested in the main concepts that have developed in foreign literature, namely: 

1. economic - depreciation refers to the annual loss of asset value over time due to 

their physical depreciation, therefore, depreciation refers to the expected economic life of an 

asset; 

2. financial - in the process of depreciation, investments in tangible and intangible 

assets are gradually restored, as a result of the contribution of these assets to the receipt of 

added value, while the financial concept considers depreciation deductions as investment 

resources, then the tax one takes into account their increase for use in the investment process; 
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3. accounting - the main goal - full reflection on the accounts of the process of accrual 

and accounting of depreciation, given that depreciation is a systematically distributed 

depreciable cost of an asset during its useful life. [Danciu&Deac, 2011] 

Thus, depreciation is the process of systematically assigning an amount of a 

depreciable asset over its useful life in order to generate investment resources and / or to 

offset irreversible impairment losses from use of the asset. The transformation of views on the 

essence of depreciation observed in recent decades, characterized by the transition from the 

"costly" procedure for determining depreciation to the process of forming a real monetary 

fund, contributes to the interpretation of depreciation as the company's own financial 

resources.   

Methods of its calculation play a significant role in the depreciation system, since 

they influence the volume of the depreciation fund intended for the reproduction of fixed 

assets; on the amount of deductions included in the cost of production and on the formation 

of the financial strategy of the organization. So, to assess depreciation, a number of criteria 

are taken into account, such as the lifespan of an asset, the volume of production activity, the 

interest rate, etc., according to which several methods of depreciation are distinguished. IAS 

16 Property, plant an de quipment defines depreciation as a systematic decrease in the 

amortized cost of an asset over its useful life. Whichever method is chosen, it should result 

in a systematic and rational allocation of amortized cost over the expected economic life of 

the asset. 

The most famous are the linear method, the diminishing balance method and the 

method of writing off the cost in proportion to the volume of production (work). In this case, 

amortized cost is understood as “the cost of an asset or another amount reflected in the 

financial statements instead of the cost, less residual value”. In turn, residual value is defined 

as “the net amount that an entity expects to receive for an asset at the end of its useful life 

less expected costs of disposal”. The method used is selected based on the expected 

consumption patterns of the future economic benefits embodied in the asset and is applied 

consistently from period to period, unless there is a change in the expected consumption 

patterns of those future economic benefits.[15] 

The standard does not provide any guidance on the choice of depreciation 

mechanisms. The choice of an economically viable method is within the competence of the 

company. Throughout the useful life of an asset, the depreciation methodology is subject to 

change and revision for the current and future periods. In the foreign literature, there are two 

main categories of depreciation methods, namely: methods based on the time of use of fixed 

assets and methods based on their actual physical wear and tear. 

Thus, time-based depreciation methods include the straight-line method and 

accelerated depreciation methods (in the Anglo-Saxon literature), moreover, the descending 

balance method, the cumulative method, and others are considered time-based methods. 

[Langot, 2002]. Under the straight-line method, depreciation is charged over time, rather than 

the result of using the asset. The method is widely used in the practice of European enterprises 

because of its simplicity. With this method, the amount of accrued depreciation for the month 

is calculated as the product of its original (or replacement) cost and the depreciation rate 

determined for this property. Degressive methods of depreciation, often referred to in foreign 

literature as "accelerated methods based on the passage of time", require the inclusion of 
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higher depreciation in expenses during the initial period of the asset's use, compared with 

further depreciation.  

The business case for these methods is that assets have a large margin of safety 

(service capacity) in the early years of life, and maintenance costs will increase as the asset is 

used. However, according to international standards, the depreciation method based on the 

actual physical depreciation of an item of property, plant and equipment as a result of use, 

suggests that depreciation does not need to be based on the life of the asset.  

Annual depreciation can be calculated depending on the number of units produced 

with this asset during one year, that is, some physical indicators typical for the analyzed asset 

can be used. This method is especially used for those assets that depreciate faster than normal 

use after a certain period of time.Since IAS 16 “Property, plant an de quipment” does not 

distinguish other methods of depreciation by enterprises, such as, for example, depending on 

their residence and relation to a particular depreciation system, enterprises can use other 

methods of depreciation.  

For example, EU enterprises use depreciation methods such as: the method of 

recording at the time of asset withdrawal includes the cost of the asset being expensed when it 

is decommissioned; when using the recording method at the time of replacement, fixed assets 

are accounted for not at their original cost, but at the date of replacement of assets; 

homogeneous group depreciation method: calculated as the sum of similar (homogeneous) 

assets compared to a group that combines dissimilar assets. The starting point for depreciation 

is the residual value of individual assets, parts of a group of assets.[Samara, 2012]. 

In the British system, any asset with a finite life must be accounted for for 

amortization purposes. Fixed assets are assets that are constantly used by an enterprise for an 

extended period of time, and tangible fixed assets are fixed assets that have physical 

manifestation. Most UK businesses use straight-line depreciation.  

For most large enterprises, the use of depreciation methods based on the time of use of 

an item of property, plant and equipment using market value is rather the exception. Since, in 

accordance with the law, land and buildings are subject to periodic revaluation, British 

companies are obliged to buy them out on the basis of their carrying value, as a rule, they 

revalue land, and not buildings and technical installations. In addition, although in accounting 

practice an asset cannot be impaired by more than fair value, the UK does not carry out an 

annual inventory of this category of assets, which allows depreciation to be charged at a cost 

higher than fair value. 

In France, the predominantly straight-line depreciation method is used, but the residual 

value is not disclosed. Commercial amortization on individual accounts in France is included 

in the result of ordinary transactions, while additional depreciation amounts for tax purposes 

are included in extraordinary transactions. In a consolidation, usually only commercial 

depreciation is displayed. It is also allowed to use the accelerated write-off method. The 

depreciation policy of enterprises is fixed in the accounting policy adopted annually, and is 

implemented in two areas of accounting - accounting and tax - depreciable objects of fixed 

assets and intangible assets. 

All the rules governing accounting and financial reporting in Germany are contained 

in the so-called German Commercial Code (HGB: Handelsgesetzbuch). In Germany, unlike in 

France, the revaluation of fixed assets is not allowed. There are no specific uniform 
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depreciation methods in German law. In practice, the most commonly used linear method and 

the method of reducing the balance, as well as a combination of these methods. Asset 

lifetimes are generally set against specific industry tax tables[Crampton et al.]. 

The most widespread interpretation of the concept of depreciation is the transfer of the 

value (redemption) of an asset during its service to costs. It should be noted that this is the 

approach that is currently practiced in English-speaking countries, primarily in the United 

States. "Depreciation is the process of allocating the cost of acquired assets (usually original 

or replacement) to accounting periods during which a profit is expected from the use of these 

assets." R. Anthony R. Anthony and J. Rees J. Rees also note: "Depreciation is a procedure 

for periodically transferring the capitalized value of buildings and equipment to 

expenses."[Nichols &Street, 2007: 58]. 

The study of national differences in accounting practices related to the depreciation of 

fixed assets is due to different approaches to the valuation of fixed assets subject to 

depreciation and the ways in which value is allocated over the economic life of an 

asset.[Brabete&Dragan, 2007]. Purposefulness and mobility are characteristic features of all 

depreciation systems in the EU. The most commonly used depreciation method by European 

companies is the straight-line method (up to 87% of companies), which is used along with the 

depreciation premium. This award served as a replacement for the abolished investment 

incentive. [Dobis&Vighovà]. 

At present, enterprises are experiencing a decrease in the share of depreciation charges 

in the cost of production. The lack of correspondence between the replacement cost of fixed 

assets and their market potential can become an obstacle to the formation of an effective 

depreciation policy in the context of inflation. In this regard, integration institutions and 

national governments have developed a set of measures, the purpose of which is to stimulate 

accelerated depreciation and increase investment in the modernization of fixed 

assets.[DeLaet, 2009]. 

Thus, at present, in accordance with IFRS 16, the revaluation of fixed assets is 

possible in the case of a reliable assessment of the fair value of the item of fixed assets. At the 

same time, it is objectively difficult to determine the fair value of property, plant and 

equipment.  

It seems that the solution to this problem is possible through the development and 

adoption of a regulatory legal act establishing a list of criteria for determining active markets 

for the purpose of forming the fair value of an asset. Fundamental disagreements in defining 

the functions of depreciation deductions arise due to the fact that enterprise managers do not 

take into account the financial (investment) aspect of depreciation - depreciation deductions 

are rarely considered by management as investment resources. When developing accounting 

policies, the business environment of the enterprise is not always taken into account as a 

complex of external and internal factors and, therefore, the management misses the potential 

for accounting and depreciation of fixed assets, depending on the strategic goals of the 

enterprise.[Davidson] 

It should be noted that the number of research papers devoted to the peculiarities and 

problems of the formation of accounting policies is quite large. In foreign economic literature, 

various factors are highlighted that affect the accounting policy of the enterprise, and in this 

regard, they are subjected to analysis and control by its management and management, as well 
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as other interested parties. In particular, the factors and purposes of using a particular method 

of accounting and depreciation have been studied by various European researchers. 

So, M. Stanford Harris classifies the main economic factors that can affect the 

accounting policy of the company as follows: "competitive environment"; motivation due to 

the planned benefit from information disclosure; company size [Nichols & Street, 2007]. The 

size of the company and profitability, as decisive factors influencing the formation of 

accounting policy, were identified by Tan, Tower, Hancock and Taplin (2002) [Tan et al., 

2002: 279]. 

The model of the main factors for the choice of accounting and depreciation methods 

was proposed by the scientist I. Siedschlag, reflecting the relationship between various 

methods of depreciation of fixed assets, as well as the internal and external environment of 

the enterprise. So, internal factors include financial and human environmental factors, and 

external ones - economic and technological factors. In the group of financial factors, the most 

important are financial leverage and maximization of the company's value. Economic factors 

include current socio-economic conditions, company size, and enterprise and industry 

profitability. Technological factors influence the choice of accounting and depreciation of 

fixed assets aimed at increasing profits, while the influence of human and economic factors 

motivates the company's management to use a complex of depreciation methods, leading to a 

decrease in profits. Moreover, the factors have broadly ramified connections and can have a 

multidirectional impact on the adoption of management decisions in terms of the choice of 

goals and tools of the accounting policy of the enterprise. 

Thus, the choice of the company's management of the most effective way to renew 

fixed assets should depend on the factors of the enterprise's business environment and 

correspond to its long-term development strategy. In this case, the main elements of the 

enterprise's depreciation policy should be: a developed and approved methodology for the 

revaluation of fixed assets and the calculation of depreciation, aimed at accelerated renewal of 

fixed assets; monitoring and control system for the use of depreciation funds. The formation 

and implementation of a depreciation policy that meets these requirements will provide 

enterprises with guaranteed sources of investment and will become an important factor in 

growth and development 

 

4. Conclusion 

The economic success of states directly depends on the competitiveness and economic 

development of enterprises. To invest in innovation and growth, businesses need access to 

both external and internal funding. Funding gaps are exacerbating the financial hardships 

faced by businesses. Such problems, first of all, create obstacles for the growth and 

development of enterprises, in connection with which the assessment of the peculiarities of 

the formation of the depreciation policy is a priority task.  

The importance and significance of the issue under consideration is due to the need to 

solve theoretical and methodological problems associated with the formation of a more 

effective depreciation policy of the enterprise at the present stage of development. 

Considering that in the conditions of a modern economy, depreciation policy is the 

most important means of stimulating investment, it has become one of the main factors in 

stimulating economic growth. Thus, the current depreciation policy affects not only the level 
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of physical and moral depreciation of fixed assets, the technical level and production 

efficiency, but also the value of the cost of production, tax payments, and, consequently, the 

financial results of the enterprise. 

The topic of depreciation is in all respects one of the most controversial. Scientists-

economists, considering the problem of reflecting the value of assets in the balance sheet 

under the influence of their depreciation, in different historical periods have proposed 

different approaches to methods of calculating depreciation and criteria for evaluating 

depreciable objects. However, researchers have not found the only correct and optimal types 

of depreciation policy and practice. A wealth of experience in carrying out depreciation policy 

has been accumulated in economically developed countries such as the USA, France, Italy, 

Japan, where the most common methods of depreciation are: straight-line, declining balance 

of book value method, sum of years method. 

On a straight-line basis, the annual depreciation is equal to the quotient of the original 

cost divided by the selected equipment life. In the declining balance method, the annual 

depreciation is calculated in relation to the residual value. A new point in the depreciation 

policy is the need to take into account the influence of information on the cost of the 

described equipment. 

Thus, the current and newly introduced mechanisms and instruments of the 

depreciation policy endow enterprises with ample opportunities to adjust the amounts of 

accrued depreciation, taking into account the current conditions of production and operation 

of fixed assets. Renewal of fixed capital and modernization of production on the basis of a 

competent fixed capital management policy, which provides for the use of a flexible system of 

financial instruments and mechanisms, will allow updating the technological base and re-

creating the economic potential of domestic enterprises. 

Summarizing the above, it should be noted that the correct approach to the preparation 

and adoption of the depreciation policy can have an important impact on the formation of the 

results of the business entity. 
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Abstract 

The theory and practice of competition has traditionally been of interest to economics for many 

centuries. The problem of competition appears as one of the global issues of economic theory. Banking 

competition is a dynamic process of competition between commercial banks and other credit institutions, within 

which they seek to secure a strong position in the banking services market. This is one of the types of market 

competition, which is formed as credit institutions carry out monetary, investment, settlement and payment and 

other activities related to the creation and sale of their products and services on the banking market. The 

competitiveness of a commercial bank is identical to its competitive potential as a set of competitive advantages, 

the use of which automatically means achieving superiority. At the same time, the competitive position of a bank 

is determined not only by the quantity and quality of its competitive advantages, but also, first of all, by the scale 

of the segments of the financial market, covered by interbank competition. The problem of a reliable assessment 

of banking competition in the banking market is of particular relevance in connection with changes in the 

institutional structure of the banking sector. In the scientific literature there is still no unambiguous 

interpretation of the concept of "competitiveness", the methods and tools for its assessment differ. For the 

Republic of Moldova, the fiercest competition in the banking business is an objective reality, which is constantly 

increasing as the network of credit institutions and other various financial institutions develops. 

Despite numerous studies devoted to the problem of competitiveness in economic activity, some issues 

related to the specifics of banking activities have not yet been sufficiently studied. In this regard, the article 

investigates the theoretical foundations of the development of competition, summarizes various approaches to 

the definition of banking competition and identifies their inherent advantages and disadvantages, analyzes 

methods for assessing banking competition, investigates approaches to assessing the competitiveness of banks, 

examines various methods for assessing the state of competition, studies the features of competition in banking 

sector. 

Key words: assessment methods, banks; banking competition, competitiveness,  

JEL G21; G24 

 

1. Introduction 

At present, the problem of competition, primarily in a market economy, acts as one of 

the global issues of economic theory. Competition is an economic competition between 

business entities for the opportunity to maximize profits and strengthen their position in the 

market.  

In this regard, the issues of competition, including banking, are of paramount 

importance, since its development plays an important role in the development of the country's 

economy and the banking system. The concept of "competitiveness" and increased 

competition between banks has become along with the concept of "efficiency", and the 
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problem of achieving competitive advantages is one of the main in business, managerial, 

economic and political life.  

The competitiveness and financial strength of a bank are the main factors that 

determine its strategic position in the modern business environment. At the same time, this 

role depends on the effective use of both the capabilities of the banking market as a whole and 

its individual structural elements. For the Republic of Moldova, the fiercest competition in the 

banking business is already an objective reality, which is constantly growing with the 

development of the network of credit institutions and other various institutions. Banking 

competition is a dynamic process of competition between banks and other credit institutions, 

in which they seek to secure a strong position in the banking services market.Since 

competition in general, including banking, is influenced by globalization, the introduction of 

developed information and communication technologies, the problems of identifying and 

studying the theoretical foundations of the development of competition, the essence and 

features of banking competition, as well as approaches to assessing the competitiveness of 

banks, become relevant. 

Proceeding from the goal, the following tasks were set and solved in the work: 

consideration of modern concepts devoted to the problems of competitiveness, research of the 

nature, essence and features of banking competition, analysis of methods for assessing 

banking competition, study of the features of competition in the banking sector. The research 

results will allow developing and implementing the competitive strategy of the bank. 

 

2. Analysis of theoretical approaches to the definition of banking competition 

and competitiveness 

The concept of a bank as an institution is essentially formed during the period of the 

emergence of banking. As specialized credit and settlement institutions, banks have emerged 

since the 15th century, as a result of the Banca di San Giorgio created in Genoa in 1407. At 

the turn of the 19th and 20th centuries, the era of competition began for banks. This process 

became especially acute in the 60s, when competition for private clients began, and banks 

began to compete in who would offer the most favorable terms.The theory and practice of 

competition has traditionally interested economic science for many centuries, and the 

problems of its regulation were developed by representatives of various directions of 

economic thought. 

For the first time, the theory of competition was considered by A. Smith, who 

formulated the concept of "competition" as rivalry that increases prices when supply is 

reduced and decreases when there is an excess of supply and identified the conditions of 

competition. In addition, having analyzed the activities of the English and Scottish banks, the 

scientist noted that free competition equally forces all bankers to be more considerate in their 

transactions with their clients, so that their rivals do not distract these latter to themselves. 

Thus, A. Smith, defining competition only as competition in the market, was based on the 

behavioral approach[Smith, 1992: 278]. 

The ideas of the behavioral approach of competition were developed by 

representatives of the neoclassical school: A. Marshall, G. Moore, W. Jevons, P. 

Heyne.[Marshall, 1920: 54; Moore, 2014; Jevons, 2018;Heyne et al., 2006: 345]They saw 

competition as a struggle for a limited amount of economic resources and especially for the 
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consumer's money with which they can be purchased. So, in the work of A. Marshall, the 

central place was occupied by the analysis of factors influencing the formation of prices, such 

as demand, supply and production costs. He defined the pricing mechanism as the ratio of 

supply and demand, establishing the influence of market competition on prices. Moreover, the 

scientist believed that the condition for effective competition is freedom of private property 

and entrepreneurship.[Marshall, 1920] 

The transformational processes taking place in the economy led to the formation of a 

structural approach (E. Chamberlin, J. Robinson, A. Cournot, K. Menard, W. Eucken, and 

others) based on the theory of market morphology.[Chamberlin, 1933:663; Robinson, 1934: 

673; Cournot, 1838; Menard, 1999;Eucken, 2004] Thus, the publication in 1933 of the books 

by E. Chamberlin and J. Robinson laid the foundation for the development of the theory of 

competition as a systemic phenomenon, and also laid and developed the foundations of the 

theory of such types of markets as: perfect competition, monopolistic competition, oligopoly 

and monopoly.  

In his writings, E. Chamberlin focused on product monopoly, arguing that the 

combination of competition and monopoly was typical of the market in those years, and 

emphasized non-price competition, although he did not reject price competition. At the same 

time, J. Robinson emphasized monopoly, or enterprise oligopoly, arguing that there is 

practically no pure monopoly on the market.[Chamberlin, 1933; Robinson, 1934] 

The birth of a new direction in Western economic thought is associated with the name 

of D.M. Keynes, who, while investigating the problems of microanalysis, argued that the 

mechanism of the market and free enterprise cannot ensure rapid growth of national income, 

and ensuring effective economic development is possible only with the help of the state 

through monetary and budgetary policy. The scientist, considering the problem of banking 

regulation, noted that even with the most skillful monetary control, one can find himself in a 

very difficult position if he does not have the necessary funds.[Keynes, 1936] 

Competition, as an element of the market mechanism aimed at eliminating deviations 

from the normal development of the economy, is considered from the standpoint of a 

functional approach. Scientist J. Schumpeter defined competition as the rivalry between the 

old and the new. The market is skeptical about innovations, but if they come true, the 

mechanism of competition drives out the enterprises using outdated technologies from the 

market. In this regard, he argued that, in terms of economic growth, competition is the rivalry 

of the old with the new. Moreover, the main function of the "entrepreneur", according to J. 

Schumpeter, is the implementation of innovations and their introduction into 

production.[Schumpeter, 1994] 

In turn, the neoclassical school (L. Mises, F. Hayek), argued that spontaneous market 

regulation of the economy is more effective for society than government influence on the 

economy.  

According to L. Mises's concept, the domination of public ownership of the means of 

production and planned economic regulation exclude the possibility of maintaining market 

relations, and rational regulation of the economy from the center is impossible, since where 

there is no free market, there is no price mechanism, without which there is no economic 

calculation.[Mises, 1994].In turn, F. Hayek argued that the only possible basis for freedom 

and the preservation of civilization is private property and setting prices based on supply and 
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demand. He considered competition as the rivalry of parallel market actors interested in 

achieving similar goals and justified the need to create an appropriate legal system to protect 

and develop competition, prevent monopolization and preserve competition in public 

life.[Hayek, 1999] 

M. Porter interprets the concept of competitiveness as a property of a product or 

service of a subject of market relations to appear in the market on a par with similar goods, 

services or competing subjects of market relations present there. It is a dynamic characteristic, 

since it is not constant over time, due to the constantly changing competitive environment; it 

has a multi-level character, each of which uses its own set of characteristics to determine the 

competitiveness of subjects.[Porter, 1998]Since, due to the specifics of the organization of 

activities, competition in the banking market has significant differences from a similar 

phenomenon in the market between commodity producers, which confirm the need for its 

independent study. 

The theory and practice of banking competition is most fully presented in the works of 

Skinner C. The author made an attempt to form a theory of banking competition. He focuses 

on such issues as the concept and scope of banking competition, its driving forces, forms of 

competition, patterns of development of banking competition and reveals the specifics of 

competition in the banking sector. Emphasizing the existence of market self-regulation and 

state regulation, he reveals the content of these processes, specifies their forms. The author 

emphasizes that market self-regulation can be both spontaneous and conscious, thereby 

substantiating the need for state regulation of banking competition, characterizes direct and 

indirect methods of regulating competition, and formulates his opinion on the boundaries of 

state regulation.[Skinner, 2007] 

Researcher Weill L. proposes to understand banking competition as "the process of 

rivalry between banks, each of which strives to conquer its own niche and constantly maintain 

it as long as possible, and when the banking market changes, to improve it in different ways 

and techniques." Other researchers understand banking competition as a dynamic process of 

rivalry between the subjects of the banking market for securing a strong position in this 

market. Other scholars understand banking competition as a dynamic process of rivalry 

between the subjects of the banking market for securing a strong position in this 

market.[Weill, 2013] 

A large number of scientists agree with the opinion of Moore G. defining banking 

competition as a mechanism for the functioning and development of the entire banking 

services market. Banking competition is a historical natural process carried out through the 

functioning of the subjects of society, based on an understanding of economic laws and aimed 

at realizing various economic interests within the framework of the chosen models of 

financial behavior of credit and financial institutions. According to some authors, the subjects 

of banking competition include not only banks, but also other financial and non-financial 

institutions that are participants in the banking market. Based on this understanding, banking 

competition is considered as a dynamic process of rivalry between participants in the banking 

market, the main goal of which is to strengthen and expand their positions in the 

market.[Moore G, 2014]. 

An interesting approach is Bodla B. and Verma R., who based the interpretation of 

competition on the criterion of the effectiveness of economic activity. Competition in the 
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banking sector is also defined as a dynamic process of rivalry between credit institutions, 

during which they strive to secure themselves a strong position in the market of loans, 

deposits and other banking services, as well as in alternative financial 

markets.[Bodla&Verma, 2006: 52].  

Olivero M.P., Li Y., and Jeon B.N. define banking competition as a dynamic process 

of rivalry between credit institutions, during which they seek to secure a position for 

themselves in the market of loans, deposits and other banking services, as well as in 

alternative financial markets, that is, the authors formulate a narrower approach to the 

definition of this concept and exclude the possibility of any -or other types of interaction 

between banks, except for rivalry. [Olivero, 2011] 

KorobovYu. proposes to understand banking competition as a dualistic process of 

rivalry between banks, which is a complex of customer transactions carried out through 

traditional and innovative banking instruments, which is possible on the basis of the 

implementation of positivist type of economic behavior by customers, namely the rational 

process of making consumer decisions about choosing a bank as an intermediary for the 

implementation of a transaction, the essence of which is the formation by the client of a 

sufficiently large number of competitive alternatives (banking products and banks offering 

them) and the subsequent logical choice of a specific banking product and a supplier bank 

based on the ranking of competitiveness criteria.[Korobov, 2010: 13] 

The essence of banking competition is most clearly reflected in the most important 

characteristic of banking services in the market - its competitiveness. Moreover, economic 

science has not yet developed a common opinion on the nature and definition of the 

competitiveness of banks. The most common understanding of competitiveness is the ability 

to compete in markets for goods and services. To determine the competitiveness of a banking 

service, it is necessary to compare its properties with the properties of competitors' services 

and study the behavior of customers and their reactions to services.  

The competitiveness of a bank is identical to its competitive potential as a set of 

competitive advantages, the use of which automatically means the achievement of superiority. 

At the same time, the competitive position of the bank is determined not only by the quantity 

and quality of its competitive advantages, but also, first of all, by the scale of the financial 

market segments covered by the banking competition. 

Shaffer S. defines a bank's competitiveness as the ability to comprehensively satisfy 

and retain existing customers, as well as win the preferences of new ones through the 

development of new instruments and territories. However, the author's definition lacks such a 

characteristic of competitiveness as its relativity.[Shaffer, 2004] 

According to Skinner C., there are three main approaches to determining the 

competitiveness of a bank. So, competitiveness is: 

1. A set of interrelated indicators, characteristics of products, aimed at disclosing their 

consumer value from the point of view of customers. 

2. An indicator or a set of indicators characterizing the bank's position in the market. 

3. A set of opportunities for maintaining existing market positions and developing new 

ones. [Skinner, 2007] 

So, in the above definitions, competitiveness is described from the standpoint of bank 

management, the phenomenon with the help of existing indicators. 



Competition in the banking sector: theoretical aspects, essence, specificity 
 

176 

According to PaitI. the competitiveness of a bank is its ability to defend its economic 

interests in a competitive environment by providing services that meet the requirements of 

customers, that is, products that would better meet the needs of customers in terms of 

profitability and reliability than competitors. However, proposing to use the “price / quality” 

criterion, this definition ignores the specifics of banking services.  

The competitiveness of a bank is not ability, but the result of competition, expressed 

in a certain number of transactions and their volume, during which consumers of banking 

services considered the competitive offers of various entities and made a rational choice in 

favor of a particular bank. The author defines the competitiveness of a bank as superiority 

over the services of peers in specific market segments in a certain period of time and in terms 

of the potential to develop, produce and sell competitive banking services in the future. [Pait, 

2009].  

The proposed interpretation combines the advantages of the approaches of leading 

scientists and takes into account such provisions of competitiveness as: goods and / or 

services must be competitive, and this superiority must be achieved without prejudice to the 

financial condition of the bank.This definition is quite controversial, since, giving it, the 

author tried to characterize rather the essence of the potential of a bank's competitiveness and 

to link the competitiveness of a credit institution with the competitiveness of individual 

banking services and products. Since the banking service has no material form, this makes it 

difficult to identify and assess the competitiveness of consumers. 

Baumgarten L. defines the competitiveness of a bank as the ability to ensure the 

production of services that are better in quality and greater in quantity than other banks, in the 

conditions of effective use of competitive potential, building up existing and creating new 

competitive advantages at the lowest cost per unit of services provided. [Baumgarten, 2005: 

80].However, in this formulation, the terms “production of services”, “large in quantity”, 

“best in quality” - these terms are suitable to describe the competitiveness of products, but 

cannot be applied in the banking sector. In addition, the author's definition combines the 

competitive potential of a credit institution and the process of developing and implementing a 

competitive strategy. 

The study of Beck T. is of the greatest scientific interest, which examines the 

competitiveness of a bank at two levels: functional - as a property, the quality of a bank to 

appear on the market on a par with competitors, which is expressed in its possession of 

competitive potential and indicative - as a complex multi-level economic and market 

characteristic of a bank which reflects the level of its superiority in relation to competitors in 

two components: economic and market, and also determines the future competitive position 

that the bank can take in the industry and beyond due to its competitive potential. [Beck, 

2013: 222]  

Thus, the author believes that the competitiveness of a bank is identical to its 

competitive potential as a set of competitive advantages, the use of which automatically 

means the achievement of superiority. However, the competitive position of a bank is 

determined not only by the quantity and quality of its competitive advantages, but also by the 

scale of the financial market segments. Ignoring this fact significantly reduces the meaningful 

value of the given definition. 
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After analyzing the above definitions, we can conclude that banking competition is 

understood as a dynamic process of rivalry between banks and other credit institutions, which 

results in a stable position in the banking services market. Under the influence of competition, 

the range of services provided is expanding, prices for banking products and services are 

regulated to an acceptable level.  

Competition is the strongest incentive for banks to move to efficient ways of providing 

services, that is, it provides an environment conducive to their development and improvement.  

Thus, competition in the banking sector of the economy is a process of rivalry between 

the institutions of the banking market, simultaneously interested in achieving the same goal, 

in modern conditions, under the influence of the regulatory influence of the central bank. 

 

 

3. Essence, functions and specifics of the bank's competitiveness 

Competition in the banking system is much more difficult than in any other sector of 

the economy, since it is the driving force behind qualitative changes in the banking sector, 

aimed at increasing the stability of credit institutions, diversifying operations and expanding 

the availability of financial services. Its features are determined by the composition of 

participants, the structure of the sphere of competition, the specifics of the product, the forms 

of competition, the impact on other spheres of the economy and public life, which brings its 

own characteristics directly into the process of banking competition, which distinguishes it 

from classical competition. 

In the Republic of Moldova, the regulation of competition was initially carried out by 

the Government Decision "On urgent measures to demonopolize the national economy", 

which established as the main direction the development of the spirit of competition and the 

limitation of monopolistic activity. [6] Subsequently, the Law of the Republic of Moldova on 

the limitation of monopolistic activity and the development of competition was approved, 

which established the organizational and legal bases for the development of competition, 

measures to prevent, limit and repress monopolistic activity. [13] As a result of the above-

mentioned law being more declarative in nature, it was replaced by the Law on the Protection 

of Competition, which established a separate body to deal with the protection of competition. 

According to the competition law, it represents the competition in which the independent 

actions of the economic agents effectively limit the possibility of each of them to exert a 

unilateral influence on the general conditions of movement of the goods on the respective 

market.[14]Competition in the financial market is one of the varieties of market competition, 

while the specificity is determined by such moments as: subject of competition, object of 

competition in the financial market, subject of competition, area (sphere) of competition.The 

subject of competition is a competitor, that is, a financial and other organization that provides 

products and services to the market that are regarded by the consumer as substitutes for the 

products of original services. The main subjects of banking competition are banks. However, 

the subjects of banking competition are not only banks, but also all other financial and non-

financial organizations, as well as non-bank credit organizations (leasing, factoring and 

forfeiting companies, pension funds, insurance, investment, and others) – participants in the 

banking market. The object of banking competition is the economic benefit of competing 

entities, and the object of competition in the financial market is a client, that is, a legal entity 
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or individual using a certain set of financial services. In this capacity, he has the choice.The 

subject of competition is a service through which financial institutions seek to win the 

recognition and financial resources of customers. In a broad sense, this is the satisfaction of a 

need. A narrow understanding of the subject of competition leads to the identification of 

competitors providing analogous or substitute services. 

The sphere of banking competition is the banking market - this is not one industry, but 

a very complex diversified conglomerate, that is, an entity that has very wide boundaries and 

consists of many elements. The total number of banking industries coincides with the number 

of banking services - credit, investment, settlement and cash, trust, consulting and others, 

each of which has its own specific structure, determined by current and potential competitors, 

service consumers, resource providers and substitute service providers. Consequently, the 

scope of banking competition is vast, and the competitive environment is diverse and varied. 

When introducing a particular banking product to the market, a bank almost always faces 

competition not only from other banks, but also from non-banking and non-financial 

organizations. At the same time, the environment of the bank's environment consists of three 

components: internal; microenvironment (immediate environment) and macro environment. 

The essence of the competitive environment expresses the relationship between the 

system of market competitive relations, characteristics and functions performed. Under the 

functions of the competitive environment understands the function of the development of 

competition, stimulating (innovative) and social functions. The functions of the competitive 

environment are aimed at creating and maintaining the conditions necessary for the 

development of competitive relations. The innovative function is that, entering into 

competition, credit institutions improve technologies, services and banking products offered, 

and reduce the costs of their activities. The social function makes it possible to ensure the 

achievement of the goals set by commercial banks, in conjunction with the benefits of all 

other subjects of the competitive environment.  

The main criterion for the efficiency of the financial intermediation sector is its ability 

to perform the function of redistributing financial resources in the economy, which 

contributes to production activity and an increase in the quality of life of the population. In 

addition, banks carry out the function of redistributing resources in the economy; the banking 

system is the main element of the settlement and payment mechanism in the state; they have 

the right to accumulate funds of legal entities and individuals. Banking activities, as a rule, are 

characterized by a high level of development of competitive relations, and therefore, the 

theoretical principles of competition analysis are applicable to them. At the same time, these 

principles are specific, determined by the special status of banking. So, these include the 

principles of antimonopoly legislation, which, in relation to banking institutions, were 

practically not used until a certain time. For the first time, serious restrictions on consolidation 

activity in the banking sector were established by the Bank Holding Companies Act 1956 in 

the United States. 

Another principle is the principle of efficiency, according to which the banking system 

must ensure commercial efficiency, efficiency for the national economy, as well as 

sustainability. Banks must be profitable; their internal activities must be optimal. However, at 

the same time, the services provided to other economic entities should have an acceptable 
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cost. Given that the internal problems of the banking system can quickly be transferred to 

other spheres of the economy, the issue of ensuring its sustainability is undeniable. 

The principle of economic justice indicates the inadmissibility of creating an 

equalization system instead of a free market. It is necessary to proceed from the assumption 

that some subjects of competition will always be somewhat more successful than others, 

which will make it possible to get more profit, occupy the market of less successful 

competitors, etc. However, these advances should not come at the expense of market 

monopolization. Moreover, with the annual repetition of such a situation, the monopoly 

opportunities of individual banks will increase, which will further increase the gap between 

the subjects of competition with partially monopoly opportunities and pure competitors, 

which will lead to a decrease in the efficiency of the banking system. 

In turn, the principles of competitiveness management envisage the implementation of 

control and supervision over the banking system in order to maintain the optimal state of the 

banking system in compliance with the balance of implementation of the principles of 

efficiency, economic justice and high social responsibility, in particular such as: focus on 

specific markets and consumer needs; the use of an integrated system, including: 

methodology, economics, technology, management, competitiveness and others. 

Banking activity is characterized by a high level of development of competitive 

relations. Analysis of literature sources shows that, depending on scientific views, scientists 

also define in different ways the perimeter of factors that have a direct impact on the 

competitiveness of the bank and determine it. A rational grouping of factors affecting 

competitiveness is presented in the works of A.A. Thompson and A.J. Strickland, where the 

following factors are indicated: technological, production, distribution, marketing, 

qualification, organizational capabilities. The authors, in their grouping of competitiveness 

factors, along with the factors that ensure the competitiveness of products and the current 

competitive potential of the organization, highlight the organization's potential as a separate 

block of enterprise competitiveness factors, determined primarily by the strategic potential 

that characterizes the organization's adaptive capabilities, which, in our opinion, plays a 

decisive role for the banking sector[Thompson &Strickland, 2006]. 

The question of the factors of development of competition is multifaceted, since 

various participants in this market are involved here: service buyers (clients); service sellers 

(banks); state. Justifying the factors of the development of competition in the banking market, 

it should be borne in mind that competition is possible either between sellers or between 

buyers, but not between sellers and buyers. Therefore, it is advisable to consider the factors of 

the development of competition in the banking services market from three sides: the buyer, 

the seller and the state, and also take into account that the action of factors can be carried out 

in two directions; some can cause the development of competition, while others restrain it. 

So, on the part of buyers of services, the following factors can be distinguished: 

quality and diversification of services; the image of the service seller; the nature of banking 

services; efficiency of service provision; availability of state support for receiving services; 

development strategy of the buyer of services. The main factor is the quality of services, since 

the degree of their use depends on this, and therefore, the reliability of the bank. The quality 

of banking services creates many specific conditions. These conditions are dynamic and 

change along with the change in the very requirements of customers, but there are also 
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traditional ones, without which the required quality of banking services cannot be achieved.In 

determining the factors causing the development of competition on the part of buyers, one 

should be based on the client's requirements for the bank, which include: the presence of state 

support in obtaining services, as well as the presence of a development strategy for the buyer 

of services, which implies the generation, search and use of competitive advantages of 

traditional and innovative type in its activities.In recent years, such a factor as the degree of 

security in obtaining financial services has become very important. The rapid pace of 

development of information technologies, Internet banking, electronic money and other 

banking technologies are accompanied by new risks for the buyer of services, and this may 

affect the degree of use of services. Prompt and timely receipt of services is very important 

for the client. However, this depends not only on the bank, but also on the client himself. He 

must determine in advance his need for investment services, including for the future. This is 

possible only if he has a strategy for the development of his activities. 

The factors causing the development of competition from the sellers of services are: 

the stability of the bank; competitive position of the bank; increasing the financial literacy of 

clients and others. The first two factors are generally accepted and do not cause much 

discussion, however, the problem of increasing the financial literacy of clients is very 

relevant, since it is precisely the client's inability to correctly understand the content and 

conditions of a particular banking service that subsequently leads to serious problems in the 

implementation of contracts signed with banks. 

Unfortunately, such cases are not isolated. Sometimes it is believed that banks are not 

interested in the financial literacy of their clients. Therefore, for banks, work to improve the 

financial literacy of clients should become a priority. The factors hindering the development 

of competition on the part of service sellers were: lack of a strategy for the development of the 

banking services market; underdeveloped banking infrastructure; risks of competition in the 

banking services market. Thus, the development strategy of the banking services market 

should be based on the prospects for the development of the buyer's activities. Therefore, the 

formation of a market for services can be bilateral in nature, i.e., with the participation of both 

a buyer and a seller of services. In this case, we are talking about studying the need for 

services from the buyer. 

A particular role is played by such a factor as the risks of competition in the banking 

services market, since they do not relate to a specific type of investment service, but to the 

entire range of investment services offered on the market. Considering that the banking 

services market, on the one hand, sells services, and on the other hand, these services are 

bought by a bank client, a market of buyers and a market of sellers are distinguished, and the 

activity of each is accompanied by certain risks both in the market of buyers of services and in 

the market of sellers, which have a specific character, which form the risks of competition in 

the banking services market.In turn, among the factors restraining the development of 

competition on the part of the state, the following should be noted: poor predictability of the 

state of the country's economy; lack of a stimulating system for the development of banking 

competition; lack of a centralized system for regulating the development of competition in the 

banking services market. 

Banking competition manifests itself in a variety of forms. So, according to the type of 

economic activity, banking competition is divided into intra-industry and intersectional, and 



Elena FUIOR , Tatiana ZAVAȚKI 
 

181 

according to the category of participants into interbank and competition between non-bank 

financial institutions.Depending on the market entities participating in banking competition, 

the competition between the sellers of banking services and the competition between buyers 

of services are distinguished, and depending on the degree of concentration of the subjects of 

banking competition, individual competition and group competition. Competition between 

sellers of banking services - involves the relationship between sellers regarding the 

establishment of prices and volumes of supply of goods on the market, manifested in their 

rivalry for the most favorable conditions for the sale of banking services and in obtaining the 

maximum profit on this basis, and competition of buyers - the relationship of buyers regarding 

the formation of prices and the volume of demand in the market, manifested in the 

competition between them for access to the banking services they need and to the most 

favorable purchase conditions.When researching the activities of banks that compete in a 

certain market segment, the main goal is to identify the potential of competing banks, 

determine their strengths and weaknesses, and assess their own capabilities to promote better 

and more competitive products in the selected market segment. In this regard, markets of 

perfect and imperfect competition are distinguished. Perfect banking competition is 

unrestricted competition that develops in conditions when a very large number of banks 

operate in the financial market, offering identical (standardized, homogeneous) goods and 

services that are in terms of competition in equal conditions and compete mainly by price 

methods. Imperfect banking competition is competition limited due to the fact that one or 

several subjects of market relations occupy a dominant position in the market and thus appear 

to be out of competition, in other words, the conditions of competition are not equal. It is 

obvious that today there is practically no free competition, since in real markets all these 

conditions are in the overwhelming majority of cases not satisfied. For these reasons, the 

overwhelming majority of markets are related to imperfect competition markets. Imperfectly 

competitive markets are subdivided into pure monopoly, oligopolistic competition, pure 

competition, and monopolistic competition. 

Price and non-price competition is distinguished depending on the methods of 

competition used. Within the framework of price competition, they mainly use only price 

methods of fighting competitors. It can be open, when banks broadly notify consumers about 

price reductions, and hidden - an output product (service) with significantly improved 

consumer properties and its offer at a reduced price. A feature of price competition in the 

banking sector of the economy is the lack of a clear relationship between the use value of a 

product and its price, which allows the bank to freely set and change the size of interest rates, 

the size of the commission, and tariffs for services. In this regard, the line between open and 

hidden price competition is vague, and the framework in which the bank has the ability to 

significantly maneuver interest rates, the level of commission fees and service tariffs is quite 

extensible.Non-price banking competition is primarily associated with changes in the quality 

of services based on certain criteria (the speed of internal work processes, the level of costs 

for correcting errors, the efficiency of work processes, the level of employee motivation, labor 

productivity, the degree of credit risk, etc.), correlated with the level of costs for the 

production of banking services. It is aimed at changing the quality component of the services 

provided or the products offered in accordance with certain criteria: the range of services, the 

possibility of providing benefits and bonuses, the efficiency of work in the bank, the costs of 
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correcting errors, the efficiency of the provision of services, the attitude towards the client, the 

qualifications of personnel, the amount of credit risk), and which relate to the costs associated 

with the provision of bank services.Indicators of non-price banking competition include: 

quality, speed and level of customer service, information about the service, reducing 

circulation costs through the introduction of remote banking products, meeting customer 

needs for individual service, the presence of bank offices, machines, terminals, mass active 

and creative advertising, issuance of various plastic cards, the possibility of settlements and 

payments by bank card and others. 

In its most general form, competition in the banking sector can be defined as a 

dynamic process of rivalry between credit institutions, where the concept of effective 

workable competition deserves special attention. The competitiveness of a bank is defined as 

a characteristic of the efficiency of work and profitability of activities in a competitive 

environment, the implementation of which occurs at the expense of the funds available to the 

bank, it is identical to its competitive potential as a set of competitive advantages, the use of 

which automatically means achieving superiority. At the same time, the competitive position 

of the bank is also influenced by the specific features of banking competition, in which the: 

1. the specificity of the banking product. According to formal criteria, banking is a 

service that is the result of a banking operation in order to satisfy the client's stated need. 

Accordingly, the product traded by the bank is a service that is the result of a banking 

transaction in order to satisfy the client's stated need. However, these services have a dual 

nature: the relationship between the buyer and the seller is superimposed on the relationship 

between the lender and the borrower. Thus, operations to attract customer funds, from a 

purely formal point of view, can be considered a realized service only when the money is 

returned to customers. To a large extent, it is precisely because of this that banking is 

extremely sensitive to changes in the socio-economic situation, is associated with increased 

risks and is prone to crises; 

2. not only the services provided by banks are specific, but also their subject matter. As 

you know, money has a special social status. By making transactions for the placement and 

attraction of funds, banks act as conductors of monetary policy. Moreover, the non-cash 

component of the money supply is the obligations of banks to customers. As a result, the 

banking sector involves the interests of not only the state, but also all legal entities without 

exception, as well as the majority of citizens in the sphere of activity; 

3. banking has always been subject to regulation and supervision by the authorized 

government body. The very creation of a credit institution is due to a significant number of 

formalities and requirements. A specific feature of competition in the banking sector is the 

need to comply with the regulations and standards that impose on credit institutions the 

obligation to maintain capital adequacy, provide liquidity and limit the risks assumed; 

4. the banking system serves as the "circulatory system" of the entire market organism. 

At the same time, banks act not only as a kind of settlement and cash centers, but also provide 

economic growth, meeting the need for credit resources. Due to this, banks are not limited to 

the role of modest intermediaries, but to a certain extent perform the functions of controllers 

and regulators of the economic life of society. 

It should be noted that banking competition has its own distinctive features, which 

include: 
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− development of forms and high intensity; 

− competitive space, which is represented by numerous banking markets, in which banks 

act as both sellers and buyers; 

− the specifics of pricing, which is due to external factors that do not allow setting prices 

depending only on the cost of services, but providing an opportunity to produce expensive 

high-demand products with hidden commissions; 

− a significant dependence of the competitive advantages of banking products on the 

convenience (or inconvenience) of their receipt by customers (place, time, set, speed, etc.); 

− public trust is the most important factor in banking competition (the loss of trust of a 

bank's customers leads to a loss of competitiveness and often to bankruptcy, regardless of the 

quality and cost of its products and services); 

− group banking competition, which may be present along with individual. 

Depending on the maturity of market relations, the specifics of the legislative 

environment and a variety of other factors, specific mechanisms of competition always 

develop not only in different countries, but also in different segments of the banking services 

market within each specific country. However, neither the number of banks, nor the forms of 

ownership of credit institutions, nor the degree of concentration of capital and assets of 

financial intermediaries alone give an answer to the question of to what extent the competitive 

environment contributes to improving the efficiency of banking services and maintaining the 

financial stability of credit institutions. 

 

4. Conclusion 

Currently, competition is the driving force behind qualitative changes in the banking 

sector, aimed at increasing the stability of credit institutions, diversifying operations and 

expanding the availability of financial services. In this regard, the creation of economic and 

legal conditions for the development of effective competition in the banking sector with good 

reason can be considered as a priority area for the banking supervision body and the anti-

monopoly service. 

The categories competition and competitiveness, as multifaceted phenomena, have 

evolved historically. Comprehension of its evolution, reflected in the works of scientists, 

helps to gain a deeper and more comprehensive understanding of the current situation in the 

banking sector, the peculiarities of banking competition in the realities of the 21st century, to 

identify problematic points in the practice of forming and implementing competitive 

advantages in the banking system. Competition and competitiveness are key concepts in 

economic theory and banking practice. It contains a concentrated expression of the economic, 

personnel, organizational and managerial and other capabilities of banks. 

A bank's competitiveness is characterized as the ability to successfully operate in a 

specific market in a given period of time by developing and implementing competitive 

services. The implementation of banking products and services is the most important type of 

activity of any bank. The strategic goal of the bank and all its services is to increase profits 

by: attracting the maximum number of clients; expanding the market for their products and 

services; increasing market share. The analysis shows that banking competition is a dynamic 

process of competition between banks and other credit institutions, within which they seek to 

secure a strong position in the banking services market. It is the presence of competition that 
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causes the expansion of the range of services provided, regulation of their prices to an 

acceptable level. In addition, competition encourages banks to move to more efficient ways of 

providing services and provides an environment conducive to their development and 

improvement. 

An important characteristic of banking competition is the competitive environment of 

the bank as a set of acting subjects and factors that determine the inclusion of mechanisms for 

self-regulation of relations in the banking market between the largest number of credit 

institutions and consumers of banking services with a general trend towards an increase in the 

number and volume of transactions and the amount of profit. 

Banks with market power have more opportunities to maintain long-term relationships 

with their clients (relationship lending strategy), they can provide more favorable financing 

conditions for companies, and competition itself can create incentives for the implementation 

of strategies that involve linking customers to the bank through differentiation of services 

provided and active use of loyalty programs. The key factor of the bank's success and its 

competitive advantage is effective interaction with clients, meeting their needs in terms of the 

range and quality of services. 

Thus, the formation of a competitive environment, the development of competition in 

the banking sector of the economy is the most important condition for effective banking, 

increasing the role of banks in the life of the country.  

Competition is the driving force behind qualitative changes in the banking sector 

aimed at increasing the stability of credit institutions, diversifying operations and expanding 

the availability of financial services. Intensified banking competition and increased customer 

requirements for banking services lead to the fact that banks are forced to use competitive 

methods in order to adapt to changes in the external environment and ensure success in the 

competition. To determine its competitive position, a bank needs to assess the effectiveness of 

its activities in the market.  

Competitive pressure prompts banks to improve business processes, develop points of 

sale and diversify product lines in order to increase their share in various segments of the 

financial services market. The achievement of these goals leads to the expansion of the scale 

of activities and the search for additional sources of funds. Consolidation of the banking 

business plays a key role in solving these problems, in the course of which the narrow limits 

of organic growth are overcome and the favorable conditions for gaining a competitive 

advantage are provided. 
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Abstract 

The article analyzes the dynamics, branches and geographical structure of international trade in services 

in recent years. The importance of international trade in services in the world market and its role in the 

development of many other sectors of the economy is shown. This gives any country an additional opportunity to 

diversify its exports, increase income and employment. The analysis shows that international trade in services 

remains industrialized countries, but the positions of developing and transition economies are also gradually 

strengthening.  It is pointed out that the active attraction of foreign investment in services has a positive impact 

on the development of the logistics base of these industries, the improvement of quality characteristics and the 

competitiveness of the services provided.  

Keywords: international trade in services, dynamics, geography and structure, attracting investment in 

services, regulating trade in services, competitiveness. 

 

1. Introducere. 

Începând cu ultima decadă a secolului XX, comerțul internațional cu servicii a devenit 

considerat un domeniu independent al relațiilor economice externe și a devenit important 

pentru dezvoltarea economiilor în toate țările. Acest lucru se datorează creșterii rapide a 

volumului serviciilor furnizate și numărului de participanți la comerț, precum și unei 

schimbări semnificative a structurii sale. Serviciul în teoria economică se referă la o activitate 

valoroasă, al căror rezultat este exprimat într-un efect util care poate satisface nevoia unei 

persoane.  Comerțul internațional cu servicii poate fi definit ca o activitate utilă a furnizorilor 

de servicii dintr-o țară, ale căror rezultate sunt reflectate într-un efect benefic care răspunde 

nevoilor persoanelor fizice și ale întreprinderilor din altă țară și sunt obiectul de cumpărare și 

de vânzare. 

 

2. Dezvoltarea comerțului cu servicii 

Schimbul de servicii este segmentul cu cea mai rapidă creștere a comerțului 

internațional și mai puțin dependent de fluctuațiile din mediul mondial. Valoarea specială a 

comerțului cu servicii este aceea că oferă oricărei țări o oportunitate suplimentară de a-și 

diversifica exporturile, de a crește veniturile și ocuparea forței de muncă. atât din punct de 

vedere geografic, cât și pe domenii, generează în mod constant noi oportunități pentru 

activitatea comercială pe aceste piețe. Acest lucru este valabil și pentru Republica Moldova. 

Integrarea mai profundă și mai eficientă pe piața globală a serviciilor este unul dintre cele mai 

bune domenii pentru integrarea țării noastre în economia globală, deoarece ne permite să 

valorificăm cel mai puternic avantaj competitiv. Serviciile joacă un rol important în producție 

și servesc la funcționarea lanțurilor valorice globale, accelerând astfel dezvoltarea economică 

 
1 Doctor în științe economice, conferențiar, Rector al ULIM, Universitatea Liberă Internațională din Moldova,  

igalben@ulim.md 
2 Doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Catedra BA, RFI și Turism, Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova, petrurosca08@gmail.com 



International trade in services 
 

188 

globală. La fel de important este rolul lor în viața de zi cu zi. Disponibilitatea serviciilor este 

cea care determină acum calitatea vieții individului și a societății în ansamblu. Rolul 

serviciilor în comerț este de neînlocuit. Sunt un fel de lubrifiant pentru el. Nu este posibil 

comerțul exterior cu bunuri fără utilizarea transporturilor, a serviciilor bancare, a asigurărilor, 

a telecomunicațiilor și a altor servicii [10, с. 45].  

Creșterea rezistentă a contribuțiilor serviciilor la PIB, ocuparea forței de muncă și 

extinderea fluxurilor comerciale și de investiții internaționale reprezintă una dintre 

principalele coordonări ale proceselor de ajustare structurală aflate în prezent pe scena 

mondială și, desigur, în economia UE. Aceste tendințe sunt la fel de numeroase răspunsuri la 

globalizare și integrare regională, liberalizarea regimurilor comerciale și de investiții, 

impactul noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) și, la fel de important, 

creșterea concurenței în economia mondială [1, с. 9]. În opinia experților, aproximativ o 

zecime din serviciile lumii sunt livrate canalelor comerciale internaționale, iar operațiunile de 

vânzare corespunzătoare reprezintă o varietate uriașă și din ce în ce mai mare de piețe de 

servicii, aproximativ un sfert din comerțul cu bunuri. Însă aceste cifre sunt aproximative doar 

pentru o serie de motive. 

 Pentru că, în primul rând, nu toate țările publică informații oficiale privind comerțul 

cu servicii. În al doilea rând, multe forme de furnizare de servicii, în special cele legate de 

relațiile interne corporative ale sucursalelor controlate de peste mări ale CTN, nu sunt pe 

deplin contabilizate. În al treilea rând, metodologia națională pentru statisticile privind 

serviciile include achiziționarea de bunuri ca operațiuni de servicii. În al patrulea rând, 

contabilitatea statistică a comerțului cu servicii permite ca reparațiile de echipamente 

efectuate periodic de o societate industrială să fie de obicei incluse în costurile sale de 

producție, în timp ce aceleași reparații, dar efectuate în temeiul unui contract de către o firmă 

specializată, intră în categoria serviciilor conform profilului firmei. În plus, este imposibil să 

nu se remarce faptul că vânzarea de servicii legate de așa-numitele tranzacții invizibile, mai 

des decât tranzacțiile cu bunuri, devin obiectul "economiei tenebre" și, în general, nu se 

încadrează în contabilitatea statistică.  

În ultimele decenii, noile forme de relații economice internaționale s-au dezvoltat 

rapid, în special piața serviciilor, care reprezintă până la 30% din relațiile economice ale lumii 

[7, c. 194]. Pe măsură ce nevoile științifice, culturale, economice și de altă parte ale societății 

moderne cresc, cererea de servicii crește, iar odată cu ea crește și comerțul cu servicii.  

Creșterea sa rapidă este facilitată de diversitatea formelor și de liberalizarea treptată a 

acesteia la nivel multilateral, în special prin acorduri comerciale preferențiale. Potrivit OMC, 

aproximativ jumătate din acordurile preferențiale existente acoperă în prezent liberalizarea 

comerțului cu servicii [5, c. 5].  În 2018 s-a observat o creștere mai mica a schimburilor 

comerciale, fiind afectată de mai mulți factori, inclusiv de noi tarife și măsuri de retorsiune 

care afectează bunurile comercializate pe scară largă, o creștere economică globală mai slabă, 

volatilitatea piețelor financiare și condiții monetare mai stricte în țările dezvoltate, printre 

altele. Estimările privind consensul au o încetinire a creșterii PIB-ului mondial de la 2,9% în 

2018 la 2,6% atât în 2019, cât și în 2020.  

Creșterea comercială peste medie, de 4,6% în 2017, a sugerat că comerțul ar putea 

recupera o parte din dinamismul său anterior, dar acest lucru nu s-a materializat. Comerțul a 

crescut puțin mai repede decât producția în 2018, iar această slăbiciune relativă era de așteptat 
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să se extindă și în 2019 (graficul 1). Acest lucru se explică parțial prin o creștere mai lentă în 

Uniunea Europeană, care are o pondere mai mare în comerțul mondial decât în PIB-ul 

mondial.     

 

Figura 1. Volumul comerțului mondial cu mărfuri și PIB-ul real la cursul de schimb al pieței, 2008-

2018 (Indici, 2008=100) 

Sursa: estimările OMC, FMI World Economic Outlook. 

 

În cursul perioadei de referință, exporturile mondiale de mărfuri au crescut cu 20 % în 

termeni valoric începând cu 2008. Exporturile de mărfuri fabricate au crescut la o rată medie 

anuală de 2,3% (graficul 2).  

 

Figura 2. Exporturile mondiale de mărfuri pe grupe de produse și creșterea anuală, 2008-2018, 

(Miliarde USD și modificare procentuală medie) 

*Estimări provizorii 
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Conform estimărilor OMC-UNCTAD-ITC în perioada 2008-2018, exporturile globale 

de servicii comerciale au crescut cu 46% în termeni valorici din 2008, iar exporturile de 

servicii au crescut la o rată medie anuală de 3,9% (figura 3). 

 

Figura 3. Exporturile mondiale de servicii comerciale pe sectoare și creșteri anuale, 2008-2018, 

(miliarde USD și variația procentuală medie anuală) 

  
 Transport  Călătorii Alte servicii comerciale      Servicii legate de bunuri 

Sursa: estimările OMC-UNCTAD-ITC. 

 

În întreaga economie globală, sectorul serviciilor devine din ce în ce mai important. 

Pentru perioada 1995-2016. ponderea serviciilor în producția mondială a crescut de la 60,9 la 

65,1%. În țările dezvoltate din punct de vedere economic, ponderea serviciilor în producție 

depășește media globală. De exemplu, ponderea serviciilor în PIB-ul SUA este de 77%, 

Elveția - 71,3%, Marea Britanie - 70,6%, Franța - 70,3%, Olanda - 70,2%. În strauctura 

serviciilor o pondere mare o au serviciile financiare, comerțul angro și cu amănuntul, afaceri, 

servicii juridice, sociale, personale, sănătate, turism, administrație publică și cea mai mare 

parte a producției de servicii în țările cele mai dezvoltate din punct de vedere economic sunt 

serviciile financiare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, afaceri, juridice, servicii sociale, 

asistență medicală, turism, administrație publică, informații și servicii informatice. În 

comerțul internațional, serviciile nu joacă un rol atât de important: dacă în producția mondială 

ponderea lor este de aproximativ 65%, în comerțul mondial - 23,5%. În ultimul deceniu (din 

2007 până în 2017), exporturile mondiale de servicii au crescut de la 3,628 miliarde la 5,279 

miliarde. dolari SUA. Cu toate acestea, poziția serviciilor în fluxurile comerciale externe sunt 

în creștere în toate grupurile de țări - bogate, sărace și cu dezvoltarea medie [13]. 

După cum se poate observa din tabelul 1, comerțul cu servicii este într-adevăr cel mai 

dinamic segment al comerțului internațional. Din 2000 până în 2016, volumul său a crescut de 

3,2 ori, în timp ce comerțul cu bunuri a crescut doar de 2,5 ori. Rezultatul dinamicii desfiinte 

a comerțului cu servicii a fost o creștere a ponderii sale în comerțul mondial de la 19 % în 
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2000 la 23 % în 2016. De fapt volumul comerțului cu servicii în comerțul mondial este cu 

mult mai mare, deoarece sucursalele CTN sunt luate în considerare doar parțial de statistica 

internațională.  

 

Tabelul 1. Exporturile globale de bunuri și servicii (miliarde dolari) 

Anul Total Mărfuri Servicii Ponderea serviciilor 

(%) 

2000 79 049 6 458  1 491 18,8 

2010 19 143 15 301 3 842 20,1 

2011 22 688 18 388 4 350 19,2 

2012 22 964 18 496 4 468 19,5 

2013 23 699 18 952 5 064 20,0 

2014 24 069 19 005 5 064 21,0 

2015 21 243 16 489 4 754 22,4 

2016 20 725 15 955 4 770 23,0 

Sursa: 1. WTO Time Series on international trade, 2016; Press Release WTO, Press/791 12 April 2017 

2. Trade in services, 2016, WTO, p.5.www.wto.org/English/thewto_e/20y 

 

Totodată, este necesar de precizat că în perioada 2001-2011, comerțul cu servicii și 

comerțul cu bunuri s-a dezvoltat aproximativ la aceeași rată, la o rată destul de ridicată (9,8% 

și, respectiv, 10,4%).  Divergențele traiectoriilor lor au avut loc în perioada 2012-2016, când 

rata de creștere a comerțului cu mărfuri a scăzut brusc, iar în 2015-2016 dinamica comerțului 

cu servicii a încetinit într-o măsură mult mai mică și a scăzut doar în 2015 (cu 6,0%). În anul 

2016 comrțul internațional cu servicii s-a restabilit, începând treptat să crească în ultimii ani, 

atât în țările dezvoltate, cât și în special în țările în curs de dezvoltare, observându-se sporirea 

cererii la servicii în comparație cu marfuri [4, c. 5]. 

Structura comerțului internațional cu servicii este destul de complexa si foarte 

mobila. Datorită progresului științific și tehnologic, acesta este alimentat în mod constant cu 

noi tipuri de servicii complexe din punct de vedere tehnic, iar serviciile "vechi" devin din ce 

în ce mai complexe din punct de vedere tehnic. Prin urmare, nu numai locul serviciilor în 

economie se schimbă, ci și percepția tradițională a acestor sectoare.  După cum se poate 

observa din tabelul 2, componența comerțului internațional cu servicii s-a schimbat 

semnificativ în ultimii 16 ani, ponderea așa-numitelor servicii tradiționale a scăzut 

(transportul de la 23 % la 18 % și călătoriile de la 32 % la 26 %), iar alte servicii furnizate de 

serviciile de înaltă tehnologie au crescut de la 45% la 53%. 

 

Tabelul 2. Structura exporturilor de servicii mondiale (miliarde dolari) 

 Costul ponderea (%) 

Tipul de servicii 2000 2015 2000 2015 

Servicii, total 1491 4754 100 100 

Reciclarea, întreținerea, repararea 

mărfurilor 

… 152 … 3 

Transport 346 876 23 18 

Călătorii 477 1230 32 26 

Alte servicii 668 2507 45 53 
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Construcții 30 90 2 2 

Asigurare 28 24 2 3 

Servicii financiare 98 416 7 9 

Plăîțile pentru folosirea propriețății 

intelectuale 

92 297 6 6 

Servicii de telecomunicatii, 

calculatoare, servicii de informare 

78 476 5 10 

Alte servicii de afaceri 326 1047 22 22 

Servicii personale, culturale, de 

divertisment 

15 40 1 1 

Servicii de înaltă tehnologie și 

inteligență 

445 1650 30 35 

Sursa: WTO Time Series on international trade, 2016; World Trade Statistical Review 2016, WTO 

 

Dacă ne referi la grupul alte servicii de afaceri, care constă din mai multe subgrupuri, 

atunci cel mai mare și cel mai dinamic articol, printre aceste servicii, ar trebui să fie 

recunoscut grupul de servicii de telecomunicații, computere și informații. Din 2000 până în 

2015, exporturile acestor servicii au crescut de peste șase ori, iar ponderea lor în comerțul 

internațional cu servicii s-a dublat (de la 5 la 10%).  

Un alt articol mare și cu creștere rapidă sunt serviciile financiare. Ponderea acestora în 

perioada analizată a crescut de la 7 la 9 %. Ponderea serviciilor de asigurare a crescut, de 

asemenea, dar este considerabil mai mică (3 % în 2015). Plățile pentru utilizarea proprietății 

intelectuale rămân un articol foarte important (6 % în 2015), deși cota lor nu s-a schimbat de-a 

lungul anilor. Ponderea serviciilor de construcții a ramas constantă (aproximativ 2%). 

Valoarea exporturilor mondiale de servicii  a tehnologiilor avansate și intelectuale pe o 

anumită listă mai mare din 2000 până în 2015 a crescut de patru ori, iar ponderea sa în totalul 

exporturilor mondiale de servicii a crescut de la 30 la 35 %. 

La fiecare tip individual de comerț cu servicii, sunt anumiți lideri. Astfel, cel mai mare 

exportator de servicii de transport sunt Statele Unite. În 2015, acestea au reprezentat 10 % din 

exporturile mondiale de astfel de servicii. Urmează Germania (6%), Singapore și Franța (câte 

5%), Marea Britanie (4%). 

Cel mai mare exportator de servicii turistice este Statele Unite (17%). Grupul de lideri 

include, de asemenea, Spania, Thailanda, China, Franța, Italia. Cel mai mare importator de 

servicii turistice este China. Aceasta reprezintă o cincime din importurile lor globale. Pe locul 

al doilea, Statele Unite (9%). Principalii importatori de servicii turistice sunt, de asemenea, 

Germania, Marea Britanie, Franța. 

Cei mai mari furnizori de servicii de construcții sunt China (19%), Republica Coreea 

(14%)  și Japonia (9%), Principalii importatori de servicii de construcții sunt China (11%), 

Japonia (9%), Arabia Saudită (6%) și Federația Rusă (5%). Cel mai mare exportator de 

servicii financiare sunt Statele Unite, cu o pondere de o pătrime din exportul mondial al 

acestor servicii. Furnizori activi ai acestor servicii sunt, de asemenea, Marea Britanie (19 %) 

și Luxenburg (13%). Poziții notabile pe această piață are Germania, Elveția, Singapore, Hong 

Kong și Irlanda. Cei mai mari importatori de servicii financiare sunt Luxemburg, SUA, Marea 

Britanie, Germania. 
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Statele Unite ale Americii este cel mai mare exportator de proprietate intelectuală din 

lume. Acestea reprezintă mai mult de 40% din exporturile mondiale de aceste servicii. Pe 

locul al doilea se află Japonia (12%). Urmează Olanda (9%), Elveția (5%), Germania, Franța, 

Marea Britanie. Principalii importatori a serviciilor de proprietate intelectuală sunt Irlanda, 

SUA, Niderlanda, China. 

Exporturile de servicii de telecomunicații, calculatoare și informații sunt relativ 

distribuite în mod egal în țări. Aici lideri sunt Irlanda (14%) și India (12%), Olanda și Statele 

Unite sunt pe locurile 3 și 4. Printre exportatorii majori se numără, de asemenea, Germania, 

China și Marea Britanie. Cei mai mari importatori ai acestor servicii sunt Statele Unite, 

Niderlanda, Germania, Franța, Elveția și Marea Britanie [2].  

Modelele comerciale cu servicii în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare sunt destul 

de diferite. În țările în curs de dezvoltare, de exemplu, serviciile de călătorie (37%) sunt 

principalele exporturi. În același timp, ponderea serviciilor de înaltă tehnologie și inteligentă 

în exporturile țărilor dezvoltate este mult mai mare decât cea a țărilor în curs de dezvoltare. 

Veniturile de la  proprietatea intelectuală din țările dezvoltate au reprezentat aproximativ 9% 

și doar 1% în țările în curs de dezvoltare. Acest lucru nu este surprinzător, având în vedere 

diferența dintre nivelurile de dezvoltare științifică. Despre aceeași imagine cu exportul de 

servicii financiare. Țările dezvoltate reprezintă peste 11%, iar țările în curs de dezvoltare doar 

4%. Explicația este similară: lipsa resurselor financiare în țările în curs de dezvoltare. 

Singurul grup de servicii care împart cota țărilor dezvoltate și în curs de dezvoltare este 

telecomunicațiile, serviciile informatice și de informare. În exportul țărilor dezvoltate ocupă 

mai mult de 10%, iar în țările în curs de dezvoltare - 9% [11, c. 56-58].  

Pozițiile țărilor în exportul anumitor tipuri de servicii sunt, de asemenea, determinate 

de nivelul lor de dezvoltare științifică și tehnologică. De exemplu, în 2015, ponderea țărilor 

dezvoltate în exporturile de proprietate intelectuală a fost de aproximativ 95 %, iar la exportul 

de servicii financiare și servicii de asigurare a depășit 80 %. Ușor mai mici au fost acești 

indicatori  la exportul de servicii în domeniul culturii și recreere. În același timp, în exportul 

de transport, a serviciilor de calculator, informare, servicii de călătorie, avantajul țărilor 

dezvoltate nu a fost atât de semnificativ, iar ponderea țărilor în curs de dezvoltare și a țărilor 

în tranziție în ultimii ani ajunge la 38-43 %, iar la exporturi pozițiile de servicii de construcții 

din țările dezvoltate și în curs de dezvoltare sunt aproape aceleași [4, c. 21]. 

Poziția țărilor în curs de dezvoltare în exportul așa-numitelor alte servicii de afaceri, 

care include servicii de cercetare și dezvoltare, servicii de management profesional și 

consultativ, servicii de dirijare, precum și servicii tehnice, cele comerciale și de mediere și 

alte servicii de afaceri, se consolidează treptat. În 2015, aceste țări au reprezentat peste 29 % 

din exporturile altor servicii comerciale. 

Țările în curs de dezvoltare din Asia joacă un rol major în acest export (aproximativ 

23%), Indiei și Chinei reprezentând o pondere aproximativ de 10% din exporturile de servicii 

ale acestui grup. optimizare fiscală, inginerie etc. La rândul său, Israelul este singurul furnizor 

de cercetare și dezvoltare pentru țările în curs de dezvoltare. 2015 a fost un an prost pentru 

comerțul internațional cu servicii. Volumul său (pentru a doua oară în ultimii 25 de ani) a 

scăzut (cu aproximativ 6%) [11, c. 34-38]. În opinia experților, principalul motiv pentru 

aceasta a fost deprecierea marcată a majorității monedelor țărilor europene și asiatice față de 

dolarul american, iar statisticile privind comerțul cu servicii sunt efectuate în moneda 
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americană. Deprecierea monedei euro, având în vedere locul UE în acest comerț, a avut un 

impact deosebit de semnificativ asupra declinului comerțului. 

Dinamica comerțului cu anumite tipuri de servicii a fost diferită. Comerțul cu servicii 

de transport a avut cel mai mult de suferit (o scădere de 10%), ceea ce este de înțeles, având în 

vedere legătura dintre aceste servicii și comerțul cu mărfuri, care a scăzut brusc în acel an. 

transportul containerelor din cauza cererii reduse din partea economiilor în curs de dezvoltare 

și de tranziție. Transportul aerian de marfă a fost, de asemenea, afectat de declinul comerțului 

cu mărfuri. O provocare suplimentară aici a fost reducerea tarifelor pentru containerele de 

transport maritim din cauza cererii reduse din partea economiilor în curs de dezvoltare și de 

tranziție. Transportul aerian de marfuri a fost, de asemenea, afectat de declinul comerțului. Pe 

de altă parte, reducerea tarifelor de către companiile aeriene, ca urmare a scăderii prețului la 

petrol, a determinat o creștere semnificativă a fluxului de pasageri aerieni (cu 6,5%), ceea ce, 

în alte privințe, nu a compensat scăderea veniturilor sectorului transporturilor din traficul de 

marfă. 

Scăderea exporturilor la serviciile de transport în 2015 a fost observată în toate țările 

lumii, dar țările din CSI au suferit cele mai multe daune (-14%), inclusiv Rusia (-18%). o 

mică creștere a fost înregistrată numai în China (+1%). 

Exporturile de servicii turistice (articol de călătorie) în 2015 au scăzut cu 5%. Motivul 

a fost deja menționat consolidarea dolarului american față de alte valute. Cererea pentru 

aceste servicii a crescut în acel an, apropo, în ciuda tensiunilor geopolitice din multe regiuni 

ale lumii. În Europa, de exemplu, numărul turiștilor care sosesc a crescut cu 5%, dar veniturile 

în acest sector au scăzut cu 13%.  

Exporturile globale de alte servicii în 2015, de asemenea, au scăzut cu 5%. Cea mai 

mare scădere a fost înregistrată în țările CSI (-17%). Majoritatea țărilor de vârf  în această 

perioadă la exportul altor servicii au înregistrat o scădere a veniturilor. Singurele excepții au 

fost India, Hong Kong și Statele Unite [11, c. 34-38]. 

Exporturile tuturor celorlalte servicii au scăzut în 2015, dar unele servicii au avut cel 

mai mult de suferit. Astfel, exporturile de servicii de construcții au scăzut cu 15%, inclusiv 

din UE cu 20%, Rusia cu 23%, iar Republica Coreea cu 30%. Exporturile de servicii de 

construcții din Republica Coreea au fost afectate de o scădere a lucrărilor de construcții în 

Orientul Mijlociu, principala sa piață pentru servicii de construcții. Dintre principalii furnizori 

de servicii de construcții, doar China a înregistrat o creștere a exporturilor în 2015. 

O scădere puternică în 2015 a fost înregistrată, de asemenea, la exportul de servicii 

personale, culturale și de divertisment (-9%). Cel mai persistent a fost exportul de servicii de 

comunicare, informatică și de informare (-2%), servicii financiare (-2%) și de proprietate 

intelectuală (-3%). Unele țări au reușit chiar să crească exporturile de servicii informatice 

(Republica Coreea și Japonia - cu aproximativ 25%, și SUA - cu 14%) [11, c. 34-38].  

Conform datelor Secretariatului OMC, în 2016 comerțul internațional cu servicii a 

reușit să depășească recesiunea, iar volumul acesteia chiar a crescut ușor (cu 0,1 %). Totodată, 

exportul serviciilor de turism a crescut cu 1,8%, serviciile pentru reactivitatea bunurilor - cu 

2,1%, alte servicii - 0,9%. Toate acestea practic aproape că au echilibrat declinul exporturilor 

de servicii de transport (cu 4,7%) [8, c.8]. 

Așa dar, totalurile anilor 2015-2016 indică în mod clar o volatilitate mai mică a 

comerțului cu servicii decât în comerțul cu mărfuri. Urmează concluzia: că participarea activă 
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la comerțul cu servicii permite oricărei țări să reducă în mod semnificativ criza economică 

asociată cu scăderea prețurilor materiilor prime. 

În România, nivelul exporturilor și a imporeturilor de servicii se caracterizează prin 

următoarele date (tabelul 3). Datele prezentate arată că, în ultimii ani, odată cu creșterea 

exporturilor totale și a importurilor de servicii, în intervalul de creștere a exporturilor a avut 

loc numai pentru serviciile de transport, turism, telecomunicații și informații. 

 

Tabelul 3. Nivelul exporturilor și importurilor de servicii în România 

pentru perioada 2018-2019. (milioane de euro) 

№ Tipul de servicii 2018 2019 

Export Import Sold Export Import Sold 

 Servicii –  total 23 794 15 432 8 362 26 323 17 771 8 553 

1 Servicii de prelucrare a mărfurilor 2 938 182 2 754 2 946 154 2 794 

2 Servicii de deservire și reparare 351 314 39 386 282 105 

3 Servicii de transport  6 910 2 932 3 979 7 856 3 510 4 344 

4  Turism și călătorii 2 879 4 521  -1 647 3 176 5 318 -2 143 

5 Servicii de construcții 467 85 383 518 67 451 

6 Servicii de asigurare și a 

fondurilor de pensionare 
34 219 -188 68 215 -143 

7 Servicii financiare 336 208 129 328 175 153 

8 Plățile pentru folosirea proprietății 

intelectuale, care nu sunt incluse 

in arte articole 

86 814 -729 94 807 -714 

9 Servicii de telecomunicare, 

calculatopare și informatizare 

4 795 2 089 2 707 5 367 2 390 2 979 

10 Alte servicii de afaceri 4 896 3 961 934 5 470 4 678 793 

11 Servicii personale, culturale și de 

divertisment 
102 94 9 85 98 -14 

12 Mărfuri și servicii pentru Guvern, 

care nu sunt incluse in arte 

articole  

0 13 -6 25 75 -50 

Remarcă:  Datele statistice privind importul și exportul de servicii sunt prezentate în conformitate cu 

metodologia FMI6  (Clasificația extinsă a tipurilor de servicii și Balanța de plăți). 

Sursa: Calculele conform datelor Băncii Naționale a României https://www.bnr.ro/Comertul-

international-cu-servicii- 12112-Mobile.aspx 

 

În Republica Moldova, volumul exporturilor de servicii este în creștere de la an la an. 

Potrivit balanței de plăți a BNM din 2018, excedentul comercial din sectorul serviciilor a fost 

de 373,3 milioane dolari, cu 17,8% mai mult decât în urmă cu un an. Acest lucru se datorează 

faptului că costul serviciilor furnizate nerezidenților a crescut cu 224,1 milioane de dolari, în 

timp ce costul serviciilor primite din exterior a crescut cu doar 167,75 milioane de dolari. În 

structura exporturilor de servicii în 2018, serviciile de transport reprezintă o pondere mai 

mare - 29,7%, sau 435,39 milioane dolari. Aceasta este urmată de serviciile de turism în 

volum de 377.84 milioane dolari, sau 18.3 la sută, servicii de prelucrare în sumă de 246.68 

milioane dolari, servicii de telecomunicații, informatică și de informare de 219.29 milioane 

dolari. În total, exporturile de servicii în 2018 s-au ridicat la 1,44 miliarde de dolari [3]. 

https://www.bnr.ro/Comertul-international-cu-servicii-
https://www.bnr.ro/Comertul-international-cu-servicii-
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Unul dintre serviciile cu cea mai rapidă creștere este exportul de servicii IT 

(Informatică și Servicii de Informații), care a ajuns la 164 de milioane de dolari în 2018, cu 

40% mai mare decât în 2017 și de peste două ori mai mare decât în ultimii doi ani, dar în acest 

domeniu, de asemenea, sunt și multe rezerve. Deși exporturile de servicii IT nu sunt la fel de 

mari ca serviciile de transport sau turism, acestea sunt de mare importanță și potențial de 

creștere în țară. Un alt serviciu promițător sunt serviciile turistice, inclusiv serviciile medicale, 

în special serviciile stomatologice. Printre serviciile care pot fi dezvoltate în țară, inclusiv 

orientate spre export, se numără serviciile de afaceri și alte servicii. 

Cu toate acestea, experții prevăd o scădere severă a comerțului internațional, în special 

a serviciilor în 2020 din cauza efectelor negative ale epidemiei globale сoronavirus (сovid 

19),     precum și a scăderii drastice a prețurilor la petrol, care practic va avea un impact 

negativ asupra dezvoltării economice în toate țările.  

 

3.Particularitățile reglementării comerțului cu servicii 

Specificul furnizării și consumului de servicii, combinate cu gama lor extinsă, 

contribuie la diversitatea practicilor de reglementare în acest sector al comerțului mondial și la 

o diferență semnificativă față de reglementarea comerțului exterior cu mărfuri. În primul rând, 

serviciile nu pot fi stocate, astfel încât acestea sunt furnizate la nivel local și la timp, de obicei 

în conformitate cu consumul. Prin urmare, comerțul cu servicii poate fi reglementat prin 

restricționarea atât a furnizării acestora, cât și a consumului în țările exportatoare și 

importatoare.  În al doilea rând, prestarea unui număr de servicii (în domeniul bancar, al 

nutriției publice etc.) este imposibilă fără disponibilitatea infrastructurii speciale în străinătate. 

Prin urmare, comerțul cu servicii în astfel de sectoare poate fi reglementat prin atragerea de 

investiții în întreprinderile în cauză. În al treilea rând, vânzarea multor servicii pe piața 

mondială este legată de circulația unui furnizor de servicii sau a unui consumator peste 

graniță. Ca urmare, percepția tradițională a majorității acestor tranzacții ca comerț exterior 

este transformată în conceptul de "operațiuni din umbră" care fac obiectul reglementării.  

În prezent, sistemul de reglementare actual funcționează la mai multe niveluri, fiecare 

cu mai multe organizații specifice. Organizațiile interguvernamentale specializate, ar fi OIAC 

(Organizația Internațională a Aviației Civile), OMT (Organizația Mondială a Turismului), 

OMI (Organizația Maritimă Internațională), se axează pe reglementarea serviciilor în sectoare 

individuale. La nivel regional, piața serviciilor este, în general, reglementată prin acorduri 

regionale de integrare. În UE, de exemplu, au fost ridicate restricțiile privind comerțul 

reciproc cu bunuri și servicii. La nivel global, comerțul cu servicii este reglementat în cadrul 

GATTS, care funcționează în cadrul OMC [7, c. 192; 9, c. 81]. 

Reglementarea serviciilor comerciale poate fi divizată în două grupuri principale: 

măsuri care afectează piețele interne și măsuri care afectează regimul național (și anume 

stabilirea unor condiții diferite pentru furnizorii de servicii străini). Alte măsuri sunt utilizate 

în unele sectoare, în funcție de modul în care sunt furnizate serviciile. De exemplu, pentru a 

restricționa accesul la piața internă a furnizorilor străini (la servicii de transport sau de 

informare), se utilizează de obicei restricții cantitative sub diferite forme sau se stabilesc tarife 

și taxe diferențiate, care oferă furnizorilor naționali avantaje de preț față de furnizorii străini. 

În unele cazuri, restricționarea accesului furnizorilor străini la piață este complicată de 

regimul de documente de călătorie (pașapoarte, vize de ieșire, certificate medicale etc.) și, 
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uneori, de către țara importatoare (respectiv, avize de intrare, permisele de ședere, dovada 

disponibilității fondurilor pentru a trăi și a părăsi țara). Aceleași măsuri care afectează regimul 

național din țara exportatoare limitează cantitatea de valută pe care un călător o poate retrage 

din țară și perceperea taxelor de călătorie, iar într-o țară importatoare, o restricție privind 

achiziționarea în proprietate a terenurilor sau altor bunuri immobile, creșterea tarifului pentru 

sejururi la hotel și vizitarea obiectivelor turistice.  

De asemenea, se stabilesc norme stricte atunci când este necesară infrastructura 

respectivă pentru furnizarea de servicii comerciale unei alte țări prin restricționarea instituției 

și a funcționării societăților străine implicate; reglementarea numărului de firme străine pe o 

anumită piață sau tip de mărfuri, stabilirea cotei de investiții străine etc. 

Se aplică, de asemenea, și alte măsuri care afectează regimul național, cum ar fi 

refuzul spațiului terestru sau de birouri, interzicerea acceptării depozitelor sau acordarea de 

împrumuturi clienților locali (pentru instituțiile financiare) și închiderea accesului la licitații la 

achizițiile  guvernamentale și sursele locale de finanțare, reducerea "concediului" la 

impozitare și alte beneficii pentru societățile cu participare străină, limitarea repatrierii de 

capital și transferul salariilor de către emigranți. 

Pentru așa metodă de furnizare a serviciilor, cum ar fi circulația temporară a 

persoanelor în străinătate (de obicei, persoane de profesii libere: consultanți, ingeneri, medici, 

artiști, sportivi), se aplică astfel de măsuri: eliberarea fie a vizelor și a permiselor de muncă, 

fie a licențelor pentru anumite tipuri de activități profesionale, în funcție de scopul și durata 

vizitei, de tipul de ocupație și de calificările furnizorului. În multe țări, diplomele și alte 

certificate de calificare eliberate în străinătate nu sunt recunoscute, ceea ce interzice automat 

proprietarilor lor să presteze servicii. Printre măsurile de reglementare care afectează regimul 

național se numără reglementările privind locuințele, restricțiile privind munca remunerată 

pentru persoanele aflate în întreținere și limitarea transferurilor remitențelor din salariu. 

 

4.Concluzii. 

În ultimele decenii, rolul serviciilor, în special al așa-numitelor servicii de afaceri, a 

crescut la nivel mondial. Sectorul serviciilor este o forță motrice în dezvoltarea multor alte 

sectoare ale economiei. Geografia serviciilor internaționale s-a schimbat semnificativ. 

Investițiile străine directe în servicii au crescut semnificativ. Majoritatea acestor investiții sunt 

realizate de CTN și BTN, care construiesc o rețea largă de afiliați în multe țări. Operațiunile 

internaționale de servicii în toate țările se numără printre cele mai reglementate domenii ale 

relațiilor internaționale de către Guvern. În ce privește concurența pe piața mondială, 

Republica Moldova este mult inferioară, deoarece a moștenit o structură înapoiată a sectorului 

serviciilor, care în trecut era a considerat o ramură relativ secundară a economiei. 

Organismele de stat și structurile private ale republicii ar trebui să prevadă și să pună în 

aplicare un set de măsuri pentru a îmbunătăți în mod semnificativ afacerile în acest domeniu 

în următorii ani. Integrarea profundă și eficientă pe piața globală a serviciilor este unul dintre 

cele mai bune domenii pentru integrarea țării noastre în economia globală, ceea ce ne va 

permite să valorificăm cel mai puternic avantaj, competitiv. 
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BENEFITS OF INVESTING IN INTEGRATED MANAGEMENT 

SYSTEMS IN LIGHT INDUSTRY 

 

BENEFICIILE INVESTIRII ÎN SISTEME DE MAMAGEMENT INTEGRATE  ÎN 

INDUSTRIA UȘOARĂ 

 

Maria GHEORGHIȚĂ1 

Ala OBERȘT2 

Abstract 

Due to the pandemic situation that was created by the Covid-19 virus, almost the entire business system 

was disrupted. In the future, more and more stringent requirements are imposed for the business activity to 

satisfy the wishes of clients and consumers who have also undergone essential changes. These conditions now 

are coupled with trends that have already been outlined, such as increasing social responsibility, ensuring 

sustainability, protecting the environment. In order to adjust the business activity to the current requirements, it 

is necessary to invest in the implementation of an integrated management system that would increase the 

company's abilities to meet the needs of clients and customers, ensuring their maintenance and their loyalty. 

Thanks to the responsibilities involved in complying with the requirements imposed by an integrated 

management system, the involvement of senior management increases considerably and ensures a sustainable 

development of the company. When the integrated management system is fully aligned with the business 

strategies of the company it contributes to improving performance and provides opportunities to increase it real 

value. 

Keywords: integrated quality management system, international standards, light industry, social 

responsibility, international customers 

 

1.  Introducere 

Industria ușoară (textile, confecții îmbrăcăminte și încălțăminte) din Republica 

Moldova aliniată, influențată și dependentă în mare măsură de  industria textilă și a articolelor 

de îmbrăcăminte mondială a cunoscut pe parcursul ultimilor zece ani o perioadă de creștere 

continuă, la fel ca și cea mondială.  Industria dată a devenit pe drept unul din pilonii prioritari 

ai economiei naționale, care la începutul anului 2020oferea locuri de muncă la peste 29400 

persoane, sau la peste 26% din numărul total de angajați din industria prelucrătoare. Circa 

90% din numărul angajaților erau femei, preponderent din zona rurală. Astfel, această 

industrie este foarte importantă din punct de vedere a stopării migrației femeilor peste hotare 

in scopul căutării unui loc de muncă. 

Modelele de business, bazate pe prestarea serviciilor pentru clienții străini, 

preponderent Europeni, care sau conturat in această industrie pe parcursul ultimilor două 

decenii au condiționat orientarea ei preponderent spre export. În anul 2019 industria ușoară a 

asigurat un volum de export de cca.380 milioane dolari SUA ceea ce a constituit o pondere de 

peste 13,6% din exportul total al tarii. 

Prognoze pozitive erau făcute și pentru anul 2020, drept urmare a prognozelor 

clienților europeni pentru care întreprinderile autohtone prestează servicii. Însă focarul corona 

virusului a spulberat toate așteptările. Industria textilă și a articolelor de îmbrăcăminte este 
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una din industriile care a fost cel mai drastic afectată de efectele pandemiei COVID-19. 

Lanțurile de distribuție și producție ale clienților europeni au avut mult de suferit ca urmare a 

deciziei autorităților chineze de a impune închiderea fabricilor de textile de pe cuprinsul țării 

la începutul anului 2020. Acest lucru a dus la un șoc economic pe partea de ofertă a materiei 

prime, șoc care s-a propagat pe arenă mondială, având în vedere că China reprezintă unul din 

principalii furnizori mondiali de materie primă pentru industria Europeană de textile și 

confecții. În același timp, un alt șoc s-a produs și pe partea cererii, urmare a răspândirii 

pandemiei și pe continentul European, care a condiționat închiderea magazinelor pe de o 

parte, iar pe de alta și schimbarea comportării consumatorilor care au început săconsume mult 

mai puțin. 

Un sondaj efectuat în luna martie în rândul companiilor europene de cătreConfederația 

Europeană de Îmbrăcăminte și TextileEURATEX, reprezentantul intereselor industriei 

europene de textile și confecții la nivelul instituțiilor UE, a arătat următoarele rezultatele 

preliminare: [1] 

- mai mult de jumătate dintre companii așteaptă o scădere a vânzărilor și a producției în 

anul 2020 cu peste 50%; 

- aproape 9 din 10 companii se confruntă cu constrângeri grave asupra situației lor 

financiare; 

- cca. 80% dintre companii își concediază temporar lucrătorii; 

- una din patru companii are în vedere închiderea întreprinderii. 

Toate aceste efecte s-au răsfrâns negativ asupra industriei ușoare din Republica 

Moldova. Un sondaj efectuat la finele lunii mai de către Asociația Patronală a Industriei 

Ușoare APIUS cu suportul Proiectului de competitivitate din Moldova, finanțat de către 

USAID, guvernul Suediei și UKaid a demonstrat tendințe asemănătoare cu cele ale clienților 

europeni. 3/4 din numărul total de întreprinderi a industriei ușoare autohtone au continuat să 

activeze cu un număr incomplect de angajați, parțial fiind implicate în producerea măștilor și 

echipamentelor medicale de protecție, iar 25% din numărul total de întreprinderi au sistat 

totalmente activitatea. Astfel, în mediu, numărul mediu scriptic de angajați ai industriei ușoare 

s-a redus cu peste 33%. La 69% din numărul total de întreprinderi prestatoare de servicii 

pentru clienții europeni comenzile s-au redus cu peste 50%, ceea ce va influența reducerea 

considerabilă a exportului în anul 2020[2]. 

Situația dată se confirmă și cu datele statistice efectiveale primei jumătăți ale anului 

2020, prezentate în tabelul de mai jos. 

După cum se observă din datele prezentate în tabel, în primul trimestru exporturile 

industriei ușoare s-au redus cu cca 6,5%, iar în trimestrul 2  cu peste 38%. În următoarea 

jumătate de an nu se așteaptă o ameliorare considerabilă a situației date. Pentru a face față 

provocărilor condiționate de COVID -19 întreprinderile autohtone din industria ușoară 

trebuie, ca nici o dată, să se alinieze la cerințele clienților europeni.Actualmente se impun 

cerințe tot mai dure pentru activitatea de business din industria ușoară pentru a putea satisface 

atât doleanțelor clienților, cât și ale consumatorilor care au suferit la rândul lor modificări 

esențiale. Aceste condiții sunt totodată cuplate cu tendințele care s-au conturat anterior, cum 

ar fi creșterea responsabilității sociale, asigurarea sustenabilității, protejarea mediului 

înconjurător, implementarea digitalizării etc. 
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Tabelul 1. Dinamica exportului industriei ușoare a RM in primele două trimestre a anului 

2020, mii dolari SUA 

Denumirea sectorului conform 

NCM, 

Tr. 1, 

2019 

Tr. 1, 

2020 

Tr. 1, 

2020/Tr. 1, 

2019, % 

Tr. 2, 

2019 

Tr. 2, 

2020 

Tr. 2, 

2020/Tr. 2, 

2019, % 

VIII. Piei brute, piei finite, piei cu 

blana si produse din acestea; 

articole de curelărie si de șelărie; 

articole de voiaj, genți de mina si 

articole similare; articole din 

intestine animale (altele decât cele 

de la viermii de mătase) 

3898,1 4189,1 7,5 4577,7 3902,5 -14,7 

XI. Materiale textile si articole din 

aceste materiale 

79576,6 71992,3 -9,5 88035,9 53432,4 -39,3 

XII. Încălțăminte; obiecte de 

acoperit capul, umbrele; umbrele de 

ploaie; umbrele de soare; bastoane-

scaun; bice; cravașe si parți ale 

acestora; pene si puf prelucrate si 

articole din acestea; flori artificiale; 

articole din par uman 

8438,2 9715,8 15,1 4577,7 3902,5 -14,7 

Total 91912,9 85897,2 -6,5 101540 62571,4 -38.4 

Sursa: Calculat de autori in baza BNS 

 

Luând în considerație că EURATEX are un program ambițios pentru îmbunătățirea 

creșterii durabile a industriei textile și îmbrăcăminte europene, iar produsele textile și de 

modă fabricate în Uniunea Europeană sunt excepționale în ceea ce privește respectarea 

mediului, siguranța consumatorilor și drepturile muncii, întreprinderile prestatoare de servicii 

ar trebui să se alinieze la aceste cerințe, fapt care ar putea fi asigurat de implementarea 

sistemelor integrate de management al calității, mediului și securității ocupaționale.  

Astfel, în scopul ajustării activității de business a întreprinderilor din industria ușoară a 

Republicii Moldova la cerințele actuale se impune investirea în implementarea sistemului de 

managementintegrat, care ar asigura creșterea abilitaților firmei de a satisface nevoilor 

consumatorilor și a clienților, asigurând menținerea acestora si asigurarea loialității lor. 

 

2.  Esența și modelele sistemelor integrate de management  

În scopul demonstrării prezenței în cadrul întreprinderilor din industria ușoară a 

abilitaților firmei de a satisface nevoilor consumatorilor și a clienților, care permit menținerea 

acestora si asigurarea loialității lor,se cere de implementat un sistem de management integrat 

(SMI) bazat pe combinări, după necesitate, a două sau mai multe standarde. Implementarea 

sistemului de management integrat nu este o cerință prevăzută de un standard internațional. 

Problema implementării sistemelor de managementintegrate a devenit din ce în ce mai 

importantă pentru întreprinderile din industria ușoară deoarece acestea se confruntă cu o 

concurență serioasă atât din partea întreprinderilor din țările din Asia de Est  (în special 

China, Bangladesh, Pakistan)  Asia de  Sud-Est, India și Vietnam, țări cu o populație foarte 

mare care oferă brațe de muncă destul de ieftine, cât și a celor interne, care și-au confirmat 

realizările în domeniul calității, al mediului și al managementului siguranței profesionale cu 

certificate recunoscute internațional. 
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Un sistem de management integrat presupune combinarea mai multor sisteme de 

management într-un sistem unic. Pentru ca aceste sub-sisteme sa fie pârți integrate ale 

sistemul de management al companiei trebuie ca subsistemele să fie interconectate astfel, 

încât granițele dintre procese sa nu fie sesizabile, practic sa nu existe. 

Actualmente există o multitudine de definiții a sistemului integrat de management, 

care este prezentată de firmele de consultanță în domeniu. O definiție destul de reușită a 

sistemului de management integrat este dată de firma de consultanță ThesanCo S.R.Ldin 

România, conform căreia un Sistem de Management Integrat (SMI) este un sistem de 

management care integrează toate componentele unei afaceri într-un sistem coerent, astfel 

încât să permită realizarea scopului si misiunii sale [3]. 

Totuși, în opinia noastră un sistem de management integrat trebuie înțeles ca o parte a 

unui sistem de management general care îndeplinește cerințele câtorva standarde 

internaționale și funcționează ca un tot întreg. Evident, sistemul de management integrat nu 

trebuie să fie confundat cu sistemul general de management al întreprinderii, care unește toate 

aspectele activităților acesteia. Or, sistemul de management integrat nici cum nu se referă la 

problemele financiare, de gestionarea investițiilor, de gestionarea valorilor mobiliare etc. 

Reieșind din faptul că tot mai multe întreprinderi folosesc mai mult decât un singur 

sistem de management, pentru a facilita procesul creării și implementării sistemului de 

managementintegrat, organizația internațională ISO a decis ca toate standardele pentru 

sistemele de management să aibă aceeași structura și să conțină termeni si definiții 

asemănătoare. Astfel, toate sistemele de management au la baza același concept fundamental 

și aceeași structura care permite implementarea a doua sau mai multor sisteme de 

management in același timp, într-o organizație, într-un sistem integrat. 

Dintre toate tipurile de standarde emise de organizația ISO, cele mai cunoscute și des 

implementate sunt standardele pentru următoarele sisteme de management: Sistemul de 

Management al Calității, Sistemul de Management de Mediu, Sistemul de Management al 

Sănătății si SecuritățiiOcupaționale. Acestea se adreseazăorganizațiilor si managementului 

acestora si descriu setul de proceduri pe care o organizație trebuie sa le îndeplinească pentru 

a-si atinge obiectivele, furnizând un model de urmat pentru căînglobează cele mai bune 

practici in domeniu. Aceste standarde pot fi aplicate oricăreiorganizații, indiferent de mărime, 

de produsul sau serviciul pe care îlfurnizează si indiferent de domeniul sau de activitate. 

Modelul sistemului integrat de management bazat pe cele trei standarde menționate 

mai sus este reprezentat in figura de mai jos. 

La etapa actuală o atenție deosebită se atrage asigurării dezvoltării 

durabile/sustenabile, ceea ce ar însemna atingerea unor performante de mediu prin controlul 

impactului produs de activitatea pe care o desfășoară întreprinderile industriei ușoare asupra 

mediului. Întreprinderile din industria ușoară din republică au impact asupramediul 

preponderent prin deșeurile care se formează în producere și care actualmente nu cunosc o 

reciclare totală. Aceasta impune implementarea sistemului de mediu. 

Industria ușoară este o  industrie cu o manoperă destul de înaltă, care implică un 

număr mare de angajați, de aceea o atenție foarte înaltă trebuie atrasă eliminării/reducerii 

riscurilor ocupaționale. Astfel, se impune implementarea sistemului de management al 

securității și sănătății în muncă. 
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Figura. 1 Modelul Sistemului de Management Integrat 

 

 
Sursa: Elaborat de autori  

 

Nu în ultimul rând, întreprinderile industriei ușoare trebuie să atragă o atenție 

deosebită îmbunătățirii continue a calității și satisfacerii cerințelor clienților care devin din ce 

în ce mai înalte. Aceasta s-ar putea atinge prin implementarea sistemului de management al 

calității. 

Luând în considerație cele menționate mai sus, precum și cerințele din programul 

ambițios al EURATEX pentru îmbunătățirea creșterii durabile a industriei textile și 

îmbrăcăminte, prin fabricarea de produsele textile și de modă excepționale în ceea ce privește 

respectarea mediului, siguranța consumatorilor și drepturile muncii, este recomandat ca 

întreprinderile din industria ușoară a Republicii Moldova să implementez un sistem de 

management integrat bazat pe una din următoarele îmbinări a standardelor internaționale: 

1. Sistem de Management Integrat Calitate - Sănătate si Securitate Ocupațională (ISO 

9001-ISO 45001); 

2. Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu (ISO 9001 – ISO 14001)[5,6].; 

3. Sistem de Management Integrat Mediu - Sănătate si Securitate Ocupațională (ISO 

14001-ISO 45001)[6,7].; 

4. Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate si Securitate 

Ocupațională (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001)[5,6,7]. 

Nu există nici o îndoială că implementarea unui grup de standarde ca sistem integrat 

este mai eficientă în comparație cu implementarea independentă a mai multor standarde 

pentru sistemele de management. Cu toate acestea, în ciuda urgenței problemei și a eficacității 

implementării SMI, există foarte puține recomandări în literatura de specialitate, privind 

implementarea uni sistem de managementintegrat. 

În ultimii ani, utilizarea sistemelor de management în domenii precum îmbunătățirea 

calității și eficiența energetică, eficiența mediului și reducerea riscurilor la locul de muncă a 

crescut rapid, reflectând un mediu de operare din ce în ce mai dificil. Efortul de îmbunătățire 
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și eficiență continuă a determinat crearea unui manual care să asiste organizațiile în 

implementarea SMI. Astfel, Manualul ISO privind standardele pentru sistemele de 

management integrate a fost actualizat recent. Ediția a doua a Manualului ISO pentru SMI a 

fost publicată în anul 2018[4].Documentul conține informații despre sistemele de 

management, ceea ce permite companiilor să se adapteze și să se dezvolte în timp util. 

Manualul a fost actualizat pentru a se potrivi numărului mare de modificări atât pentru 

standardele ISO, cât și pentru cele non-ISO.Michael McLean, președintele grupului de lucru 

ISO care a dezvoltat manualul, a menționat că acesta permite crearea unui sistem de 

management integrat eficient, care va ajuta organizațiile din diferite domenii.Manualul 

reprezintă un ghid practic pentru organizații/întreprinderi pentru a-și alinia eficient sistemele 

de management cu strategiile și planurile operațiunile. Conține ilustrații aplicate în setări 

organizaționale reale și studii de caz conexe care pot fi aplicate tuturor tipurilor de industrii.  

 

3. Avantajele implementării sistemelor de managementintegrate 

Implementarea unui sistem de management integrat are o multitudine de avantaje. 

Printre cele mai importante pot fi enumerate următoarele: 

- Îmbunătățirea dezvoltării, implementării și funcționării sistemelor de management; 

- Dezvoltarea unei structuri de management armonizate și unificate; 

- Costuri reduse de dezvoltare, implementare și certificare; 

- Accelerarea implementării sistemelor; 

- Capacitatea de a combina o serie de procese din cadrul IMS cum ar fi planificarea, 

analiza de management, gestionarea documentelor, instruirea, auditul intern s.a.); 

- Adaptabilitate sporită la schimbare; 

- Respectabilitatea, imagine pozitivă și statut înalt al companiei; 

- O mai mare atractivitate pentru consumatori, părți interesate, investitori.  

Certificatul pentru sistemul de management integrat îndeplinește pe deplin toate 

cerințele comunității globale de afaceri și asigură un nivel sporit de competitivitate a 

întreprinderii în mediul extern. 

Implementarea unui Sistem Integrat de management asigură și un șir de avantaje 

interne pentru întreprindere, printre cele mai importante fiind următoarele: 

- Oferă o structură eficientă în cadrul întreprinderii; 

- Minimizează fragmentările funcționale, conexe cu dezvoltarea sistemelor individuale 

de management; 

- Reduce volumului de documente pentru sistemul de management, comparativ cu 

volumul total de documente din mai multe sisteme implementate în paralel; 

- Reduce costul dezvoltării, implementării și certificarea sistemului de management 

integrat, comparativ cu costurile totale pentru mai multe sisteme de management dezvoltate și 

implementate separat; 

- O interacțiune eficientă a proceselor din cadrul întreprinderii; 

- Un grad mai mare de implicare a personalului în îmbunătățirea performanței 

întreprinderii; 

- Crearea condițiilor pentru reducerea conflictelor între diferite sisteme de management 

ale întreprinderii prin politici și obiective unificate; 

- Reducerea riscurilor de gestionare datorită faptului că un sistem unificat asigură luarea 

în considerare a consecințelor oricărei acțiuni și a riscurilor asociate; 
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- Simplificarea semnificativă a obținerii anumitor licențe și permise.  

Un avantaj  foarte important în condițiile pandemiei Covid -19 este obținerea de 

comenzi din partea municipalității și/sau a statului pentru fabricarea de măști și echipamente 

medicale de protecție. 

 

4. Modelul SMI și beneficiile implementării lui în întreprinderile 

din industria ușoară a RM 

Pentru a face față cerințelor actuale și a menține un nivel înalt de competitivitate în 

condițiile unei concurențe destul de acerbe fabricile din industria ușoară a Republicii Moldova 

trebuie să respecte principiile de fabricație care ar asigura o responsabilitate înaltă și durabile. 

Practicile de afaceri bazate pe responsabilitateși durabilitate, de regulă,necesită investiții care 

asigură succesul fiecărei fabrici privită în parte, dar și a industriei în întregime și devin din ce 

în ce mai importante pentru clienții internaționali, uneori chiar solicitate de către aceștia. 

Pentru a demonstra prezența acestor practici întreprinderile din industria ușoară necesită 

implementarea și certificarea de către organisme internaționale recunoscute a sistemelor de 

managementintegrate. Un suport foarte apreciabil și oportun în acest domeniu a venit din 

partea Proiectului de Competitivitate al Moldovei, finanțat de către USAID, Guvernul Suediei 

și UK aid (MCP), care și-a propus să asiste fabricile autohtonedin industria ușoară să dezvolte 

și să implementeze sisteme de management integrate conform prevederilor standardelor 

internaționale de conformitate socială și de producție, asigurând o siguranță îmbunătățită, 

condiții de lucru fără riscuri și eficiență înaltă.  

În scopul consolidării capacității locale,MCP a oferit consultanță la cca. 20 de fabrici 

asistându-le la elaborarea și implementarea sistemelor de managementintegrate cu scopul de a 

crea o masă critică în industrie și a transpune această imagine de calitate și responsabilitate 

atât pe piața locală, cât și cea de export. 

Luând în considerație cele mai frecvent înaintate cerințe ale clienților străini au fost 

implementate două modele de sistem de managementintegrat: 

1. Sistem de Management Integrat Calitate - Sănătate si Securitate Ocupațională 

(ISO 9001-ISO 45001); 

2. Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate si Securitate 

Ocupațională (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001). 

Pentru asistență au fost selectate întreprinderi cu diferite modele de business (a. 

prestarea serviciilor pentru clienții străini; b, fabricarea și comercializarea articolelor sub 

marca proprie; c. prestarea de servicii pentru clienții străini și fabricarea sub marca proprie) 

indiferent de piața de desfacere (piața internațională sau cea locală).Procesul de selectare a 

fost unul transparent cu implicarea asociației APIUSși s-a bazat în primul rând pe 

angajamentul întreprinderii de a elabora, implementa, menține și îmbunătăți un sistem de 

management integrat și eficient. În figura de mai jos este prezentat algoritmul de 

implementare a sistemului de management integrat în fabricile din industria ușoară din 

Moldova. 

 

Alegerea și agrearea cu conducerea întreprinderii a modelului sistemului de 

management integrat s-a bazat pe mai multe criterii, și a variat de la o întreprindere la alta, dar 

unul din criteriile cheie a fost unificarea proceselor întreprinderii. 



Benefits of investing in integrated management systems in light industry 
 

206 

 

Figura 2. Ciclul de implementare a Sistemului de Management Integrat 

 
Sursa: Elaborat de autori 

După alegerea modelului sistemului de management integrat în cadrul fiecărei 

întreprinderii s-a selectat o echipa responsabilă de elaborarea, implementarea, menținerea și 

îmbunătățirea sistemului de management integrat. O atenție deosebită s-a atras leadership-ului 

și angajamentelor din partea conducerii de vârf a întreprinderii referitor la SMI prin: 

- asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de management integrat; 

- stabilirea politicii și obiectivelor referitoare la calitate, securitate în muncă și/sau mediu; 

- asigurarea că cerințele standardelor internaționale sunt integrate în procesele 

întreprinderii; 

- promovarea abordării pe bază de proces și a gândirii pe bază de risc și/sau protejare de 

mediu; 

- asigurarea disponibilității resurselor necesare; 

- promovarea îmbunătățirii; 

- antrenarea și susținerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea SMI. 

Evaluarea inițială în fiecare întreprindere asistată s-a efectuat de către consultantul 

oferit de către proiectul MCP în tandem cu reprezentanții echipei de implementare a 

sistemului de management integrat. Evaluarea s-a efectuat în corespundere cu cerințele 

standardelor internaționale, in dependență de modelul selectat pentru sistemul de management 

integrat cu scopul de a evidenția lipsurile existente și a proiecta și implementa măsurile 

necesare pentru a aduce toate procesele în corespundere cu cerințele standardelor de referință. 

Documentarea sistemului de management integrat a cuprins elaborarea diferitor 

documente cum ar fi: organigrama de conducere a sistemului de management integrat, 

declarația de politică a calității, securității în muncă și/sau față de protejarea mediului, 

obiective, proceduri, planuri de lucru, instrucțiuni de lucru, fișe de post etc., precum și a 

manualului sistemului de management integrat pentru prezentarea în exterior după necesitate.  

Pentru o funcționare eficientă a SMI o importanță deosebită o are conștientizarea de 

către toți angajații întreprinderii, indiferent de nivelul ierarhic a importantei conformității cu 

declarația de politică în domeniul calității, sănătății și securității în muncă şi/sau de protejare a 

mediului cu cerințele SMI, a impactului semnificativ, real sau potențial, pe care îl are 

activitatea lor asupra SMI, beneficiile pe care le aduce îmbunătățirea performanțelor 

individuale, precum și consecințele potențiale privind nerespectarea regulilor SMI. 

Când SMI este implementat s-a efectuat auditul intern, care are ca scop determinarea 

în ce măsurăactivitățile planificate ale SMIsunt conforme prevederilor standardelor de 

referință şi dacă este implementat şi menținut eficace sistemul în întregime. Pentru a fi 

efectuat corect în cadrul fiecărei întreprinderi au fost selectate și instruite câte o echipă de 
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auditori interni. Auditorii interni sunt acei care pot și trebuie să contribuie la optimizarea și 

îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management al întreprinderii. 

Pentru a obține un certificat de la un organism de certificare recunoscut internațional 

s-a efectuat auditul extern, care a evaluateficacitatea sistemului de management integrat în 

procesul de realizare continuă a obiectivelor specificate, precum şi a capabilității de a asigura 

conformitatea cu cerințele legale, reglementate şi contractuale. 

Întreprinderile industriei ușoare asistate în implementarea sistemelor de management 

integrat au trecut cu brio auditul de certificare, iar unele din ele au trecut deja conform 

programului de audit extern și auditul de recertificare. 

Desigur că implementarea unui sistem de management integrat necesita investirea 

anumitor resurse de timp, de personal, și nu în ultimul rând și financiare. Dar investirea în 

dezvoltarea și implementarea SMI a asigurat întreprinderilor autohtone anumite beneficii, 

principalele fiind creșterea imaginii în fața clienților, obținerea de noi comenzi, atragerea de 

noi clienți și nu în ultimul rând angajați satisfăcuți, care asigură performanțe individuale și de 

grup mai înalte. Un avantaj  foarte important pentru întreprinderile cu SMI certificate în 

condițiile pandemiei de COVID -19 este obținerea de comenzi din partea municipalității și a 

statului pentru fabricarea de măști și echipamente medicale de protecție. 

 

5.Concluzii 

Situația de pandemie creată de virusul Covid-19 a perturbat drastic activitatea 

întreprinderilor din industria ușoară, care este un pilon de bază a economiei naționale a 

Moldovei atât sub aspect de oferire a locurilor de muncă, cât și de contribuire la exportul țării.  

Volumul exporturilor acestei industrii în prima jumătate a anului 2020 s-a redus cu 

peste 38%, iar sondajul efectuat arată că până la finele anului exporturile ar putea să se reducă 

cu până la 50%. 

Sondajul a mai reliefat că un impact absolut sau semnificativ asupra reduceri 

volumului de producție de către întreprinderile din industria ușoară au avut: 

- Reducerea cereri pe piața internă, 

- Închiderea magazinelor, 

- Lipsa de comenzi de la clienții străini,  

- Reducerea comenzilor deja planificate de către clienții străini, 

- Perturbații privind aprovizionare drept urmare a închiderii frontierelor, 

- Reducerea numărului de prezență drept urmare a închiderii grădinițelor și 

școlilor. 

 Pe viitor,  se impun cerințe tot mai dure pentru activitatea de business a 

întreprinderilor din industria ușoară pentru a putea satisface doleanțele clienților și ale 

consumatorilor care au suferit modificări esențiale. Condițiile date sunt amplificate si de 

tendințele care s-au conturat anterior, cum ar fi asigurarea sustenabilității,creșterea 

responsabilității sociale, protejarea mediului înconjurător. Pentru a redresa situația creată atât 

pentru întreprinderile care produc și comercializează sub marca proprie, dar mai cu seamă 

pentru cele care prestează servicii pentru clienții internaționali, adițional pe lângă măsuri de 

creștere a vânzărilor, de eficientizare a producerii și de optimizare a costurilor se impune 

investirea într-unsistem de management integrat,care ar contribui la creșterea imaginii 

întreprinderii și încrederii clienților. 
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Modelul optim al sistemului de management integrat propus pentru întreprinderile din 

industria ușoară ar fi Calitate - Mediu - Sănătate si Securitate Ocupațională: 

- Calitate - pentru asigurarea îmbunătățirii continue și a capabilității de a furniza în mod 

consecvent produse și servicii ce satisfac cerințelor clienților. Actualmente procesele din 

lanțul valoric au devenit mai sofisticate, iar cerințele clienților mai dure. Asigurarea unei 

calități înalte este posibilă doar efectuării tuturor proceselor în condiții bine controlate; 

- Mediu - pentrureducerea efectelor negative asupra mediului. Industria ușoară generează 

deșeuri care actualmente încă nu sunt complet reciclate. În scopul protejării mediului se 

impune elaborarea unui plan de economie circulară. 

- Sănătate si Securitate Ocupațională – pentru asigurarea eliminării și reducerii  

pericolelor la locul de muncă.Asigurarea condițiilor la locul de muncă în corespundere cu 

cerințele legislației muncii din republică, dar și în conformitate cu prevederile Organizației 

Internaționale a Muncii este o cerință a celor mai vestiți clienți internaționali. 

Implementarea unui sistem de management integrat necesită investirea de resurse 

umane, de timp și resurse financiare, dar au un termen de recuperare destul de redus, 

contribuie la îmbunătățirea imaginii întreprinderii, încrederii clienților, eficientizării 

proceselor manageriale, creșterii responsabilității tuturor angajaților, a performanțelor 

individuale si de grup etc. Drept rezultat final crește nivelul de competitivitate al întreprinderii 

și indicatorii ei de performanță.  
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Abstract 

The recruitment and selection of human resources are fundamental processes for an entity that wants 

not only to survive on the market, but also to strengthen its position in this market as well as to enter new 

markets. More and more entities are optimizing lately, with the help of modern technologies, all the recruitment 

processes, in order to reduce costs and save time spent with traditional recruitment.  

Modern technologies have led to massive changes in HR departments, and innovation in the field 

continues to transform the way human resources managers deal with the recruitment and selection of staff. In 

addition to the fact that specialized sofrware in human resources simplifies work in an HR departament, they are 

reinvented periodically and allow simple and rapid access to a diversity of data and information, which 

significantly improves the work of human resources specialists. Thus, specialists can focus on the essential 

aspects of the business, making their contribution to the development of the entity more valuable. 

The adoption of technologies for large-scale recruitment has changed and will continue to change the 

role of HR experts who are currently focusing on automation solutions and incereasing efficiency. 

Key words: recruitment, human resources, HR departments, sofrware, efficiency, JazzHR, automation  

JEL: MOP 

 

1. Introducere 

Cea mai importantă activitate pe care managerii  o desfășoară într-o organizație este 

acea de a angaja oamenii potriviți pentru job-ul potrivit. La momentul actual, procesul de 

recrutare a devenit unul foarte dinamic fiind în  continuă schimbare. În prezent, ne 

confruntăm cu o creștere impresionantă a gradului de utilizare a tehnologiei și automatizării în 

aproape fiecare aspect al industriei de recrutare. Pentru a înțelege mai ușor eficiența unui 

astfel de soft, pentru început se efectuează o analiză a procesului de recrutare, în regim 

manual. Platformele pentru ocuparea pozițiilor vacante, ca rabota.md, joblist.md, jobs.diez.md 

oferă agenților economici pachete ce includ un număr anumit de anunțuri, cu publicare 

zilnică, și promovare pop-up pe alte site-uri. Pachetele, în dependență de preț, clasifică 

anunțurile în top-ul celor mai buni angajatori, sau job-urile verificate, la care poți aplica cu 

încredere. Agentul economic are un account, în care monitorizează CV-urile care au fost 

recepționate, pentru fiecare poziție vacantă. Acest lucru presupune, timp alocat fiecărui CV, la 
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fiecare poziție. Platformele locale nu oferă posibilitatea de a procesa CV-ul în format 

electronic, ulterior, deoarece  ele prezintă doar  o bază de date cu un set de instrumente 

benefice. Respectiv, CV-urile sunt printate, iar  comentariile după interviul telefonic sau fizic 

sunt scrise pe CV, lucru care la fel necesită timp, și consum  de hârtie. 

Într-un final, CV-urile ajungeau să fie păstrate împreună cu testele la care a fost supus 

candidatul, și alte acte, în  dosarul  personal. 

Reușita strategiei de  resurse umane a unei organizații depinde atât de practicile 

folosite, cât și de un software de resurse umane sau de instrumentele utilizate de departament 

în activitatea de zi cu zi. De la recrutare și administrare de personal la training-uri, 

managementul performanței și comunicarea internă, procesele din cadrul departamentului HR 

au nevoie de un suport adecvat pentru a fi realizate în cele mai bune condiții. 

 

2. Descrierea JazzHr 

Un  software de resurse umane  este de cele mai multe ori  soluția optimă de 

automatizare a proceselor repetitive din cadrul departamentelor de resurse umane. Reeșind din 

cele expuse considerăm oprtună descrierea softului JazzHR precum și argumentarea 

necesității implementării în cadrul organizațiilor. Principalele caracteristici sunt: 

Overview JazzHR. 

Pagina principală JazzHR curpinde un meniu general, de unde putem obține acces 

scurt spre alte funcționalități. Bara de navigare ne permite accesul spre mai multe tab-uri cu 

funcționalități utile. Spre exemplu, în tabul  Dashboard găsim: 

• MY OPEN JOBS – pozițiile vacante recent postate; 

• MY WATCH LIST – ultimii candidații vizualizați; 

• MY INTERVIEWS – cu cine, și cînd, pentru ce poziție; 

• MY INBOX – mesajele de la candidați; 

• MY TASKS – sarcini de efectuat. 
 

Figurа 1. Overview JazzHR 

  
Sursă: JazzHR 

 

Tab-ul jobs include toate pozițiile pe care le-a postat cîndva companie, de la 

denumirea poziției, cînd a fost deschisă, numărul total de aplicări, aplicări noi sau active, și 

cîte au fost procesate de către recruiter, până la pozițiile arhivate din anii precedenți. 

https://eu.sincronhr.com/ro/digitalizarea-datelor-hr-cum-renuntam-la-hartie-in-departamentul-de-resurse-umane/
https://eu.sincronhr.com/ro/digitalizarea-datelor-hr-cum-renuntam-la-hartie-in-departamentul-de-resurse-umane/
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În All Jobs putem vizualiza sau sorta pozițiile deschise la moment, cele care sunt în 

editare, pe pauză, suplinite, anulate sau aprobate. Această filtrare ne v-a permite mai ușor să 

găsim pozițiile de care avem nevoie, noi ca administrator. 

Din tabul Jobs se poate accesa orice poziție din orice categorie. În cazul în care, se dă 

click pe Night Watcham, se obține acces și la aplicările existente pentru jobul dat. Aici deja se 

vizualizează statutul fiecărui aplicant.  Cu ușurință se oferă posibilitatea de a vizualiza 

centralizat noile candidaturi și data cînd ei au aplicat, sau statutul vechilor aplicări. Acest 

lucru este benefic pentru verificarea istoricului poziției, și centralizarea informațiilor după 

criterii precum: noile aplicări active sau refuzuri. 

Profilul  aplicanților. Pentru a vizualiza profilul candidatului care a aplicat pentru 

poziția ”X”, se face  click pe numele prenumele acestuia și automat se obține acces la profilul 

lui cu CV. Grupat, ne arată adresa candidatului, numărul de telefon, adresa de email și sursa 

de unde acesta a văzut anunțul plasat.  

 

Figurа 2. Profilul aplicantului. 

 
Sursă: JazzHR 

 

Butonul Reject oferă un email de refuz automat candidatului, în cazul în care, acesta 

nu corespunde cerințelor, CV-ul nu este complet, sau nu pare promițător.  

În momentul, în care, agentul economic procură soft-ul, beneficiază de un cont pe  

care îl adaptează după cerințele sale. Acesta își creează etapele de interviu, și conținutul 

email-urilor. Ele se numesc workflow-uri. Workflow-urile personalizează procesul de 

recrutare al companiei, fiind un instrument de stilizare obligatoriu. Ele pot fi în orice moment 

editate, sau șterse din setările contului. Se creeză 3 email-uri cu același text  în 3 limbi. 

Ulterior, când se apasă reject selectăm conținutul textului în limba de care avem nevoie, rusă, 

română sau engleză.  

Advance presupune un mesaj de binevenit candidatului, în care i se comunică că CV-ul 

lui a fost recepționat și ulterior v-a fi contactat de către reprezentanții companiei. Scopul 

principal al acestor butoane este de a evita situațiile, în care, candidații nu primesc răspuns de 

la angajatori, indiferent, dacă acesta e negativ sau pozitiv. 

Screen – în soft se schimbă statutul candidatului, este la etapa de interviu telefonic. 
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Acest lucru e vizibil pentru toate persoanele autorizate,precum recruiter, hiring manager, 

manager resurse umane etc. Iar candidatul primește prin email feedback despre  interviu, și  

instrucțiunile ce  trebuie să  le urmeze în continuare. 

Interview – interviul propriu-zis, poate fi divizat în mai multe etape, precum: interviu 

cu HR, interviu cu hiring manager, interviu tehnic și altele. Toate acestea v-or conține un  

ghid de interviu în care v-or fi descrise comentariile detaliate ale întregului proces. 

 

Figurа 3. Opțiuni butoane. 

 
Sursă: JazzHR 

 

Offer – candidatului i se trimite prin email oferta și condițiile de angajare în scop 

informativ. 

Tabul Interviews permite postarea comentariilor pentru fiecare etapă de interviu, pentru a se 

menționa dacă candidatul a trecut sau nu interviul, și se distribuie acest feedback cu hiring 

manager sau cu alte persoane asignate. 

 

Figurа 4. Comentarii adiționale. 

 

Sursă: JazzHR 

 

Un alt beneficiu al JazzHr este distribuirea automată a anunțurilor din soft pe 

platformele de recrutare, ca: Linkedin, Facebook Jobs.   
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Figurа 5. Sincronizarea cu alte platforme 

 
Sursă: JazzHR 

 

Toată baza de CV-uri care se păstrează în acest soft, ne servește drept instrument de 

recrutare. Când se deschide o poziție vacantă și e necesar să se facă head-hunting, pe larg sunt 

utilizate filtrele care analizează baza de candidați deja existentă. Spre exemplu, avem nevoie 

de candidați care sunt buni manageri, bilingvi sau posedă competențe inginerești. Filtru 

”Categoria” sortează candidații după cuvintele cheie pe care le conține CV-ul lor, în scopul 

ușurării procesului de căutare. Data aplicării, cuvinte-cheie, sau alte categorii, pe care le 

creează HR sunt unele din puținele posibilități. 

 

Figurа 6. Aplicarea filtrelor existente 

 
Sursă: JazzHR 

 

 

3. Beneficiile implementării JazzHR . 

De ce ar trebui să optăm pentru un astfel de soft? În special pentru entitățile din 

Republica Moldova,  acest lucru reprezintă un pas înainte spre digitalizare, acces  instantaneu 

la informație și procesarea rapidă a datelor. 

Beneficiarii direcți ai software-ului JazzHR   sunt atât departamentul de HR cât și 

angajații, care comunică mai ușor în acest fel (cu colegii, dar și cu managerii sau membrii 

departamentului de resurse umane) și au acces mai ușor la informații de interes.  

Motivele  pentru care entitățile optează pentru un program de resurse umane și 

management personalului sunt: 

Creșterea productivității, atât în cadrul departamentului HR, cât și al entității în 

întregime. Automatizând o gamă largă de activități din sfera resurselor umane, cele repetitive 
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în special, începând cu  recrutarea , selectarea, angajarea, salarizarea, administrarea de 

personal, eliberezi din timpul și energia angajaților responsabili cu aceste activități, care se 

pot concentra pe proiecte cu un impact mai mare în cadrul organizației și potențial mai 

stimulante și creative pentru specialiștii în cauză. 

Identificarea rapidă a candidaților cu calificările potrivite pentru specificul fiecărui 

job și eliminarea candidaților nepotriviți înainte de începerea procesului de intervievare – mai 

ales procesul de filtrare a CV-urilor după anumiți parametri, precum cuvinte-cheie, nume 

prenume, domeniu de activitate. 

Reduce timpul și costurile procesului de recrutare de angajare cu până la 40% - 

asta ar însemna, că automat testele candidatului sunt introduse în baza de date, analizate și în 

scurt timp acestuia i se v-a oferi un răspuns. Nu trebuie manual să verificăm, consumăm 

cerneală și hârtie, iar după, timp pentru a crea un email de refuz drăguț ca să nu se simtă 

afectat candidatul. 

Respectarea legislației în vigoare. Optînd pentru implementarea unui soft de resurse 

umane și în special JazzHR, te asiguri că respecți legislația în domeniu. 

Crește performanța companiei cu 20% - mai ales prin economisirea timpului   

pentru procesare, scriere de email-uri, printare, și formare dosare personale. Fiecare angajat 

găsește în orice moment de timp, orice tip de informație și nu deranjează alți angajați. 

Oportunitățile de automatizare depind însă și de tipul companiei, de industria în care 

activează și de familiaritatea utilizării datelor digitale. Într-un fel se pot automatiza sourcingul 

și recrutarea într-o companie din domeniul tehnologiei, în care 90% dintre candidați sunt 

„white collars” – prezenți pe LinkedIn și disponibili să facă video-interviuri – și altfel trebuie 

abordate lucrurile într-o companie care recrutează preponderent muncitori. 

Digitizarea informației și a proceselor este fundația pe care se construiește mai departe 

digitalizarea businessului, cu potențialul de a schimba radical modul  în care trăim. 

 

4. Concluzii 

Referitor la  dezvoltarea și digitalizare proceselor HR, și în special la recrutarea, 

slectarea și angajarea resurselor umane, se vorbește de mult timp. Doar că în Republica 

Moldova acest proces este de durată și pătrunde mai greu în obișnuița entităților și a 

angajaților. 

Automatizarea proceselor repetitive în cadrul departamentului HR vine cu beneficii 

indiscutabile în termeni de economie de timp și bani, prin digitalizarea datelor și 

automatizarea fluxurilor de lucru.  

În sfera HR-ului, un software de HR este instrumentul de bază pentru digitizare. 

Acesta reprezintă într-o primă fază un sistem de înregistrări cu nenumărate beneficii – toate 

datele de HR se regăsesc într-o bază de date unică, actualizată, „curată”, accesibilă în timp 

real. Se pot stoca în acest mod: organigrame, fișe de post, istoricul candidaților, actele 

angajaților, contracte de muncă, pontaje, fișe de evaluare a performanței, state de plată, 

fluturași de salariu, prezența la traininguri și multe altele. În acest mod, se poate realiza 

centralizarea și organizarea datelor de HR într-un sistem, trecând la automatizarea proceselor 

și fluxurilor de lucru și crescând substanțial eficiența muncii. 

Alegerea software-ului de resurse umane potrivit reprezintă o decizie importantă 

https://eu.sincronhr.com/ro/beneficii-software-resurse-umane/
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pentru întreaga organizație și un angajament luat pe termen lung – de aceea este importantă 

înțelegerea cât mai profundă a nevoilor companiei.   

Deși tehnologia este asociată cu conceptul de transformare digitală, aceasta reprezintă 

doar unul dintre pilonii transformării, la fel de important precum oamenii, procesele și datele. 
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Abstract: 

The cultivation needs of energy plants were identified and land was provided for possible cultivation. 

The potential introduction of new species were calculated and trends of energy plants in Moldovawere 

examined. It was found that the raw material in the country of phyto-products allows the contribution of biomass 

in total energy consumption up to the level of 25%. Opportunities to increase the amount of biomass for energy 

provide energy for plant cultivation, which will help improve the environment. 

Keywords: biomassenergy plants, Salix, Miscanthus, sylph, calorific value, land for energycrop 

cultivation.  

JEL: C22, D58, L72, Q27,  

 

1. Introduction. 

Biomass is one of the most important renewable energy resources of the present and 

the future, due to its great potential and the various benefits offered socially and ecologically. 

Biomass is, in fact, available for use all over the world. Affordable cost and greenhouse gas 

neutrality make biomass a promising energy resource in many countries, including our own. 

The Republic of Moldova, being a predominantly agrarian country, practically does not have 

its own energy sources, thus, 98% of the necessary energy is covered at the expense of the 

import of energy agents. Therefore, the issue of the use of renewable energy sources (RES) 

has been and remains very current. The biomass obtained in phyto-technics can be used for 

energy purposes, but it does not cover the need for renewable biomass. That is why it is 

necessary to cultivate energy plants.  

 

2. Degree of investigation. 

The theoretical basis of the research was anchored in the works of local and foreign 

scientists who significantly contributed to the development of the approach to the energy 

alternative: Milner B.Z., Reisberg B.A., Rapoport B.C., Horwart I., Gribincea A., Bârdan V., 

Epuraş O. Other researchers such as Dzyga NV, Kosenko VG, Pilzer M have greatly 

contributed to the development of the bioenergy economy. At the same time, the current 

developments do not address the development of conceptual approaches and development 

management tools that take into account the specificity of the bioenergy sector and the tasks 
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of territorial distribution of bioenergy facilities have not been resolved. 

The aim of the research is to investigate the global energy problem by replacing 

traditional fossil resources with alternative biomass resources. 

The methodological basis of the study was the works of domestic and foreign 

researchers on the issues of global energy theories, program-oriented planning and 

management of the development of bioenergy fields. In solving the problems, methods of 

comparative analysis, grouping, systematic approach and comparison of theoretical and 

practical material were used, which allowed the provision of reasonable and reliable 

conclusions. 

 

3. Necessity to develop businesses in cultivation of energy plants 

The International Energy Agency estimates that in Europe, oil resources will be 

depleted in 40 years, natural gas resources in 60 years, and coal resources in 200 years, which 

would mean that, in about 20 years, Europe will have to import 70 percent of its energy needs. 

As a result, the states of the union had to proceed with the use of renewable sources. The task 

has been to ensure that by 2020, 20% of the energy consumption of the EU states will be 

provided from renewable sources [9]. The Republic of Moldova has an important biomass 

potential, the capitalization of which would make a large contribution to rural development 

and the implementation of sustainable heat, electricity and fuel supply systems for means of 

transport. In this context, the role of the state is to promote an integrated environment and 

energy policy, with a threefold objective - to limit the country's vulnerability to the import of 

primary energy resources, to ensure economic growth and to combat climate change. It is 

necessary to take into account the recommendations of pedological scientists on the use of 

plant residues and to maintain soil fertility and then as SER. In our country, there are no 

concrete recommendations regarding the minimum of plant residues necessary to maintain 

soil fertility. From the practice of some countries, it appears that 75% of the biomass is 

chopped directly as field residues or used in animal husbandry, which is returned to the fields 

as organic fertilizer to maintain sufficient soil fertility [6].Therefore, 25% of the residues 

obtained in phyto-technics can be used for energy purposes. That is why it is necessary to 

cultivate energy plants for satisfaction in RES [5]. A document that refers to renewable 

sources and, in particular, to biomass, is the Energy Strategy of the Republic of Moldova until 

2020, adopted by Government Decision no. 958 of August 21, 2007, which mentions the role 

of energy plants [1]. Energy willow or Chinese reed, also known as elephant grass, are two of 

the plants cultivated for their superior caloric properties. Specialists say that in the climatic 

conditions in our country, both energy willow and reeds could be cultivated. The calorific 

value of one kilogram of willow is 5.7 kWh, and one kilogram of reed - 4.75 kWh, while the 

calorific value of one kilogram of deciduous wood is 3.1-4.2 kWh. In addition, heating with 

power plants is 10 times cheaper than diesel and 30% cheaper than gas. 

Among the advantages of energy plants is the fact that they are grown only once and 

can be exploited annually, for a period, some up to 25 years, which qualifies these plants to be 

considered sources of renewable energy. Another immediate advantage would be the 

protection of forests, as there would be no need for massive cutting of firewood trees. Willow, 

for example, grows 7 meters high, and one hectare produces 40 tons of wood per year. 

Other advantages of this energy willow culture are: 
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- due to high content of salicylic acid, chopped willow does not require closed storage. In 

a few months the water content of the cut wood decreases to 14 - 16%, which allows its 

processing without artificial drying; 

- the crop is harvested with ordinary agricultural machines (combine, tractor, trailer) and 

in the winter months (November - March, after the fall of the leaves) thus ensuring a better 

exploitation of the car park and the labor force; 

- the spread of the energy willow culture guarantees a safe and non-polluting source of 

energy, but at the same time it protects the forests from the continuous deforestation caused 

by the chase for cheap firewood; 

- renewable energy. The life period of a plantation is approx. 25 to 30 years, which, 

starting from the second year, apart from harvesting, does not require any other intervention 

[5]. 

Energy willow is a fast growing plant (approx. 3 - 3.5 cm / day, bringing in the first 

year 4 - 6 shoots and reaching 2 - 3 m in height. 

The maintenance of the crop is very simple, a good part of the works being executed 

before and at the beginning of the vegetation: deep plowing, soil disinfection, planting and 

mechanical weed control. Next, the willow grows very fast, in the second year the bushes 

bringing 10 - 25 shoots, of which approx. half reach a height of 6 - 7 m and a diameter of up 

to 3 - 4 cm. The crop is harvested with special machines of different capacities (and prices) 

depending on the areas to be harvested, using ordinary agricultural machines (combine, 

tractor, trailer). These works are carried out in the winter months (November - March, after 

the fall of the leaves), thus ensuring a better exploitation of the car park and the labor force 

(fig.1.) 

The Chinese reed grows four meters high and has a multiple use: pellets, briquettes, 

furniture industry, cellulose, as well as plastics and construction materials industry. Moldova 

is in a favorable position to be able to cultivate the most important energy plants in the world 

in conditions of maximum efficiency. We are referring, first of all, to maize, the surface of 

which can be increased and a part of the surface is destined for the production of biofuel. 

Rapeseed, a plant that has seen a great expansion in recent years, follows in order. Its 

cultivated area would also expand in cultivation, mainly due to the good price offered by oil 

factories, now the biggest businesses are related to the financial groups that have invested in 

the production of biodiesel. 

Agrotechnical arguments: 

-  from an agrotechnical point of view, these energy plants are very good precursors for 

wheat, a crop that occupies almost half of the arable land; 

-  energy plants release the soil early, and from plowing to sowing there is enough time 

for soil mineralization; 

-  wherever agrotechnical rules apply, power plants leave the land free of weeds, which 

greatly reduces herbicide costs; 

-  plant residues, almost entirely, are incorporated into the soil, and the resulting organic 

matter contributes to increasing soil fertility; 

-  soybeans have the great quality of storing in the soil 100 kg of natural nitrogen per 

hectare, which is equivalent to 300 kg of ammonium nitrate or 200 kg of urea; 
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-  in the case of some energetic plants - sunflower and rapeseed - the deep root system 

contributes to the breaking of the harpoon, which is equivalent to a deep work of the soil. In 

addition, the roots after rotting play a dual role: aerating the soil and providing organic matter. 

 

Figure.1. Harvesting energy willow culture [authors' research] 

 
 

 

4.Possible land for cultivating energy plants 

The lands for cultivating energy plants are chosen according to the biomass production 

systems. These systems represent ensembles of vegetable crops grown within a household 

(farms), some of which are intended for obtaining biomass for energy purposes. This concept 

is determined by the fact that not all plant products in the farm can be used for commercial 

purposes, but all together can bring profit through differentiated use and utilization. Thus, in 

addition to the main product of a crop, there are by-products (straw, coke, etc.) that can be 

transformed or used for energy purposes. Also, within some judiciously designed crop 

rotations, valuable species from the energy point of view can be introduced to cover the need 

for renewable biomass and at the same time to ensure the efficient use of land, resources and 

to contribute to the conservation of the environment. 

Among the advantages of so-called "super-weed" energy plants is the fact that they are 

not demanding to the soil and land for cultivation, they are cultivated only once and can be 

exploited annually, for a period of up to 25 years, which qualifies these plants should be 

considered as renewable energy sources and can be placed on land outside of crop rotations. 

Another immediate advantage would be that they can be grown on swampy or temporarily 

flooded land.  

Other possibilities to place energy plants is that annually there are over 200,000 

hectares of abandoned land (fallow ground) and about 1,000-1,500 hectares of swampy land, 
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at the same time we mention that they can be cultivated near treatment plants. There are many 

unused lands, especially in the area of rivers, ponds, where there is an environment conducive 

to such plants. "From an environmental point of view, it would not be a problem, because 

oxygen would be produced." According to the Strategy for the Sustainable Development of 

the Forestry Sector in the Republic of Moldova, it is planned to expand the areas with forest 

vegetation in connection with the degree of afforestation. The afforestation of new lands will 

contribute to the creation of a forest network, to the reduction of soil erosion, and to the 

protection of lands threatened by landslides (about 50 thousand ha), where it is possible to 

plant acacia, energetic poplar, etc. There are many unused lands in the Republic of Moldova, 

especially in the river area, where there is a favorable environment for such plants (especially 

energy willow). Approximately 7,535 ha of agricultural land have been affected, so that in 

order to improve the situation it is reasonable for these lands to be used for the cultivation of 

energy costs [5]. 

The characteristic of the local vegetation potential and the tendencies of the 

introduction of new species. In the Republic of Moldova, residues from agricultural crops are 

an important source of biomass, because large areas of land are used in agriculture, generating 

significant amounts of agricultural residues [3]. At the same time, such crops as rapeseed, 

sugar sorghum, Jerusalem artichoke can be grown especially as energy plants, which have a 

fairly high energy potential. Thus, over one t of ethanol with a potential of 78 mln can be 

obtained from one hectare of sugar sorghum. Mgj and dry vegetable mass of 20 t with an 

energy of 314 thousand Mgj. One hectare of rapeseed brings a ton of oil, which can be 

equivalent (indicative) to a ton of diesel and a dry mass of 3 t with a calorific value of 47 

mln.Mgj [4]. Ethanol obtained from the fermentation of sugar sorghum juice can be used as 

an addition to gasoline (20% ethanol) as fuel for internal combustion engines with spark 

ignition, give rapeseed oil after its transformation into methyl ester - as fuel in internal 

combustion engines with compression ignition [6]. Annually in the agriculture of the Republic 

of Moldova biomass, which is the main RES is cultivated on 1839.7 thousand ha of arable 

land, 153.6 thousand ha live and 141.5 thousand ha orchards, which is 1.1-1.2 mln. tons, or 

4.8 million. MW / h. 

 

Table 1. Vegetation potential characteristic of new perine species [2] 

Caracteristics Units Willow Poplar Acacia 

Culture density stem/hectare 18 - 25 000 10 -15 000 8 – 12 000 

Diameter at harvest mm 15 – 30  20 -50 20 - 40 

Height at harvest m 3,5 – 5,0 2,5 – 7,5 2,0 – 5,0 

Fresh harvest tons/hectare 30 - 60 20 -45 15 - 40 

Moisture content % weight 50 -55 50 -55 40 - 45 

 

Local and introduced species - requirements for growing conditions and possible 

cultivation area. The agricultural crops used for energy purposes are technical plants and 

cereals. The technical crops include oilseeds (sunflower, soybean, rapeseed), used in the 

production of oil / biodiesel and sugar plants which, like cereals, can be used in the 

production of bioethanol [6]. Energy plants are grown exclusively for energy purposes and are 

not used in other sectors [7]. This group of vegetable crops includes some high-growth 
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grasses (stuh, Panicum Virgatum, etc.), perennials, oilseeds (rapeseed), fodder crops (sugar 

sorghum, alfalfa) and even high-growth trees. (poplar, willow, Oltenian acacia). 

 

The crops that can be established as non-food energy plants are 

Populus hibridus energetic (Populus 

hibridus),  

Silfia (Sida hermaphrodita), 

Energy willow (Salix vinimalis 

"energo"), 

Arundo (Arundo donax L.), 

Artichoke (Cynara cardunculus), 

 

 Jerusalem artichoke (Helianthus 

tuberosus), 

Elephant grass (Miscanthus giganteus),  

Oltenian acacia (Ammodendron Fisch.), 

Switch grass (Panicum virgatum),  

"Szarvasi-1" energy grass. 

The Princess Tree (Paulownia 

tomentosa). 

 

 

 

Requirements for growing conditions and possible cultivation area of energy plants. 

Willow makes very good use of land unsuitable for other crops, such as floodplains. Having a 

high evapotranspiration capacity (approx. 15 - 20 l / m2) it is successfully used for the 

decantation of domestic water (around treatment plants). It has an annual collection capacity 

of 20-30 t / ha of sludge from wastewater treatment. This property, in addition to the 

advantage that in an area where the plantation can be flooded with waste from treatment 

plants, grows faster, has the great advantage that wastewater should not be treated biologically 

(expensive operation) and on the other hand the water resulting from at treatment plants - they 

reach very clean rivers, avoiding water pollution but also additional costs due to payments as 

a penalty for improper water quality [2]. The use of lands with high humidity, where other 

plants cannot be cultivated is beneficial for the energetic hybrid poplar and miscanthus [5]. 

Sugar sorghum, sylphia and acacia can be grown on less moist soils [8]. Artichoke proves to 

be the only economic plant that capitalizes in conditions of maximum efficiency on poorly 

productive land, often unsuitable for agricultural crops. Or, in Moldova, an agricultural area 

threatened by a strong desertification, in the southern households considered to be the most 

fertile, artichokes are the plant that can stop the desolation of the plain and ensure people an 

economic and social chance. 

 

5.Conclusions 

The sustainable development of the national economy requires a secure energy supply. 

Because energy supply is a complex issue, it can be solved by using renewable energy 

resources such as biomass energy. 

In the Republic of Moldova, the raw material from phytotechnical by-products allows 

the contribution of biomass in the total energy consumption to be at the level of 25%. Real 

possibilities for increasing the amount of biomass for energy purposes offer the cultivation of 

energy plants, which will contribute to improving the environment. 
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ANALIZA LEGISLATIEI REPUBLICII MOLDOVA ÎN DOMENIUL VAMAL: 

PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE 

 

Mircea GUTIUM 1 

 

Abstract 

In the article we systematize the legislation of the Republic of Moldova in the custom field and also 

analyse the impact of electronic declaration on import and export of the Republic of Moldova. Customhouses 

taxes has become an indispensable factor for the development of the national economy, as well as electronic 

tools for accelerating taxes collection. According to estimates, most part of gross domestic product is collecting 

from customhouse taxes of import. The customs policy aims at ensuring the efficiency of customs operations, 

regulating the exchange of goods on the customs territory of the Republic of Moldova, contributing to solving 

political and trade problems regarding the protection of the internal market and stimulating the development of 

the national economy. At the end of the article, we identified the strengths and weaknesses of customs legislation 

and were elaborated the recommendations. 

Key words: customhouse, economic security, electronic declaration, taxes. 

JEL: K33, L51, L69.  

 

1. Introducere 

Relevanța analizei legislației în domeniul vamal este explicată prin modificările 

stridente ce au loc în comerțul internaționale, în relațiile economice dintre diferite țări. 

Politica vamală, ca și politica comercială, politica valutară, face parte din politica economică. 

Ea este îndreptată spre reglementarea schimburilor comerciale externe prin stabilirea 

diverselor reguli vamale și proceduri vamale. Una din principalele funcții a politicii vamale 

este asigurarea securității economice a țării. 

 

2. Metodele utilizate 

Obiectivul general al studiului este depistarea punctelor tari și celor slabe a legislației 

Republicii Moldova în domeniul vamal. În cercetare au fost utilizate următoarele metode: 

raționamentul, inducția și deducția, abstracția științifică. 

 

3.Rezultate obținute și discuții 

Codul vamal diferă de la țară la țară, în dependență de politica economică și cea 

externă iar codul vamal poate conține preferințe față de import sau export. Administrarea 

vamală este activitatea de gestionare a autorităților vamale care vizează facilitarea dezvoltării 

comerțului exterior și furnizarea de servicii persoanelor care trec mărfuri și vehicule peste 

granița vamală, precum și îndeplinirea funcțiilor de control, fiscale.  

Abordarea principală este că vama creează mecanisme simple și neîmpovărătoare 

pentru administrarea procesului de mutare a mărfurilor de către companii respectabile, 

orientându-le să desfășoare afaceri în moduri transparente, iar oamenii de afaceri lucrează la 

 
1Cercetător științific, Institutul National de Cercetări Economice, Chișinău, Republica Moldova, 
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reputația lor vamală și fiscală, străduindu-se să intre în cercul participanților respectabili la 

activitatea economică externă, îmbunătățind în același timp calitatea munca analitică a 

autorităților vamale și eficacitatea controlului vamal.  

Utilizarea tehnologiilor informaționale în procedura de vămuire din Republica 

Moldova poate fi descrisă cu ajutorul următoarelor trei aspecte: 

- Notificarea prealabilă a autorităților vamale despre marfa livrată și mijloacele de 

transport înainte de trecerea frontierei vamale; 

- Declararea mărfurilor prin depunerea unei declarații într-o formă electronică, precum și 

transmiterea, la vămuirea documentelor, confirmarea informațiilor menționate în declarație; 

- Tehnologia „fereastră unică” este un sistem care permite tuturor participanților la 

comerț și transport să furnizeze informațiile solicitate de organele de control ale companiei 

pentru implementarea operațiunilor de import, export și tranzit, numai la un anumit punct 

vamal. Acest sistem ia în considerare neajunsurile din trecut și promovează implementarea și 

integrarea „ferestrelor unice” naționale. 

În Tabelul 1 sunt prezentate principalele acte normative din domeniul vamal, care sunt 

în vigoare. 

 

Tabelul 1. Legislația Republicii Moldova în domeniul vamal 

Codul, hotărâri ale Guvernului Modificări recente 

Data 

intrării în 

vigoare 

Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149 din 

20 iulie 2000 [Codul vamal] 

Legea Nr. 60 din 23-04-2020 privind 

instituirea unor măsuri de susținere a 

activității de întreprinzător și modificarea 

unor acte normative  

23.12.2000 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 

904 din 13.11.2013 cu privire la procedurile de 

vămuire electronică a mărfurilor [Hotărîrea nr. 

904, 2013] 

Hotărîrea Nr. 11 pentru modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 904/2013 din 15-

01-2020 cu privire la procedurile de 

vămuire electronică a mărfurilor  

15.11.2013 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 

474 din 20-04-2016 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de aplicare a 

facilităților fiscale și vamale la importul 

mijloacelor de transport cu destinație specială 

[Hotărîrea nr. 474, 2016] 

Hotărîrea Nr. 662 din 17-12-2019 pentru 

modificarea punctului 17 din Regulamentul 

cu privire la modul de aplicare a facilităților 

fiscale și vamale la importul mijloacelor de 

transport cu destinație specială, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 474/2016 

29.04.2016 

Ordinul Serviciului Vamal Nr. 56 din 21-02-

2008 cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind vămuirea bunurilor trecute peste 

frontiera vamală a Republicii Moldova de către 

persoane fizice și a unor formulare tipizate 

[Ordinul nr. 56, 2008] 

Ordin Nr. 118-O din 23-03-2015 cu privire 

la completarea anexei nr. 5.1 la Ordinul nr. 

56-O din 21.02.2008 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind 

vămuirea bunurilor trecute peste frontiera 

vamală a RM de către persoane fizice și a 

unor formulare tipizate” 

11.04.2008 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.815 

din 02-08-2005 cu privire la regularizarea 

traficului de mărfuri și servicii ce constituie 

obiectul activității de comerț exterior a agenților 

economici din Transnistria, precum și furnizarea 

de către aceștia a rețelelor și a serviciilor de 

comunicații electronice [Hotărârea nr. 815, 

2005] 

Hotărîrea Nr. 356 din 18-04-2018 cu privire 

la aprobarea modificărilor și completărilor 

ce se operează în unele hotărîri ale 

Guvernului 

05.08.2005 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 

1185 din 30-09-2003 despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de 

Hotărîrea Nr. 645 din 10-07-2018 cu privire 

la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

1185 din 30 septembrie 2003 

10.10.2003 
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introducere și scoatere a bunurilor de pe 

teritoriul Republicii Moldova de către persoanele 

fizice [Hotărârea nr. 1185, 2003] 

Legea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 

1569 din 20-12-2002 cu privire la modul de 

introducere și scoatere a bunurilor de pe 

teritoriul Republicii Moldova de către persoane 

fizice [Legea nr. 1569, 2002] 

Legea Nr. 79 din 24-05-2018 pentru 

modificarea și completarea unor acte 

legislative 

31.12.2002 

Sursa: sistematizat de autor 

 

Declarația electronică este un complex de instrumente software și hardware care 

permite declararea vamală a mărfurilor și vehiculelor în formă electronică. Acest sistem 

vizează simplificarea interacțiunii dintre participanții la activitățile economice străine și 

autoritățile vamale și accelerarea procesului de declarare vamală utilizând o nouă abordare 

calitativă a problemelor de vămuire bazate pe tehnologii fără hârtie. 

Procesul de declarare electronică constă în desfășurarea unei proceduri la distanță 

pentru declararea vamală a mărfurilor, în timpul căreia declarantul și inspectorul pot fi la orice 

distanță unul de celălalt și pot purta un dialog cu ajutorul dispozitivelor electronice. În acest 

caz, declarantul de la un loc de muncă poate declara simultan mărfuri la diferite posturi 

vamale. 

Dezvoltarea unui sistem de declarații electronice utilizând asociația internațională a 

rețelelor de internet în autoritățile vamale ale Republicii Moldova este una dintre direcțiile 

principale pentru îmbunătățirea a procedurilor vamale. În același timp, introducerea 

declarației electronice a impus serviciului vamal să efectueze un set de măsuri tehnice și 

tehnologice. În prezent, toate autoritățile vamale ale Republicii Moldova sunt gata să utilizeze 

formularul electronic pentru declararea mărfurilor folosind internetul. 

„În scopul implementării art.9 alin.(3) din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 

și în vederea simplificării procedurilor vamale aferente exportului și importului de mărfuri, 

reducerii timpului de vămuire și numărului de acte necesare pentru realizarea exportului și 

importului, Guvernul a aprobat:  

Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export; 

Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import” 

[Hotărârea Guvernului Nr.904, 2013]. 

De la începutul anului, în perioada ianuarie-iulie 2020, autoritățile vamale au 

înregistrat mărfuri în valoare de 2889645 mii dolari SUA din importuri. Primirea declarațiilor 

prin format electronic a favorizat viteza documentării importului (Figura 1), însă timpul 

pentru documentarea exportului așa și nu sa micșorat (Figura 2).  

Ucraina a facilitat comerțul transfrontalier prin eliberarea mai rapidă a declarațiilor 

vamale și prin reducerea numărului de inspecții fizice. Alt factor care a permis reducerea 

timpului pentru documentarea tranzacțiilor de import este simplificarea cerințelor față de 

certificarea conformității pentru piesele auto. 

Analiza comparativă a dinamicii unui din indicatori a Indicelui Doing Business, și 

anume timpului pentru proceduri de documentare ale tranzacțiilor de export în Republica 

Moldova cu țările concurente din regiune, a arătat, că Georgia în anul 2014 (DB 2015) a 

înregistrat același nivel ca și Moldova, dar deja în anii următori a minimizat timpul pentru 

procedurile în cauză. 
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Georgia a optimizat timpul pentru procedurile de documentare și vămuire prin 

îmbunătățirea sistemului său de procesare electronică a documentelor, și prin introducerea a 

unei opțiuni avansate de prezentare a documentelor electronice. Prin urmare, Moldova trebuie 

să implementeze experiența acestei țări. 

 

Figura 1. Dinamica timpului pentru proceduri documentare ale tranzacțiilor de import, ore 

 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor rapoartelor Doing Business [Doing Business] 

 

Analiza legislației actuale, precum și studiul experienței practice în aplicarea 

procedurii de declarare electronică, ne permit să evidențiem problemele actuale în aplicarea 

acestei proceduri. Sistemul de schimb interdepartamental de informații între organele de 

control ale Republicii Moldova nu este perfect. 

 

Figura 2. Dinamica timpului pentru proceduri documentare ale tranzacțiilor de export, ore 

 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor rapoartelor Doing Business [Doing Business] 

 

Această problemă este asociată nu numai cu activitățile autorităților vamale. Unul din 

punctele slabe, este faptul că permisele pe care declarantul le primește de la autoritatea de 

acordare a licențelor, de la organismul de certificare, de la departamentul sanitar-veterinar, 

sunt eliberate și au forță juridică numai pe hârtie. În ciuda faptului că declarantul depune o 

declarație electronică, trebuie să depună la autoritatea vamală o copie pe hârtie a acestor 
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permise, de fapt, duplicând toate documentele și informațiile transmise în format electronic. 

Problema declarației electronice din Republica Moldova ar trebui rezolvată prin stabilirea 

interacțiunii informaționale între diferite departamente. Anumiți pași în această direcție au 

fost deja realizați. 

În special, o lucrare deplină privind efectuarea operațiunilor vamale fără utilizarea 

suportului de hârtie poate fi stabilită prin crearea unui sistem automatizat de informații 

unificat, care ar trebui să devină unul dintre segmentele sistemului automat 

interdepartamental. Reglementări privind sistemul informațional automatizat 

interdepartamental integrat al organelor executive care exercită controlul la punctele de 

control de peste granița de stat a Republicii Moldova. 

În ciuda dificultăților actuale, utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul 

vamal dă deja rezultate pozitive. Procesele de integrare economică, accelerarea și creșterea 

cifrei de afaceri comerciale afectează inevitabil formarea sistemului e-vamal. La rândul său, 

în condițiile moderne de dezvoltare a societății informaționale, vama electronică ar trebui să 

se dezvolte în cadrul sistemului de comerț electronic, care deschide noi oportunități pentru 

creșterea eficienței operațiunilor comerciale prin utilizarea tehnologiei informației în 

gestionarea proceselor de afaceri. 

Alt punct slab constă în implementarea practicii declarației electronice este limitată 

din următoarele motive. În primul rând, factorul uman își face propriile ajustări. Un inspector 

care ia o decizie cu privire la eliberarea unui produs nu își poate transfera responsabilitatea 

asupra unui proces electronic impersonal. Este dificil din punct de vedere psihologic să își 

asume responsabilitatea fără a vedea toate documentele pe hârtie cu sigilii. El nu este pe 

deplin conștient de semnificația semnăturii digitale electronice a declarantului. În procesul de 

declarație vamală electronică, inspectorul experimentează în mod constant nevoia de 

documente pe hârtie. 

În al doilea rând, există probleme tehnologice ale declarației vamale. Conceptul de 

control vamal post-eliberare este în curs de dezvoltare. Este imposibil să depuneți o declarație 

electronică fără această componentă importantă a controlului vamal. Fără control ulterior 

(audit vamal), autoritățile vamale nu au cum să se asigure că participanții la comerțul exterior 

sunt loiali legii. 

În al treilea rând, există reclamații frecvente ale participanților la comerțul exterior din 

cauza duratei lungi și a lipsei de transparență a procedurii pentru obținerea unei semnături 

digitale electronice. Trebuie remarcat faptul că soluționarea numai a problemelor tehnice nu 

va duce la o creștere a numărului de participanți la comerțul exterior care utilizează declarația 

electronică. 

De asemenea, un rol semnificativ îl joacă faptul că, în medie, până la 40% din 

participanții la activitățile economice străine declară nu mai mult de o dată și ulterior nu reiau 

activitatea economică externă. În consecință, astfel de declaranți nu sunt interesați să 

îndeplinească condițiile pentru îndeplinirea cerințelor necesare pentru producerea unei 

declarații electronice. 

Este problematic interesul pentru utilizarea declarației electronice a participanților la 

comerțul exterior - exportatori de mărfuri, deoarece, pentru a confirma validitatea aplicării 

unei rate zero a taxei pe valoarea adăugată, autoritățile fiscale solicită depunerea unei 

declarații vamale pe suport de hârtie. 
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În opinia autorilor, pentru a rezolva aceste probleme este necesară: 

- simplificarea procedurii; 

- să dezvolte reglementări detaliate și cerințe uniforme; 

- organizarea de conferințe, seminare, „mese rotunde” ale participanților la comerțul 

exterior. 

În Republica Moldova taxele se modifică la a opta cifra a codului mărfii. În plus, în 

cazul când este necesar de verificat codul mărfii, această funcție o îndeplinește Secția 

verificării codurilor mărfii care se supune direct Departamentului Controlului Vamal al 

Republicii Moldova, dar nu o îndeplinește Camera de Comerț și Industrie, care nu se supune 

Departamentului Controlului Vamal.   

Intervierea agenților economici a permis depistarea cazurilor, când la determinarea 

codului mărfii importate direct de la întreprinderea producătoare, secția menționată a 

schimbat codul stabilit de uzină și anume a opta cifră a codului, și în plus în așa fel că 

importatorul să achite nu taxa de 5% ci de 15%. Deciziile luate de Secția verificării codurilor 

mărfii sunt decizii în ultima instanță fără atacare. Situația descrisă ne semnalează despre încă 

un punct slab, descris mai sus. 

Punctele forte: 

- Introducerea procedurii vămuirii electronice a mărfurilor la export; 

- Introducerea procedurii vămuirii electronice a mărfurilor la import; 

- Scanarea mijloacelor de transport; 

- Controlul fizic este efectuat cu ajutorul unui spectru larg de metode (scanare, 

chinologie, etc.); 

- Utilizarea tehnologiei „fereastră unică”. 

Punctele slabe: 

- Verificarea codului mărfii este efectuată nu de o agenție independentă. 

- Modificările recente din legislație nu pot fi găsite în sistemul „Asycuda World”, și 

brokerii vamali nu sunt informați operativ. 

Recomandări: 

- Unificarea tarifelor la primele 6 cifre a codului mărfii; 

- Organizarea unei agenții care ar acorda servicii de efectuare a expertizei independente 

autorizate pentru determinarea codului mărfii; 

- Procurarea altui soft sau perfecționarea sistemei „Asycuda World” care ar arăta operativ 

toate modificările legislației atât din Republica Moldova, cât și din țările de destinație 

a mărfii. 

 

4. Concluzii 

Sistemul vamal din Republica Moldova este extrem de important pentru securitatea 

economică a Republicii Moldova. Sistemul declarației electronice reprezintă un punct forte 

pentru accelerarea și îmbunătățirea procesului de colectare a taxelor vamale și a oferirii 

clienților servicii de calitate. Cu cât va fi mai calitativă și redusă din punct de vedere 

cronologic procesul de devămare cu atât mai profitabilă va arăta Republica Moldova ca fiind 

punct de tranzit pentru mărfuri comerciale. Considerăm că elementele cheie ale politicii 

vamale trebuie să reprezinte introducerea și perfecționarea declarației electronice. 
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Abstract 

International trade relationships are taking place in complicate conditions, like: geopolitical problems, 

military outbreaks, sanctions, huge flows of emigrants, the negative impact of the Covid-19 pandemic situation 

on national economies. In the competition for sales markets, countries use various economic policy instruments. 

The main objective of the study is the elaboration of recommendations that will increase efficiency of the foreign 

trade policy of the Republic of Moldova and the increase of the domestic goods’ competitiveness. In order to 

achieve the objective, the following research methods were used: analysis and synthesis, quantitative and 

qualitative analysis, comparative analysis, systemic method. According to the results of the analysis of the 

implementation of the National Strategy for Attracting Investments and Promoting Exports for the years 2016 - 

2020, was developed a set of measures and recommendations in order to increase the efficiency of trade policy 

of the Republic of Moldova and goods’ competitiveness. 

Key words: foreign trade, competitiveness, economic growth, foreign trade policy, free trade, 

protectionist policy. 

JEL: F13, F15, F40.  

 

1. Introducere 

Politica comercială externă a oricărui stat face parte din politica economică a țării, ea 

reflectă atât linia generală a statului în relațiile internaționale, cât și relațiile specifice cu o 

anumită țară. Scopul principal al politicii comerciale este crearea condițiilor externe și interne 

favorabile creșterii economice durabile a economiei naționale, de aceea este relevantă 

cercetarea realizării politicii comerciale externe a Republicii Moldova. 

 

2. Scopul studiului și metodele utilizate 

Scopul principal al studiului este elaborarea recomandărilor privind majorarea 

eficienței politicii comerțului exterior al Republicii Moldova și sporirea competitivității 

bunurilor și economiei naționale. În contextul realizării scopului dat este efectuată analiza 

implementării „Strategiei Naționale de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor 

pentru anii 2016 – 2020” (SNAIPE 2016-2020). Următoarele metode de cercetare sunt 

utilizate în studiul dat: analiză și sinteză, analiză cantitativă și calitativă, analiză comparativă, 

metodă sistemică. 

 

3.Rezultate obținute și discuții 

Politica comercială trebuie să creeze condiții pentru dezvoltarea atât a concurenței, cât 

și a comerțului. În procesul de formare a politicii comerciale este necesar de ținut cont de 

nivelul de dezvoltare și potențialul economiei naționale. Creșterea economică și politica 

 
1Scientific researcher, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova, 

gutium.tatiana1@gmail.com 
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comercială sunt interdependente. Costul aplicării politicii protecționiste, de către principalii 

parteneri comerciali, în cazul unui stat slab dezvoltat, poate fi extrem de mare. În același timp, 

când însuși acest stat aplică politica protecționistă, partenerii comerciali tot pot introduce 

politicii analogice, cele mai mari pierderi vor avea țările cu poziția economică și politică mai 

slabă. În schimb, țările cu un nivel înalt de dezvoltate pot să aplice aceste instrumente politice 

fără a avea pierderi însemnate. Promovarea politicii comerțului liber poate avea efecte 

pozitive semnificative, însă rezultatul va fi nul, dacă va fi promovată unilateral. 

Una din strategiile conexe cu promovarea politicii comerțului exterior care este cea 

mai recent aprobată și care la moment se află în derulare este „Strategiei Naționale de 

Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor pentru anii 2016 – 2020”. Strategia dată 

include 6 obiective generale, 16 obiective specifice, 80 acțiuni. Obiectivele generale sunt: 

A. Fortificarea elementelor de bază ale cadrului de reglementare care să permită 

atragerea, reținerea și dezvoltarea investițiilor și promovarea exporturilor; 

B. Îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forței de muncă pentru sectoarele prioritare 

orientate spre export; 

C. Sporirea calității infrastructurii industriale, transportului și a celei comerciale pentru 

dezvoltarea sectoarelor orientate spre export; 

D. Maximizarea beneficiilor economice și de dezvoltare ale ISD prin consolidarea 

legăturilor cu economia națională; 

E. Sporirea capacităților de export ale producătorilor autohtoni; 

F. Consolidarea capacităților instituțiilor naționale cu scopul atragerii, menținerii, 

dezvoltării investițiilor și promovării exporturilor [Hotărîre cu privire la aprobarea 

SNAIPE, 2016]. 

 

Figura 1. Cota exportului de mărfuri (fără re-export) în PIB, % 

 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova 

[www.statistica.gov.md] 

 

„Strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 

2016-2020” corelează cu următoarele documente Strategice de dezvoltare: 

- Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-

2020; 
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- Strategia de mediu pentru anii 2014-2023; 

- Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru 

inovare digitală pe anii 2018-2023; etc. 

Implementarea acțiunilor SNAIPE 2016-2020 și strategiilor conexe a avut un impact 

asupra volumului exportului și asupra PIB-lui, deoarece exportul este una din determinantele 

PIB-lui.  

Deoarece, în perioada realizării SNAIPE, rata de creștere a exportului de bunuri (fără 

re-export) a fost mai mare comparativ cu cea a PIB-lui în a.2017 și a.2019 și mai mică în 

a.2018, cota exportului în PIB a crescut în 2017 și 2019 și a scăzut în 2018 (Figura 1). Dacă 

ritmul de creștere a altor determinante ale PIB-ului ar fi identic ritmului de creștere a 

exportului, atunci cota exportului în PIB nu ar diminua, însă ritmul de creștere a Formării 

Brute de Capital Fix prevalează considerabil ritmul de creștere al exportului de bunuri (fără 

re-export).  

Pentru a avea o viziune corectă privind evoluția exportului și rezultatul implementării 

acțiunilor strategiei, a fost utilizat următorul indicator: „Cota exportului din Republica 

Moldova în exportul mondial (%)”. În perioada implementării „Strategiei Naționale de 

Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor pentru anii 2016 – 2020” în anii 2016-

2019, a sporit considerabil indicatorul dat (Figura 2). 

 

Figura 2. Cota exportului mărfurilor din Republica Moldova în exportul mondial, % 

 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Organizației Mondiale a Comerțului [www.wto.org] 

 

Relevanța implementării obiectivului C a SNAIPE 2016-2020 este de necontestat, 

deoarece calitatea joasă a  infrastructurii industriale, comerciale, transportului, insuficiența 

halelor industriale, de producție și echiparea insuficientă a lor, frânează promovarea 

exportului, dezvoltarea sectorului real. Prin urmare, realizarea integrală și în termenii stabiliți 

a obiectivului dat se va solda cu majorarea volumului exportului, Produsului Intern Brut 

(PIB), diminuarea deficitului balanței comerciale, creșterea economică. 

Volumul investițiilor în zonele economice libere și volumul vânzărilor nete ale 

producției industriale în Zonele Economice Libere (ZEL) au înregistrat un trend ascendent 

(Figura 3). În perioada anilor 2017-2018, volumul vânzărilor producției industriale au crescut 

considerabil (cu 49,1% în a.2017 și cu 53,9% în a.2018), iar în a.2019 – deja un trend 

descendent.  
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Figura 3. Rata de creștere a investițiilor și a vânzărilor producției industriale în ZEL 

 
Sursa: elaborat de autor în baza Raportului privind activitatea Zonelor Economice Libere din Republica 

Moldova pentru anul 2019 [Raport privind activitatea ZEL din RM, 2019] 

 

Majorarea investițiilor în ZEL a cauzat creșterea volumului vânzărilor, care la rândul 

său a propagat sporirea exportului din zonele economice libere (Figura 4).  

 

Figura 4. Dinamica volumul exportului din Zonele Economice Libere 

 
Sursa: elaborat de autor în baza Raportului privind activitatea Zonelor Economice Libere din Republica 

Moldova pentru anul 2019 [Raport privind activitatea ZEL din RM, 2019] 

 

Lanțul de creșteri aici nu se oprește, ci continue cu majorarea cotelor exportului 

producției industriale și exportului de mărfurilor și serviciilor în exportul național, cu 

majorarea indicelui volumului fizic a exportului autohton de bunuri și servicii (în % față de 

anul precedent), cu creșterea PIB-ului real (Figura 5).  

Rezultatele analizei eficienței politicilor comerciale din diferite țări efectuată anterior 

ne permit să concluzionăm, că pentru atingerea obiectivului de eficientizare a politicii 

comerciale promovate, țările încheie acorduri de liber schimb cu anumite state. La baza luării 

deciziei, privind identificarea țările cu care este necesar de negociat în această direcție, stă un 
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algoritm, care include un set de factori, care reflectă caracteristicile potențialilor parteneri 

comerciali:  

➢ structura exportului și importului; 

➢ dimensiunea pieței potențialului partener comercial; 

➢ poziția geografică; 

➢ stabilitatea economică, financiară și politică; 

➢ nivelul de trai și solvabilitatea populației, înclinația marginală spre consum; 

➢ preferințele cumpărătorilor, sortimentul bunurilor tradiționale; etc. 

 

Figura 5. Dinamica volumul exportului din Zonele Economice Libere 

 
Sursa: elaborat de autor în baza Raportului privind activitatea Zonelor Economice Libere din Republica 

Moldova pentru anul 2019 [Raport privind activitatea ZEL din RM, 2019] și în baza datelor Biroului Național 

de Statistică al Republicii Moldova [www.statistica.gov.md] 

 

Pe lângă determinarea țărilor-potențiali parteneri comerciale, este necesar de 

decizional ce gen de acorduri comerciale trebuie să fie încheiate cu fiecare țară în parte, 

reieșind din rezultatele obținute la prognosticul efectelor așteptate. În plus, este indispensabilă 

stabilirea căilor efective de promovare a politicii comerciale, elaborarea strategiilor extinderii 

relațiilor comerciale. 

Recomandările privind majorarea eficienței politicii comerțului exterior al Republicii 

Moldova și sporirea competitivității bunurilor și economiei naționale sunt sistematizate în 

Figura 6. 

În continuarea vom concretiza și argumenta recomandările prezentate. Unul din 

factorii care asigură creșterea sustenabilă a comerțului exterior este diversificarea piețelor de 

desfacere, care reduce riscul diminuării considerabile a livrărilor în cazul modificării 

semnificative a conjuncturii pieței și regulilor de comercializare. Însă diversificarea necesită 

competențe mai mari, disponibilitatea informației fiabile și în timp util, deoarece o piață de 

desfacere diferă de altă piață după nivelul prețurilor, cerințele față de calitate, sistemul fiscal, 

politica comercială, etc. Alegerea piețelor țintă necesită informații diverse, care poate fi 

oferită de platforma descrisă în a treia recomandare din Figura 6.  

A doua recomandare vizează diversificarea bunurilor livrate, crearea de produse noi, 

deoarece eficiența exportului se află în dependență directă de structura livrărilor. Formarea 
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sortimentului exporturilor, cotelor fiecărui bun se efectuează în raport cu diferite criterii, cum 

ar fi:  

➢ crearea valorii adăugate,  

➢ utilizarea optimală a resurselor disponibile,  

➢ profitabilitatea, preferințele cumpărătorilor,  

➢ modificarea calitativă și cantitativă a cererii,  

➢ prețurile așteptate,  

➢ prețul bunurilor substituibile, etc.  

 
Figura 6. Recomandările menite să contribuie la majorarea eficienței politicii comerțului exterior a 

Republicii Moldova și să asigure creșterea competitivității bunurilor autohtone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: elaborat de autor  

 

Optimizarea gamei de produse reduce riscul pierderii pozițiilor pe piața unui anumit 

bun.  

Monitorizarea preferințelor cumpărătorilor poate fi eficient realizată cu ajutorul 

colectării automate a datelor ce privesc vizualizarea și termenul de investigare a paginilor web 

a comercianților și producătorilor. 
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Unul din factorii, care influențează asupra eficacității activității întreprinderii, poziției 

pe piață, este eficiența organizării sistemului de vânzări, iar alt factor este calitatea logisticii. 

La formarea sistemului de marketing, este necesar de luat în calcul următorii factori: 

➢ caracteristica bunurilor fabricate, 

➢ conjunctura piețelor țintă, 

➢ preferințele cumpărătorilor, 

➢ înzestrarea întreprinderii, 

➢ experiența în domeniul comerțului exterior, 

➢ costurile logistice, 

➢ costurile de marketing. 

La capitolul „Realizarea unui leadership în prețuri atrăgătoare” este necesar de pus 

accentul pe minimizarea cheltuielilor de transport (sarcina întreprinzătorului) și minimizarea 

timpului pentru proceduri documentare și vamale ale tranzacțiilor de export și import (sarcina 

administrației publice). 

Cea mai complexă evaluare a activității logistice este prezentată de Indicele de 

Performanță Logistică al Băncii Mondiale (LPI), care reflectă performanța lanțului de 

furnizare, inclusiv infrastructura, calitatea serviciilor, competențele logistice și seriozitatea 

livrărilor. Indicele dat este estimat la fiecare 2 ani (2007, 2010, 2012, 2014, 2016 și 2018) și 

ne permite să concluzionăm privind deficiențele dezvoltării logisticii, ceea ce la rândul său 

servește ca bază informativă pentru guvern, organe de resort în conturarea principalelor 

direcții de modificare și optimizare în acest domeniu (Tabelul 1). 

 

Tabelul 1. Dinamica Indicelui de Performanță Logistică pe țările concurente din regiune 
 2007 2010 2012 2014 2016 2018 

 scor rank scor rank scor rank scor rank scor rank scor rank 

Estonia 2,95 47 3,16 43 2,86 65 3,35 39 3,36 38 3,31 36 

România 2,91 51 2,84 59 3,00 54 3,26 40 2,99 60 3,12 48 

Bulgaria 2,87 55 2,83 63 3,21 36 3,16 47 2,81 72 3,03 52 

Lituania 2,78 58 3,13 45 2,95 58 3,18 46 3,63 29 3,02 54 

Serbia 2,28 115 2,69 83 2,80 75 2,96 63 2,76 76 2,84 65 

Macedonia 2,43 90 2,77 73 2,56 99 2,50 117 2,51 106 2,70 81 

Armenia 2,14 131 2,52 111 2,56 100 2,67 92 2,21 141 2,61 92 

Moldova 2,31 106 2,57 104 2,33 132 2,65 94 2,61 93 2,46 116 

Georgia na na 2,61 93 2,77 77 2,51 116 2,35 130 2,44 119 

Azerbaidjan 2,29 111 2,64 89 2,48 116 2,45 125 na na na na 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor rapoartelor bianuale „Conexiuni pentru Competitivitate: Logistica 

Comerțului în Economia Mondială” [Logistics Performance Index] 

 

Realizarea, în Republica Moldova, „Strategiei de transport și logistică pe anii 2013-

2022” a avut un efect pozitiv asupra Indicelui de Performanță Logistică, în primii ani de 

implementare. Însă, în a.2018, în pofida faptului că pe lângă strategia menționată, au fost 

realizate conform planului o bună parte a acțiunilor „Strategiei Naționale de Atragere a 

Investițiilor și Promova a Exporturilor” SNAIPE 2016-2020 [Hotărîre cu privire la aprobarea 

SNAIPE, 2016], țara noastră a coborât în rating, și deja nu mai întră în primele 100 de țări. 

Acest lucru se datorează, în primul rând, ratelor mai mari de creștere a eficienței sistemelor 

logistice din alte țări. 
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În al doilea rând, aceasta poate fi o consecință a subiectivității studiilor realizate de 

Banca Mondială pe baza sondajului efectuat a companiilor de logistică internaționale 

(transnaționale), fiindcă scorul este calculat pe baza evaluărilor subiective ale experților, fără 

apelarea indicatori cantitativi obiectivi. Avizul privind dezvoltarea sistemului logistic al țării 

este format de respondenți pe baza experienței de conlucrare cu participanții la activitatea 

logistică (transportatori, expeditori, operatori logistici, brokerii vamali etc.). În acest sens, 

trebuie menționată specializarea restrânsă a centrelor logistice naționale.    

În plus, starea sistemului logistic din Moldova este afectată de investiții insuficiente în 

acest sector în raport cu alte țări. În pofida faptului că cota investițiilor în transport și 

depozitare în PIB a crescut în aa.2016-2018, totuși nivelul anului 2014 nu a fost depășit 

(Figura 7). 

 

Figura 7. Cota investițiilor în transport și depozitare în PIB, Republica Moldova 

 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova 

[www.statistica.gov.md] 

Notă: *) date provizorii 

 

Una din componentele sectorului logistic este prestarea serviciilor de transport. Cu 

toate că Indicele de Performanță Logistică a diminuat în anii 2017-2018, totuși în sectorul 

logistic au fost înregistrate și succese. Volumul mărfurilor transportate în perioada dată a 

înregistrat o dinamică ascendentă, în a.2017 a crescut cu 16,05% și în a.2018 – cu 12,65% în 

raport cu anul precedent. Această majorare a avut loc datorită sporirii mărfurilor transportate 

auto cu 14% anual. Volumul mărfurilor transportate feroviar au sporit cu 37,24% și 2,81% 

corespunzător (Figura 8). 

În a.2019, conform datelor provizorii, volumul mărfurilor transportate auto și feroviar 

a scăzut, corespunzător cu 0,4% și 13,6%. 

Analiza comparativă a indicatorilor statistici reprezentativi privind performanța 

logistică pe țările concurente din regiune a arătat că la trei indicatori din șase Republica 

Moldova a înregistrat în a.2018 cel mai mic nivel comparativ cu țările concurente (Tabelul 2): 

eficiența Serviciului Vamal (simplicitatea și predictibilitatea formalităților vamale); calitatea 
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infrastructurii comerciale și de transport; localizarea geografică (posibilitatea de a localiza 

transporturile). 

 

Figura 8. Mărfuri transportate pe moduri de transport, Republica Moldova 

  
Sursa: elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova 

[www.statistica.gov.md] 

Notă: *) date provizorii 

 

Gradul de diversificare a sectorului logistic din Republica Moldova răspunde 

cerințelor contemporane. Pe piață activează firme, care oferă servicii integrate pentru diferite 

tipurile de transport: livrări de la stația de expediere până la stația de destinație, grupaj. 

Numărul de firme de transport și logistică este considerabil din punct de vedere a cererii 

pentru serviciul dat. 

 

Tabelul 2. Dinamica indicatorilor statistici reprezentativi în domeniul managementului lanțului 

logistic pe țările concurente din regiune 

 Scorul 

pentru 

eficiența 

Serviciului 

Vamal 

Scorul pentru 

calitatea 

infrastructurii 

Scorul 

pentru 

transportul 

internațional 

Scorul 

pentru 

competențele 

logistice 

Scorul 

pentru 

localizarea 

geografică 

Scorul 

pentru 

oportunitate 

 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Estonia 3,41 3,32 3,18 3,10 3,07 3,26 3,18 3,15 3,25 3,21 4,08 3,80 

România 3,00 2,58 2,88 2,91 3,06 3,18 2,82 3,07 2,95 3,26 3,22 3,68 

Bulgaria 2,40 2,94 2,35 2,76 2,93 3,23 3,06 2,88 2,72 3,02 3,31 3,31 

Lituania 3,42 2,85 3,57 2,73 3,49 2,79 3,49 2,96 3,68 3,12 4,14 3,65 

Serbia 2,50 2,60 2,49 2,60 2,63 2,97 2,79 2,70 2,92 2,79 3,23 3,33 

Macedonia 2,21 2,45 2,58 2,47 2,45 2,84 2,36 2,74 2,32 2,64 3,13 3.03 

Armenia 1,95 2,57 2,22 2,48 2,22 2,65 2,21 2,50 2,02 2,51 2,60 2,90 

Moldova 2,39 2,25 2,35 2,02 2,60 2,69 2,48 2,30 2,67 2,21 3,16 3,17 

Georgia 2,26 2,42 2,17 2,38 2,35 2,38 2,08 2,26 2,44 2,26 2,80 2,95 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor rapoartelor bianuale „Conexiuni pentru Competitivitate: Logistica 

Comerțului în Economia Mondială” [Logistics Performance Index] 

  

Transportatorii autohtoni intervievați susțin că analiza comparativă a simplicității și 

predictibilității formalităților vamale Republicii Moldova și România (la hotar dintre aceste 
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țări), nu este în favoarea celei românești. Ca dovadă pot servi cozile de la vama românească. 

Faptul dat indică caracterul subiectiv a evaluării performanței logistice. 

În  ultimii  ani,  o  provocare  majoră  cu  care  se  confruntă  transportatorii autohtoni 

este stabilirea prețurilor dumping de către firmele turcești și cele românești. Spre exemplu, în 

a.2018 prețul unei comenzi de transport tur-retur Chișinău-Stambul s-a micșorat cu circa 30% 

comparativ cu anul 2012, pe când prețul la combustibil este în creștere. Din cauza politicii 

dumping promovate de concurenți deja nu companiile moldovenești deservesc această rută, ci 

preponderent firmele de transport din Turcia. 

Pentru a analiza timpului pentru proceduri documentare și vamale ale tranzacțiilor au 

fost utilizate rapoartele Doing Business. Perioada de estimarea în aceste rapoarte diferă din an 

în an. În Doing Business 2011, sunt prezentate rezultatele cercetării impactului reformelor de 

reglementare care au fost realizate în perioada 1 iunie 2009 – 1 iunie 2010. În următorii 7 ani, 

perioada de investigație a fost analogică, iar în Doing Business 2019 și 2020, deja era 1 mai 

2017 – 1 mai 2018 și 1 mai 2018 – 1 mai 2019 corespunzător.  

În perioada de referință, timpul pentru proceduri documentare și vamale ale 

tranzacțiilor de export nu s-a modificat, a rămas la același nivel de 51 de ore, iar timpul pentru 

proceduri vamale ale tranzacțiilor de import s-a majorat cu o oră (Tabelul 3).  

 

 
Tabelul 3. Timpul procedurilor de documentare și vamale ale tranzacțiilor de export/import 

Indicatorii de impact 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Timpul pentru proceduri 

documentare și vamale ale 

tranzacțiilor de export, ore 

51 51 51 51 51 

Timpul pentru proceduri 

documentare și vamale ale 

tranzacțiilor de import, ore 

5 6 6 6 6 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor rapoartelor Doing Business [Doing Business] 

 

Analiza comparativă a dinamicii timpului pentru proceduri documentare și vamale ale 

tranzacțiilor de export în Republica Moldova cu țările concurente din regiune, a arătat, că 

Georgia în anul 2014 a înregistrat un nivel mai înalt în raport cu Moldova, dar deja în anii 

următori a minimizat timpul pentru procedurile în cauză (Figura 9).  

 

Figura 9. Dinamica timpului pentru proceduri documentare și vamale ale tranzacțiilor de export, ore 

 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor rapoartelor Doing Business [Doing Business] 
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Altă țară care a micșorat timpul necesar pentru procedurile vamale este Armenia. 

Statul dat a permis transmiterea online a declarațiilor vamale. În cazul exportului, Moldova a 

introdus declararea electronică obligatorie, însă conform raportului Doing Business timpul 

pentru procedurile de documentare și vamale ale tranzacțiilor de export așa și nu s-a redus. 

Georgia a optimizat timpul pentru procedurile de documentare și vămuire prin 

îmbunătățirea sistemului său de procesare electronică a documentelor, și prin introducerea a 

unei opțiuni avansate de prezentare a documentelor electronice. Prin urmare, Moldova trebuie 

să implementeze experiența acestor două țări. 

Dinamica timpului pentru procedurile legate cu documentarea și vămuirea tranzacțiilor 

de import pe țări din Figura 10 a arătat că nivel optimal au atins următoarele țări ale Uniunii 

Europene: Bulgaria, Estonia, Lituania, România. 

 

Figura 10. Dinamica timpului pentru proceduri documentare și vamale ale tranzacțiilor de import, ore 

 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor rapoartelor Doing Business [Doing Business] 

Întreprinderile care își extind piețele de desfacere trebuie să fie îndestulate cu spații 

preconizate pentru depozitarea mărfii, spații comerciale. Prin urmare, este necesar de 

eficientizat procedurile legate cu obținerea autorizației de construcție. 

Analiza dinamicii indicatorilor privind obținerea permisului de construcție a arătat că 

în perioada 1 mai 2018 – 1 mai 2019 s-a redus, în raport cu perioada anterioară, numărul de 

proceduri și numărul de zile pentru obținerea permisului de construcție corespunzător cu 32 

zile (Figura 11) și 8 proceduri (Figura 12). 

 

Figura 11. Dinamica numărului de zile pentru obținerea permisului de construcție pe țările concurente 

din regiune 

 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor rapoartelor Doing Business [Doing Business] 
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La 3 martie 2017 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.1469, care vizează 

funcționarea ghișeului unic [Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, 2017]. Regulamentul 

respectiv stabilește detaliat procedura de eliberare a certificatului de urbanism și autorizației 

de construcție. În plus, pe data de 26 mai a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 318 din 

23-05-2017. Prin modificările aduse prin Hotărârile Guvernului menționate au fost optimizate 

procedurile de recepție a construcțiilor finanțate din mijloace financiare private. În plus, în 

baza Hotărârilor menționate este permis controlul calității prin supravegherea inginerilor și 

prin faptul că nu mai necesită autorizări de la agențiile de sănătate și de mediu pentru 

construcțiile cu risc scăzut. 

 

Figura 12. Dinamica numărului de proceduri pentru obținerea permisului de construcție pe țările 

concurente din regiune 

 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor rapoartelor Doing Business [Doing Business] 

 

Analiza dinamicii numărului de zile (Figura 11) și numărului de proceduri (Figura 12) 

pentru obținerea permisului de construcție pe țările concurente din regiune a arătat, că în 

perioada anilor 2010-2014, numărului de zile pentru obținerea permisului de construcție în 

Serbia era mai mare decât în Republica Moldova și în alte țări concurente din regiune, iar deja 

în 2018/2019 anume Moldova a înregistrat cel mai mare număr de zile (Figura 11).   

După numărului de proceduri pentru obținerea permisului de construcție, în perioada 

anilor 2010-2017, între țările concurente din regiune, cea mai avansată poziție o deținea 

Macedonia, iar cea mai inferioară – Moldova. În anul 2018, poziția Moldovei se ameliorează 

neînsemnat (Figura 12). 

Pentru a atinge țintele este de dorit ca Moldova să aplice experiența Serbiei, care a 

avansat considerabil la capitolul „Gestionarea autorizațiilor de construcție”, prin simplificarea 

procedurilor și faptul că a făcut obligatorie solicitarea online a permisului de construcție prin 

intermediul sistemului de tipul e-permise (https://vracar.rs/gradjevinske-dozvole/). 

Analiza comparativă a dinamicii indicatorului „cota costurilor legate de obținerea 

permisului de construcție în valoarea depozitului standard construit” a arătat, că cu toate că în 

anii 2010-2017 Republica Moldova nu era pe cele mai rele poziții in rating între țările 

concurente din regiune, deja în 2018/2019 situația se modifică dramatic (Figura 13). 

La acest capitol este de dorit de utilizat practica Macedoniei care a diminuat costurile 

procesului de autorizare a construcției prin reducerea taxelor de asimilare a terenurilor.  

https://vracar.rs/gradjevinske-dozvole/


Tatiana GUTIUM 
 

245 

Analiza construcțiilor de spații noi sau recent reparate în diviziunea sectoarelor a arătat 

că circa 1/3 din companiile din Comerț și Construcții au trecut în spații noi sau recent 

reparate, în timp ce cota cea mai redusă a fost consemnată în sectorul de cercetare-dezvoltare, 

știință. Cu scopul promovării exporturilor, în top trebuie să se afle sectorul real, și nu este 

cazul de neglijat sectorul cercetare-dezvoltare și știința. 

 Figura 13. Dinamica costurilor legate de obținerea permisului de construcție, % din valoarea 

depozitului standard construit 

 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor rapoartelor Doing Business [Doing Business] 

 

Luând în calcul specificul modificărilor din economia mondială, guvernul Republicii 

Moldova trebuie să intensifice eforturile în crearea condițiilor favorabile întreprinzătorilor 

autohtoni implicați în promovarea exportului. Însă, concomitent, trebuie să promoveze politici 

antitrust în cazul monopolizării exportului sau importului anumitor bunuri. În plus, statul 

trebuie să ia măsuri suplimentare pentru a diversifica atât exportul, cât și economia națională 

integral. 

 

4. Concluzii 

În baza studiului au fost elaborate următoarele recomandări: 

I. Recomandări pentru organele publice de resort: 

1. Luând în calcul, că majorarea competitivității bunurilor autohtone pe piața internă are 

impact direct asupra reducerii importului, iar sporirea indicatorului dat pe piața externă duce 

la creșterii volumului exportului, la elaborarea strategiilor de creștere economică a Republicii 

Moldova este necesar de inclus măsuri de eficientizare a politicii comerciale, și evident de 

sporire a competitivității bunurilor autohtone, atât pe piața internă, cât și pe cea externă. 

Limitarea, în procesul de elaborare a strategiilor, numai la promovarea exportului, nu dă 

rezultate scontate. (Recomandare pentru organe publice de resort, cum ar fi ministerul 

economiei și infrastructurii al Republicii Moldova). 

2. Pentru sporirea performanței logistice este necesară digitalizarea în continuare a 

sectorului logistic, cu acest scop poate fi preluată experiența României: 

➢ Crearea firmelor de tip third-party logistics provider care oferă soluții logistice 

pentru satisfacerea exigențelor de costuri; 

➢ Introducerea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning) capabile sa proceseze 

un volum foarte mare de date și informații agregate în scopul optimizării și 

eficientizării prestării serviciilor de transport și logistică. 
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3. În contextul eficientizării lanțului logistic, se recomandă: 

➢ Elaborarea căilor de convertire a costurilor fixe în costuri variabile; 

➢ Restructurarea rețelei logistice cu scopul minimizării costurilor și maximizării 

profitului; 

➢ Diversificarea în continuare a sectorului logistic, lansarea de noi produse pe piață. 

➢ Acordarea serviciilor informatice performante care ar duce la sporirea flexibilității 

lanțului logistic. 

4. Cu scopul minimizării timpului pentru procedurile de documentare și vămuire este 

necesar de îmbunătățit sistemului de procesare electronică a documentelor. Poate fi aplicată 

experiența Georgiei. 

5. La capitolul „Gestionarea autorizațiilor de construcție” Moldova trebuie să aplice 

experiența Serbiei, și anume, să simplifice procedurile, și să introducă procedură unificată 

pentru solicitarea online a permisului de construcție (în cazul Serbiei este 

https://vracar.rs/gradjevinske-dozvole/ ). 

6. Este necesar de micșorat costurile procesului de autorizare a construcției prin 

reducerea taxelor de asimilare a terenurilor. 

7. Cu scopul promovării exporturilor, în top trebuie să se afle sectorul real, și nu este 

cazul de neglijat sectorul de cercetare-dezvoltare, știința. Este necesar de investit în inovații, 

tehnologii avansate. 

8. Crearea platformei care ar furniza informații fiabile și în timp util privind 

particularitățile piețelor externe de desfacere, dinamica prețului pe aceste piețe, dinamica 

cursului valutar, etc. 

II. Recomandări pentru întreprinderile autohtone: 

1. Diversificarea piețelor de desfacere, identificarea și țintirea piețelor noi de desfacere. 

2. Diversificarea exportului care ar asigura extinderea pe piețele de desfacere deja 

cucerite. 

3. Orientarea vânzărilor către piețele cu un climat favorabil. 

4. Sporirea flexibilității întreprinderii la modificările de pe piețele externe. 

5. Monitorizarea preferințelor cumpărătorilor cu ajutorul colectării automate a datelor ce 

privesc vizualizare și termenul de investigare a paginilor web a concurenților și 

producătorilor. 

6. Optimizarea logisticii. 

7. Utilizarea tehnologiilor avansate. 

8. Utilizarea materialelor moderne. 
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POPULATION MOBILITY FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF EUROREGIONS AND CROSS-BORDER AREAS 

 

MOBILITATEA POPULAȚIEI PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A 

EUROREGIUNILOR ȘI A ZONELOR TRANSFRONTALIERE 
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Abstract 

Throughout the history of nations as per the immigration of populations amongst countries and 

continents, there has been one shared characteristic. The main character was an economic development which 

exist after a few years. There are different theories which explain the economic growth that arrive from the 

mobility of the population, mainly due to the reasons which have to do with the economic-survival cause. This 

article will try to present, and approve some of these models.  

Keywords: globalization, immigration, gross domestic product, economic growth. 

JEL: J61; O1 

 

1.  Introduction 

Throughout the history of nations as per the immigration of populations amongst 

countries and continents, there has been one shared characteristic. The main characterswere 

an economic development which exist after a few years. There are different theories which 

explain the economic growth that arrive from the mobility of the population, mainly due to 

the reasons which have to do with the economic-survival cause . 

Amongst these theories are the Neo-Classical and the Economic theories, alongside 

the Bertozzi Immigration Theory [8, p. 40]. It is our belief that it is necessary to explain that 

in recent years, the immigration pattern has become an upmost social-political element which 

keeps governments and countries occupied. During these recent years, the European Union 

has been dealing with the immigration topic and we have been witnessing various political 

decisions, as well as differences in the way different nationalities and the European Union 

relater to immigration, and, even more specifically, also, the way the American nation refers 

to immigration from South America [8, p. 42] . 

 

2. The Economic Impact from Immigration Trends 

The immigration and its influences have different definitions deriving from various 

perspectives. Ben Hamoo [7, p. 263] In her article, "The impact of immigrant communities on 

the education system in IsraelA comparison view to the Black Sea countries", which Illustrate 

the case of immigration to Israel. The author perceives the immigration as a positive 

phenomenon, which is explained by her as a process through which people become permanent 

residents or citizens of a new country. Historically speaking, the immigration process had 

social, economic, and cultural benefits to the countries. The immigration experience is wide-

spread and diverse. In many cases, it had caused the development of multi-cultural societies, 

and, in fact, many modern countries are characterized by a wide array of culturalism and 
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ethnicity deriving from previous immigration periods. The author of the article has reached 

this conclusion, which based on the Israeli experience in the absorption of immigrants 

throughout its seventy years of existence.According Butcher &Piehl[10, p. 45], the 

immigration theories and the various models for the accommodation of immigrants within a 

given society, there are critical characteristics whose very existence shall affect the products 

of the accommodation of immigrants within the absorbing country.  

These characteristics contain the age of the immigrants, the level of education, their 

country of origin, their culture and work ethics, the will to become assimilated within the 

absorbing country, the family ties, and, naturally, the preparation of the absorbing country 

within the necessary systems. The author believes that the most significant factor is the 

composition of the capital of the immigrants. Studies have shown that the higher the 

composition of human capital is, based on the criteria mentioned, the more significant the way 

the immigrants get accommodated and absorbed is, and thus, the community of immigrants 

are not just being "contributed to", but are also being actual "contributors". The following 

figure will present the numbers of immigrants which immigrate to some of the Europe 

countries between the years 2010 – 2017.  

 

Figure 1. The increase of the immigration in Europe countries 2010 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source: made by the author from source [17,18] 

 

If we examining the economic influence from that social phenomenon, we can see that 

every country which "open her gates" for mobility of population will develop the country. It is 

true that initially the state will undergo "economic shock" and even unemployment or 

economic recession for a certain period. But after a few years, all these countries will find a 

major contribution to the local economy [5, p. 113].The next table (1) which based on the 

same countries that present in the figure 1. 

We conclude from Table (1) that the states did indeed shock as a result of large 

population mobility in 2015 - 2016, and the domestic product did decline in most dimensions. 

Then, with the exception of France (which is probably still in the economic - political shock), 

they all succeed with a better economy than the immigrants' arrival. 
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Table 1. GDP (pp in USD) in Europe countries 2010 – 2019 

Country / GDP GDP (PP) in 2010 GDP (PP) in 2013 GDP (PP) in 2016 GDP (PP) in 2019 

Czech Republic 19,808 19,916 18,483 23,116 

Poland 12,600 13,787 12,428 15,538 

Hungary 13,132 13,709 16,148 17,296 

Germany 41,785 44,354 46,167 46,334 

France 40,683 41,283 42,054 40,411 

Finland 46,486 49,840 43,786 48,689 

Belgium 44,180 46,729 41,485 43,213 
PP – Per person/capita 

Source: made by the author [20] 

 

The world of research knows how to distinguish different kinds of immigrants, and 

has even characterized those using social, economic, and cultural definitions. The author of 

the article characterizes the immigrants into the following categories: work immigrants, 

political and security immigrants (whom are seeking asylum), immigrants whom had 

immigrated due to family reasons, as well as due to ideological reasons (such as in the case of 

the Jewish people immigrating to the State of Israel). In each one of the aforementioned types 

of immigrants, there are also subtypes. These subtypes include, for example, work immigrants 

whose purpose is temporary relocation (a situation which is very characteristic of the modern 

world of labor), which is "flourishing" nowadays in the technological professions, but also in 

the construction, nursing, infrastructure, and agriculture (as in the situation in the State of 

Israel). 

The great deal of immigrants who had arrived in Europe had been assimilated in a 

number of countries. Some of them were merely a station along the way to more preferable 

destinations, as far as they are concerned [2, p. 50]. Some of these countries served as 

"countries of destination", meaning countries in which the immigrants wish to become 

assimilated. Some of the examples for countries which serve as temporary stations are Italy, 

Greece, Albany, Hungary, and Spain, whereas examples for countries which serve as 

"countries of destination" are Great Britain, Germany, Finland, Holland, France, Belgium and 

Austria. 

Based on the comparison between data with figures from UNESCO [18] or OECD 

[17], or other international researchers, we see that the European countries have begun 

changing their policies and toughened the terms of passage and immigration within the 

European Union countries. Indeed, the numbers are still great, but the author of the article 

recognizes the existence of a trend of a decrease in the numbers of refugees and immigrants 

who arrive at the major countries of destination. Great Britain, who exited the European 

Union a year ago, has greatly toughened its position as per immigrants and refugees, and has 

even changed its policies as per work permits to the citizens of the European Union. 

Nowadays, there are discussions concerning these issues, and recently, the British government 

had granted work permits to foreign higher education students from the European Union for a 

limited period of time. 

3.The Germany Model 

The Germany government recognizes success in the integration of immigrants in the 

terms of organized government policies which provide an answer to the various needs of the 

immigrant. The integration of the immigrant largely depends on the preliminary deployment 
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of the civilian systems (welfare – education – health – infrastructure and foundations and 

housing) in order to integrate the immigrant in the country [13]. The keys to integration in 

absorbing immigrants depend on the creation of motives which include a certain standard of 

ideology amongst the family, coordination amongst all of the absorption systems, and 

transparency as per the existing hardships and data. 

The standards set by the Ministry of Education in Germany include an integrative 

and holistic reference to the needs of the family and of the entire community. These standards 

are budgeted by the Ministry of Education in accordance with the Ministry of Finance in favor 

of the local authorities, and, in particular, in favor of the educational establishment [12]. They 

include improvement and development of a learning atmosphere (particularly with regards to 

the characteristics of the equipment and tools), creation of a social environment which 

preserves the uniqueness of the immigrant, but also connects him to the unique symbols of the 

country. All of these shall come about within the curriculum, the teaching of the language, the 

knowledge of the history of the country and nation, as well as symbols which are related to 

Germany cultural, its customs and laws. In addition, a major emphasis is placed on the human 

capital which accompanies the processes of absorption – i.e., the inter-professional staff. 

There is no doubt that an upmost integration of society shall occur providing there is a staff of 

teachers, guides, escorts and caretakers who support the family members and escort them 

during the beginning period of their life within the new country [14].The cultural 

characteristics of each community of immigrants, forced the Ministry of Absorption in 

Germany to prepare differently than in previous years.  

Thus, a model for community absorption was created. The author of the research was 

one of the contributors to this model. The model included 3 steps [14], as follows: Mapping of 

the arrival of the immigrant population; teaching Germany language; coordinating all of the 

economic, living, educational and occupational systems. This model has been operating since 

2015, and, according to findings, it appears that there was a substantial increase in the rates of 

immigrants. 

 

4. The Israeli Model 

The State of Israel has always served as a source of attraction to Jews all over the 

world. For hundreds of years, the immigration to the Land of Israel was considered to be the 

very essence of the Zionist movement [11]. Various factors are involved in the 

encouragement of immigration, as far as the organization, providing assistance to the 

immigrants prior to their immigration and assisting the immigrants in their absorption within 

the State of Israel . 

According to Al- hal&Leshem [3, p. 315], the Waves of Immigration to the State of 

Israel in the last thirty years of the twentieth century. A while after the big immigration waves 

of the 1950's had subsided, the immigration to Israel was renewed and increased following the 

Six-Day War (1967), particularly from western countries. In 1968, the State of Israel 

established the Ministry of Immigration. The Ministry was one of the official bodies dealing 

with immigrants. The Jewish Agency dealt with the bringing of the immigrants to Israel and 

the Ministry of Immigration dealt with the absorption of immigration in Israel [6, p. 75 – in 

Hebrew]. For absorption purposes in Israel, absorption centers were established all over the 

state in order to ease their immediate immigration. These centers served as their initial place 
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of living in Israel. In 1970, it was decided to provide the immigrants a monetary grant, 

entitled "absorption basket" valid for three years after their arrival. This grant was designed 

to serve as a financial benefit during the absorption process in order to ensure that financial 

aspects will not harm the absorption .The immigrants in the immigration waves to Israel had 

arrived from different places on earth. One of cross borders' areas was from USSR 

countries.  

Immigration waves from the USSR. During the 1970's, most of the immigrants had 

arrived from the USSRS - In the 1970's, 250,000 immigrants exited the USSR. 160,000 of 

them had arrived in Israel. The education and occupation allowed the country in order to 

assist them in professional retraining, when necessary. The immigrants were referred to 

absorption centers, in which they received housing, food, assistance in acquiring the language 

and professional guidance. In the next stage, an option was given for self-absorption, in which 

the immigrants were eligible to choose They had also received an "absorption basket", which 

granted them with participation of the State in rent costs, tax exemption when purchasing a 

motor vehicle, hours assistance to the school children and more [7, p. 263] . 

The immigrants from the USSR had faced unique difficulties deriving from cultural, 

economic and social reasons, which shall hereby be described. 

•In the occupational aspect – There was a problem of a mismatch between the occupation of 

the immigrants and the needs of the State. In some of the cases, there was no availability for 

certain occupations due to the lack of appropriate industries (such as: ice engineers) or due to 

a mismatch in the training of the immigrants (such as in the case of physicians). 

 •Protest on the part of "more senior" immigrants – The economic assistance provided to 

the immigrants from the USSR led to angry reactions on the part of immigrants who had 

come to Israel during the major immigration waves. In 1971, the "Black Panthers" (a protest 

movement of immigrants from Northern Africa to equalize the benefits given to the 

immigrants from the USSR to those given to the immigrants whose origin was Islamic 

countries). 

5.Conclusions 

The author concludes from the findings, and other data which not raised in this article, that 

countries that diagnose a need for immigrant absorption for economic reasons such as 

economic - employment, aging of the population (minority of young families), demographic 

changes, etc., are required to act in law and effective regulation . 

Every state, like the model in Germany, and the absorption model in Israel, is committed 

to building a national mechanism that will integrates the entire process and responds to 

new immigrants, mainly on the economic - employment side, and in a way of mentally 

preparing the local population for immigrant absorption. 
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THE ROLE OF INFLATION EXPECTATION IN THE 

INFLATIONARYPROCESSIN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

ROLUL AȘTEPTĂRILOR INFLAȚIONISTE ÎN CADRUL PROCESULUI 

INFLAȚIONIST DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Olga HINEV1 

Abstract 

The objective of this research is to include the inflationary expectations in the estimating model of the 

inflationary process and, empirically, to demonstrate their impact on inflation evolution. Following the study of 

the specialized literature, it was argued the need of credibility in anchoring inflation expectations from the 

perspective of high level of independence, transparency and accountability of the central bank. 

The methodological and practical approach of the research was based on the estimation of a VAR 

econometric model with the inclusion of adaptive inflation expectations in order to assess their impact on the 

evolution of the inflationary process in the Republic of Moldova. Assuming that the Republic of Moldova is a 

small economy, dependent on the energy resources and food international prices, so that the inflationary process 

is volatile and vulnerable to shocks from the external macroeconomic environment, the external variables were 

taken into account, such as oil and food international prices, along with those from the domestic environment - 

monetary policy rate, money supply, real GDP and the adaptive inflation expectations. 

Following the research, we concluded that the estimated VAR model can be considered representative 

and valid. At the same time, the Granger causality test results reflect that the adaptive inflationary expectations 

cause the evolution of the consumer price index in the Republic of Moldovaduring the analysed period. 

Key words: central bank, inflation, inflation expectations, forecast. 

JEL: C20, E31, E43, E52. 

 

1. Introducere 

Conduita politicii monetare vizează ținerea sub control al procesului inflaționist, ceea 

ce obligă băncile centrale să se orienteze spre consolidarea capacităților de ancorare a 

așteptărilor inflaționiste, conferindu-i un grad sporit de fiabilitate în vederea asigurării 

obiectivului privind stabilitatea prețurilor.Cadrul de forward-looking asociat regimului de 

țintire directă a inflației implică persistența unei credibilități sporite în vederea ancorării 

așteptărilor inflaționiste prin prisma transparenței, comunicării și responsabilitățiisporite.  

Totodată, previziunile băncilor centrale privind inflația stau la baza formării 

așteptărilor inflaționiste, iar exactitatea acestor prognoze conferă credibilitate și 

predictibilitate politicii monetare. Considerăm că credibilitatea publicului în autoritatea 

monetară constă în probabilitatea subiectivă a gradului în care inflația efectivă coincide cu 

valoarea prognozată de banca centrală, constatând astfel o dependență directă între gradul de 

realizare și asigurare a obiectivului privind stabilitatea prețurilor și, respectiv, nivelul de 

încredere a publicului larg în banca centrală.  

 

2. Așteptările inflaționiste – determinant al procesului inflaționist 

 Studiul literaturii de specialitate în materia politicii monetare a definitivat rolul 

indispensabil al așteptărilor inflaționiste în procesul de ținere sub control al inflației, 

subliniind persistența unor relații bine definitivate între prognoză, credibilitatea autorității 
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monetare și așteptările inflaționiste.  

Astfel, Levin și alții (2004) au susținut că adoptarea unui obiectiv explicit cantitativ al 

inflației joacă un rol fundamental în ancorarea așteptărilor inflaționiste pe termen lung și în 

reducerea persistenței inflației, punând astfel accentul pe transparența și comunicarea politicii 

monetare în vederea asigurării stabilității prețurilor.Blinder (2000) a concluzionat că 

transparența este determinantul credibilității și combaterii inflaționiste. Bernanke (2007) este 

adeptul ideii că așteptările inflaționiste influențează în mare măsură inflația actuală și, astfel, 

capacitatea băncii centrale de a asigura stabilitatea prețurilor, punând accent pe raționamentul 

conform căruia așteptările inflaționiste reprezintă un instrument util cu implicații din partea 

credibilității și cadrului instituțional al unei bănci centrale în vederea combaterii cu 

inflația.După Bomfim, Rudebusch (2000) așteptările inflaționiste nu vor fi ancorate la 

nivelurile dorite de bancă dacă gradul de credibilitate a autorității monetare va fi scăzut și 

respectiv, inflația nu va atinge obiectivul privind ținta acesteia.Woodford (2001, p. 12) insistă 

asupra faptului că condiționalitatea unei politici monetare de succes nu este reflectată de 

gestiunea ratelor dobânzilor overnight, ci de gestiunea așteptărilor inflaționiste, punând accent 

pe rolul primordial al transparenței unei bănci centrale în vederea atingerii obiectivului de 

politică monetară. 

În același timp, așteptările inflaționiste servesc drept reper și variabilă luată în calcul la 

elaborarea prognozei pe termen mediu a inflației. Așadar, Forsells și Kenny (2002) sunt 

adepții ideii că așteptările inflaționiste în măsură în care reprezintă un predictor al inflației 

viitoare, măsurile cantitative ale inflației așteptate pot constitui o variabilă importantă de 

informație luată în considerare în asumările de forward-looking și deciziile de politică 

monetară, remarcând că „…themeasures of inflationexpectations, a keyvariablethat a central 

bankcanuse in its design of an optimal monetarypolicygearedtowardtheachievement of price 

stability” (Forsells, Kenny 2002, p.25). 

Astfel, se constată că așteptările inflaționiste joacă un rol important în optima 

implementare și promovare a politicii monetare, iar ancorarea acestora contribuie la 

menținerea inflației curente în proximitatea țintei inflaționiste. Înțelegerea mecanismului de 

formare și gestiune a așteptărilor inflaționiste implică un avans băncii centrale în formularea, 

promovarea și conduita politicii monetare din perspectiva estimării presiunilor inflaționiste. 

Considerăm că, existența unui cadru instituțional bine definitivat bazat pe independența, 

transparența și responsabilitatea băncii centrale este obligatorie pentru asigurarea credibilității 

și ancorării așteptărilor inflaționiste (Figura 1).         

Figura 1 pune în evidență interdependența dintre cadrul instituțional și cel operațional 

în procesul de constituire a așteptărilor inflaționiste din perspectiva credibilității autorității 

monetare. 

Astfel, observăm că elementul decisiv în formarea așteptărilor inflaționiste este 

credibilitatea autorității monetare, precum și capacitatea băncii centrale în previzionarea 

procesului inflaționist, alături de estimarea modului în care economia reală răspunde 

impulsului monetar. În acest context acuratețea previziunilor băncii centrale ocupă un loc 

important, afectând benefic atât credibilitatea instituțională, cât și formarea așteptărilor 

inflaționiste. Acestea se referă, preponderant, la constituirea așteptărilor inflaționiste raționale, 

cele adaptive sunt bazate în principal pe evoluția procesului inflaționist din perioadele 
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precedente și pot fi ușor cuantificabile, asumând că inflația așteptată în momentul t va 

constitui inflația din momentul t-1. 

Însă, în ciuda importanței și atenției acordate așteptărilor inflaționiste raționale în 

contextul teoriei monetare moderne, cuantificarea acestora este dificilă și presupune metoda 

de intervievare prin intermediul sondajului, principala latură negativă al căruia constituind 

subiectivitatea respondenților.  

 

Figura 1. Interacțiunea dintre cadrul instituțional și operațional în procesul de constituire  

 

 

Sursa: elaborată de autor  

 

Estimarea cantitativă a așteptărilor inflaționiste raționale se regăsește în metoda lui 

Carlson și Parkin (1975), existând doar trei variante de răspuns pentru întrebările din sondaj. 

Această metodă, ulterior a fost preluată și dezvoltată de Batchelor și Orr în 1988, conținând 

cinci variante de răspuns la întrebările din sondaj. Metoda presupune existența unei funcții 

agregate de distribuție a probabilității asociate ratei așteptate a inflației. Deci, deviația sa 

standard este dispersia semnificațiilor subiective ale persoanelor intervievate participante la 

sondaj. Succesul acestei metode și acuratețea așteptărilor inflaționiste depind de 

caracteristicile sociale ale persoanelor intervievate, în principal, de nivelul de educație, 

venituri, vârstă și ocupație profesională.  

Lucrările și cercetările autorilor și economiștilor sus-menționați prezintă o valoare 

teoretică și practică semnificativă și au contribuit semnificativ la sistematizarea conceptelor și 

constatărilor formulate de autor. Din cele menționate anterior, generalizăm că preocuparea 

băncilor centrale în ancorarea așteptărilor inflaționiste este bine fundamentată, contribuind la 

atingerea obiectivului privind stabilitatea prețurilor. Urmărind cel din urmă, banca centrală va 

opta pentru un grad sporit de independență, transparență și responsabilitate, asigurându-și 

astfel beneficiile reputaționale din partea publicului larg.  
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3. Evaluarea cadrului de politică monetară promovat în Republica Moldova 

De menționat că, Banca Națională a Moldovei urmărește obiectivul de asigurare și 

menținere a stabilității prețurilor începând cu anul 2006. Obiectivul fundamental al BNM 

stipulat prin Legea cu privire la BNM (art.4, pct.1) pune în evidență superioritatea 

obiectivului privind stabilitatea prețurilor. Pct.2 (www.bnm.md) al aceluiași articol stipulează 

că „Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, Banca Națională promovează și menține 

un sistem financiar bazat pe principiile pieței și sprijină politica economică generală a 

statului.”  

Tabelul 1.Cadrulpoliticii monetare în Republica Moldova 

Obiectivul BNM Asigurarea și menținerea stabilității prețurilor din 2006. 

Regimul de politică 

monetară 

Țintirea directă a inflației din 2010. 

Strategiile de politică 

monetară 

1. Strategia politicii monetare a BNM pentru perioada 2010-2012. 

2. Strategia politicii monetare a BNM pe termen mediu, din 2013 –prezent. 

Obiectivul cantitativ 

al politicii monetare 

2010 – 2011: 5,0 la sută ± 1,0 puncte procentuale; 

2012 – prezent: 5,0 la sută ± 1,5 puncte procentuale. 

Canale de transmisie 

a politicii monetare 

Conform Strategiei politicii monetare pe termen mediu:  

- canalul ratei dobânzii; 

- canalul creditului;  

- canalul cursului de schimb; 

- canalul așteptărilor inflaționiste. 

Sursa: elaborat de autor în baza Strategiilor de politică monetară a BNM disponibile pe web site-ul 

oficial al Băncii Naționale a Moldovei 

 

Din anul 2010 este implementat regimul de țintire a inflației, stabilind o țintă 

cantitativă a inflației de 5,0 la sută ± 1,0 puncte procentuale pentru perioada 2010-2011, iar 

începând cu anul 2012 și până în prezent, păstrând valoarea țintei inflației s-a modificat 

intervalul de variație a țintei, acesta constituind ± 1,5 puncte procentuale. Odată cu 

implementarea regimului de țintire directă a inflației, cadrul de politică monetară a fost ajustat 

la cerințele impuse de acesta din perspectiva transparenței, comunicării și responsabilității 

băncii centrale 

 

4. Impactul așteptărilor inflaționiste asupra procesului inflaționist  

în Republica Moldova 

Abordarea metodologică și practică a cercetării s-a bazat pe estimarea unui model 

econometric VAR cu includerea așteptărilor inflaționiste adaptive în vederea evaluării 

impactuluiacestora asupra evoluției procesului inflaționist în Republica Moldova.Pornind de 

la faptul că procesul inflaționist în Republica Moldova este volatil și vulnerabil la șocurile 

parvenite din mediul macroeconomic extern și luând ca reper abordările teoretice ale 

determinanților specifice procesului inflaționist, considerăm că indicele prețurilor de consum 

este o variabilă dependentă de:PIB real, rata de bază a BNM, masa monetară, așteptările 

inflaționisteadaptive, prețurile internaționale la produsele alimentare și prețurile internaționale 

la petrol. 

IPC = f(rpib, rb, m, așt_inf, p_int_alim, p_int_petrol)         (1) 

http://www.bnm.md/
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În cadrul cercetării au fost utilizate datele trimestriale ale seriilor de timp aferente 

inflației luând ca reper indicele prețurilor de consum, pentru creșterea economică au fost 

utilizate datele privind produsul intern brut în prețurile medii ale anului 2010, acestea fiind 

ajustate sezonier.Datele statistice aferente inflației și produsului intern brut au fost preluate de 

pe pagina web oficială a Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova. Informațiile 

asociate ratei de bază și masei monetare au fost preluate de pe pagina web oficială a Băncii 

Naționale a Moldovei. Prețurile internaționale la produsele alimentare și la petrol au fost 

extrase de pe paginile oficiale ale Organizației alimentare și agricole a națiunilor unite (FAO), 

și respectiv, a Fondului Monetar Internațional.Așteptările inflaționiste adaptive aufost 

cuantificate ca mediile trimestriale cu lag (-1). 

Variabilele aplicate au fost logaritmate. Totodată, seriile de timp au fost testate dacă 

sunt staționare sau nu prin aplicarea testului AugmentedDickey-Fuller. În acest sens, 

variabilei masa monetară (log_m) s-a aplicat diferența de ordinul 2 în vederea obținerii seriei 

de timp staționare. În timp ce seriile de timp asociate produsului intern brut (log_rpib), ratei 

de bază a BNM (log_rb), prețurilor internaționale la petrol (log_p_int_petrol) și celor la 

produsele alimentare (log_p_int_alim) au fost staționarizate prin aplicarea diferenței de 

ordinul 1.Variabilele aferente inflației (log_ipc) și așteptărilor inflaționiste (log_ast_inf) s-au 

dovedit a fi staționare.  

Estimarea ecuației de regresie (formula 2) asociată modeluluiVAR s-a realizatpentru 

perioada trimestrul I, 2010 – trimestrul IV, 2017. În ceea ce privește orizontul prognozat, ne-

am concentrăm asupra perioadei trimestrul I, 2018 – trimestrul IV, 2019, pentru a ne asigura 

că analiza performanței prognozării este statistic fezabilă, având în vedere dimensiunea 

eșantioanelor. 

 (2) 

unde  – coeficientul termenului liber;  

, , , , ,  , – coeficienții variabilei endogene, 

  – erorile reziduale. 

În vederea generării modelului VAR este necesar să decidem asupra definitivării 

valorii lag.  

Generând VAR în niveluri, și efectuând testul LagLenghtCriteria, rezultatele indică 

faptul că întârzierealag 1 este cea optimă selectată de următoarele criterii de informații: testul 

statistic LR (fiecare test la un nivel de 5%), eroarea de predicție finală (FPE), criteriul 

informațional Akaike (AIC) și cel Hannan-Quinn (HQ). 

În continuare am estimat modelul VAR întârzierea de 1 lag, și am obținut rezultatele 

cuprinse în tabelul 2. 

Rezultatele obținute în tabelul 2, în principal valorile asociate R-squared de 76,90 la 

sută confirmă reprezentativitatea modelului și definitivarea semnificativă a acestuia. 

În acest sens, ne-am propus să estimăm testul cauzalității Grangerîn vederea 

identificării variabilelor de impact asupra procesului inflaționist din Republica Moldova. 

Din tabelul 3, menționăm că ipoteza nulă, precum așteptările inflaționiste nu cauzează 

variabila dependentă IPC este respinsă, deoarece valoarea p constituie 1,86 la sută, fiind mai 
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mică decât valoarea critică de 5,0 la sută. Astfel, concluzionăm că așteptările inflaționiste 

adaptive cauzează evoluția indicelui prețurilor de consum în Republica Moldova. Totodată, 

rezultatele obținute în tabelul respectiv reflectă faptul că și rata de bază a BNM cauzează 

variabila dependentă IPC (p=1,41 la sută, fiind mai mic decât valoarea critică de 5,0 la sută), 

subliniind astfel funcționalitatea canalului ratei dobânzii în asigurarea stabilității prețurilor. 

 

Tabelul 2. Modelul generat VAR 

 Vector Autoregression Estimates      

 Sample (adjusted): 2010Q4 2019Q4      

 Included observations: 37 after adjustments     

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]     

 LOG_IPC DLOG_RB DLOG_RPIB DLOG_M LOG_AST_INF 

DLOG_P_INT

_ALIM 

DLOG_P_INT

_PETROL 

LOG_IPC(-1)  0.962806 -2.973852  0.121855  0.353877  18.15439  0.106207 -1.110058 

  (0.14446)  (2.28564)  (0.19310)  (0.42778)  (1.99823)  (0.46941)  (1.44604) 

 [ 6.66497] [-1.30110] [ 0.63104] [ 0.82725] [ 9.08524] [ 0.22626] [-0.76766] 

DLOG_RB(-1)  0.028703  0.404990 -0.005995 -0.030927  0.072984 -0.036844  0.074784 

  (0.01169)  (0.18499)  (0.01563)  (0.03462)  (0.16172)  (0.03799)  (0.11703) 

 [ 2.45503] [ 2.18930] [-0.38361] [-0.89328] [ 0.45129] [-0.96982] [ 0.63900] 

DLOG_RPIB(-1) -0.088728 -1.116483  0.071539  0.052191 -1.145583 -0.120493  0.545078 

  (0.13046)  (2.06410)  (0.17438)  (0.38631)  (1.80455)  (0.42391)  (1.30588) 

 [-0.68014] [-0.54090] [ 0.41024] [ 0.13510] [-0.63483] [-0.28424] [ 0.41740] 

DLOG_M(-1)  0.017963  0.715194  0.014877 -0.329714 -0.035427  0.017933 -0.173904 

  (0.05919)  (0.93648)  (0.07912)  (0.17527)  (0.81872)  (0.19233)  (0.59248) 

 [ 0.30349] [ 0.76370] [ 0.18803] [-1.88118] [-0.04327] [ 0.09324] [-0.29352] 

LOG_AST_INF(-

1) -0.016459  0.026662 -0.005734 -0.012859  0.055649  0.000496  0.092628 

  (0.00700)  (0.11068)  (0.00935)  (0.02072)  (0.09677)  (0.02273)  (0.07003) 

 [-2.35285] [ 0.24089] [-0.61320] [-0.62077] [ 0.57508] [ 0.02181] [ 1.32277] 

DLOG_P_INT_A

LIM(-1) -0.010976  0.731751  0.158756 -0.066579  0.136808  0.557928  1.379564 

  (0.05432)  (0.85940)  (0.07261)  (0.16084)  (0.75133)  (0.17650)  (0.54371) 

 [-0.20208] [ 0.85147] [ 2.18653] [-0.41394] [ 0.18209] [ 3.16110] [ 2.53732] 

DLOG_P_INT_PE

TROL(-1)  0.009320 -0.615438 -0.025700 -0.035138  0.351453 -0.076033 -0.139281 

  (0.02084)  (0.32973)  (0.02786)  (0.06171)  (0.28827)  (0.06772)  (0.20861) 

 [ 0.44722] [-1.86650] [-0.92258] [-0.56939] [ 1.21920] [-1.12280] [-0.66768] 

C  0.201848  13.82731 -0.549724 -1.629710 -83.04722 -0.496603  5.007997 

  (0.66451)  (10.5140)  (0.88827)  (1.96778)  (9.19189)  (2.15929)  (6.65179) 

 [ 0.30376] [ 1.31513] [-0.61887] [-0.82820] [-9.03484] [-0.22998] [ 0.75288] 

 R-squared  0.768964  0.336878  0.174636  0.164426  0.892199  0.316260  0.231003 

 Adj. R-squared  0.713197  0.176814 -0.024590 -0.037265  0.866178  0.151220  0.045383 

 Sum sq. resids  0.004826  1.208271  0.008624  0.042323  0.923502  0.050962  0.483621 

 S.E. equation  0.012901  0.204119  0.017245  0.038202  0.178451  0.041920  0.129138 

 F-statistic  13.78881  2.104649  0.876573  0.815238  34.28784  1.916257  1.244492 

 Log likelihood  112.9737  10.80123  102.2352  72.80599  15.77353  69.36956  27.74063 

 Akaike AIC -5.674251 -0.151418 -5.093796 -3.503027 -0.420191 -3.317274 -1.067061 

 Schwarz SC -5.325945  0.196889 -4.745489 -3.154720 -0.071884 -2.968967 -0.718755 

Sursa: elaborat de autor în urma rulării modelului VAR în EViews 
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În cele din urmă, menționăm că modelul VAR estimat poate fi considerat reprezentativ 

și valid pentru a reflecta practic impactul semnificativ al așteptărilor inflaționiste adaptive 

asupra procesului inflaționist din Republica Moldova în perioada analizată.  

Unele reflecții asociate așteptărilor inflaționiste raționale 

De menționat că, deși pe site-ul web oficial al Băncii Naționale a Moldovei este 

prezent sondajul aferent studiului așteptărilor inflaționiste, rezultatele acestuia nu sunt 

publice, astfel apare dificultatea determinării impactului așteptărilor inflaționiste raționale 

asupra procesului inflaționist din Republica Moldova.  

 

Tabelul 3. Estimarea cauzalității Granger în contextul modelului VAR estimat 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Sample: 2010Q1 2019Q4  

Included observations: 37  

    
    Dependent variable: LOG_IPC  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    DLOG_RB  6.027176 1  0.0141 

DLOG_RPIB  0.462589 1  0.4964 

DLOG_M  0.092105 1  0.7615 

LOG_AST_INF  5.535926 1  0.0186 

DLOG_P_INT_ALIM  0.040836 1  0.8399 

DLOG_P_INT_PETROL  0.200004 1  0.6547 

    
    All  20.48133 6  0.0023 

    
    Sursa: calcule autor în programul EViews 

 

Pornind de la conceptul promovat de Muth (1961, pag. 315), precum că „așteptările nu 

diferă de prognozele optime aferent celor mai bune perspective de viitor, în condițiile în care 

este utilizată toată informația accesibilă”, putem asuma faptul că așteptările inflaționiste 

raționale sunt echivalente cu valoarea prognozată a inflației, luând în calcul totalitatea 

informațiilor disponibile și furnizate de autoritatea monetară (formula 3).  
pr           (3) 

Unde:    – nivelul inflației așteptate în momentul de timp t; 

 pr – prognoza nivelului inflației. 

Totodată, Svensson (1993) a propus un test de estimare a credibilității politicii 

monetare din perspectiva asumării așteptărilor inflaționiste la valorile țintei inflației stabilite 

de banca centrală. 

În această ordine de idei, la simularea identificăriiașteptărilor inflaționiste raționale 

putem asuma faptul că BNM se bucură de o credibilitate sporită în acțiunile și măsurile 

întreprinse, astfel încât analiștii, băncile și populația se așteaptă la o inflație asociată 

prognozelor băncii centrale și sau țintei inflaționiste. Aceasta, semnalează necesitatea 

persistenței condiționate a credibilității odată ce a fost asumat acest fapt în simulare. Astfel, e 

necesar de asigurat credibilitatea publicului larg în prognozele băncii centrale, astfel încât 
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publicul larg să-și optimizeze comportamentul în funcție de aceste prognoze, formând astfel 

așteptările inflaționiste.Unul dintre instrumente în acest sens ar fi atenuarea eventualelor 

abateri a valorilor estimative a inflației de la o rundă de prognoză la alta. Totodată, aici merită 

de remarcat că, credibilitatea autorității monetare este direct afectată de gradul de percepere și 

asimilare a informațiilor furnizate de banca centrală, fiind un indicator subiectiv care 

compromite formarea caracterului rațional al așteptărilor inflaționiste. 

Cercetările efectuate în contextul acestui studiu pun în evidență oportunitatea testării 

ipotezei persistenței așteptărilor inflaționiste mixte, atât celor adaptive cât și celor raționale în 

Republica Moldova, ceea ce nemijlocit prezintă subiect de studiu pentru cercetările ulterioare. 

 

5. Concluzii: 

În urma cercetărilor efectuate putem concluziona că din perspectiva promovării 

optime a politicii monetare pe seama factorilor de decizie, credibilitatea băncii centrale 

constituie baza pentru ancorarea așteptărilor inflaționiste, contribuind astfel la asigurarea 

obiectivului privind stabilitatea prețurilor.Existența unui cadru instituțional bine definitivat 

bazat pe independența, transparența și responsabilitatea băncii centrale este obligatorie pentru 

asigurarea credibilității și ancorării așteptărilor inflaționiste.  

Abordarea metodologică și practică a cercetării s-a bazat pe estimarea unui model 

econometric VAR cu includerea așteptărilor inflaționiste adaptive în vederea evaluării 

impactului acestora asupra evoluției procesului inflaționist în Republica Moldova. Pornind de 

la faptul că procesul inflaționist în Republica Moldova este volatil și vulnerabil la șocurile 

parvenite din mediul macroeconomic extern și luând ca reper abordările teoretice ale 

determinanților specifice procesului inflaționist, s-a considerat că indicele prețurilor de 

consum este o variabilă dependentă de: PIB real, rata de bază a BNM, masa monetară, 

așteptările inflaționiste adaptive, prețurile internaționale la produsele alimentare și prețurile 

internaționale la petrol.Modelul VAR estimat poate fi considerat reprezentativ și valid pentru 

a reflecta practic impactul semnificativ al așteptărilor inflaționiste adaptive asupra procesului 

inflaționist din Republica Moldova. Conform testului de cauzalitate a lui Granger, așteptările 

inflaționiste adaptive cauzează evoluția indicelui prețurilor de consum în Republica Moldova 

în perioada analizată. Totodată, reflectând că și rata de bază cauzează variabila dependentă 

IPC și subliniind astfel funcționalitatea proactivă a canalului ratei dobânzii în asigurarea 

stabilității prețurilor. 
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Abstract 

The article appeared  as a result of our research on the economic history of Romania and if a book appeared 

as a result of this approach, it should be introduced in the chapter referring to the Consolidation of the Romanian 

economy, between 1878 and 1914. We had in mind to be inspired by a vast bibliography that has in most situations, 

Romanian authors, but also foreign ones. We can say that we have achieved our goal and that our work, at any time, 

can be useful to high school students, high school students, students in the history specialization, and not only, but also 

teachers, with a wide range of information suitable for all these categories. The novelty is that we had access to 

information that, until recently, was not accessible. 
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1. Introduction 

The period of qualitative transformations, of deep political-institutional changes and of 

accumulations on multiple levels, started with the moment of conquering, in fact, the state 

independence of Romania, in 1878, had beneficial consequences on the economic and social 

development of the country, marking the beginning of a period of modern, more sustained 

development of the national economy. 

Simultaneously with the recognition of the independence of the state by the Congress 

of Berlin in June 1878, the entire system of government and administration, the legal and 

training system, the army and all state and social order bodies, cultural and artistic 

institutions, the press, the theater and the literary societies all started to function in an overall 

structure that connected the Romanian society to the circuits of modern civilization. 

 In this regard, there was a passion for innovation stemming from the awareness of the 

need for economic articulation and the desire to recover, as quickly as possible, the lags and 

stagnation accumulated over the centuries. It is what has been called in the Romanian 

sociological literature “the burning of the stages”. 

Political and state institutions have played a stimulating role in the renewal of society. 

At the same time, due to the persistence of traditional socio-economic structures, they 

functioned, to a large extent, formally. 
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2.  Political-institutional transformations 

The political-institutional renewal has moved in a contradictory framework, of rapid 

mobility and surface changes. However, the Romania of the second half of the 19th century 

marked in this sphere an essential construction work, in relation to the previous periods, 

characterized by modern forms and structures of functioning. [Atanasiu, 2003] 

Ever since the reign of Alexandru Ioan Cuza, the political system functioned on the 

basis of the separation of powers in the state, a system altered, it is true, by the authoritarian 

tendencies of the ruler, in the last years of his reign. In the later stage, covered almost entirely 

by the reign of King Carol I (1866-1914). 

Romania functioned as a constitutional monarchy, within the limits and within the 

prescribed framework, of the provisions of the Constitution of 1866, with some amendments 

adopted in 1881 and 1884). [Zane, 1980] 

The separation of powers in the state was a fundamental principle of the political 

system, although, in fact, the executive power played a decisive role. 

The modernization process required a considerable expansion of public institutions, of 

the administrative apparatus, the state budget remaining one of the poles of attraction of 

income sources for a growing mass of beneficiaries, of which civil servants represented the 

category that recorded the most dynamic increase, almost fourfold, over six decades. 

Romania has become more and more integrated in the European economic circuit, 

benefiting on a wider level from increased possibilities for promoting its interests in the field 

of truly modern material and spiritual civilization. 

The state has become a polarizer of energies, but it also indicates the narrowness of 

other spheres of activities capable of absorbing initiatives, of creating opportunities for their 

affirmation in the sphere of practical activities, for the development of entrepreneurship. 

There was a more pronounced openness of the liberals to solve tasks arising from the 

development needs of the country, a more vivid perception of the pulse and trends of the time, 

a more pronounced willingness to embrace wider categories of interests and drive the 

capitalist process of the country, despite the fact that the monarchy sought to maintain the 

liberal-conservative balance as an element of alternation and stability of structures and life 

forms. 

The country has obviously known other socio-political currents which, in the given 

structures, could not significantly erode the realities of the time, although the socialist 

movement asserted itself in the transmission and confrontation of ideas, and modern radical 

and democratic currents, such as those of peasant nuance, they sought to enhance the social 

and political atmosphere of the country. 

The socio-economic and political evolution of Romania, from the middle of the 19th 

century until around the First World War, crystallized a type of modern civilization, with 

distinct constitutive features, whose fundamental characteristic would be the modernization 

adapted to the interests of the landlord, of the large land property, on the background of the 

increasing share of the interests of the industrial, commercial and banking groups of the 

country. 
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3.  Education, technical progress, national culture 

The period 1878-1914 marked multiple preoccupations for the consolidation of 

capitalist forces and relations of production, fact proved by the recognition of Romania as a 

European state entity, by the economic dynamics, in general and by the industrial one, 

especially, by the technical advances of education, science and culture. . In fact, we have 

witnessed the concentration of all the nation's efforts to prepare for the completion of national 

unity. For this fundamental desideratum it was necessary to prepare the spirits for the 

confrontation or the decisive moment that was achieved through science, culture and 

institutions. [Puia, 1991] 

After 1878, an institutional coagulation took place which resulted in the creation of the 

institutions of the rule of law, a functional improvement of the state and a democratization of 

culture, all in the spirit of the age which demanded the raising of the cultural level. After all, it 

was a matter of fundamental human rights. 

Democratization represented, first of all, the massive spread of book science, and 

secondly, the preparation by the profile institutions of the cadres inside the country, in our 

schools. Thirdly, it meant the need to raise a class of scientists, culture, diplomats and 

politicians and even to raise some top elements in all Romanian fields. 

Romania's fundamental interests could only be defended by people from this people, 

trained mostly in Romanian schools or even in foreign schools, to defend the rights of the 

Romanian nation. Thus, mass education emerged, as a directed act, demanded by national 

desideratum, but also by elites as a natural necessity of any self-respecting nation. [Muresan, 

1995] 

The peasant problem, far from being solved, acutely demanded the raising of the level 

of culture and the raising of the village. 
 

4. Spiru Haret's reforms The Haretist current 

It is considered a priority to increase the number of schools in villages and urban 

slums, with the financial support of foundations and school funds - the help given by the 

ministry, town halls and people's banks (these banks were also a creation of the haretist 

system). [Bozga et al., 1996] 

Then, the education was divided into cycles - primary, secondary, high school, with 

schools for boys and girls and for the first time, in Romania, kindergartens appeared. It was 

very opportune to divide the high schools into real and humanistic ones. We thus parted ways 

with the French system, which insisted excessively on classical education. 

Spiru Haret's third idea was to set up vocational schools and especially schools of arts 

and crafts. The latter were secondary and vocational schools and had among their graduates 

Constantin Brâncuşi. 

The fourth great idea of haretism was that of introducing practice into general 

education, the connection of practice education, but depending on the specific. 

A very important element, in connection with this reform of Spiru Haret, belongs to 

the textbook competitions and as a shoulder the School of Schools was set up which did 

research, edited books, school atlases, teaching materials and imported, if necessary, what was 

necessary and modern. . Many high schools had movie theaters, slides, etc. were used. 

Emphasis was placed on professional training and rigor but also on religious training 

and education as a complementary form of secular education. The training of teachers was 

very good and importance was given to education in minority languages. [Constantinescu, 

1998] 

Regarding high schools, we note some of the great strength in which teachers could 

always be university professors: "Fraţii Buzeşti" - Craiova, "Internat" High School - Iasi, 

"Sfântu Sava" - Bucharest, "Rome", - Roman, Câmpulung High School , “Dealu Monastery” 
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military high school (ten academics came from there), “Traian” - Turnu Severin, “Mircea cel 

Bătrân” - Constanţa, “Nicolae Bălcescu” - Brăila. [Constantinescu 1998] 

Emphasis was placed on the history of the homeland, on patriotic education, 

organizations of turkeys, scouts, leagues and associations appeared, sports competitions took 

place, military exercises took place, sports acquired a special share in education. Emphasis 

was placed on preparing children for the defense of the homeland, in a word, a state of mind 

was created. 

Higher education has adapted to the needs of the country, far exceeding education, 

once exclusively humanistic. The need for engineers for state services and primarily for 

industry, transport and construction has stimulated and accelerated the reorganization of 

higher technical education. The National School of Bridges and Roads was developed, as well 

as higher education institutions of other profiles: the Special School of Forestry from Brăneşti 

- in 1892, the Higher School of Veterinary Medicine - 1883. [Axenciuc, 1977] 

In addition to universities, chemistry laboratories have been created, with research 

possibilities, libraries, etc. 

Most of the teachers were trained in the country. Only the very rich studied abroad. 

Among them we notice the three Brătianu brothers who studied in Paris - Ionel, Vintilă and 

Constantin (Dinu) who will have a distinct role in history. We stick to the idea that education 

created the builders of the perfection of national unity. 

 

5. Scientific societies and the Romanian Academy 

The most important moment for the organized development of scientific research was 

the founding of the Romanian Literary Society, in 1866, transformed in 1867 into the 

Romanian Academic Society. The academy centralized the culture and especially the 

Romanian being, receiving in its bosom values from everywhere. In fact, the library was run 

by a Transylvanian and the archive by a Bukovinian. Books were launched which, with all the 

restrictions, circulated in all the Romanian provinces. 

The “Romanian Geographical Society” was established in 1875, the Polytechnic 

Society of Engineers and Architects, in 1881, the “Central Agricultural Station next to the 

Higher School of Agriculture, from Herăstrău” - in 1897. [Puia, 1991] 

Many researchers have distinguished themselves, in various fields, as pioneers of 

universal science: Grigore Antipa - studies of ichthyology, oceanology and marine ecology, 

Emil Racoviţă - studies in biospeleology, Victor Babeş - medical studies - discoverer of the 

rabies vaccine, and so on [Lungu, Cosma, 2002] 

 

6. Science and technical progress 

It is worth emphasizing that in certain fields, the contribution of Romanian specialists 

to the development of technology has been remarkable and recognized worldwide. 

Together with a group of specialists, Anghel Saligny asserted himself as a forerunner 

of the use of reinforced concrete slabs in constructions, this method being used for the first 

time in the world in massive constructions, such as silos and docks in the Danube ports of 

Brăila and Galaţi. Constanta seaport. These technical solutions optimized the relationships 

between costs, reliability and construction duration. 

In 1890, the foundation stone was laid, and in 1895 the Cernavoda bridge was 

inaugurated, designed and built, also by the engineer Anghel Saligny. The construction, in 

itself, represented a European premiere, through dimensions and a series of technical 

solutions. This work of construction art represents only a section of the railway complex of 
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Danube bridges that connected more closely the historical province of Dobrogea to the 

national economic circuit. [Ionescu, 1998] 

At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, Traian Vuia 

carried out his research activity. In 1903, he presented to the Paris Academy of Sciences the 

memoir by which he scientifically demonstrated the possibility of flying with a heavier-than-

air apparatus. On March 8, 1906, in France, for the first time in the world, Traian Vuia rose 

from the ground with his own means of flight, with a plane built by him. Aurel Vlaicu also 

stood out as an original aircraft manufacturer. In his turn, Henri Coandă realized the first 

project in the world, of a jet plane. [Aurelian, 1967] 

Also, Th. Mehedinti and pharmacist Steege initiated the distillation of oil, laying the 

foundations of the Rifov refinery, which came into operation in 1857. At the same time, the 

cities of Bucharest and Timisoara began to be lit with lampante oil, a world premiere. 

As in other countries, the entry of machinery into the industry has boosted the use of 

science for the benefit of production. The sciences that aroused the greatest interest were 

geography, physics, chemistry, geology, economics, mathematics, technology, agriculture, 

etc. 

The more sustained spread of machinism was noticed by scientists such as: Petru Poni 

- through his research on minerals, Grigore Ştefănescu and Sabba Ştefănescu - who studied 

the geology of Romania, Grigore Cobălcescu - through his studies on tertiary deposits and oil, 

C.I. Istrati - who discovered a new group of anilines, K. Mrazec - research in the field of 

mineralogy and oil. [Argetoianu, 1991] 

 In Romania, a culture was made that was due to the national order, a culture for 

desideratum. 

Regarding the territories under foreign domination, the Romanians managed to create 

institutions through which they defended their national language, national identity and 

awareness of national ideals. The most important are also the best known, such as Astra which 

facilitates the sending to study of some students in Romania. 

The spread of the Romanian book in the monarchy was a form of culturalization and 

national movement, related to the Great Union of 1918. 

In 1904, in Putna, the 400th anniversary of the death of Stephen the Great was 

commemorated, then the royal jubilee of 1906, which marked the 40th anniversary of King 

Carol I Romanians from everywhere. 

Literary, artistic creation, painting, music represented a binder, through the Romanian 

theme promoted by the great creators. 

7. Conclusions 

The tendency of the explosion, in the field of education, culture and technical 

progress, began to be felt, long before 1878. 

Spiritual progress was usually influenced by the guidance and counseling of valuable 

people, whom we meet in the magazine Convorbiri literare, published in Iasi, on March 1, 

1867, as an organ of the Junimea Society. 

The well-known Tutu Maiorescu transmitted to this magazine, the Romanian national 

specificity, in various forms of expression and manifestation of spirituality, the capitalization 

of the literary works created, for the development and improvement of the Romanian 

language, the introduction of the critical spirit. 
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Junimea had an essential for the development of artistic taste, for the victory of truth 

and for beauty. His demand to introduce "truth in substance and beauty in form", propelled 

the culture through brilliant representatives, Vasile Alecsandri being the place of honor even 

now. 

The new generation of writers and writers (from the period we are not referring to), of 

the great classics, allowed a brilliant peak activity, in literature, through Eminescu, Creangă, 

Slavici, Caragiale. 

There was another literary movement, but with the same national ideas, which 

promoted a valuable literature, which was felt, having in the center, the magazine 

Contemporanul, in the conditions in which the socialist current had appeared. This movement 

wanted to spread the materialist conception about nature, society, literature, art, having as 

important representative C. Dobrogeanu-Gherea. 

There is also a third aesthetic direction that has stated that it denies and agrees with the 

previous two. We refer to Al. Macedonski who sponsored Literatorul magazine. The 

traditions of social poetry from 1848 were resumed, but it supported artistic beauty; he was 

also a follower of modernism, assimilating some foreign influences, laying the foundations of 

the new symbolist urent, represented by St. Petică, I. Minulescu, D. Anghel, G. Bacovia. 
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Abstract 

For the period 1878 - 1914, entering the economic circuit and the use of new forms of transport, of telephone 

and telegraph communications, was truly a high-efficiency connection to modernity and Europeanism. we can 

consider all this, as a peak moment, with the most beneficial and serious effects. Thus, completely new institutions 

were created and the profile markets were given a boost. The number of entrepreneurs increased and workshops 

appeared later, factories compatible with parts to be produced, helping to develop trade and increase financial-

banking capital. 

Key words: modernization, transport, technical progress, telephone, telegraph 
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1. Introduction 

Demanded by the development of industry, commercial agriculture, the internal market 

and foreign trade links, through the access of goods to and from European markets and the nearby 

neighborhood, transport and communications have seen a wide intensification and amplification. 

 

2. Construction development 

The consolidation of the modern capitalist economy, the evolution of state institutions and 

the emergence of new ones also necessitated the development of constructions. Under the 

influence of the classical style in architecture, buildings were built for the central state 

administration, ministries, local bodies, cultural and educational institutions, hospital units, etc. 

Among the first great architectural buildings, the University of Bucharest, started in 1857 and 

completed in 1869, by the architect Alexandru Orăscu, is worth mentioning. 

A number of constructions were due to foreign architects, such as Peles Castle in Sinaia 

(1875-1880), under the influence of German school romanticism - a combination of Gothic, 

Renaissance and Baroque elements - by architects Doderder and Schultz. Under the same 

influence of romanticism in architecture, the Romanian architect I.D. Berindei designed the 

Administrative Palace in Iasi. Between 1883 and 1885, the Palace of the National Bank was built 

by the French architects Cassien Bernard and Albert Gallerou, a neoclassical style building with a 

polished stone facade, Ionic and Corinthian columns, with statues representing industry, 

agriculture, trade. 
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Between 1886 and 1888, the French architect A. Gallerou built the Romanian Athenaeum. 

The Palace of Justice in Bucharest (1890-1895), the Palace of the House of Deposits and 

Consignments (1896-1900), as well as the Palace of the Patriarchate (1907) and the National 

Military Circle (1912) were also built, the latter two by architect A. Maimarolu [Ionescu, 2020]. 

Also under the influence of neoclassicism combined with Renaissance and Baroque 

elements, the University of Craiova (former Palace of Justice) was built - in 1890, by the architect 

Ion Socolescu, the University of Cluj (1872), the monumental buildings of the prefectures of 

Oradea and Arad, and in Constanta, in the French style "secession", was erected the emblematic 

building of the Casino (1909). 

With the progress of the economy and the development of the national culture, a current 

was born for the promotion of the national specificity in architecture and constructions. An entire 

school of Romanian architecture, led by Ion Mincu, Petre Antonescu, Grigore Cerchez opposed 

the eclectic copying of Western architecture, forming a new architectural style based on the 

assertion of specific national features, starting from Romanian medieval art. In this Romanian 

style, Ion Mincu built the Bucharest Central School for Girls (1890), the “Buffet” on Kiseleff 

Road (1892); Petre Antonescu built the Palace of the Capital City Hall (1906-1910) and the 

Palace of Craiova City Hall (1912-1913), the Marmorosch-Blank Bank (1915-1923), and Grigore 

Cerchez built the building of the Institute of Architecture in Bucharest (1912-1927), as and other 

valuable private buildings and houses. [Ionescu, 2020] 

Between 1878 and 1914, the issue of industrial construction enjoyed government support. 

Between 1888 and 1889, after the projects and under the leadership of the engineer Anghel 

Saligny [Mureșan, 1995], the ports of Brăila, Galaţi and Constanţa were modernized. 

In 1895, a contract was concluded with the French entrepreneur A. Hallier, for the 

modernization works of the port of Constanţa. These works began in 1899, but in the meantime 

the French company went bankrupt. They continued, for a decade, under the direction of the 

Romanian state, the technical assistance being provided by a group of Romanian engineers, led by 

the same Anghel Saligny. The port of Constanta, in its modern version, was inaugurated in 1909. 

 

2. Road transport 

If the length of the roads were, in 1867, 1095 km and in 1870 - 1,800 km; after the 

conquest of independence, the situation became different, that is: in 1880 - of 7,884 km, in 1887 - 

of 12,931 km and in 1905 - of 26,426 km. The situation evolved, so that in the period before the 

First World War there were 41,276 km of roads and highways. 

 This whole network was closely linked to that of Transylvania, Banat, Bukovina and 

Bessarabia. In fact, since the Middle Ages, the Carpathians were crossed by dozens of roads 

[Ionescu, 2020] that ensured the economic connections between the regions on either side of 

them. 

The state promoted a more sustained policy of improving the road network, which is why 

another road law was adopted in 1906 granting significant loans for the construction, restoration 

and maintenance of the existing one. 

Numerous changes have been made in the legislation to ensure liability, regarding the 

maintenance and arrangement of public roads, but their realization has seen modest performance 

compared to other branches of the field. The fact is explained by the fact that the arrangement of a 

larger road network took place simultaneously with the construction of the railways, and the state, 
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for reasons of efficiency, gave priority to the latter. As a result, in this respect Romania remained 

below the level of the advanced capitalist countries. 

 

3. Rail transport 

The railways on the territory of our country have developed within two separate networks: 

one of Romania in the east and south of the Carpathian arc and another in the west, in 

Transylvania and Banat. There were several junctions between the two networks. Transylvanian 

chambers of commerce and industry have made great efforts to make these connections. For 

example, the Chamber of Commerce and Industry of Brasov acted for the construction of the road 

from Timiş, necessary for a better connection with Muntenia, but also for the construction of the 

one from Oituz, required by the exchanges with Moldova. Together with the Chamber of 

Commerce and Industry from Cluj, the one from Braşov made efforts for the continuation of the 

Oradea-Cluj railway, towards Braşov and through the Timiş Valley, towards the interior of 

Muntenia, towards the Danube. 

At the border between the 19th and 20th centuries, a large part of the transit connections, 

between Romania and Transylvania, were made with the help of the railway networks, intra and 

extra Carpathian, through some obligatory crossing points to: Orşova-Vârciorova , Braşov-

Predeal, Comăneşti-Palanca-Ghimeş, Râmnicu Vâlcea-Râul Vadului. All these facts facilitated 

and highlighted the natural and economic unity of the Romanian territory. 

In its turn, the Bessarabian network was also connected to the Kingdom of Romania, 

through the lines Chisinau-Corneşti-Ungheni and Tighina-Reni that connected with Galaţi. 

[Mureșan, 1995] 

Inside the country, in 1881, the Buzău-Mărăşeşti line was put into use, which is important 

because it is the first railway line designed and built by Romanian engineers and Romanian 

technicians, then, until 1895, the Bucharest-Cernavoda sections, Făurei-Cernavodă, Adjud-Târgu 

Ocna. 

In 1900, on the whole of the Romanian provinces, the infrastructure included a railway 

network that was well over 7,000 km long. 

The intense pace of railway construction meant that, at the beginning of the twentieth 

century, small Romania had a fairly dense railway network, with a length of 3,852 km, which was 

occupied by over 36,700 workers, technicians and officials. 

At the beginning of 1915, the number of stations had reached 404 - from 19 in 1869, and 

the number of stops - to 39, while in 1873 there were only 8. 

Naturally, the fleet of traction increased so that, between 1873 and 1915, the number of 

locomotives increased from 83 to 932. 

Regarding the rolling stock, in the same period the number of wagons rose from 1,765, of 

which: 1,376 - freight, 383 - passenger and 6 - postal, to 25,790, of which: 24,138 - freight, 1,499 

- passenger and 153 - by post. 

Regarding the superstructure, in 1880 the state administration of the railways was 

established under the name of “Main Directorate of the Romanian Railways”, an institution that 

consecrated the initials C.F.R. In January 1889, following the Romanian state's redemption of the 

railways, the institution managed the entire railway apparatus in Romania, which operated in the 

form of an autonomous utility and was the largest enterprise in the country. As a result, C.F.R. 

they transported about 11.6 million passengers and 10.9 million tons of goods. [Mureșan, 1995] 
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4. Water transport 

Water transport would make a spectacular leap. The recovery of Dobrogea and the 

presence of Romania on a maritime coast [Ionescu, 2020] of over 220 km opened new 

perspectives for the Romanian activity on the Sea and on the Danube. [Atanasiu, 2003] 

One of the main promoters of the development of a commercial navy, of the expansion of 

the maritime port network and of the realization of a railway system that would connect the 

territory of the country and the ports, was the economist P.S. Aurelian, prime minister during 

1896-1897. [Aurelian, 1967] 

The development of river and maritime transport required the creation of national 

shipping companies. On the initiative of the government, the bill for the establishment of a 

national navigation service on the Danube and the Sea was submitted to the Chamber of Deputies 

in 1887, which was voted and promulgated, and in 1880 it was published in the Official Gazette, 

but the law was not applied immediately. [Monitorul Oficial, 1888] Not granting the necessary 

credit of six million lei, the establishment of the service remained pending. Transport continued to 

be carried out by private ships, towed barges, schooners and brigantines. 

Finally, after a decade, for various reasons, during which time foreign capital entered the 

Romanian river-maritime transport market strongly, in 1890, the state company Romanian River 

Navigation (NFR) was created, and in 1895, the state maritime company - The Romanian 

Maritime Service (SMR), the latter operating within CFR, later becoming autonomous. In terms 

of facilities, for starters, these companies benefited from a modest dowry. 

On June 18, 1890, the law was promulgated which opened an extraordinary credit of one 

million lei for "the purchase of vessels necessary for the establishment of a special water transport 

service in need of the State Monopolies Authority" (Art. 1). [Coșereanu, 1944] Thus, the Water 

Transport Service of Regiei appeared [Gâlcă, 1930] 

N.F.R. perform transports of goods and passengers between Romanian and foreign 

Danube ports, as well as on international rivers flowing into the Danube, and S.M.R., regular 

transports of goods and passengers on main routes in Mediterranean ports. After a year, S. M. R. 

also benefited from the superstructure by creating its own directorate, in addition to the 

administration of the Romanian Railways Directorate. The Ministry of Public Works, the 

guardianship forum, received from the government a loan of 10,000,000 lei for the purchase of 

ships and expenses necessary for the maritime navigation service. 

From this credit the ship "Princess Maria" was bought and the ships "Carol I" were 

ordered, together with five cargo ships: "Iasi", "Turnu-Severin", "Constanta", "Dobrogea" and 

"Bucharest". 

In 1897, he continued to operate the Brăila-Constantinople line regularly, with the ship 

“Medeea” and the Constanţa-Constantinopol line, twice a week, with “Meteor”, “Principesa 

Maria” and the ship “Cobra”, rented by SMR, in the year 1895. [Ciuchi, 1906] 

Also in the same year, three of the five ordered cargo ships arrived, being immediately put 

into operation on the Brăila-Rotterdam line. "Medeea" made about 20 more trips on the route 

Braila-Constantinople, after which this line was suppressed, to the detriment of the milling and 

bakery industry and the exchange of products, between the Romanian Danube ports and the 

Orient. 

Between 1899-1901, apart from the two lines, the Constanta-Constantinople-Thessaloniki 

line was experimented, later canceled due to unprofitability. [Ionescu, 2020] 

Until the outbreak of World War I, the N.F.R. had five tugs and 43 barges, and S.M.R. of 

five mixed ships and six cargo ships - later, after the First World War, they will experience 

significant increases. 

Regarding the profitability of these state-owned companies, in the period 1897-1913, the 

N.F.R. obtained revenues, by transport categories, as follows: freight transport - from 511, to 
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4,047 thousand lei, and those from passenger transport - from 304, to 627 thousand lei. S.M.R. 

they increased, from 1,107 thousand lei - in 1900, to 6,074 - in 1913. [Atanasiu, 2003] 

Regarding the Water Transport Service of Regia, with the increase of the fleet of ships, 

the State Monopolies Authority was requested to serve the traffic of passengers and goods 

between Romanian and foreign ports. As a result, the following agencies and lines were gradually 

set up: 

• in 1894, the regular passenger and freight journey on the Giurgiu-Rusciuk line; 

• in 1895, the regular passenger and freight journey on the Galaţi-Brăila line; 

• in 1896, the regular passenger and freight ride on the Calafat-Vidin line. [Ciuchi 1906] 

For the development of its own river traffic, in 1893, the Romanian state bought from the 

Austrian company D.D.S.G. which dominated navigation on the Danube, the shipyard at Turnu 

Severin. For the same purpose, in 1899, the arrangement of the Iron Gates channel was 

inaugurated, which facilitated navigation in the Cazane area. 

At the beginning of the twentieth century, the arms of the Danube were arranged by 

dredging, sloping the banks, marking the directions of traffic - large-scale works that required a 

high consumption of labor. The costs of the works were borne by the state budget. 

In 1913, the construction of a main oil pipeline began, on the Câmpina-Ploieşti-Constanţa 

route. 

 

5. Air transport 

In the first decade of the twentieth century, the first steps were taken towards the birth of 

air transport. If  Traian Vuia built in France the first airplane in the world that took off with his 

own means of flight (March 18, 1906), and Henri Coandă, also in France, made in December 

1910 the first test, with a jet plane, created by him , Aurel Vlaicu built the first plane, in the same 

year, in Romania, which knew several experimental models. 

The day of July 6, 1913, was to prove to be a splendor when, during the Second Balkan 

War, a unique fact was recorded because around eight o'clock, a Romanian plane was seen flying 

over the sky. troops and the two banks of the Danube and then moved inland to Bulgaria. After 

about two hours, the same plane made its way back, landing at Bechet, so that in the afternoon the 

aircraft would head to Rahova. It was less common, even for the military. The overflight 

represented, for the first time, the participation of the Romanian aviation in an armed conflict. 

[Ionescu, 2020] 

In fact, aviation - as a structure, appeared on April 1, 1913 when the law was passed that 

laid the foundations of military aeronautics as an independent entity, subordinated to the 

Command of Genius. [Baltagi, 1980] When mobilizing the Romanian army on June 23, 1913, it 

had two sections with 14 devices of different types. During the campaign in Bulgaria, Romanian 

aviators performed reconnaissance, passenger and correspondence missions, two of them, Aurel 

Vlaicu and Lieutenant Nicolae Capşa, managing to fly beyond the Balkan Mountains [Ionescu, 

2020] 

 

6. Postal, telegraph and telephone communications 

After 1878, the postal and telegraph services began to develop, and in 1879 they were 

reorganized and modernized. The number of post and telegraph offices increased from 101 - in 

1877, to 395 - in 1891, and of the postal staff, from 1,474 - in 1888, to 2,935 - in 1891 and to 

9,675 - in 1915. 

The telegraph network increased significantly, so that the length of the lines used 

increased from 3,420 km - in 1873, to 3,594 km - in 1877, to 5,798 km - in 1891 and to 9,062 km 

- in 1913. 
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The number and capacity of teleprints also increased. It should be noted that the P.T.T. 

workshops, since the end of the 19th century, mounted, then produced a large part of the 

telegraphy equipment. 

In 1892, the telephone service in the Kingdom was established and put into commercial 

operation, first, in 1892, in Brăila and Galaţi and the following year in Bucharest, with subsequent 

significant increases. During 1894-1913, the number of telephone offices increased, from 3 - to 

1,108, that of telephone booths, from 10 - to 3,304, and that of telephone stations, from 177 - to 

17,979. During the same period, the length of telephone circuits increased, from about 2,000 km 

to 95,000 km. [Mureșan, 1995] 

 

7. Conclusions 

Internally, Romania was a country where even if the institutions of the democratic 

regime were present, the functioning of the state body was far from Western standards. The 

economy had an archaic and anachronistic structure, based on a subsistence agriculture, 

traditional and with a low level of productivity. 

The society was dominated by a landed aristocracy (large landowners) who exercised 

domination over a large mass of the population, mostly rural and overwhelmingly illiterate. 

Despite all the efforts made by the country's political and intellectual elites in the 

second half of the 19th century, Romania was still far from synchronizing with the European 

West. 
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Abstract: 

Governments, development institutions, and economists are promoting a broad agenda of inclusion in 

economic and social life, including universal access to education, health care, social security, clean water, and 

sanitation. Financial inclusion has come to be seen as an important part of this agenda. This reflects the view 

that individuals, households, and firms cannot take full advantage of available opportunities for economic and 

social development if they lack adequate and appropriate access to financial products and services. Financial 

inclusion contributes to improved household welfare, increased business productivity and fostered economic 

growth. The measures taken to fight COVID-19 have given the financial inclusion a significant boost thanks to 

a wider range of financial services that being used remotely are helping to improve decision-making. Thus, the 

COVID-19 crisis is driving a massive shift toward using technology and innovations. Handled responsibly, the 

digitalization of finance, for both individuals and private sector, can help countries rebuild better after the 

pandemics. The world economy is now facing an urgency to address all the existent vulnerabilities with 

minimum costs and maximum time-saving, while financial inclusion has an important role to play in the 

process of adapting to new realities.  

Keywords: financial inclusion, digitalization, financial institutions, Covid-19, financial crisis, financial 

literacy. 
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1. Introduction 

Financial inclusion, financial services, and microfinance are explicitly mentioned in 

the targets of seven of the 17 Sustainable Development Goals, adopted by all United Nations 

Member States in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and 

the planet, now and into the future. Their presence implies that financial services are means to 

improve quality of life and suggests that creating financial stability should not be the only 

goal of financial inclusion.  

In the Republic of Moldova, financial inclusion as an object is not sufficiently 

developed. Currently, there are no direct indicators provided by the National Bank that could 

quickly determine, in accordance with international standards, the financial inclusion of the 

population. Financial literacy is closely interconnected with financial inclusion of the 

population. Moreover, it is increasingly recognized that consumers of financial products and 

services need adequate financial literacy in order to make informed decisions about important 

financial matters. The better is the financial literacy of the population, the better is its well-

being. The main reasons for the low level of financial inclusion in Moldova should be 

attributed, first of all, to the low-income level of the population and lack of financial literacy 

 
1 Associated researcher, Ph.D., National Institute for Economic Research,  timush_v@yahoo.co.uk  
2 Associated professor, Ph.D., Academy of Economic Studies of Moldova.  stela.ciobu@gmail.com  
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on the one hand, and the rapid development of financial products on the other. Besides that, 

many rural areas in Moldova still have relatively low rates of financial access.  Financial 

inclusion is therefore necessary to ensure that economic growth performance is inclusive and 

sustained. Financial inclusion has come to refer to not just any form of financial access, but 

access to financial products and services that are convenient, affordable (taking into account 

relevant costs and risks), appropriate for the user’s circumstances, and accompanied by legal 

and supervisory safeguards, including consumer protection, deposit insurance, and regulatory 

and supervisory frameworks. This is very important because, due to pressures on fiscal 

resources and the aging of a large number of populations, the responsibility for long-term 

financial planning is shifting increasingly from governments to households.Financial 

inclusion contributes to improved household welfare, increased business productivity and 

fostered economic growth. The measures taken to fight COVID-19 have given the financial 

inclusion a significant boost thanks to a wider range of financial services that being used 

remotely are helping to improve decision-making. Thus, the COVID-19 crisis is driving a 

massive shift toward using technology and innovations. Handled responsibly, the 

digitalization of finance, for both individuals and private sector, can help countries rebuild 

better after the pandemics. The world economy is now facing an urgency to address all the 

existent vulnerabilities with minimum costs and maximum time-saving, while financial 

inclusion has an important role to play in the process of adapting to new realities.  

 

2. Theoretical aspects of financial inclusion measurement 

Definitions and measurements of financial inclusion have evolved from classifying 

individuals and enterprises according to a dichotomous division as either included or not, to 

viewing financial inclusion as multi-dimensional. With the aim of defining indicators of 

financial inclusion, the Financial Inclusion Data Working Group of the Alliance for Financial 

Inclusion3 agreed on three main dimensions of financial inclusion that provide the 

underpinning for data collection: access, usage and quality (Table 1).  

 

Table 1. Dimension of Financial Inclusion 

Access Availability of formal, regulated financial services: physical proximity, affordability 

Usage Actual usage of financial services and products: regularity, frequency, duration of 

time used 

Quality Products are well tailored to client needs, appropriate segmentation to develop 

products for all income levels 

Source: elaborated by authors on the basis of (TRIKI, T., FAYE, I., 2013) 

 

A more complete understanding of financial inclusion should speak to how frequently 

clients use products, if the products are effectively meeting their needs, and if they are better 

off as a result. Therefore, defining and measuring usage and quality in addition to simple 

access would be very useful for analytical purposes. These three dimensions of financial 

 
3 Alliance for Financial Inclusion is an organization which members are central banks and other financial 

regulatory institutions from more than 80 emerging and developing countries, where the majority of the world's 

unbanked reside.  
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inclusion are broad categories into which indicators can be grouped, without being restrictive. 

They simply provide a framework to guide policymakers in developing a sufficiently robust 

measurement strategy that reflects the multi-dimensional nature of financial inclusion. Within 

this framework, policymakers will still need to design a set of indicators appropriate to their 

needs and level of resources.  

 

Table 2. Core Set of Indicators used by G-20 Global Partnership for Financial Inclusion 
Dimension Category indicator Existing global data 

source 

Usage Formally 

banked adults 

% of adults with an account at a formal financial institution Global Findex 

Number of depositors per 1.000 adults or number of deposit accounts per 

1.000 adults 

IMF Financial 

Access Survey 

Usage Adults with 

credit from 

regulated 

institutions 

% of adults with at least one loan outstanding from a regulated financial 

institution 

Global Findex 

Number of borrowers per 1.000 adults or number of outstanding loans 

per 1.000 adults 

IMF Financial 

Access Survey 

Usage Formally 

banked 

enterprises 

% of Small and Medium Enterprises with an account at a formal financial 

institution 

World Bank 

Enterprise Surveys 

Number of Small and Medium Enterprises with deposit accounts or 

number of Small and Medium Enterprises depositors/number of 

depositors 

IMF Financial 

Access Survey 

Usage Enterprises 

with 

outstanding 

loan or line of 

credit 

% of Small and Medium Enterprises with an outstanding loan or line of 

credit 

World Bank 

Enterprise Surveys 

Number of Small and Medium Enterprises with an outstanding loan/ 

number of outstanding loan or number of outstanding loans to Small and 

Medium Enterprises depositors/number of outstanding loans 

IMF Financial 

Access Survey 

Access Points of 

service 

Number of branches per 100.000 adults IMF Financial 

Access Survey 

Source: elaborated by authors on the basis of (TRIKI, T., FAYE, I., 2013) 

Although efforts to promote financial inclusion should strive to improve all three 

dimensions simultaneously, when setting priorities for measurement, a number of countries 

are now gathering information sequentially, assessing access first, usage second, and 

examining quality third. This is often because in most countries, data on the level of service 

provision is more easily obtained than usage and quality data. Republic of Moldova is now at 

the level of collecting mostly access and some usage data. However, in countries where the 

FinScope Surveys are carried out, usage and quality data may be more easily available than 

access data because of the surveys’ focus on these dimensions.The G-20 Global Partnership 

for Financial Inclusion adapted a set of indicators of financial inclusion which covers 2 

dimensions of financial inclusion: access and usage. These indicators, presented in the Table 2 

are available for most countries.  

In order to measure financial inclusion in RM and worldwide are used following 

indicators, which are reflecting usage of financial products: 

1) Ratio of account ownership represents the percentage of respondents who report 

having an account (by themselves or together with someone else) at a bank or another type of 
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financial institution or report personally using a mobile money account service in the past 12 

months.  

2) Ratio of payments using financial institution account represents the percentage of   

respondents who report making or receiving payments using financial institution account or 

mobile account.  

3) Ratio of account usage represents the percentage of respondents who report making 

or receiving at least one digital payment   using financial institution account or mobile 

account during the last 12 months. 

4) Ratio of inactive accounts is the percentage of respondents who report neither a 

deposit into nor a withdrawal from their financial institution account in the past 12 months. 

5) Ratio of borrowing / savings using the financial institution account is the 

percentage of respondents who report borrowing or saving any money using financial 

institution account. 

3. Impact of financial inclusion on the global economic development 

On 25 September 2015, the United Nations General Assembly adopted the 2030 

Agenda for Sustainable Development, along with a new set of development goals that are 

collectively called the Sustainable Development Goals. The United Nations Sustainable 

Development Goals represent the shared aspirations of countries and development actors and 

go well beyond poverty alleviation. They incorporate the need to promote prosperity and 

people’s well-being, reduce inequality and protect the environment. While the Sustainable 

Development Goals do not identify financial inclusion as an independent objective, they 

acknowledge that it is central to achieving many of them. In fact, financial inclusion is 

explicitly mentioned in seven of the 17 Sustainable Development Goals, and there are four 

financial inclusion indicators to track the progress (WB, 2018). First, it can contribute to 

poverty reduction – that is, bring people out of poverty on a sustained basis when they can use 

financial services that help them to grow their businesses and invest in literacy. Thus, 

financial inclusion can contribute to poverty alleviation by bringing financial products and 

services within reach of people living in poverty. For example, households without access to 

other forms of a social safety net may obtain credit, insurance, use a savings account or 

receive money from relatives via payment services, which help them better manage financial 

shortfalls and emergencies, thereby building resilience (SURI, T., WILLIAM, J., 2016).  

Second, it may contribute to economic activity and eventually economic growth, 

although this link is less well established and requires further scientific research in the world. 

The benefits of financial inclusion extend beyond individuals and households. Shifting cash 

payments to digital delivery whether it is social welfare transfers made by governments to 

citizens; or people paying their taxes, fees and bills to governments; or payments made 

between people - can improve their efficiency and reduce the amount of money lost to 

corruption.  

Researchers are continuing their work to identify the ways that financial inclusion 

affects the lives of poor people, including the potential for negative impacts such as abusive 

lending from lack of transparency and overly burdensome debt loads, and ways to limit and 

manage those risks. Within the financial inclusion community, there are growing efforts to 

review our understanding of what makes financial services valuable for poor people and the 

longer-term outcomes that the use of financial services can help them achieve.The world 

experience consistently shows that poor people use financial services to help them achieve 
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two intermediate outcomes on the way to improved well-being: building resilience and 

capturing opportunities.  

Building resilience refers to how financial services allow people to prepare for shocks, 

deal with them when they occur and recuperate afterwards. Resilience gives people the 

confidence to take on riskier but more rewarding investment opportunities. 

Capturing opportunity refers to the ways financial services help people to take 

advantage of opportunities in a broad sense, whether investing in a business, getting a literacy, 

migrating or receiving medical treatment.     

 

Figure 3. Relationship between financial inclusion and well-being 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: elaborated by authors on the basis of (MORGAN, L., CHURCHILL, C., 2016) 

 

This dynamic framework implicit in the literature suggests more tangible outcomes 

from the use of financial services at any resilience level (see fig. 3). People can use financial 

services to capture a new set of opportunities that seem mainly related to three future 

outcomes: 

1) Greater financial resources. People use financial services to build assets and manage 

their liabilities. For example, financial services can help households smooth and increase 

income, manage expenses, invest for enterprise growth or better employment, or transfer 

money used to cope with shocks or invest. 

2) Better human capabilities. People also use financial services to build useful skills and 

acquire knowledge. For example, digital financial services have been shown to simplify the 

process of paying for literacy and training. The use of financial services can improve people’s 

perceptions of their own capacities, their autonomy and their expectations for the future. The 

use of financial services can also imply socialization with other people that can help build 

social networks, encourage positive self-perceptions and access to information and 

knowledge. 

3) Better physical capabilities. In addition, people use financial services to improve their 

Resilience 

Poor people are able to smooth consumption 

(prepared against risks; able to manage 

risks; capable to recover after crisis) 

 

Opportunity  

Poor people are able to seize opportunities 

(able to invest; demonstrate political 

engagement and implication; have access 

to markets) 

Financial resources  

(income stability and 

growth; management 

of household expenses; 

enterprise growth; 

wages; other transfers) 

 

Human capital 

(positive self-perception; autonomy 

and self-efficacy; emotional well-

being, positive expectations for the 

future; access to information and 

education; knowledge 

accumulation) 

Physical mobility and 

health 

(physical access to 

transports, markets; 

access to primary 

services; safety and 

shelter; nutrition) 

https://www.cgap.org/about/people/craig-churchill
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health and physical mobility. Evidence shows that digital financial services make it easier to 

pay for basic services; build water, sanitation and hygiene infrastructure; and use health care 

services. Financial services can also enable access to better food and nutrition, transport 

services, electricity and better housing or shelter. 

4) This dynamic framework implicit in the literature suggests more tangible outcomes 

from the use of financial services at any resilience level: 

These outcomes reinforce each other in a virtuous cycle: more of one lead to more of 

the other. Taken together, they give the financial inclusion community a wider lens through 

which to examine the impact pathways of financial services. By acknowledging that these 

outcomes have pre-conditions related to financial resources, human capital, physical 

capability and country context, the impact of financial services changes when some of those 

pre-conditions are lacking for any individual will be insignificant. 

Besides advantages financial inclusion is connected with drawbacks. For households 

the disadvantages of financial inclusion are high level of indebtedness, unwise investments. 

For financial institutions the negative impact is reflected in additional expenditures for 

maintaining inactive accounts and high-level credit risk. Five main topics financial 

institutions identified as key challenges when serving customers at the base of the economic 

pyramid in low and middle low-income countries: partnering with fintech companies, 

building the financial capability of customers, using data analytics, improving agent banking 

models and digitizing the customer journey. 

 

5. Financial inclusion in the era of COVID-19 

The twin global crises of a health pandemic and economic isolation are severely 

affecting the livelihoods of low-income people all around the world. Also, a big part of the 

financial inclusion ecosystem designed to help them is also in danger. Thus, microfinance 

institutions and other financial organizations are doing hard to overcome this economic storm. 

Investors and donors are looking for ways to offer support, even at their own loss. Small 

companies and individual enterprises must have sufficient liquidities to support their basic 

businesses and pay wages. 

In face of these multiple challenges induced by Covid-19, the general focus is to work 

on four areas that play a vital role in furthering financial inclusion: the private sector 

(especially SMEs and micro companies); government-to-person payments’ distribution; 

understanding the impact on customers; and guidance for funders and investors. 

While the pandemic supposes to increase the use of digital financial services, it has 

also posed challenges for smaller players and highlighted unequal access to digital 

infrastructure and lack of knowledge. It is to mention that unbanked adults tend to have low 

literacy attainment. Globally, 62 % of the unbanked have a primary literacy or less, compared 

with about half of adults overall in developing economies. Worldwide, only 38 % of the 

unbanked have completed high school or postsecondary literacy (WB, 2018). 

In the Rep. Moldova the share of adults with an account in financial institution rose 

from 18% in 2011 and 2014 to 44% in 2017. Even compared to developing countries (63% in 

2017) the rate of adults (age 15+) with account is considered very low. However, we should 

notice a significant growth rate, as the share of adults with an account increased by 2.4 times 

between 2011 and 2017, which is represented in fig. 4.. 
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Figure 1. Rate of adults holding accounts in Moldova and developing countries 

 

Source: elaborated by authors on the basis of information presented by WB (Global Findex, 2018) 

The most commonly cited barriers to account ownership are: lack of enough money to 

open bank accounts; high costs of opening bank accounts; documentation requirements to 

open accounts; distrust in the financial system due to political instability or high level of bank 

frauds; religious reasons in some economies, as well as other reasons.  

The pandemic and the economic crisis that preceded it had a significant impact on the 

financial and fintech markets4, respectively. The direction towards digital financial services 

was already helping companies promote financial inclusion before the pandemic started, in 

which many low-income households and small firms typically have little access to traditional 

financial institutions. First of all, the global quarantine has collapsed venture investments in 

the technological development of the financial market. At the end of the first quarter of 2020, 

the overall level of investment fell to the 2017 level. The Asian market dropped significantly: 

even in China, which is considered the most important market for fintech, investment fell to 

an all-time low of 2015. What will happen with these indicators further, only time will show, 

however, it is not worth hoping for a quick reverse jump due to the abolition of preventive 

measures for the spread of COVID-19. 

During the COVID-19 lockdowns, digital financial services are enabling governments 

to provide quick and secure financial support to “hard-to-reach” people and businesses. Thus, 

lockdowns and social distancing are accelerating the use of digital financial services. Many 

countries (for example, Liberia, Ghana, Kenya, Kuwait, Myanmar, Paraguay and Portugal) 

are supporting this trend with measures such as lowering fees and increasing limits on mobile 

money transactions. 

The pandemic shows that the trend towards greater digitalization of financial services 

is here to stay. To tap the high potential of digital financial services in the post-COVID era, 

 
4 Financial technology (fintech), or the fusion of finance and technology, has become a new model for financial 

innovation. Fintech encompasses a collection of complementary technologies - including mobile networking, big 

data, cloud computing, distributed ledger technologies, artificial intelligence, and data analytics - that together 

shape a wide range of transactions in the financial industry. 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-digital-financial-services-and-the-pandemic.ashx?la=en
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-digital-financial-services-and-the-pandemic.ashx?la=en
https://blogs.imf.org/2020/06/22/youve-got-money-mobile-payments-help-people-during-the-pandemic/
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many factors need to fall into place. Equal access to digital infrastructure (access to 

electricity, mobile and internet coverage, and digital ID); greater financial and digital 

literacy; and the avoidance of data biases are necessary for a more inclusive recovery. But 

the poor suffer disproportionately more during such shocks. Their difficulties are 

compounded by their lack of access to financial services and they often do not have online 

bank accounts. Also, the COVID-19 crisis poses challenges for smaller fintech companies: 

tightening of funding, rising non-performing loans, decline in transactions and credit demand. 

Some halted new lending since the onset of lockdowns. Even in advanced economies, 

providing financial assistance to the unemployed and small businesses has become a major 

concern during the pandemic. Widespread consolidation and retrenchment of start-ups would 

lead to greater concentration in the sector and could set back inclusion. In the public’s 

interest, this points to accelerating the creation of governance frameworks for big fintech 

companies. 

The COVID-19 crisis creates opportunities to further expand the role of fintechs in 

financial inclusion in developing countries. By providing financial services to vulnerable 

groups, fintech contributes not only to inclusive growth, but also to the economic resilience of 

the poor and SMEs during times of economic turmoil. Developing countries can use fintech 

technology to keep the poor and SMEs connected to the financial system, even in times of 

crisis. In particular, fintech can effectively open up new sources of finance for vulnerable 

groups that are underserved by banks and other traditional financial institutions. 

Contrary to the popular narrative, financial institutions view fintechs as partners in 

innovation, not threats to their core business. By offering better, less expensive, and more 

innovative products, financial institutions can assert their continued relevance as customer-

facing institutions with help from fintech partnerships. 

To reach low-income consumers in emerging markets, mainstream financial 

institutions are increasingly partnering with fintechs and other third-party providers. In this 

new paradigm, legacy financial institutions can build upon their strengths, protect their market 

share, and stay relevant in a rapidly evolving ecosystem while fintechs can scale their 

technology and access the capital they need to grow. 

In developing countries in Asia, fintech companies are offering innovative financing 

solutions for small and medium-sized enterprises trying to stay afloat amid COVID-19. They 

provide new platforms for turnkey lending and underwriting so that banks and lenders can 

finance small businesses. These platforms include risk assessment and insurance 

opportunities. Fintech also offers innovative financial solutions that are valuable for low-

income groups during pandemics. For example, Indonesian startup Gojek offers a platform for 

depositing and dispensing cash financial services. India's Eko, a financial transaction 

platform, is trying to create “human ATMs” from anyone with a mobile phone and some cash. 

 

6. Conclusions 

Financial inclusion refers to all initiatives that make formal financial services 

available, accessible and affordable to all segments of the population. Therefore, it is 

necessary to ensure that economic growth performance is inclusive and sustained. This 

requires particular attention to specific portions of the population that have been historically 

excluded from the formal financial sector either because of their income level and volatility, 

https://blogs.imf.org/2020/06/11/the-global-economic-reset-promoting-a-more-inclusive-recovery/
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gender, location, type of activity, or level of financial literacy. In so doing, there is a need to 

harness the untapped potential of those individuals and businesses currently excluded from 

the formal financial sector or underserved, and enable them to develop their capacity, 

strengthen their human and physical capital, engage in income-generating activities, and 

manage risks associated with their livelihoods. Financial inclusion goes beyond improved 

access to credit to encompass enhanced access to savings and risk mitigation products, a well-

functioning financial infrastructure that allows individuals and companies to engage more 

actively in the economy, while protecting users’ rights. 

The impact of financial inclusion is to contribute to poverty reduction – that is, bring 

people out of poverty on a sustained basis when they can use financial services that help them 

to grow their businesses and invest in literacy. It also contributes to economic activity and 

eventually economic growth. The benefits of financial inclusion extend beyond individuals 

and households. Shifting cash payments to digital delivery - whether it is social welfare 

transfers made by governments to citizens; or people paying their taxes, fees and bills to 

governments; or payments made between people - can improve their efficiency and reduce the 

amount of money lost to corruption. 

Quite unexpectedly, the pandemic has become a driver for the development of digital 

technologies. They also became more active in the financial market. In the future, fintech will 

follow the path of developing new tools and modernizing existing solutions. And in order for 

the trend for active implementation not to pass as suddenly as it began, managers need to 

work on educating customers and partners, telling how it works and what privileges it can 

bring to work.  

While financial innovation fosters financial inclusion, it also raises regulatory 

concerns such as cybersecurity, other aspects of technical vulnerability, data governance, and 

privacy protection. With the accelerated pace of innovation and technology in the financial 

sector, which is likely to gain even greater speed in a world that is becoming more digital 

after COVID-19, regulatory capacity needs to be strengthened to keep pace with change. At 

a broader level, regulators must find the right balance between introducing innovative 

technologies that benefit the poor and SMEs, and monitoring and managing the risks 

associated with innovation. At the same time, regulators must create an enabling 

environment for financial inclusion. Developing countries must invest in digital 

infrastructure to improve the interaction between the digital and non-digital economies for the 

poor. To do this, there should be developed policies and regulations that stimulate innovation, 

promote competitive markets, and ensure the efficient and sustainable delivery of high-quality 

financial services. 

To build inclusive societies and address rising inequalities during and after the 

ongoing crisis, global and national leaders must close the digital divide across and within 

countries to reap the benefits of digital financial services. This means finding the right balance 

between enabling financial innovation and addressing several risks: insufficient consumer 

protection, lack of financial and digital literacy, unequal access to digital infrastructure, and 

data biases that need action at the national level; as well as addressing money laundering and 

cyber risks through international agreements and information sharing, including on antitrust 

laws to ensure adequate competition. 
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In addition to protecting consumers from unfair practices, especially the poor, 

regulators must ensure that the risks posed by new suppliers and business models are 

effectively managed to maintain the stability of the financial sector. 
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Abstract 

Bread and cereal products play an important role in human nutrition around the world, as they contain 

not only a large amount of starch as a source of energy, but also dietary fiber, proteins and some of these and 

fatty acids. 

In general, oilseeds are a major source of nutrients such as lipids, proteins, minerals with potential 

applicability in functional food manufacturing recipes.They could also constitute low-cost renewable resources 

of high-value-added compounds such as tocopherol and phytochemicals. 

Different types of bread enriched with various combinations of whole oil seeds become easily accepted 

by consumers.This interest in whole oil seeds refers to the high content of polyunsaturated fatty acids, vegetable 

proteins, phosphorus, iron, magnesium, vitamin E, niacin, folate and phytoestrogens. 

Key words: oilseeds, human nutrition, flaxseed, pumpkin seeds 

 

1. Introducere 

Oamenii mănâncă pâine de mai bine de 8000 de ani. Meseria de brutar a apărut cu 

6000 de ani înainte de Hristos, în epoca numită de istorici era pietrei șlefuite. Piatra a fost 

materialul din care oamenii acelor timpuri și-au confecționat primele dispositive de 

panificație. Ei zdrobeau boabele de grâu între două pietre, după care amesteca făina astfel 

obținută cu apă și din coca rezultată, modelau mici turte plate, pe care le coceau pe o plită de 

piatră bine încălzită la foc.  

Egiptenii au inventat întâmplător, potrivit unei legende dospirea aluatului și tot 

egiptenii au fost cei care, datorită fertilității deosebite a ogoarelor cultivate, au produs grâu în 

cantități mai mari decât cele necesare acoperirii consumului propriu. În consecință, Egiptul a 

devenit prima țară exportatoare de grâu cunoscută în istorie.  

Grâul este considerat unul dintre cele mai indispensabile cereale din întreaga lume. 

Făina integrală de grâu, ca formă nouă de consum, acaparează tot mai multă atenție. În 

comparație cu făina de grâu rafinată, făina de grâu integrală conține mai multe vitamine, 

minerale, fibre dietetice și alți nutrienți, deoarece acești compuși sunt concentrați în stratul 

exterior al nucleului. (Yingyue Zhang et al., 2018). 

„Pâinea este considerată ca fiind una dintre cele mai vechi produse alimentare 

prelucrate. Fiecare ingredient utilizat în pâine are o funcție proprie în timpul procesului de 

fabricare și, de asemenea, îmbunătățește calitatea, cum ar fi prospețimea, porozitatea și 

senzația de masticabilitate a produsului final. Prin urmare, ar trebui să se impună un echilibru 
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adecvat al ingredientelor pentru a produce o pâine de înaltă calitate.” (Paulin Patricia Packkia-

Doss et al., 2018). 

În anul 2018, 32 de milioane de tone de pâine au fost produse în cele 27 de țări din 

UE. Tipurile de consum de pâine se găsesc pe scară largă în UE, însă cele mai multe țări 

consumă în medie 59 kg de pâine pe persoană pe an. Sectorul european de panificație este 

alcătuit din peste 190.000 de întreprinderi mici și mijlocii și 2.200 de companii mari care au 

peste 2 milioane de angajați. (Brandt, M., 2018). 

Procesatorii din industria de panificație în permanență au căutat soluții de îmbunătățire 

a calității nutriționale a produselor prin utilizarea diverselor ingrediente pentru a satisface 

cerințele pieței. Consumatorii doresc ca aceste produse să conțină doar ingrediente naturale în 

reţetele de fabricaţie, ingrediente care să întrunească şi cerinţe de siguranţă alimentară.  

 

2. Cercetări privind aportul adaosului de făină din semniţele de oleaginoase 

Atenția specialiștilor din industria alimentară este dirijată în ultimul timp, spre 

utilizarea făinurilor din diverse semințe oleaginoase în diferite produse. În ultimele decenii, au 

fost efectuate numeroase studii pentru a analiza efectul adăugării făinii din semințe 

oleaginoase asupra proprietăților funcționale ale aluatului și a pâinii (De Lamo & Gómez, 

2018).  

 Deoarece pâinea, este considerată un aliment de bază în toată lumea, datorită valorii 

sale nutritive, prețului scăzut și simplității sale în utilizare, este ideală fortificarea acesteia cu 

semințe oleaginoase. Impactul semințelor oleaginoase asupra calității produselor de 

panificație a fost studiată în multe cercetări. Seminţele oleaginoase pot fi încorporate întregi, 

sub formă de semințe zdrobite sau doar ulei presat, iar efectul lor benefic asupra sănătății pare 

să depindă de metoda utilizată (Kuijsten et al., 2005). Mai mult, modificările în reologia 

aluatului și calitatea produselor finite, acceptabilitatea senzorială, depinde de forma în care 

sunt încorporate seminţele de oleaginoase, întregi sau zdrobite. Alte aspecte, cum ar fi 

stabilitatea oxidativă a produselor îmbogățite, trebuie de asemenea, să fie luate în considerare 

(Edel et al., 2015). 

 Diferitele tipuri de pâine îmbogățite cu diverse combinații de semințe oleaginoase 

integrale devin ușor acceptate de consumatori. Acest interes față de semințele oleaginoase 

integrale se referă la conținutul ridicat de acizi grași polinesaturați, proteine vegetale, fosfor, 

fier, magneziu, vitamina E, niacina, folat și fitoestrogeni. Spre exemplu, semințele de floarea 

soarelui conțin în jur de 20% proteine, niveluri ridicate de potasiu (710 mg /100 g) și 

magneziu (390 mg /100 g), fiind deosebit de bogate în acizi grași polinesaturați (aproximativ 

31,0%) în comparație cu alte semințe oleaginoase: soia (3,5%), arahide (13,1%), semințe de 

bumbac (18,1%), semințe de susan (25,5%) și semințe de șofrănel (28,2%). Recent, a existat o 

tendință de introducere a unor noi linii de plante oleaginoase (de exemplu floarea-soarelui, 

canola) pentru a obține uleiuri cu acid linoleic redus pentru a crește stabilitatea oxidativă și 

termică a uleiurilor, evitând astfel utilizarea uleiurilor hidrogenate (trans-grăsimi) în produse 

(Smith et al., 2007). 

Semințelele oleaginoase, așa cum sugerează și numele lor, au un conținut ridicat de 

grăsimi care depășește de obicei 40%, cu excepția semințelor de dovleac, care prezintă un 

procent mai mic conform datelor din tabelul nr. 1. 
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Tabelul nr. 1. Conţinutul în nutrienţi a unor seminţe oleaginoase întregi (per 100 g) 

Caracteristica nutrițională In Floarea- soarelui Dovleac 

Apă (g) 6,96 1,2 4,5 

Valoare energetică (kcal) 534 582 446 

Proteine (g) 18,29 19,33 18,55 

Lipide totale (grăsimi) (g) 42,16 49,80 19,40 

Carbohidraţi (g) 28,88 24,07 53,75 

Fibre (g) 27,30 9,00 18,40 

Zahăr (g) 1,55 2,73 - 
Sursa: Baza naţională de date pentru nutrienţi, Departamentul Agriculturii (USDA), 2018 

          

Sămânța de in are un conținut ridicat de fibre solubile și insolubile. Cui (2001) a 

raportat conținutul de fibre insolubile și solubile ca find de 20% și, respectiv, 9%, în timp ce 

Hadley et al.(1992) au raportat 30%, respectiv 10% (Tab. 2.). 

 

Tabelul nr. 2.Compoziția semințelor de in  (Hadley et al., 1992) 

Component (%) 
Sămânță 

întreagă 

Cotiledoane și embrioni Strat de semințe 

Cu grăsimi Fără grăsimi 
Cu 

grăsimi 

Fără 

grăsimi 

Umiditate 7.13 4.31 NRb 7.89 NRb 

Nitrogen/azot 4.01 4.64 10.92 3.18 3.52 

Ulei 38.71 53.20 NRb 1.84 NRb 

Fibre (solubile) 10.22 NRb NRb NRb NRb 

Fibre (insolubile) 30.41 NRb NRb NRb NRb 

Cenușă NRb 3.38 7.95 2.99 3.31 

Parte din greutate NRb 58.60 40.40 41.40 59.96 

% din totalul de ulei - - 96.70 - 3.30 
NRb nu este raportat 

 

Semințele de in sunt bogate în acizi grași omega-3 și, de asemenea, în fibre și proteine. 

De asemenea, produsele de panificație sunt produse gata pentru consum, disponibile tuturor. 

Printre produsele de panificație, brioșele sunt consumate, de regulă de copii. De asemenea, 

conțin cantități crescute de proteine și fibre dietetice și lignani, cum ar fi diglucosidul 

secoizolariciresinolic (SDG). În plus, dietele cu semințe de in, de exemplu, prezintă efecte 

pozitive de reducere a constipației (Jain, 2013). 

Cercetările au arătat că, făina din semințe de dovleac (fig. 1) poate fi utilizată ca 

ingredient funcțional și nutrițional în produsele de panificație, produsele lactate (iaurt, 

înghețată), supe, sosuri, produse pentru copii, produse de patiserie-cofetărie, biscuiți, paste 

făinoase (Ponka et al., 2015).  

Datorită conținutului ridicat de fibre poate influența textura produselor, poate avea 

efecte de îngroșare, stabilizare și emulsifiante asupra anumitor produse alimentare. (Aydin, & 

Gocmen, 2015). Făina din seminţe de dovleac este o sursă valoroasă de compuși activi pentru 

pâinea din făină de grâu. Creșterea cantității de făină din seminţe de dovleac (în doze de la 0 

la 20%) în aluatul din făina de grâu a condus la obținerea de produse de panificație cu volum 

scăzut și a condus la creșterea durității miezului. Pâinea cu făină din seminţe de dovleac are 

pori mai mici și mai compacți. Miezul pâinii îmbogățite s-a modificat senzorial din punct de 

vedere al culorii rezultate fiind cu o tentă verzuie. Produsele din semințe de dovleac (brute, 
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prăjite, autoclavate, germinate, fermentate, concentrat de proteină de dovleac și izolat proteic 

din dovleac) au fost încorporate în făină de grâu pentru a produce amestecuri cu un conținut 

de proteine de 15, 17, 19 și 21%. Proprietățile aluatului au fost evaluate cu farinograful; 

pâinea – produs finit a fost evaluată de un panel de degustători în ceea ce privește culoarea 

crustei, culoarea miezului, textura crustei, aroma și calitatea generală. 

 

Figura. 1  Dovleacul şi seminţele sale 

                      
(https://brunchy.ro) 

 

Semințele de dovleac sunt semințe comestibile învelite într-o peliculă de culoare 

galben-albă, denumită adesea "coajă", unele soiuri de dovleci produc semințe fără coajă.  

După îndepărtarea cojii semințele rămân de culoare verde, cu formă plată şi ovală. Fiecare 

dintre diferitele tipuri de făină din semințe de dovleac poate înlocui parțial făina de grâu 

pentru a produce amestecuri cu conținuturi finale de proteine de 15%, 17%, 19% și 21%. 

Cantitățile de proteine din făina din semințe de dovleac și făina de grâu sunt prezentate în 

Tabelul 3. 

 

Tabelul nr.3. Diferite tipuri de făină din semințe de dovleac (El-Soukkary, 2001) 

Produs 
% Semințe de dovleac în amestecuri (g/100 g) 

15% 17% 19% 21% 

Făină din semințe de dovleac crude 4.30 7.70 11.10 14.50 

Făină din semințe de dovleac prăjite 4.20 7.50 10.80 14.20 

Făină din semințe de dovleac autoclavate 4.20 7.80 11.30 14.70 

Făină din dovleac germinat 4.10 7.40 10.70 13.90 

Făină din semințe de dovleac fermentate 4.00 7.20 10.40 13.60 

Concentrat proteic din semințe de dovleac 3.80 6.80 9.90 12.90 

Izolat proteic din semințe de dovleac 3.00 5.50 7.90 10.30 

 

 Deși s-a dovedit că semințele oleaginoase pot oferi beneficii importante pentru 

sănătate, pâinea îmbogățită cu aceste semințe poate deveni viabilă din punct de vedere 

comercial numai dacă consumatorii acceptă aceste produse din punct de vedere senzorial. În 

această privință, multiple studii au evaluat gradul de acceptare de către consumatori a 

produselor de panificație îmbogățite în făină din semințe de dovleac. În general, îmbogățirea 

pâinii cu făină din semințe de dovleac a condus la produse acceptate din punct de vedere 

senzorial și la doze mai mari de făină se seminșe de dovleac adăugate în rețeta de fabricație 

(20-30%). 
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3. Concluzii 

Procesatorii din industria de panificație, caută în permanență soluții de îmbunătățire a 

calității nutriționale a produselor prin utilizarea diverselor ingrediente în vederea satisfacerii 

cerințelor pieței. 

Încorporarea semințelor oleaginoase îmbunătățește profilul nutrițional al pâinii, 

crescând conţinutul de proteină, fibre, vitamine, minerale, acizii grași esențiali și compușii 

bioactivi. Prin urmare, includerea seminţelor oleaginoase în produsele de panificație este de 

mare interes, atât în produsele de grâu, cât și în produsele fără gluten. Semințele de plante 

oleaginoase pot fi utilizate în produsele de panificație datorită conținutului lor ridicat de 

aminoacizi esențiali (în special lizină), sunt surse excelente de calciu, fier și vitamine din 

complexul B. 

 Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că această includere modifică reologia 

aluatului, în funcție de modul în care este realizată: făină sau semințe, prehidratare sau nu și 

procentul utilizat. Pe baza acestor experimente, rezultatele pot conduce la modificări ale 

caracteristicilor finale ale pâinii. 

 Consumatorii doresc ca aceste produse să conțină doar ingrediente naturale în reţetele 

de fabricaţie, ingrediente care să întrunească şi cerinţe de siguranţă alimentară. În vederea 

asigurării succesului comercial al acestor incluziuni, este necesar a se lua în considerare 

acceptabilitatea consumatorilor, care poate varia în funcție de tipul de seminţe (făina) și 

procentul acesteia, în general, se pare că nivelurile de semințe adăugate de până la 15% pot 

asigura o bună acceptabilitate. 
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Abstract 

In the context of the knowledge society, technological innovations are required to be implemented in all 

areas of the economy, especially in areas consuming non-renewable resources and having negative effects on 

the environment  The problem is also very current for tourist areas. The article examines the possibilities for 

improving the modern management of medical vehicles, by optimizing the durations and transport conditions of 

patients and biological samples, thus reducing the volume of fuel consumed and the level of CO2 emissions into 

the atmosphere and analyzes the connection between environmental pollution and large cities with a traffic 

congestion index. The conclusion is that an important direction of reducing harmful gases in the environment 

becomes the improvement of road management by implementing technical and mechanical elements in medical 

transport vehicles. At the same time, it must become a legal obligation for companies to obtain work permits in 

this field. 

Key words: environmental protection, medical transports, management of medical logistics 

JEL:I10, O32 

 

1. Introduction 

In the last decade, it has become clear that easily accessible natural hydrocarbon 

deposits are being depleted, and companies in the field now have to access deep natural 

deposits. As we know these resources are non-renewable, that is why we must do everything 

possible in the context of the sustainable development of human society so that future 

generations can benefit from these resources. The consumption of different types of fuels 

leads to CO2 emissions, and this fact becomes a second problem of society which, combined 

with the depletion of hydrocarbon resources, shows us the importance with which we must 

deal with the current situation, a situation that affects our generation and future.  

All European Union countries are affected by the increase in CO2 levels caused in part 

and by emissions from the car transport sector (see Figure 1). It is necessary transition to an 

economy with a low-carbon emission of all society. 

 

2. Medical logistics management 

Medical logistics management differs from that of freight and passenger transport, this 

being a type of management that encompasses all three modes of work provider-customer: 

reactive, anticipatory and creative. Medical logistics management uses information, decision-

making and organizational procedures, specific to the system as the management staff in this 

 
1 Candidate to Ph.D., Technical University of Moldova,  cornelivandan@gmail.com. 
2 Qualified PhD, university professor, svetlana.gorobievschi@imi.utm.md 
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field must solve a wide range of problems, most often, each problem being solved by a 

specific method or technique.  

Carrying out several studies of the opinions of scientists in the field proposed for 

research, the authors consider quite appropriate the following definition of logistics 

management: ,, The logistics management process is explained by the action of the 

management system on the managed system, as a result of the materialization of all planning, 

organization, command, coordination and control-evaluation activities exercised by the 

logistics manager, in order to establish and achieve specific objectives (transport, assistance , 

etc.)’’ [1]. 

 

Figure 1: Europe an Parliament 

       
Source:https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190313STO31218/emisiile-de-co2-de-la-

autovehicule-date-si-cifre-infografic 

 

It is necessary for logistics managers to be able to correctly diagnose the managed 

field and its components in order to have an adequate foundation in establishing the required 

decisions. Logistics managers hold managerial functions, are directly subordinated to other 

components of the logistics system, make management decisions, directly influence the 

actions and behavior of other people, whom they subordinate. A good manager must possess a 

set of qualities, knowledge, skills and abilities specific to the field of activity.  

In conclusion, medical logistics management must be able to ensure an immediate 

response and to ensure the safety of the patient or biological samples at all times.    

 

3. Overview of the current situation 

Health services serve the interests of citizens and society as a whole, so the authorities 

need to understand their importance. Organizations providing medical transportation services 

have a common goal, which is to place the patient at the center of their concerns. The 

providers of this service act directly on the patients-consumers of the medical services, the 

beneficiary of the medical service purchased or used receiving benefits such as physical, 

mental and social comfort.  

At the same time, they must act in order to reduce the volume of fuel consumed and 

CO2 emissions into the atmosphere by implementing technical and mechanical elements in 

medical transport vehicles.  

The level of pollution from harmful gases and suspended dust from car traffic is higher 

than normal, studies by specialists from the Max Planck Institute in Mainz and the German 

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190313STO31218/emisiile-de-co2-de-la-autovehicule-date-si-cifre-infografic
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190313STO31218/emisiile-de-co2-de-la-autovehicule-date-si-cifre-infografic
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Center for Cardiovascular Research show that pollution kills about 790,000 people annually. 

in Europe [2].  

  In the EU, this type of pollution causes around 400,000 premature deaths, and its 

external health-related costs amount to hundreds of billions of euros. People in urban areas are 

particularly at risk. Suspended particles, nitrogen dioxide and ground-level ozone are the air 

pollutants considered to be responsible for most of these premature deaths [3].     

 The most polluted cities in Europe are in Macedonia, Russia and Albania. At the 

opposite pole are cities belonging to the Nordic countries Finland, Iceland and Sweden. In the 

ranking of the most polluted cities in Europe, Bucharest ranks 9th, Sofia 15th, Kiev 22nd and 

Budapest 45th [4]. 

In the field of medical transport, car traffic inside cities is an important factor that 

must be taken into account. The level of car traffic is closely correlated with the Traffic 

Congestion Index, a measurable index. Large cities, such as: Bucharest, Cluj, Timisoara, have 

registered in recent years an increase in travel time in traffic. The same thing happens in all 

the big Eastern European cities. 

According to the statistical analyzes performed by the company "TomTom" in the 

world ranking of 2017, the city of Bucharest was on the 10th place with Congestion Index 

49%, the city of Kiev was on the 14th place with Congestion Index 44%, the city of Sofia was 

on the place 39 with the Congestion Index 35% and the city of Budapest was on the 79th 

place, with the Congestion Index 31%. 

In 2018 the world order is maintained in the ranking, so Bucharest was on the 11th 

place with Congestion Index 49%, Kiev was on the 13th place with Congestion Index 46%, 

Sofia was on the 52nd place with Congestion Index 35 %, and Budapest ranked 54th with 

35% Congestion Index. 

In 2019, Kiev was on the 12th place with Congestion Index 53%, Bucharest was on 

the 14th place with Congestion Index 52%, Budapest was on the 48th place with Congestion 

Index 37% and Sofia on the 54th with Congestion Index 36% [5] (See Figure 2). For cities in 

the Republic of Moldova there are no statistical data on this index. 

 
Figure 2. Ranking of Eastern European capitals according to the traffic congestion 

index, 2016 -2019 
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Source: TomTom Traffic INDEX, https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ 
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The influence of car traffic on pollution levels can easily be seen, so economic 

authorities and entities need to take urgent action to reduce the amount of polluting emissions 

from cars.  

According to ,,Ziarul Financiar’’ (ZF) at the end of 2018 [6], in Romania, the number 

of private medical laboratories reached over 2,000 units, increasing compared to 2017. Based 

on the data of the ,,National Institute of Statistics’’, the analysis made by ZF shows that the 

city of Bucharest owns a quarter of this number. In 2019, 2,074 state laboratories were active. 

So, if the private medical system maintains the growth rate of the previous year of private 

laboratories, then the number of private laboratories will far exceed the number of the public 

medical system.  

The conclusion is that the number of vehicles used in the field of medical transport is 

constantly growing, and the use and implementation of technical, mechanical and 

informational innovations in the field of medical transport logistics will benefit companies 

with activity in the medical field and environment.  

In the current conditions of evolution in the technological and informatics fields, it is 

imperative to use the novelties of any field for the benefit of people, the effect of use being 

cumulative and beneficial for hospitals, for laboratories for medical analysis, for patients and, 

importantly, for authorities and environment.  

Two of the new technologies I want to refer to are:  

1) “GPS Traking System”, a technology that combines technology and informatics, and 

with the help of which the traffic position of vehicles is monitored.  

2) Engines with dual function: petrol and LPG.  

 

4. Arguing the advantages of implementing new technologies  

in the field of medical transport logistics 

The "GPS Traking System" technology, a relatively new technology, is designed to 

monitor the position of vehicles on the route. This type of technology is helpful for drivers of 

medical vehicles, patients, hospitals and biological testing laboratories, because they always 

may know the position of the medical vehicle, and when it reaches its destination, doctors and 

nurses can urgently pick up the patient and in case transport of biological samples, they are 

also taken without delay, because the staff is notified 2-3 minutes before the arrival of the 

vehicle.  

The operation of the “GPS Traking System” is based on the information received from 

the satellites through a device attached to the vehicle, the data update being done every 15 -20 

seconds. The “GPS Traking System” technology helps to reduce the transport time due to the 

fact that the manager of the logistics department uses the data received before the decision to 

choose the vehicle he sends to the intervention and after this decision by changing the route in 

exceptional cases.  

The decision to choose the vehicle belongs to the logistics coordinator who must take 

into account several factors such as: the distance between the vehicle and the place of 

destination; current traffic conditions; equipping the vehicle with medical equipment 

depending on the type of request.  
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The GPS monitoring system also has the options of video monitoring of the interior of 

the vehicle, remote stopping of the engine and blocking the opening of the doors voluntarily 

by the transported patients, in the case of type A1 and A2 ambulances [7; 8].  

 

                                         Figure 3. Example of GPS monitoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: GPS Tracking System’’ Technology 

 

The benefit of using this technology is twofold: on the one hand, companies reduce 

fuel costs, by avoiding wasted time in traffic and thus the engine running time, on the other 

hand reduce CO2 and dust emissions into the atmosphere from when the engine is running.  

As we have shown before, in Romania the number of medical laboratories is 

constantly growing. Cars equipped with petrol-only engines are generally used to transport 

biological samples. In recent years, the technology of internal combustion engines has 

managed to progress in the sense that small cylindrical engines are now being manufactured 

that have a dual mode of operation: petrol and LPG.  

For economic entities, the advantages of purchasing these types of vehicles are 

multiple and different. Comparing the value of fuel consumed per 100 km in each of the two 

types of fuel, a saving of 35% is observed when using LPG from the price difference 

compared to the price of gasoline, the level of CO2 emissions measured in g/km when 

operating with LPG is 8-10% lower than when running on gasoline [9; 10] (see Table 1 and 

Table 2). We notice that we have financial benefits but also benefits for the environment.  

 

                                     Table 1. Petrol engine vehicles 

Vehicul 
motorizare pe 

benzină 

Distanta  
(Km) 

Consum în 
mişcare 
normat 

Consum 
funcţionare 
staţionară 

Consum total 
normat 

Consum 
mediu la 100 

km 

Valoare 
Euro 

/100km 

B-78-JSG  2537,16 177,60 3,85 181,45 7% 6.56 

B-83-NVY 3804,99 342,45 21,94 364,39 9,6% 
9 
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In the tables you can see the differences between the values of consumption per 100 

km traveled on vehicles with both types of engines, it is clear that those equipped with dual-

engine engines are more cost-effective for the companies.  

 
                            Table 2. Dual engine vehicles (petrol and LPG) 

Vehicul Distanta GPS 
(Km) 

Consum în 
mişcare 
normat 

Consum 
funcţionare 
staţionară 

Consum total 
normat 

Consum mediu 
la 100 km 

Valoare 
Euro 

/100km 

B-72-BDX  1510,61 105,74 6,20 111,94          7,4 4.62 

B-73-HKF  2439,43 170,76 - 170,76          6,9 
4.8 

 

B-75-LRU  4774,80 405,86 2,12 407,98          8,5 5.3 

B-76-JUZ 9204,40 644,31 1,97 646,28          7,1 4.9 

Source: EvoGPS Monitoring program for Medcenter SRL 

 

 

5. Conclusions 

A first conclusion is that in the current conditions of sustainable development of 

human society, medical logistics must follow a medium and long term strategy. This strategy 

is part of the logistics manager's vision, depending on how the company adapts to the 

technological evolution of the company. The omission of the adoption of technical and IT 

innovations and their implementation in the field of medical transport may result in the 

disappearance of the company from the market.  

A second conclusion is that it must become a legal obligation of companies to obtain 

activity permits in this field monitoring by "GPS Traking System" of vehicles. This has 

become a necessity because the patient-provider relationship is particularly delicate.  

A third conclusion is that public authorities must grant tax incentives such as 

exemptions or reductions of certain taxes due to the state of companies that use in medical 

transport vehicles equipped with dual-engine engines in order for them to be interested in 

purchasing this type of vehicle. 
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INTERVENTIONS IN MOLDOVAN WINE EXPORT STRATEGIES IN 

CONDITIONS OF PANDEMIC RISKS 

 

INTERVENȚII ÎN STRATEGIILE DE EXPORT A VINULUI MOLDOVENESC ÎN 

CONDIȚII DE RISCURI PANDEMICE 

 

Ugbo JUHNBULL1 

 

Abstract 

The article analyzes the elements of the Moldovan wine export strategy on the Nigerian market, as well 

as the data on the influence of the Covid-19 pandemic phenomenon on the export of wine from the Republic of 

Moldova on traditional markets. The author announces the study carried out to adjust the strategy developed for 

the export of wine batches from the southern regions of the Republic of Moldova to Nigeria. 

Key words: pandemic risk, strategy, wine 

 

1. Problema riscului pandemic în contextul exporturilor vinului moldovenesc 

În lumea afacerilor de astăzi, gestionarea logisticii joacă un rol crucial în fluxul de produse 

între punctul lor de origine și punctul lor de consum în lanțul de aprovizionare, urmărind în 

același timp echilibrarea costurilor și cerințelor pentru servicii (Sparks, 1998). Pe măsură ce 

furnizorii și comercianții încep să adopte această abordare logistică și de distribuție și să își 

examineze lanțurile de aprovizionare mai largi, mulți își dau seama că, pentru a efectua corect 

logistica,trebuie să existe o schimbare în abordarea managementului în ceea ce privește 

gestionarea și operațiunile logistice, îm special, în condițiile de riscuri pandemice actuale. 

În ciuda pandemiei COVID-19, Republica Moldova continuă să exporte vinuri pe 

piețele externe.În primele două luni ale anului, a existat o creștere semnificativă atât a 

exporturilor, cât și a veniturilor. Un declin ușor de înțeles a fost înregistrat în martie-mai, 

China fiind printre piețele unde acest declin a fost cel mai vizibil. Exporturile de vin s-au 

recuperat din iunie, atingând o creștere semnificativă de 0,6% în volum și 1,5% 

valoriccomparativ cu iunie 2019.Moldova a furnizat 69,5 milioane de litri de produse 

vitivinicole în străinătate în prima jumătate a anului, adică cu 2,4 milioane (3,4%) mai puțin 

decât în aceeași perioadă din 2019, iar  scăderea valorică este chiar mai mare - cu 5,7% (74,7 

milioane lei) - până la 1,247 miliarde lei. Potrivit datelor Biroului Național al Viei și Vinului, 

94% din totalul exporturilor au reprezentat vinuri liniștite, 2,6% - vinurile îmbogățite, 2,2% - 

divinuri și distillate, mai puțin de 1% - vinurile spumante. În funcție de venituri, ponderea 

vinurilor liniștite a fost de 80,2%, a divinurilor și a distilatelor - 14,5%, a vinurilor îmbogățite 

- 3,3% și a vinurilor spumante - de aproape 2%. Livrările au fost efectuate în 56 de țări ale 

lumii, exporturile către România, Ucraina și Cehia au crescut, în timp ce livrările către Rusia 

și Belarus - au scăzut.Exporturile de vinuri îmbuteliate au crescut cu 5,7%, în timp ce în vrac - 

au scăzut cu 6,3%. 

Pentru a stimula exporturile de vin în a doua jumătate a anului 2020 și la începutul 

anului viitor, Oficiul Național al Viei și Vinului dezvoltă un plan de intensificare a eforturilor 

de promovare a sectorului vinicol la nivel local și internațional. Scopul principal este 
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concentrarea asupra mediului digital, extinzând prezența în tranzacționarea online pe toate 

piețele strategice, precum și interacțiunea la nivel internațional. 

 

2. Concepte teoretice ale strategiilor de promovare și activități de vânzare 

Alegerea unei strategii de export este influențată pentru fiecare producător de mărimea 

investiției, de gradul de control managerial asupra procesului și de serviciul pieței. Există trei 

grupuri principale de strategii care permit unei întreprinderi să stăpânească noi domenii: 

• activitatea de export (export direct, export indirect și exportul comun), acestea jucând 

adesea rolul unui instrument de „inteligență” pentru o afacere, permițându-i să „testeze” 

viabilitatea unui produs pe o nouă piață și interesul consumatorului.  

• medierea (licențierea, franciza,fabricația contractuală, joint venture); 

• organizarea ierarhică a afacerii (pornirea unei afaceri de la zero sau achiziția  afacerii). 

Un posibil criteriu pentru alegerea strategiilor este tipul și nivelul riscului de 

management: riscul pierderii controlului asupra cunoștințelor și funcțiilor de bază (producție, 

marketing etc.), precum și un conflict de interese și strategii între societățile-mamă și 

companiile transnaționale, în legătură cu pandemia din anul 2020, acestor se adaugă și riscul 

de tip nou, cel pandemic. 

 

Tabelul 1. Riscurile și strategiile de export 

Riscul de management Strategia 

Scăzut Export direct 

Fabricarea contractuală 

Afaceri de la zero 

Mediu Export indirect 

Achiziționarea unei companii 

Înalt 

 

Întreprindere comună 

Licențierea 

Francizarea 

 

Indiferent de strategia aleasă, intrarea unuiprodus pe piața internațională este precedată 

de cercetări detaliate, dezvoltarea unor concepte de marketing eficiente și căutarea unor 

parteneri de încredere. Acești pași pot juca un rol critic în succesul afacerii într-un mediu nou. 

Wines of South Africa (WOSA), un organism industrial care reprezintă exportatorii de 

vin, a identificat recent Nigeria ca o piață promițătoare, nu doar pentru producătorii sud-

africani, dar și cei din R.Moldova. Creșterea populației din Nigeria și creșterea economică 

continuă nu numai că o poziționează ca o piață de consum cu potențial ridicat pentru bunurile 

de consum din segmentul FMCG, ci o face și o piață semnificativă în subregiunea Africii de 

Vest, o piață prea mare pentru a fi ignorată, cu o populație de 167 de milioane, dintre care o 

treime are sub 25 de ani, o economie alimentată de resurse naturale și tranzacționare și un 

segment mic, dar în expansiune rapidă, de consumatori cu putere de cheltuieli (Fig.1). 

Nigeria oferă o piață extinsă pentru alcool și alte produse legate de alcool. Nigeria se 

află în prezent pe agenda diferitelor companii internaționale axate pe consumatori, și care 

investesc deja pe piața nigeriană, piața vinului din Nigeria valorândpeste 300 de milioane de 

dolari pe an(Brand South Africa, 2012) reprezentând aproximativ 30% din piața totală a 

alcoolului din Nigeria. Cu toate acestea, nigerienii dezvoltă, de asemenea, o apreciere din ce 



Ugbo JUHNBULL 
 

303 

în ce mai mare pentru vin, volumul total de vinuri vândute urmând să crească cu 6% pe an. 

Conform Euromonitor International (2013) consumul de vin pe cap de locuitor a crescut de la 

0,1 litri la aproximativ 0,4 litri între 2004 și 2010. Piața vinului nigerian continuă să crească 

într-un ritm în creștere, ca urmare a creșterii clasei de mijloc, a populației în creștere și a unei 

mișcări constante de la bere la vin, deoarece vinul este considerat, în general, un produs 

alcoolic mai sănătos. Mai mult, cererea de vin în Nigeria nu este determinată de calitatea 

produsului, ci în mare parte de preț, gust și conținutul alcoolic. Majoritatea consumatorilor de 

vin din Nigeria (Fig.1) preferă vinurile la prețuri scăzutedulci cu un conținut alcoolic de 

minimum 6%, care constituie mai mult decât 85% din total pe piață (USDA, 2011). 

 

Figura 1. Comparație globală – Venituri, 2020, milioane de dolari SUA 

 
Sursa:Richard Halstead. Nigeria: bubbles, brands and new consumers 

https://www.wineintelligence.com/20130905nigeria-bubbles-brands-and-new-consumers/ 

 

Termenul „clasă de mijloc” folosit adesea are un sens un pic înșelător. Stilul de viață și 

comportamentele nigerienilor din „clasa de mijloc” nu au prea multe în comun cu clasele de 

mijloc din țările dezvoltate, care câștigă echivalentul a peste 50.000 USD pe an. Conform 

Băncii Africane de Dezvoltare„clasa mijlocie” nigeriană are un venit disponibil cuprins între 

2 și 20 USD pe zi, sau aproximativ 1.000 - 7.500 USD pe an.Ceea ce diferențiază cu adevărat 

clasa de mijloc tânără și monitorizată a Nigeriei este obsesivitatea față de modernitatea, 

brandul, tehnologic avansat și bling, datorită intensității accelerate a utilizării Internetului - 56 

de milioane de oameni intră online în fiecare zi, în principal prin BlackBerry, Samsung și 

iPhone.În acest context, alcoolul în general și mărcile de alcool cunoscute în special joacă un 

rol cheie, spre exemplu, din 2011, când a fost consumat 2/3 milion sticle de șampanie, Nigeria 

s-a transformat în cea de-a doua piață de șampanie cu cea mai rapidă creștere potrivit 

Euromonitor, plasându-se în top 20 pe piața mondială de șampanie. Piața de vinuri crește într-

un ritm similar și este una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere pentru Chivas Regal, 

marca scotch premium deținută de Pernod-Ricard(David Ibemere, 2019). 

O prognoză globală recentă realizată de Zion Market Research pe piața vinului, 

intitulată Piața vinului după culoare (vin roșu, vin roz, vin alb și altele), după tipul de produs 

și după canalul de distribuție: perspectivă globală a industriei, analiză cuprinzătoare și 

prognoză, 2017 - 2023 arată că piața mondială a vinului se așteaptă să genereze venituri de 

aproximativ 423,59 miliarde USD până la sfârșitul anului 2023, crescând la un CAGR de 

https://www.wineintelligence.com/20130905nigeria-bubbles-brands-and-new-consumers/
https://businessday.ng/author/david-ibemere/
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aproximativ 5,8% între 2017 și 2023.În ciuda orientului Mijlociu, a Africii și a Americii 

Latine, unde se așteaptă să fie cea mai mică creștere în comparație cu alte regiuni, 

consumatorii din Nigeria cresc cererea de vinuri premium și occidentalizarea în creștere este 

văzută ca un factor care ar putea conduce creșterea sa.Vinificatorii au realizat acest lucru și 

vizează piața din Nigeria, care a continuat să dezvolte preferințe din ce în ce mai mari pentru 

mărcile premium importate, în ciuda produselor de calitate ale producătorilor locali.Deși piața 

din Nigeria rămâne extrem de sensibilă la prețuri, cerând mai multe produse la prețuri scăzute, 

un număr semnificativ de hoteluri și restaurante vizitate în Lekki, Insula Victoria, Ikoyi și 

Ikeya sunt aprovizionate cu vinuri de marcă străină.Potrivit Euromonitor, distribuitorii 

importatori reprezintă aproximativ 70% din distribuție, soldul fiind importat direct de 

comercianții cu amănuntul și de sectorul ospitalității(David Ibemere, 2019). 

 

Tabelul  2. Prețurile medii ale pieței cu amănuntul (primele 10 mărci în clasamentul vânzărilor) 

Brand Clasamentul 

vânzărilor 

Preț mediu de vânzare cu 

amănuntul / cutie de 

(12x750mlsticle) $ 

Țara de             

aprovizionare 

Baron de Val 1  37.00 Spain 

B & G Cuvee Speciale 2  55.00 France 

Andre Brut 3  100.00 USA 

Carlo Rossi 4  75.00 USA 

Cape Maclear 5  40.00 South Africa 

Traffic Red 6  40.00 South Africa 

J.P. Chanet 7  65.00 France 

Kagor 8  100.00 Moldova 

Mounton Cadet 9  145.00 France 

Don Valls 10  35.00 South Africa 

Sursa: Strong Growth Persists in Nigeria’s Wine Market. USDA Foreign Agricultural Service. GAIN 

Report. Global Agricultural Information Network. p.4. 

http://agriexchange.apeda.gov.in/MarketReport/Reports/Nigeria_wine_report.pdf 

 

Prețurile medii ale celor mai vândute 10 vinuri (Tab.2) variază de la 30 USD la 150 

USD per cutie, lista incluzând Kahorul moldovenesc. În top-ul 10 din 2020 pentru cele mai 

bune vinuri roșii din Nigeria pentru nunți și evenimente (Wine House, 2020) vinurile 

producătorilor din R.Moldova nu se regăsesc. Produsele în intervalul de preț cuprins între 30 

și 100 USD pe cutie constituie peste 70% a pieței totale. Vinul importat este cu 40-60% mai 

scump decât berea și alte băuturi alcoolice disponibile la nivel local și nu a fost distribuit la fel 

de larg.  

Cea mai mare parte a vinului este vândut prin supermarketuri, magazine, unele 

magazine de specialitate, precum și prin hoteluri, cluburi, baruri și restaurante (HRI) patronate 

de consumatorii cu venituri medii și mari. Cu toate acestea, trecerea recentă și în creștere de la 

bere la consumul de vin a continuat să schimbe canale de distributie a vinului (Fig.2) - mai 

multe vinuri și băuturi spirtoase sunt vândute consumatorilor și revânzătorilor prin 

intermediul angrosiștilor  situati pe pietele traditionale deschise WET (în mare parte patronate 

de consumatorii cu venituri mici și medii).În prezent, vânzările pe piețele tradiționale 

reprezintă mai mult de 60%. Consumul de vin la baruri și alte puncte de servire a alimentelor 

https://businessday.ng/author/david-ibemere/
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este mic, sub 10% din total, iar vânzările prin supermarketuri, magazine și supermarketuri 

reprezintă aproximativ 20% din total (USDA, 2011). 

 

Figura 2. Organigrama de distribuție pentru produse vitivinicole* 

 
Nota: * Open Wet Market Wholesalers (OWW); 

SWR (Specialty Wine Retailer); 

SMR (Supermarket Retailer); 

CSS (Convenience & Street Stores); 

OWR (Open Wet Market Retailer); 

HRI (Hotel, Restaurant, Bars, Clubs & Catering Industries) 

Sursa: Strong Growth Persists in Nigeria’s Wine Market. USDA Foreign Agricultural Service. GAIN 

Report. Global Agricultural Information Network. p.4, 

http://agriexchange.apeda.gov.in/MarketReport/Reports/Nigeria_wine_report.pdf 

 

Cercetările autorului au permis elaborarea unei strategii de export pentru câteva loturi 

de vinuri din regiunile de sud din R. Moldova pe piața Nigeriei și aprobarea acesteia în 

condiții reale. În prezent sunt efectuate ajustările necesare pentru adaptarea strategiei la 

condițiile pandemice în baza unui sondaj paralel a producătorilor moldoveni și consumatorilor 

nigerieni, rezultatele căruia vor fi publicate în timpul cel mai apropiat. 

 

3. Concluzii 

În Republica Moldova problema alegerii și ajustării strategiilor de export, condiționată 

de apariția noilor riscuri, rămâne o opțiune independentă a producătorilor și exportatorilor, 

indiferent de eforturile tardive ale organizațiilor representative. 

Din 2013conform deciziei europarlamentarilor exportul vinurilor moldovenești către 

statele UE este liberalizat, iar în perioada 2016 - 2017, cu sprijinul FAO înRepublica Moldova 

a fost dezvoltată o strategie națională de promovare a produselor agroalimentare 

moldovenești. Scopul principal al strategiei este de a asigura o politică coerentă, dinamică și 

bine coordonată, care să ducă la o creștere a consumului de produse agroalimentare 

moldovenești pe piețele interne și externe, vizând maximizarea eficiențeipromovării 

produselor agroalimentare prin utilizarea unei game largi de instrumente de comunicare de 

marketing. 

Documentul principal strategic de programîn domeniul promovării exportului 

moldovenesc este Strategia Națională de Atragere a investițiilor și promovare a exporturilor 

http://agriexchange.apeda.gov.in/MarketReport/Reports/Nigeria_wine_report.pdf
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pentru anii 2016-2020și Planul de acțiune pentru implementarea acestuia (HG Nr.511 din 

25.04.2016). Însă, conținutul acestei strategii nu prevede măsuri suficient de clare pentru 

promovarea efectivă a produselor agroalimentare pe piețele externe și acțiuni specifice care ar 

ține cont de specificul sectorului agricol și anumite piețe, nu prevede acțiuni asuprapromovării 

exportului, menționând necesitatea consolidării eforturilor de cooperare întreproducătorii 

agricoli și reprezentanții agroindustriilor în vederea asigurării accesului la produse 

agroindustriale moldoveneștipe piețele naționale și internaționale.În această strategie, 

promovarea exporturilor agricole este un obiectiv secundar, după dezvoltarea activităților de 

producție cu accent pe produsele agricole de mare valoare și dezvoltarea infrastructurii post-

recoltare.  
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DECISION-MAKING IN FINANCIAL AUDIT UNDER THE IMPACT 

OF COVID-19 

 

LUAREA DECIZIILOR ÎN AUDITUL FINANCIAR SUB IMPACTUL COVID-19 

 

Liudmila LAPIȚKAIA1 

 

Abstract 

 In the context of a pandemic, when conducting an audit of financial statements, the auditor has an 

increased responsibility to obtain sufficient and reliable audit evidence to express an adequate opinion. First of 

all, this is related to such issues as: the principle of going concern,subsequent events, accounting estimates. It 

should be noted that in the case of a pandemic, the auditor does not always have unrestricted access to 

documents, information, and client personnel. In such circumstances, it is most important for the auditor to make 

the correct decisions regarding additional audit procedures in order to obtain sufficient and reliable audit 

evidence. 

 Keywords:audit, pandemic, financial statements, audit evidence. 

 JEL: М42 

 

 

This year, the situation with the pandemic has made significant changes in the 

development trends of the world economy, which in turn has affected the financial condition 

of enterprises. In this situation, when auditing clients ' financial statements, auditors are faced 

with a situation where they need to make extraordinary decisions. Analyzing the stages of the 

spread of the pandemic, it should be noted that the first cases were reported in December 2019 

in Wuhan, China, on January 30, 2020, an emergency was declared, and on March 11, 2020, 

WHO (World Health Organization) declared a pandemic. However, the date of the financial 

statements is December 31, 2019, and the date of the auditor's report is March 31, 2020. Thus, 

in order to make correct and timely decisions on the audit of financial statements in the 

context of the pandemic, the auditors had a fairly short time frame. It should be noted that the 

date of preparation of the financial statements precedes the date when WHO declared an 

emergency. 

To assist in conducting an audit in the context of a pandemicThe International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) sets Staff Audit Practice Alert on: 

− Subsequent Events in the Current EvolvingEnvironment―Audit Considerations for the  

− Impact of COVID-19,Going Concern in the Current Evolving Environment— 

− AuditConsiderations for the Impact of COVID-19,Auditor Reporting in the Current 

Evolving 

− Environment Due to COVID-19. 

Therefore, when analyzing subsequent events, auditors are required to perform 

procedures aimed at obtaining sufficient appropriate audit evidence that all events requiring 

adjustment or disclosure in the financial statements that occurred between the date of the 

financial statements and the auditor's report were identified and properly reflected. When 
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responding to the auditor's assessment of risks related to subsequent events, including causes 

related to the impact of the COVID-19 pandemic, the auditor considers management's actions 

with regard to adjustments or disclosures, for example: assessing account balances and 

transactions in the financial statements (when adjusted) or other specific disclosures. 

In some jurisdictions, the deadline for submitting financial statements has been 

extended. In these circumstances, while the auditors may have already completed subsequent 

procedures, they will also need to perform procedures that cover a longer period. 

The following are examples of events that may be relevant to study in the context 

of a pandemic: 

− new agreements, guarantees, obligations related to the pandemic, 

− current or planned asset purchases as a result of the pandemic, 

− capital increase or issue of debt instruments, such as the issue of new shares or debt 

obligations, or a merger or liquidation agreement, 

−  preferential or incentive economic payments provided by the government in the form 

of loans or grants, 

− any changes related to contingent liabilities (for example, new contingent liabilities or 

circumstances affecting the assessment of existing contingent liabilities, the ability to meet 

agreed performance targets for contingent consideration in a business combination, etc.) 

−  any unusual accounting adjustments, 

− any events that would cast doubt on the correctness of the accounting policies used for 

the financial statements. 

− statements (for example, events that cast doubt on the reasonableness of the going 

concern assumption) 

− any event relevant to an accounting estimate or the establishment of reserves, 

− derivative financial instruments and hedging considerations, 

− agreements with customers or suppliers, remuneration, Commission accrual, etc., 

− any events related to asset recoverability 

− modification of existing contractual agreements (for example, reduction or deferral of 

lease payments made by the lessor to the lessee, changes in the terms of debt, etc), 

− tax considerations (for example, the impact of reduced flow of goods and services on 

transfer pricing agreements; recoverability of deferred tax assets) 

− benefits for the dismissal of employees as a result of a reduction in the workforce (for 

example, as a result of closing or reorganizing operations that occurred after the reporting 

date). 

The auditor uses skepticism and can carry out additional procedures when auditing 

events after the reporting date.The auditor's assessment of the going concern principle in the 

context of a pandemic is particularly relevant when making a decision on the type of audit 

report. When evaluating the application of the going concern principle in the current 

environment under the influence of COVID-19, the auditor should consider the following 

issues: 

−  responsibility of the company's management and the auditor for going concern under 

COVID-19, 

− procedures for evaluating the going concern principle by the company's management 

and the auditor, 

− periods after the assessment of the going concern principle by the company's 

management, 
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− additional procedures in cases where there are doubts about the future success of the 

company, 

− type of audit report, 

−  a significant delay in the approval of the financial statements. 

The COVID-19 pandemic is likely to have significant consequences for the global 

economy and markets, as well as for certain industries: hotels, tourism, etc. A downturn in the 

economy will lead to a significant increase in events and conditions, which in some cases may 

cast doubt on the ability of an enterprise to continue operating. 

Examples of events or conditions that may occur, as a result of the COVID-19 

pandemic, that will require additional audit procedures: 

1) the company's loss of a large market, key customers, and a sharp decrease in revenue. 

The decision that the auditor makes: to consider the activities of the company's management 

in terms of hedging such processes, 

2) significant change in the value of long-term assets used to generate cash flows. The 

auditor's decision: to check the reliability of management's assessment of such assets and, if 

necessary, to engage an expert, 

3) significant change in the value of current assets (inventory). The decision that the 

auditor makes: to establish the correctness of such an assessment, if possible, to participate in 

the stocktaking, 

4) exchange rate fluctuations. The auditor's decision: considers how currency 

fluctuations were accounted for, including the effect of any hedging arrangements on reducing 

uncertainty, 

5) measurements that have changed due to increased uncertainty. The auditor's decision: 

the auditor should evaluate: future currency fluctuations and other relevant factors affecting 

future cash flows, sources used to determine the validity of various assumptions, 

6) credit risk. The auditor's decision: analysis of the credit market and changes in credit 

conditions, 

7) solvency of the enterprise. The decision that the auditor makes: it is necessary to 

check the management's calculations about the solvency of the enterprise, the ability to repay 

its obligations, including on loans, and whether the management has taken into account any 

regulations and legislation issued to mitigate the consequences of the COVID-19 pandemic. 

In the context of an audit of financial statements, taking into account the pandemic, the 

auditor is required to consider the key audit issues that are included in the audit report in 

accordance with ISA 701"Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's 

Report" in order to focus on those issues that, in the professional opinion of the auditor, were 

of the greatest importance in the audit of the financial statements for the reporting period. An 

issue that generates significant uncertainty related to going concern is by its nature a key audit 

matter, as provided in ISA 701"Communicating Key Audit Matters in the Independent 

Auditor's Report". However, if, as a result of non-compliance with the principle of going 

concern, the auditor changes its opinion, he should provide an opinion on these matters in 

accordance with the requirements of ISA 705"Modifications to the Opinion in the 

Independent Auditor's Report" (revised) or ISA 570"Going Concern" (revised), respectively: 

− states this question or questions in accordance with applicable ISA’s; 
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− includes in the section" Key audit matters "a reference to the sections" Basis for 

expressing a qualified opinion (or adverse opinion) "or"Material uncertainty as to the going 

concern". 

If there is a delay in the presentation of financial statements, and if, it isrelated to a 

violation of the principle of going concern, the auditor should conduct additional audit 

procedures, such as: 

− requesting management to conduct an assessment of the organization's ability to 

continue as a going concern, if such an assessment has not yet been made by management; 

− review management's plans for future actions in relation to its assessment of the going 

concern assumption, assess the likelihood that the situation will improve as a result of the 

implementation of these plans, as well as the feasibility of implementing management's plans 

in these circumstances; 

−  if the entity has prepared a cash flow forecast and the analysis of this forecast is a 

significant factor in considering the future result events or conditions as part of the 

assessment of the organization's management plans for its future actions: 

− determining whether there are additional facts or information that became known 

after the date of the assessment by management; 

− requesting written statements from management and, where appropriate, from those 

responsible for corporate governance regarding their planned future actions and the 

feasibility of implementing these plans. 

The current uncertainty and problems caused by the COVID-19 pandemic, including the 

likelihood of unplanned events and the uncertain duration of the pandemic, affect the way 

financial statements areaudited. At the end of each reporting period, auditors will carefully 

evaluate information that becomes available after the reporting date, but before approving the 

company's financial statements. 

ISA 560 "Subsequent Events" sets out the auditor's responsibilities for subsequent events, 

which are usually of two types,those that indicate conditions that: 

− existed at the date of the financial statements, 

− arose after the date of the financial statements. 

Management is responsible for making adjustments or preparing related other 

information in the financial statements. Types of subsequent events are: 

− adjusted events (Events that indicate conditions that existed at the end of the reporting 

period (i.e. at the date of the financial statements). Influence: adjust the amounts reflected in 

the financial statements. 

− un adjusted events (Events that indicate conditions that occurred after the reporting 

period (i.e. after the date of financial statements). Impact: disclosure of the nature of the 

event and assessment of its consequences. Financial effect or a statement that such an 

estimate cannot be made. 

The auditor is required to assess whether sufficient appropriate audit evidence has 

been obtained in relation to and in order to conclude whether management's use of the going 

concern principle in accounting and for the purpose of preparing the financial statements is 

appropriate. However, the auditor uses professional judgment in determining the adequacy of 

disclosure and the consequences of inadequate disclosure of going concern information for 

the auditor's opinion or as part of the auditor's report. All these audit procedures are necessary 

for the auditor to make a decision on the type of audit report. 



Liudmila LAPIȚKAIA 
 

311 

The following International Standards on Auditing disclose information about the 

auditor's report: 

− ISA 700 "Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements", 

− ISA701 "Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report", 

− ISA 705"Modifications to the Opinion in the Independent Auditor's Report", 

− ISA 706"Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the 

Independent Auditor's Report". 

Taking into account the potential implications for the auditor's report based on the 

auditor's judgment in light of the facts and circumstances related to business continuity, the 

auditor makes the following decisions about the type of audit opinion: 

1) unqualified opinion: the financial statements are prepared on a going concern 

basis, there is uncertainty about the future performance of the company, but this information 

is disclosed in the financial statements, 

2) disclaimer of opinion or adverse opinion: the financial statements are prepared 

on a going concern basis, there is uncertainty about the company's future performance, but 

this information is not disclosed in the financial statements, 

3) adverse opinion: the financial statements are prepared on the basis of the going 

concern principle, but it has not been correctly applied in accounting, 

4) unqualified opinion, it is possible to include the paragraph of ISA 706 "ISA 706 

"Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor's 

Report"": financial statements are not prepared on a going concern basis and this is allowed 

in certain jurisdictions (there are alternatives). 

In conclusion, it should be noted that in extraordinary conditions the auditor's 

responsibility for the quality of the audit is increased. At the same time, the auditor is not 

always able to obtain sufficient and reliable evidence, especially in a pandemic, when there 

may be no access to certain documents or information, staff, there is no way to participate in 

an stocktaking. In this case, the auditor must make a decision as in the current situation, 

applying additional audit procedures to obtain relevant evidence in order to issue a correct 

audit opinion. 
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THE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE 

AGE OF DIGITAL ECONOMY 

 
DEZVOLTAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN ERA ECONOMIEI DIGITALE 

 

Alexandru LEAHOVCENCO1 

 
Abstract. 

Economia digitală se dezvoltă rapid în ultimele decenii. Articolul analizează impactul economiei 

digitale asupra modificărilor produsului intern brut, precum și particularitățile dezvoltării economiei digitale în 

Republica Moldova. De asemenea, sunt analizate dinamica dezvoltării diferitor ramuri ale economiei digitale și 

perspectivele de dezvoltare a acesteia în Republica Moldova. 

Keywords: economia digitală, PIB  

JEL: O33, M15, D83 

 

Economia digitală schimbă forma și structura economiilor țărilor și a regiunilor.  

Creșterea concurenței intra-industrie, extinderea piețelor, creșterea competitivității 

industriilor din fiecare țară pe piețele mondiale. Cei care dezvoltă în mod aiv oportunități 

digitale, companii și cetățeni, obțin cele mai multe beneficii economice tangibile. 

Transfoctrmarea digitală schimbă paradigma socială a vieții oamenilor aceasta deschide 

oportunități fără precedent pentru cunoștințe noi, extinderea orizonturilor, dezvoltarea a 

noilor profesii și formare avansată neîntreruptă. Se extind, orizonturile geografice ale 

oportunităților.  

Statele care urmează să inoveze cercetările ca un magnet atrag personal calificat - o 

resursă cheie pentru economiile digitale. Economia digitală încalcă tiparele obișnuite ale 

piețelor din industrie, sporind competitivitatea participanților. Astfel, digitalizarea determină 

perspectivele de creștere ale companiilor, industriilor și economiilor naționale în ansamblu. 

Introducerea elementelor economiei digitale a schimbat deja fața întregii industrii - turismul, 

telecomunicațiile, tipărirea, transportul de pasageri, în special serviciile de taxi (de exemplu, 

Uber). În paralel cu răspândirea economiei digitale, are loc procesul de formare a pieței 

informațiilor, caracterizat ca un grup de relații sociale, juridice și economice în domeniul 

vânzării și schimbului de produse de digitale între consumatori, producători și intermediari.  

Această abordare sporește dominanța industriei de informații în economia mai multor 

țări, sfera de producție și servicii devine din ce în ce mai intensă în cunoaștere și inovatoare. 

Numărul de persoane angajate în domeniul TIC crește în fiecare an. Potrivit companiei 

Boston Consulting Group, ponderea economiei digitale în PIB-ul țărilor dezvoltate a crescut 

cu 1,2 puncte procentuale din 2010 și este de 5,5% la sfârșitul anului 2016.  

Pentru analize și calcule, vă propunem să includem următoarele sectoare ale 

economiei în economia digitală: 

− Economie de afaceri, 

− Tehnologia informației și comunicații 

− Sectorul informatic, 

− Servicii rețele de calculatoare. 

 Economie de afaceri include  repararea calculatoarelor, bunurilor personale din 

domeniul IT; cu excepția activităților financiare și de asigurare. Tehnologia informației și 
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comunicații include  producerea TIC  și servicii TIC. 

Fiecare dintre aceste sectoare aduce valoare adăugată și, prin urmare, poate fi 

adoptate pentru calcule și analize ale impactului asupra dinamicii PIB. Datele privind 

sectoarele economiei digitale în ceea ce privește componentele și dinamica pentru anii 2015-

2017 sunt reflectate în figura următoare. 

 

Figura. 1. Valoarea adăugată a sectoarelor economiei digitale ale țărilor europene selectate 

în dinamica 2015-2017, mii euro 

 

Pentru a analiza dinamica valorii adăugate în sectoarele economiei digitale și în 

țările europene, a fost întocmit tabelul de mai jos. 

 
Tabelul 1. Dinamica valorii adăugate a sectoarelor economiei digitale în țările europene 

Țări 

Total 

sectoare 

incluse în 

economia 

digitală 

2015, mii 

Euro 

Total 

sectoare 

incluse în 

economia 

digitală 

2016, mii 

Euro 

Total 

sectoare 

incluse în 

economia 

digitală 2017, 

mii Euro 

Abaterea 

absolută, mii 

Euro +/- 

Abaterea 

absolută, 

mii Euro 

+/- 

Ritmul 

creșterii, 

% 

Ritmul 

creșterii, 

% 

Belgium 224,871.0 235,785.2 247,009.6 10,914.2 11,224.4 104.85 104.76 

Bulgaria 26,368.1 28,736.9 31,993.6 2,368.8 3,256.7 108.98 111.33 

Czechia 101,274.3 105,186.6 115,767.0 3,912.3 10,580.4 103.86 110.06 

Germany 1,764,270.6 1,868,443.4 1,956,574.9 104,172.8 88,131.5 105.90 104.72 

Ireland 178,087.4 187,406.6 207,056.4 9,319.2 19,649.8 105.23 110.49 

Greece 51,940.6 49,857.8 54,016.0 -2,082.8 4,158.2 95.99 108.34 

France 1,045,896.1 1,075,988.1 1,138,903.5 30,092.0 62,915.4 102.88 105.85 

Croatia 23,532.9 24,484.4 26,004.5 951.5 1,520.1 104.04 106.21 

Italy 745,249.5 780,394.5 809,391.5 35,145.0 28,997.0 104.72 103.72 

Latvia 11,974.7 12,668.5 13,448.1 693.8 779.6 105.79 106.15 

Lithuania 17,278.7 18,525.2 20,465.2 1,246.5 1,940.0 107.21 110.47 

Hungary 63,681.6 64,869.2 73,477.0 1,187.6 8,607.8 101.86 113.27 

Malta 6,120.6 6,588.1 8,153.4 467.5 1,565.3 107.64 123.76 
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Austria 193,524.8 203,810.1 212,519.6 10,285.3 8,709.5 105.31 104.27 

Poland 208,229.0 214,742.9 239,798.1 6,513.9 25,055.2 103.13 111.67 

Romania 62,063.6 69,235.0 76,903.7 7,171.4 7,668.7 111.55 111.08 

Slovenia 21,241.6 22,582.6 24,768.6 1,341.0 2,186.0 106.31 109.68 

Slovakia 38,659.0 39,811.1 43,026.2 1,152.1 3,215.1 102.98 108.08 

United 

Kingdom 
1,662,894.0 1,538,117.4 1,480,576.9 -124,776.6 -57,540.5 92.50 96.26 

Bosnia 

andHerze

govina 

12,195.1 8,368.0 7,903.2 -3,827.1 -464.8 68.62 94.45 

Total 6,459,353.2 6,555,601.6 6,787,757.0 96,248.4 232,155.4 101.49 103.54 

 

Studiind datele tabelului, se poate constata că, în general, valoarea adăugată pe 

sectoarele economiei digitale în 2017, comparativ cu 2016, a crescut cu 103,4% și arată o 

creștere stabilă în doi ani studiați. Totodată, această dinamică nu este reprezentată uniform în 

rândul țărilor europene. Cea mai rapidă creștere a acestui indicator este stabilită în Ungaria, 

Malta, Polonia, România și Bulgaria. Marea Britanie a înregistrat o rată negativă de creștere 

de doi ani. 

Pentru a analiza impactul economiei digitale asupra PIB-ului în Republica Moldova, 

în primul rând, este necesar de a colecta datele statistice privind economia digitală, care pot 

fi obținute la nivel de țară. Din datele statistice furnizate de la Biroul Național de Statistică al 

RM la calcularea PIB se iau în considerare și cele tradiționale (producție, agricultură, 

industria minieră etc.) și datele secțiunei informaticii și telecomunicațiilor. Acestă secțiune 

este marcată în clasificatorul activităților economice al RM sub litera J „Informații și 

telecomunicații„.  

Dacă analizăm contribuția acestei secțiuni la formarea valorii adăugate (prețuri 

curente), putem constata că acesteea include următoarele diviziuni:secțiuni sunt activități de 

editare (diviziunea 58), incluzând activități de editare a produselor software, activități de 

producție cinematografică și înregistrări audio (diviziunea 59), telecomunicațiile (diviziunea 

61), servicii în tehnologia informației (diviziunea 62) și alte activități de servicii de 

informaționale (diviziunea 63). 

Tabelul 2. Dinamica PIB – ului și ponderea economiei digitale în PIB în prețurile curente în 

RepublicaMoldova 

Indicatori 2019 2018 2017 2016 2015 

PIB RM, miilei 210099000 192508553 178880890 160814564 145753642 

Ritmul creșterii fața de anul 

precedent, % 109.14 107.62 111.23 110.33 109.19 

Informațiisicomunicații, mii lei 9833485 9091691 8314356 7875481 7079576 

 Ponderea informații si comunicații  

în PIB, % 4.68 4.72 4.65 4.90 4.86 

Ritmul creșterii fața de anul 

precedent, % 99.15 101.51 94.90 100.82 91.58 

 

Astfel, luând  datele acestei secțiuni pentru  calculul și investigăm modificarea 

ponderii economiei digitale în PIB și impactul unei astfel de schimbări asupra dinamicii PIB-

ului. 
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Datele prezentate în tabelul de mai sus indică faptul că, odată cu creșterea stabilă a 

PIB-ului, ponderea economiei digitale în PIB-ul de la an la an variază, dar nu întotdeauna în 

creștere. Astfel, ritmul creștrii economiei digitale în PIB în 2019 față de anul trecut a fost de 

99,15%, iar în 2017 a fost de 94,90%. Astfel, se poate afirma că, datorită faptului că 

economia Moldovei nu este o economie foarte dezvoltată, îmbină slab dinamica economiei 

digitale cu PIB.  În ultimii doi ani 2019-2018 creșterea PIB-ului în Republica Moldova a fost 

asigurată de astfel de ramuri ale economiei cum ar fi construcția ritm de creștere, care a fost 

de 16%; comerț, servicii de transport și reparații de aproximativ 5% 

Sarcina statului este de a sprijini și de a scala cele mai bune practici și proiecte, ceea 

ce implică necesitatea stabilirii priorităților și a coordonării organizate. Pe baza experienței 

țărilor digitale avansate (Danemarca, Singapore, Coreea de Sud, Germania, SUA) și 

dezvoltarea rapidă a economiei digitale în (China, EAU, Arabia Saudită), putem distinge 

patru categorii de instrumente cu care structurează agenda digitală: 

1. Transformarea digitală - devalorifică zonele ineficiente ale sistemului economic 

actual pentru a elibera resursele pentru creștere competitivității. Sarcina este rezolvată cu 

ajutorul acelor jucători care sunt cei mai interesați și au competența de a obține rezultate. 

2. Saltul digital - rezulta din formarea condițiilor de creștere a afacerilor noi si 

dezvoltarea abrupta a tehnologiilor avansate: Big Data, inteligenta artificiala, rețele 

neuronale, blockchain. 

 3. Auto-digitizarea – a statului sporește eficiența și transparența tuturor proceselor 

de interacțiune cu statul, simplifică activitatea în țară, ceea ce are un efect pozitiv larg asupra 

economiei. 

4. Reinvestirea digitală - Ca urmare a implementării primelor trei sarcini, se creează 

o valoare adăugată semnificativă, se reduc costurile tranzacțiilor și se creează efecte 

intersectoriale semnificative. Statul își asumă rolul unui investitor care investește în domenii 

strategice: educația și recalificarea personalului, infrastructura și asistența medicală, care 

creează o bază pe termen lung pentru dezvoltarea ulterioară a economiei digitale.  

Dezvoltarea infrastructurii, reducerea costurilor de procesare, stocare și transmitere a 

datelor aduce omenirea la pragul unei noi etape a revoluției digitale, cea mai ambițioasă, 

caracteristică a acesteia fiind îmbinarea sferelor online și offline. Economia digitală a devenit 

posibilă datorită mai multor factori fundamentali: conectivitate universală la Internet, 

răspândirea rapidă a dispozitivelor touch și analizei rapide a Big Data. În 1995, doar 

aproximativ 45 de milioane de persoane au avut acces la Internet, iar astăzi - jumătate din 

populația Pământului (peste 3,5 miliarde de persoane), 99% din datele lumii sunt deja 

digitalizate. Economia digitală funcționează cel mai eficient pe piețele cu un număr mare de 

participanți și printr-un grad ridicat de penetrare a serviciilor TIC. 

 În primul rând, se referă la industriile dependente de Internet: transport, comerț, 

logistică etc., în care ponderea segmentului electronic este de aproximativ 10% din PIB, 

peste 4% din ocuparea forței de muncă, iar acești indicatori au o tendință ascendentă clară. 

Economia digitală schimbă fundamental structura sistemului economic global - posibilitățile 

consumatorilor, structura industriilor, rolul statelor.  

Economia digitală are un impact semnificativ asupra pieței muncii. Iată câteva 

exemple de destabilizare a industriilor tradiționale: agențiile de turism se înlocuiesc cu 

rezervări online și bilete de telefonie mobilă, birourile frontale ale băncilor sunt înlocuite cu 

servicii bancare digitale (Internet și mobile), magazine virtuale și depozite virtuale, birouri 

de servicii publice printr-un singur portal online al serviciilor publice , medicina tradițională 
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- privind înregistrările medicale electronice și telemedicina, armata de paznici și gardienii de 

securitate - pe sistemele de supraveghere video. Ca urmare, introducerea elementelor 

economiei digitale a schimbat deja fața întregului sector - turismul, telecomunicațiile, 

tipărirea, transportul de pasageri, în special serviciile de taxi (Uber). 

În 2017 a fost editat documentulHarmonisation of the digital markets in 

theEasternPartnership – eHealthStudy Report[1], gradul de armonizare digitală în țările 

parteneriatului estic fost în comparație cu UE analizând acest document putem rezuma 

următoarele că Republica Moldova nu are nicio strategie aprobată în domeniul dezvoltării 

digitale. Au fost două încercări eșuate de a aproba o astfel de strategie în 2013 și 2016.  

Proiectul disponibil al Strategiei naționale dezvoltare digitală pentru 2020 a fost 

elaborat ca parte a negocierilor cu Banca Mondială pentru finanțarea reformei de planificare 

strategică a managementului informațional în sănătate pentru Moldova (în contextul 

Hotărârii Guvernului nr.710 din 20 septembrie 2011 privind aprobarea Programului 

Guvernamental - Modernizarea Tehnologiei Guvernului - e-Transformare - și Hotărârea 

Guvernului nr.857 din 31 octombrie 2013 privind Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Societății Informaționale „Moldova Digital 2020”. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013  a  fost adoptată cu Strategia 

naţională de dezvoltare a societăţiiinformaţionale “Moldova Digitală 2020 [2]. 

În conformitate cu această strategie națională, Guvernul Republicii Moldova a 

elaborat  programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării, care include 

elaborarea sau perfecționarea sistemelor: 

            1) Platforma Tehnologică Guvernamentală Comună M-Cloud; 

            2) Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice; 

            3) Platforma Guvernamentală de Interoperabilitate; 

            4) Iniţiativa Guvern fără Hîrtie – SIGEDIA; 

            5) Platforma Guvernamentală de e-Raportare pentru Business; 

            6) Platforma Guvernamentală de Autorizaţii Permisive pentru Busines; 

            7) e-Achiziţii; 

            8) e-Construcţii; 

            9) e-Justiţie; 

            10) Digitizarea Sistemelor de Suport Operaţional pentru Guvern; 

            11) Infrastructura Guvernamentală de Stocare a Datelor.  

În concluzie, trebuie remarcat faptul că pentru o dezvoltare mai eficientă a economiei 

digitale în Republica Moldova este necesar, în primul rând, la nivel de stat, să adopte doctrina 

dezvoltării economiei digitale. În plus, trebuie de direcționat acțiunile sporite ale statului spre 

susținerea și promovarea firmelor care se ocupă de dezvoltarea și implementarea tehnologiilor 

inovatoare în domeniul dezvoltării hardware și software. 
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NATIONAL AND INTERNATIONAL PARTICULARITIES OF THE 
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PARTENERIATULUI DINTRE INSTITUȚIILE BANCARE ȘI SOCIETĂȚILE DE 

ASIGURARĂRI 
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Abstract 

 In the current economic conditions, an important role in maintaining the economy of any state belongs 

to the banking system, which must be stable and competitive, which requires a well-defined and developed 

insurance and protection system against banking risks.  The relevance of these aspects determines the promotion 

of banking policies focused on profitability, but also of insurance companies that tend to promote their insurance 

products.  The involvement of insurance companies in the organization of banking businesses is a vital necessity 

motivated by the wide range of risks, which banks are not able to avoid or limit on their own.  These problems of 

banking require the search for solutions to solve them, one of which is bankassurance. 

 Key words: risks, bancassurance, assurance,banking 

 

1. Introducere 

Societățile bancare interacționează cu cele de asigurare în condițiile asigurării 

riscurilor bancare, distribuției produselor de asigurare prin rețeaua bancară, comercializării 

produselor bancare, cât și asigurarării către o singură bază de clienți, astfel, combinîndu-se 

reciproc relațiile dintre bănci și societățile de asigurări.  

În acest context, bancasigurarea (bankassurance engl.), reprezintă relațiile 

interconectate dintre bănci și societățile de asigurări care permit ambelor părți de a plasa 

efectiv capitalurile și de a obține venituri, extinzând lista serviciilor oferite și, prin urmare, 

sporind baza de clienți. Sau: „bancasigurarea este sfera care integrează produsele de asigurare 

și bancare. Aceasta stimulează comercializarea produselor de asigurare clienților băncii și 

respectiv face posibilă protecția activelor bancare de la riscurile potențiale”.  

Pe lângă semnificația sa inițială, bancassigurarea include interacțiunea instituțiilor 

financiare și a companiilor de asigurări în domenii precum servicii juridice, fiscalitate, 

marketing și strategii de afaceri. Teoretic, bancasigurarea ar trebui să se bazeze pe 

complementarea sectorului bancar și a celui de asigurări pentru creșterea profitabilității, 

pentru obținerea loialității clienților și extinderea sferei serviciilor oferite. În practică, 

distribuția produselor de asigurare prin bănci este adesea asociată cu mari dificultăți și este 

departe de a avea succes în toate țările. Din acest punct de vedere este necesar de a dezvolta 

bancasigurarea și a soluționa problemele legate de aceasta pe plan național în concordanță cu 

cerințele internaționale în contextul globalizării.  

 

2. Abordările și modelele bancasigurării 

Conținutului conceptului de bancasigurare (bankassurance) pe plan internațional 

permite distingerea a  trei abordări principale ale înțelegerii sale: de distribuție, de produs și 

organizațional.  

Abordarea de distribuție este legată de creșterea treptată a structurii canalelor de 

 
1Conferenţiar universitar, doctor în economie, Academia de Studii Economice a Moldovei, 

aurelmargineanu@mail.ru  
2 Profesor universitar, doctor habilitat în economie, Academia de Studii  Economice a Moldovei, 

nbancila@mail.ru  

mailto:aurelmargineanu@mail.ru


National and international particularities of the partnership between banking institutions and insurance.. 
 

320 

distribuție a produselor de asigurare prin sucursale și agenții bancare, în legătură cu care, în 

faza inițială a apariției conceptului de bancasigurare împreună cu agenții de asigurare și 

brokerilor, aceasta, în mod legitim, se referea exclusiv la canalul de distribuție.  

Trebuie menționat că, atunci când se utilizează abordarea de distribuție ca bază a  

interacțiunii băncilor și companiilor de asigurări în cadrul conceptului de ,,bankassurance”, se 

urmărește obținerea efectului sinergic maxim din furnizarea de servicii de asigurare clienților 

băncii. Mai mult ca atât, în cadrul acestei abordări, bancasigurarea este privită ca una dintre 

metodele de diversificare a activității companiilor de asigurări și bănci.  

O altă abordare a conceptului este cea de produs, axată pe integrarea produselor de 

asigurare și bancare fiind stimulatorie pentru comercializarea produselor de asigurare 

clienților băncii în vederea  protejării de riscurile posibile. 

Abordărea organizațională permite identificarea elementelor- cheie al bancasigurării: 

canal de distribuție comun, complex comun de produse financiare (bancare și de asigurare), o 

singură bază de clienți în promovarea produselor, libertatea interacțiunii dintre bancă si 

asigurător 

Scopul comun al, celor trei abordări  ale bancasigurării este de a obține un efect 

scontat pozitiv  din  utilizarea complexă de către bănci și companiile de asigurări a resurselor 

financiare, manageriale, umane, tehnologice,informaționale, etc.  

În prezen,t nu  există o modalitate exclusivă de aplicare a bancasigurării care ar aduce 

avantaje exclusive atât băncilor, cât și societăților de asigurări. Există însă  niște concepții 

universale care stau la baza evoluției bancasigurării, printre acestea fiind: 

1. deservirea de către bancă și societatea de asigurare a clienților comuni. Este cea mai 

uzuală metodă a bancasigurării, care, în cazul în care procedura de prestare a 

serviciilor va fi ajustată la exigențele pieței ar putea fi foarte profitabilă, deoarece 

cheltuielile care țin nemijlocit de integrarea activităților nu sunt semnificative, iar 

costurile necesare instruirii angajaților se recuperează;  

2. banca încheie cu asigurătorul un contract de distribuire a produselor de asigurare, care 

îi permite activarea pe piață în rolul de mandatat;  

3. banca și compania de asigurări sunt de comun acord cu posesiunea reciprocă a 

acțiunilor;  

4. înființarea unei unități economice comune prin înțelegere amiabilă dintre părți;  

5. procurarea de către bancă, integral sau parțial a companiei de asigurare, acțiune prin 

care se realizează condiția principală de desfășurare a activității comune;  

6. banca este fondator alcompaniei de asigurări,  devenind acționar majoritar;  

7. fondarea sau comercializarea unei bănci de către o companie de asigurare. În această 

situație, impedimentul ar fi constituirea băncii (care, după volumul activității sale, 

deține o structură mai redusă), care pe parcurs, ar putea efectua fără impedimente 

sarcinile impuse de asigurător.  

Reeșind din abordările bancasigurării putem rezuma că aceasta reprezintă relațiile 

intercorelate dintre bănci și companiile de asigurări care permit ambilor participanți  plasarea  

resurselor sale  și  obținerea veniturilor, extinzând gama serviciilor oferite și, prin urmare, 

sporind baza de clienți. 

Cooperarea dintre bănci și asigurători poate ajunge și la un supermarket financiar. În 

realitate, un supermarket financiar poate fi construit și pe baza relațiilor de piață, când 

compania de asigurare lucrează cu mai multe bănci sau banca lucrează cu mai multe companii 

de asigurărare, oferind anumite servicii complexe, dar nu acelea care se află la limita celor 

bancare și de asigurare. 

În practica financiară pot fi identificate mai multe modele de bancasigurare în 

condițiile economiei de piață, ca modalitate  de cooperare dintre activitatea bancară și cea a 

asigurărilor (tabelul 1) 
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Tabelul 1.    Modele de bancasigurare pe plan internațional 

Modele de 

dezvoltare a 

bancasigurării pe 

plan internațional  

Descriere  Avantaje  Dezavantaje  Țările care au 

aplicat modelul 

Acord de 

distribuție  

Băncile acționează ca 

intermediari pentru 

companiile de asigurări  

Oportunitatea de a 

acționa rapid în 

vederea realizării 

operațiunilor.  

Flexibilitate redusă în 

lansarea unor produse 

noi. Culturi 

organizaționale diferite  

SUA, 

Germania, 

Marea Britanie, 

Japonia  

Joint  

Venture (Asociere 

în comun)  

Banca acționează în 

parteneriat cu unul sau 

mai mulți asigurători  

Schimb de 

experiență  

Dificultate în acționare 

pe termen lung  

Italia, Spania, 

Portugalia  

Afacere integrată  Formarea unei 

organizații financiare 

noi  

Cultură 

organizațională 

integră  

Investiții substanțiale  Franța, Spania, 

Belgia, Marea 

Britanie, Irlanda  
Sursa: Analysis of Bancassurance and its Status Around the World. Focus, 2005, p.5. 

 

Relația  „bancă - asigurător” permite modificarea flexibilă a produselor bancare față de 

riscul acceptat de bancă, crearea de noi produse de asigurare, care vor  proteja banca 

împotriva riscurilor economice și crearea de factori care vor forma cererea la produse bancare 

și servicii de asigurare. 

 

3. Parteneriatul băncilor și companiilor de asigurări pe plan national și 

international 

Promotorii integrării activităților băncilor și companiilor de asigurări sunt țările  

dezvoltate din Europa de Vest (Franța, Germania, Marea Britanie, Spania, Italia), unele țări 

asiatice (Japonia, Singapore, Hong Kong, Thailanda). În ultimii ani a fost observată o 

răspândire rapidă a fenomenului „bankassurance” în America de Sud, Asia de Est, Europa de 

Vest și Centrală, Africa de Sud.  

În Europa continentală expansiunea ,,bankassurance” a fost favorizată de directiva 

CE92 care prevedea formarea pieţei unice, iar legislaţia permite alianţele dintre bănci şi 

companiile de asigurări. 

Totodată, nivelul de dezvoltare a bancasigurării este sub incidența portofoliului 

serviciilor de asigurare.În acest context este de menționat că dacă, de obicei, polița de 

asigurare este vândută direct de către compania de asigurări prin vânzări directe, în cazul 

bancasigurării aceasta poate fi distribuită și prin intermediul brokerilor și agenților ,, 

bankassurance”. 

 De aici,analiza portofoliului de asigurări este un moment important în analiza 

segmentului de distribuție a asigurărilor prin bancasigurare, deoarece se cunoaște, că 

distribuția asigurărilor prin intermediul băncilor are o contribuție esențială pe piața 

asigurărilor de viață. Acest tip de distribuție se regăsește mai puțin în cazul asigurărilor 

generale. . 

Astfel,orientarea spre practicarea asigurărilor de viață în spațiul european oferă 

companiilor de asigurări capacități mai înalte de investire pe termen lung a resurselor atrase 

de la populație care sunt constituite în volume mari și atribuite prin contracte pe termen lung. 

Țările europene cu cea mai înaltă pondere a asigurărilor de viață în portofoliul lor de asigurări 

sunt : Luxemburg – 91, 8%, Suedia – 75, 62%, Irlanda – 75, 36%, Italia – 74, 68%, dar și alte 
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țări ale lumii așa ca Japonia – 75, 22%. O cotă redusă a asigurărilor de viață în portofoliul 

total de prime brute subscrise înregistrează țările: Rusia – 32, 03%, România – 21%, Islanda - 

8, 27%. 

Divizarea pieței de asigurări în doua mari compartimente așa ca asigurări de viață și 

asigurări non – viață sau generale poate oferi o apreciere a gradului de dezvoltare a pieței de 

asigurări pe plan international, inclusiv a bancasigurării, care este un canal important de 

distribuție în multe țări europene, înregistrând o cotă parte de peste 50% în ceea ce privește 

produsele de asigurare de viață (ex. Italia, Spania, Franța), iar în Malta, Turcia și Portugalia 

acest indicator este de peste 80%. Așa dar, bancasigurarea este canalul dominant în 

distribuirea asigurărilor de viață în Europa. 

Conform datelor prezentate în tabelul 2 privind volumul de prime și ponderea lor pe 

tipuri de asigurare observăm, că în spațiul european, cota substanțială, de aproximativ 60%, 

dețin asigurările de viață. 

 
Tabelul 2. Prime de asigurare și ponderea lor pe tipuri de asigurăriîn Europa 

 

Sursa: Insurance Europe. European Insurance in Figures 2016, 2018. 

https://www.insuranceeurope.eu/search/type/Publication 

 

Privind piața asigurărilor din Republica Moldova în comparație cu cea din alte state, 

relevăm o stare incipientă de dezvoltare a acesteia, fiind cea mai mică, după volum din 

regiunea Europei Centrale și de Est, datorită numărului scăzut al populației, dar și a 

dimensiunilor teritoriale reduse ale țării. Cu toate acestea,pe lângă companiile de asigurări, pe 

piața asigurărilor din Republica Moldova, s-au constituit așa intermediari ca brokeri de 

asigurare și agenți de asigurare/agenți bankassurance.  

În cazul bancasigurării produsele de asigurare în instituțiile bancare sunt distribuite în 

baza acordurilor comerciale privind distribuția serviciilor de asigurare prin cooperarea între 

compania de asigurări – bancă, prin care se reunesc activitatea băncii ca distribuitor și oferta 

de produse ale asigurătorului. Reglementarea activității acestora la nivel național nu stabilește 

anumite restricții în vederea distribuirii produselor de asigurare prin băncile comerciale care 

se efectuează în baza acordurilor comerciale dintre parteneri.    

Pe parcursul a. 2019 s-au înregistrat  52 brokeri de asigurare/reasigurare licențiați. 

Totodată, circa 28 de intermediari în asigurări și 47 agenți de asigurare/agenți bancassurance 

au fost înregistrați în Registrul agenților de asigurare şi agenților bancassurance-un număr 

destul de semnificativ, ținând cont de structura participanților pieței asigurărilor din RM. 

 Privind primele brute subscrise, acestea au fost intermediate de agenţii de asigurare, 

agenţii bankassurance şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare constituind: 504,84 mln. lei -  

Tipuri de asigurare Prime brute subscrise,mlrd.lei 

 

              Ponderea în total,% 

 

 2015  2016  2017  2018  2015  2016  2017  2018  

Viață  733  696  718  764  60, 78  58, 54  57, 86  58, 28  

Sănătate  127  129  134  140  10, 53  10, 85  10, 80  10, 68  

Non – viață:  346  364  389  407  28, 69  30, 61  31, 35  31, 05  

auto  133  136  140  144  -  -  -  -  

bunuri  93  99  101  105  -  -  -  -  

răspundere civilă generală  36  40  40  43  -  -  -  -  

accidente  34  35  37  37  -  -  -  -  

alte asigurări non - viață  50  54  71  78  -  -  -  -  

Total  1206  1189  1241  1311  100  100  100  100  

https://www.insuranceeurope.eu/search/type/Publication
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prime de asigurare intermediate de brokeri,având o pondere de 33,25% în totalul primelor 

brute subscrise;  402,50 mln. lei - prime de asigurare intermediate de agenți de asigurare cu o 

pondere de 26,51% în total prime subscrise; 48,96 mln. lei - prime de asigurare intermediate 

de agenți bancassurance cu o cotă de 3,22% în totalul primelor brute subscrise;  

Cea mai mare parte a asigurărilor circa 70%, au fost distribuite prin vânzări directe ale 

companiilor de asigurări și brokerilor de asigurare/reasigurare.Agenții bankassurance au 

distribuit doar 3,22% din totalul primelor brute subscrise în anul 2019, ceea ce reprezintă o 

valoare nesemnificativă comparativ cu alte canale de distribuție dat fiind faptul că doar 

companiile cu un nume pe piață, cu rezultate remarcabile și strategii de dezvoltare progresive 

apelează la un canal de distribuție a asigurărilor, suplimentar, prin intermediul parteneriatului 

cu băncile autohtone urmărind sporirea comercializării polițelor de asigurare, majorând astfel 

portofoliul de asigurări, dar și propagând numele propriu în rândul clienților instituțiilor 

bancare din țară. 

Reieșind din faptul, că piața asigurărilor din Republica Moldova este orientată 

preponderent spre asigurări generale este evident că și produsele distribuite prin agenții 

bankassurance fac parte din categoria dată. Băncile vând polițele de asigurare împreună cu 

următoarele produse bancare: credite de consum, credite asigurate cu garanții reale, inclusiv 

cele ipotecare, depozite și carduri bancare. 

 Alte tipuri de asigurări de o popularitate înaltă sunt asigurările CASCO, RCA și 

Cartea Verde care sunt achiziționate de clienții băncii în momentul depunerii în gaj a unui 

automobil la contractarea unui credit asigurat. 

Ca agenți bankassurance, băncile primesc remunerații pentru contractele de asigurare 

încheiate de reprezentanții acestora. Remunerația pentru activitatea intermediară pe care o 

desfășoară este sub formă de comision și aceasta este un stimulent pentru băncile comerciale 

de a participa la activitatea de asigurări. Totodată, furnizarea de servicii bancare și de 

asigurare, de o bancă comercială ,este  comodă pentru clienți, dar și pentru bancă și compania 

de asigurări, acestea fiind  interesate într-o astfel de activitate.  

Pe lângă aceasta, prin oferirea de produse și servicii bancare (credit de consum sau 

credit ipotecar, carduri de debit sau de credit etc.), băncile comerciale solicită din ce în ce mai 

mult încheierea contractelor de asigurare în funcție de riscurile asociate produselor/ serviciilor 

pe care le oferă. 

Conform datelor statistice privind  dezvoltarea pieței de asigurări și a produselor de 

asigurare ce sunt distribuite de băncile comerciale din  RM și România putem conchide, că  în 

România la cele mai importante companii de asigurări, pe segmentul asigurărilor de viață, 

contribuția  bancasigurării ar fi de aproximativ 31% din totalul primelor brute subscrise.  

Astfel, tot mai multe societăți de asigurări au început să încheie parteneriate de 

bankasigurare cu instituțiile bancare, de cele mai multe ori, pentru distribuirea produselor de 

asigurare de viață. Acest fenomen se datorează nu doar unei profitabilități mai sporite 

comparativ cu asigurările generale, dar și interesului vădit al investitorilor din sectorul bancar, 

ținând cont de faptul, că asigurările de viață sunt mai apropiate  profilului de activitate a 

instituțiilor creditare.  

 Pe parcursul ultimilor ani s-a remarcat o creștere accentuată a sectorului de asigurări 

de viață din România, ceea ce indică o tendință de creștere a interesului românilor față de 

produsele de asigurare de viață. Oricum, piața asigurărilor din România rămâne orientată spre 
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activitatea de asigurări generale, ce dețin o pondere de 79% din totalul primelor brute 

subscrise, inclusiv 21%  asigurările de viață, cu 14,41 p.p. mai mult decât în Republica 

Moldova, ceea ce denotă educația financiară mai înaltă a cetățenilor români orientați spre 

investiții legate de propria viață și sănătate reieșind din experiențele țărilor vecine din UE;  

În linii generale existența și distribuția produselor de asigurare de viață complexe și 

complementare produselor bancare prin bancasigurare în România este mai avansată 

comparativ cu Republica Moldova, unde băncile comerciale distribuie preponderent produse 

de asigurare asociate creditelor de consum și creditelor ipotecare, asigurări de accidente și 

asigurări de bunuri. Pe lîngă acestea, există și probleme legate de costul timpului și al 

resurselor pentru vânzarea produselor de bankassurance; interesul limitat al  băncilor față de 

proiecte noi; necorespunderea indicatorilor de performanță a companiilor de asigurare; 

dominația băncilor în relațiile cu companiile de asigurare; riscuri înalte în interacțiunea bănci 

- companii de asigurare; cererea scăzută a populației pentru produse de asigurare; 

instabilitatea politică și economică, etc. 

 

4. Concluzii 

În concluzie vom menționa că piaţa asigurărilor în RM este subdezvoltată în 

comparație cu potenţialul existent şi cu nivelul de dezvoltare ale statelor europene, inclusiv 

cele transfrontaliere.  

În scopul îmbunătățirii și dezvoltării sectorului de asigurări din Republica Moldova, 

inclusiv a interacțiunii societăților de asigurări cu instituțiile bancare este necesară realizarea 

obiectivelor Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pentru anii 2018–2022 și 

adoptarea măsurilor de dezvoltare a procesului de bancasigurare bazate pe experiența statelor 

dezvoltate.  

Obiectivele generale ale Strategiei  urmăresc consolidarea cadrului normativ aferent 

dezvoltării pieței financiare nebancare, și în special, al domeniului de asigurări prin: 

armonizarea cadrului normativ în domeniul pieței de capital cu directivele și normele UE 

pentru asigurarea funcționării eficiente a participanților la aceasta; stimularea dezvoltării 

pieței de capital;  armonizarea cadrului normativ în domeniul asigurărilor cu legislația 

comunitară și cu cele mai bune practici aplicate la nivel internațional etc.  

Totodată este necesară reorganizarea și consolidarea pieței de asigurări într-un mers 

legislativ nou care prevede alinierea supravegherii și gestionării riscurilor la standardele 

regimului Solvabilitate II, diversificarea produselor de asigurare și a canalelor de distribuție a 

acestora, identificarea măsurilor de lărgire a asigurărilor facultative, stimularea lansării 

produselor noi în așa domenii ca: asigurări de viață și de sănătate, asigurări de riscuri 

financiare, asigurări de locuințe și proprietăți imobiliare, asigurări pentru agricultură etc. 

Pentru dezvoltarea eficientă a interacțiunii dintre bănci și asigurători, având în vedere 

potențialul și perspectivele de dezvoltare, este important să se îmbunătățească bazele 

organizaționale și cadrul de reglementare a acestora, care să corespundă cerințelor 

internaționale.  
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Abstract: 

Governments all over the world are striving for skilled and highly-valued economies. The traditional 

production factors are no longer considered the sole contributors to the economic development and growth. The 

skills of economic knowledge, combined with the process of integration in Europe and all over the world, have 

led to a situation in which countries are obligated to reconsider their economic development and growth. The 

skills of economic knowledge, combined with the process of integration in Europe and all over the world, have 

led to a situation in which countries are obligated to reconsider their economic policies. This article will 

describe a brief look on developing countries which implement an economic model, and contribute the local 

economic.  

Keywords: Economic Model, Globalization, Knowledge Economy, GDP, developing Industry.  

JEL: H23; A2 

 

1. Introduction 

Governments all over the world are striving for skilled and highly-valued economies. 

The traditional production factors are no longer considered the sole contributors to the 

economic development and growth. The skills of economic knowledge, combined with the 

process of integration in Europe and all over the world, have led to a situation in which 

countries are obligated to reconsider their economic development and growth [5]. The skills 

of economic knowledge, combined with the process of integration in Europe and all over the 

world, have led to a situation in which countries are obligated to reconsider their economic 

policies. In accordance to that, the change in the economic policy is mandatory, particularly 

due to economic and occupational reasons.  

 

2. Economic Models in Developed Countries 

One of the famous countries is China. According to Panel, Jun & Meijun [13], 

China is a country which fully implements the ideas of development of the knowledge 

economy. In the last two decades, China has led to a situation in which it is in a direct 

competition with other powerful forces (Russia, the United States of America and the 

European Union) with regards to international trade, creation of products and the development 

of local and worldwide industries, development of means of technology and forms of 

communication, etc. The change in the attitude, especially with regards to the learning process 

of the Chinese child-teenager-higher education student has led to a situation in which China, 

which is amidst a trend of economic, social and survival growth, is flourishing. In her article 

[7], "Economics as an interdisciplinary area", the author explains that the national investment 

level in development and research (R&D) ultimately contributes, at the end of the process, to 

the competitive ability of the country in such intensive times of global effects.The Chinese 

economic indicators have risen in the recent years, as can be seen in following figure 1which 

will presentGDP, percentage of employed and the ratio between the number of employees and 

the poverty threshold, and the increase in the local product by 14.2 trillion dollars.  
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The author concludes from the figure that the increase for labor force is up for 40% 

between the years 2000 – 2019. Also, there is a financial increase of 1100 % in GDP between 

those years. The same improvement is in the labor poverty in China 2000 – 2019. 

 
Figure 1. Comparison of GDP percentage, employee percentage, and poverty labor ratio in China  

2000 – 2109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: made by the author from source [1] 

 

 According to the author of the article, as he had presented in her article, "Development 

of knowledge economy in the modern world" [8, p.2] that a direct link has been found between 

the investment in the educational system in favor of acquiring students with economic and 

cultural skills and the ability of the country, as comes about in financial indicators as well as 

in the economic and social success 

 

3. The State of Finland 

Another example of developing country with successful economic model is Finland. 

For many years now, Finland has been known as one of the leading countries in the world as 

far as innovativeness and development [6]. Although it is not the owner of leading 

international franchises in the world of production and commerce (the last of which was 

NOKIA), its economic, social and educational abilities are a source of jealousy on the part of 

leaders of other countries.One of the advantages of the educational system is an upgrading of 

the curriculum (inclusive of the learning content) every four years (figure 2).  

 
Figure 2. The standards of higher education policy in Finland 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Source: made by the author from source [12] 
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The educational system (from kindergarten to university) does not leave the outdated 

contents in the curriculum, but rather makes sure to update every discipline of the Finnish 

citizens.  

Thus, the curriculums are updated, open to changes, developing skills of transparency, 

openness to the world, cooperation and understanding that there is a need for organizational 

learning throughout the years. These principles and characteristics also contribute in the 

economic sense and values [10]. Finland presents, between 2015 – 2019, the economic 

growth indicators in the GDP (per capita) was 8,208USD, a decline from 6.78% to 5.1% in 

the unemployment rate, over 87% of scholars working in the fields of economic knowledge, 

and an average salary increase of 3% per employee [3, p. 281]. 

 

4. Economic Models in Developed Countries in Process 

The Republic of Moldova.The next economic model starts in the last years is the 

Moldavian model which based with some of the American characteristics. The Republic of 

Moldova has undergone some terrible years as far as its Ministry of Education is concerned. 

This is even more true for its academic education system. Over the years, Moldova's academic 

institutions were at the bottom of the international chart which rated the academic institutions 

in the world. Beginning in 2016, far-fetching reforms were employed, and major changes had 

begun in order to change the image of the system [2]. These changes were combined in the 

overall re-organization of the Moldavian government, the entrance of the quality standards for 

management of institutions, the opening of the country to investments and internationality, 

and the recruitment of the World Bank and international institutions in order to support the 

rise of Moldova's status. A Moldavian researcher named Sayga [15, p.44] suggested 

presenting criteria which will, eventually, contribute, directly and indirectly, to the economic 

processes which occur in the country. Based on the analysis of data conducted by the author 

of the research, it appears that the changes the government is implementing are already 

bearing positive signs. 

 
Table 1. Status employment population in Moldova by education level and age, 2017 -2018 

Ages / 

Level of 

education  

Higher Education Secondary professional 

school 

Secondary 

School 

Primary school 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

25-34 81.1% 77.9% 12.4% 22.6% 33.3% 30.3% 1.1% 0.2% 

35-44 52.2% 63.4% 25.1% 28.6% 43.8% 38.3% 1.4% 0.4% 

45-54 39.4% 38.2% 39.2% 38.4% 51.7% 51.6% 0.9% 0.9% 

55-64 32.6% 28.7% 31.4% 30.1% 44.5% 47.3% 0.1% N. A 

65+ 7.2% 8.5% 8.2% 1.8% 7.1% 9.2% 0.9% N. A 

Source: made by the author from source [17]- Growthof findings / Declineof findings 

 

According to Table 1, there is an improvement in the percentage of employees of all 

ages. The improvement amongst scholars (63.4%), in comparison to those who have acquired 

merely professional or high school education (22% - 51%).The next figure (3) will describe 

the data of percent of "private sector (business), according to education level of the graduate 

(2017 – 2018).  

Figure 3 also shows that people with higher and/or vocational education are 

successfully developing the private business sector. The author of the research concludes from 

the above that a significant change is in order as far as the economic and entrepreneurship 

policies in Moldova. The Moldovan government must realize that the brain drain from the 

country might cause an economic, social and occupational breakdown in the near future. The 

republic of Moldova has an employment problem in those years (2017-2018). The author 

recognizes many "red" findings, that is, a decline in the percentage of employed in the 
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country. It can be seen that in each of the educational stages there is an occupational problem 

(higher education to elementary school). 

 
Figure 3. Privat sector, own employment in Moldova, by level of education and age 2017 -201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source: Made by the author from source [16] 

According to the Central bureau of statistic of Moldova, the author still sees positive 

signs – findings, "green signs", at a young age which include the higher education and those 

with a professional education. The data show an improvement in the 35-44 age group, among 

academics (an increase of 10.2%), and a significant increase (over 10% / 3.5%) of those with 

a professional education between the ages of 25 and 44 [2]. There is no doubt that the 

business initiative at these ages is reflected.By analyzing the findings, the author concludes 

that there is a resurgence of the private-business sector in Moldova from 2017-2018. The 

author can see in the following data that There is a difference in business success according to 

education levels - those with higher education and vocational education are more successful 

than high school graduates (more green marks of all ages). There is a problem with ages 45-

54, regardless of the level of education. Also, Vocational educators exhibit better economic 

and business capacity in the private-business sector. The fact is that the percentage of self-

starting businesses is higher (double-digit versus single-digit for those with a college 

education). 

 

5. Conclusions 

At a time when the knowledge economy is illustrating the differences in employment, 

and we are aware of the disappearance of the traditional industry, which has catered to 

lower education (primary and secondary), we now see that there is a real need for a 

professional alternative for populations. If the Moldovan government will not act in actual 

steps and in the current period, the percentage of employed persons will decline and 

brain drain will be similar critical problem like the State of Israel. 

There are many models for economic development and prosperity in governments. All 

models illustrate a common element of fiscal policy that supports openness to the processes 

of globalization, domestic production, and the establishment of local and advanced industries. 

The Corona virus crisis affecting the countries of the world, and today shows the vitality 

of strengthening the local economy and human capital. 
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INVESTMENT POLICY AS DECISION FACTOR OF AN 

ENTERPRISE’S EFFICIENT FINANCIAL ACTIVITY 

 

POLITICA DE INVESTIȚII CA FACTOR DECIZIONAL ÎN 

ACTIVITATEA FINANCIARĂ EFICIENTĂ A UNEI ÎNTREPRINDERI 
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Abstract: 

The article analyzes the investment policy as a factor in solving the effective financial activity of an 

enterprise. The level of research of the problem in the works of domestic scientists and scientists of foreign 

countries is shown. The concept of investment policy, investment activity and investment efficiency are 

considered. The base of the formation of the investment policy of the enterprise is presented with the allocation 

of the corresponding stages. The attention is focused on the possibility of developing an investment strategy 

using a computer program. Analyzed the statistical data of investment activity, as well as sources of financing of 

enterprises in the Republic of Moldova. A system of economic indicators is presented, with the help of which a 

decision is made to invest in an uncertain economy. The rating of countries of cross-border cooperation in the 

development of the financial system is analyzed. 

Keywords: investment policy, investment activity, investment decision, economic efficiency of the 

investment, investment risk. 

 

Odată cu trecerea la condițiile de piață ale afacerii, activitatea financiară efectivă a 

unei întreprinderi este adesea asociată cu o politică de investiții. Îngeneral, politica de 

investiții a întreprinderii este o parte integrantă a politicii financiare, care determină alegerea 

și metodele de implementare a celor mai raționale moduri de actualizare și extindere a 

potențialului de producție, științific și tehnic. În sens financiar, decizia de investire conduce la 

o imobilizare de capital efectuată în prezent, în speranţa obţinerii unei rentabilităţi viitoare 

optime şi care urmează să se realizeze prin mai multe tipuri de activitățifinanciare. 

Totodată, politica de investiţiieste „parte integrantă a politiciigenerale a 

întreprinderiişi reprezintă ansamblul obiectivelor,metodelor de alegereşi al modalităţilor de 

utilizare ainstrumentelor financiare, precum şi a metodelor deasigurare a echilibrului 

financiar în procesul realizăriiobiectivelor propuse”[Cobzari L. et.alt. 2005: 41]. Această 

politică presupune nu numai o imobilizare de capital, dar şi o anumită activitate privind 

angajarea personalului cu calități necesare, obținerea unor cantităţi de resurse naturale, 

iniţierea şi menţinerea unor relaţii cu întreprinderi din ramuri de activitate conexe etc. 

Cercetareaaspectelor teoretice și practice ale investițiilor sunt prezentate în 

lucrărileautorilor:L. Bru, C. R. McConnell, P. Samuelson, W. Nordhaus, J. M. Keynes, W. 

Sharp, G. Alexander, D. Bailey etc.Problemele formării și implementării politicii de investiții 

sunt prezentate în lucrările: I. A. Blank, N. L. Zaitsev, I. A. Zimin, N. I. Lakhmetkina, V. N. 

Livshits ș.a. O atenție deosebită a fost acordată studiului eficacității politicii de investiții în 

lucrările: S. V. Gorbunov, A. S. Izmailova, D. A. Endovitsky, V. N. Glazunov, T. S. 

Kolmykova, G. S. Staroverova, G. Birman etc. 

O contribuție semnificativă la dezvoltarea conceptului modern de activitate de 
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investiții și management investițional a avut-o oamenii de știință români și moldoveni, 

precum: M.Bilaus, F.Buhociu, C. Cicea, L. Cobzari,  A. Călin, V.Dumitrașcu,M.Lupan, 

D.Slonovschi,M.Stoian, Fl. Staicu, R.Tașcă, G.Prelipcian, O. Popovici, A. Paul, A. Popa, Gh. 

Postelnicu, S. Matei, L. Cistelecan.,V. Grosu, R.Hîncu, A. Horobeţ, A. Mazilu, C. 

Munteanu,Gh.Negoescu, I. Vasilescu, I. Românu,D. Zaiț.  

Este dovedit, că eficiența activității de investiții a unei întreprinderi depinde în mare 

măsură de organizarea acesteia, respectiv de reglementarea și gestionarea procesului de 

mișcare și schimbare a formei investiției. Prin eficienţa economică a investiţiilor se înţelege 

relaţia care se stabileşte între nivelul rezultatelor economice în urma desfăşurării procesului 

investiţional, pe de o parte, şi cantitatea şi structura efortului, ca generator de efecte, pe de altă 

parte [Vasilescu I.  1995:3].Totodată, potrivit oamenilor de știință și a cercetătorilor: F. 

Buhociu, D. Slonovschietc., unul dintre cele mai importante mecanisme ale activității 

investiționale care joacă un rol decizional constă în dezvoltarea și implementarea politicii de 

investiții a întreprinderii. 

La nivelul întreprinderilor autohtone activitatea investițională este reglementată de 

Legea Republicii Moldova cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător Nr. 81-XV 

din 18 martie 2004 (publicat în:Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64-66). 

Necesitatea organizației de resurse de investiții corespunde costurilor care urmează de 

la începutul perioadei de implementare a politicii de investiții. Costul construcției în 

desfășurare, a echipamentelor dezinstalate plătite și a altor cheltuieli de capital din anii trecuți 

nu sunt incluse în investițiile totale de capital pentru perioada următoare. 

Atunci când elaborează o politică de investiții, experții recomandă determinarea 

volumului total al investițiilor, modalitățile de utilizare rațională a fondurilor proprii și 

posibilitățile de atragere a resurselor monetare suplimentare de pe piața financiară.Proiectele 

de investiții în cadrul strategiei pe termen lung a organizației (întreprinderii) ar trebui să fie 

coordonate între ele în ceea ce privește cantitatea de resurse alocate și calendarul 

implementării bazat pe realizarea efectului economic maxim global - profit (venit) în procesul 

de implementare a politicii de investiții. 

Baza pentru formarea politicii de investiții este strategia generală a managementului 

financiar al întreprinderii. În legătură cu aceasta, politica de investiții are o natură subordonată 

și trebuie să fie în concordanță cu ea. Procesul de formare a politicii de investiții a unei 

întreprinderi trece prin mai multe etape: 

1. Determinarea perioadei pentru formarea politicii de investiții; 

2. Formarea obiectivelor strategice ale politicii de investiții; 

3. Determinarea metodelor de implementare a obiectivelor strategice; 

4. Dezvoltarea direcțiilor strategice pentru activitățile de investiții; 

5. Elaborarea unei strategii pentru formarea resurselor de investiții; 

6. Evaluarea strategiei dezvoltate și implementate. 

Elaborarea strategiei de investiții pentru întreprindere este posibil de realizat cu 

ajutorul programei computerizate „Strateg-Invest”[Movilă I., Grosu V. 2019]. 

Politica de investiţii, în sens larg, se referă la decizia de investire sau de dezinvestire. 

Savanții autohtoni Cobzari L., Taran I., Baurciulu A. definesc decizia de investire ca „orice 

decizie de cheltuire care conduce la achiziţionarea de active în vederea obţinerii în viitor de 

lichidităţi şi având drept scop creşterea bogăţiei proprietarilor firmei”[Cobzari L. et.alt. 
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2005:9]. Decizia de dezinvestire, la rândul ei, presupune reducerea portofoliului de active ale 

întreprinderii prin vânzare.  

În sens restrâns, în politica de investiţii alternativele de decizie pot fi investițiile 

interne (alocarea capitalurilor pentru achiziţia de active materiale şi nemateriale pentru 

dezvoltarea si perfecţionarea activității de producție și de distribuție) și/sau investițiile externe 

(plasamente de capital pentru creşterea participării financiare la formarea capitalurilor altor 

societăţi comerciale)[Cobzari L. et alt. 2005: 10].  

La nivelul întreprinderii, baza activităţii investiţionale o constituie investiţiile 

productive. La majoritatea întreprinderilor industriale această formă a investiţiilor este unica 

direcţie a politicii investiţionale. Investiţiile productive se caracterizează printr-o serie de 

particularităţi, printre care mai importante sunt: 

1. Reprezintă forma principală de realizare a strategiei de dezvoltare; 

2. Se găsesc într-o strânsă corelaţie cu activitatea operaţională, de producţie; 

3. Asigură un nivel mai ridicat al rentabilităţii comparativ cu investiţiile financiare; 

4. Asigură intrări de fluxuri de numerar, constante sau sigure (profit + amortizarea). 

5. Se caracterizează prin gradul înalt al uzurii;   

6. Prezintă un grad redus de lichiditate; 

7. În condiţiile inflaţioniste asigură un anumit nivel de protecţie. 

Alegerea investiţiei este prima decizie financiară a întreprinderii. Această alegere 

constituie pentru întreprindere o decizie importantă şi complexă. Importantă, deoarece 

angajează fonduri imediat, înainte de a genera venituri, angajament ce va condiţiona 

activitatea şi succesul întreprinderii. Complexă, căci ea trebuie să ţină seama de evenimentele 

situate în viitor şi, deci, nesigure.Această decizie își găsește reflectarea în politica financiară a 

întreprinderii. 

În sens general, investițiile în imobilizări corporale pe termen lung sunt un set de 

costuri care vizează achiziția, crearea și reproducerea mijloacelor fixe.Investițiile în 

imobilizări corporale pe termen lung din punct de vedere al structurii lor tehnologice sunt 

alcătuite din costurile tuturor tipurilor de lucrări de construcție: instalarea echipamentelor; 

echipamente care necesită și nu necesită instalare; utilaje și echipamente neincluse în 

estimările de construcție; alte lucrări de capital și costuri. 

De menționat, că decizia de a investi în întreprinderile Republicii Moldova are o 

tendință instabilă.Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2017 volumul 

investițiilor în active materiale pe termen lung a întreprinderilor a constituit 23498,3 mil.lei 

(tabel 1). 

Tabelul 1. Dinamica volumului investițiilor în active materiale pe termen lung (mln.lei) 
 2014 2015 2016 2017 

mln.lei mln.lei 2015 față 

2014 

mln.lei 2016 față 

2015 

mln.lei 2017 

 față 

2016 

Investiții în active materiale 

pe termen lung 

 

21158,5 

 

21123,3 

 

-35,2 

 

19664,1 

 

-1459,2 

 

23498,3 

 

+3834,2 

Punerea în funcțiune a 

mijloacelor fixe 

 

19111,5 

 

18942,9 

 

-168,6 

 

19077,2 

 

+134,3 

 

23228,9 

 

+4151,7 

Volumul lucrărilor în 

antrepriză 

8707,4 8212,8 -494,6 8200,0 -12,8 9100,1 +900,1 

Sursa:[BNS 2019:308] 
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În prezent, în Republica Moldova, există o tendință către creșterea ponderii costurilor 

pentru reconstrucție și reechipare tehnică a întreprinderilor. Acest lucru se datorează faptului 

că astfel de cheltuieli de capital contribuie la extinderea capacității întreprinderilor existente, 

iar în ceea ce privește cantitatea de resurse investite și calendarul lucrărilor, acestea sunt mai 

profitabile decât construcțiile noi. 

După cum se arată în tabelul1, investițiile în active materiale pe termen lung a 

întreprinderilor Republicii Moldova în anul 2017 față de anul 2016 a crescut cu 3834,2 

mln.lei.,în timp ce în anii precedenți a existat o scădere a investițiilor întreprinderilor în active 

materiale pe termen lung – cu 1459,2 mln.lei în anul 2016 și cu 35,2 mln.lei în anul 2015.  

De asemenea o creștere în anul 2017 în comparație cu anul precedent se observă în 

domeniul punerii în funcțiune a mijloacelor fixe, cu 4151,7 mln.lei. Volumul lucrărilor în 

antrepriză în anul 2017 a înregistrat o creștere față de anul precedent cu 900,1 mln.lei. 

De menționat, că pentru implementarea activităților de investiții, întreprinderile își 

folosesc fondurile proprii. Sursele de finanțare pentru activitățile de investiții includ fluxurile 

financiare interne și externe. Sursele interne de finanțare pentru activitățile de investiții, de 

regulă, includ profitul organizației, cheltuieli de amortizare, economii de bani ale cetățenilor 

și persoanelor juridice, fonduri plătite de organizațiile de asigurări sub formă de compensare 

pentru pierderi. 

Să analizăm dinamica investițiilor în active corporale pe termen lung ale 

întreprinderilor în funcție de proprietate (tabelul 2). 

 
Tabelul 2. Dinamica investițiilor în active materiale pe termen lung, pe surse de finanțare 

 2014 2015 2016 2017 

mln.lei mln.lei 2015 față 

2014 

mln.lei 2016 față 

2015 

mln.lei 2017  

față 

2016 

Investiții în active materiale pe termen lungfinanțate din contul: 

Bugetului de stat 2274,7 1717,9 -556,8 932,6 -785,3 1458,0 +525,4 

Bugetelor unităților 

administrativ-teritoriale 

 

1077,2 

 

948,4 

 

-128,8 

 

898,7 

 

-49,7 

 

1283,7 

 

+385,0 

Mijloacelor proprii 12072,2 13069,2 +997,0 13176,7 +107,5 15356,3 +2179,6 

Surselor din străinătate 1267,7 1492,2 +224,5 1420,5 -71,7 1489,0 +68,5 

Altor surse 4466,7 3895,6 -571,1 3235,6 -660,0 3911,3 +675,7 

Sursa:[BNS 2019:309] 

 

După cum se arată în tabelul 2,principala sursă de finanțare pentru activitățile de 

investiții ale întreprinderilor sunt fondurile proprii, care în 2017 s-au ridicat la 15356,3 

milioane de lei.Dinamica investițiilor în active pe termen lung ale întreprinderilor și 

organizațiilor care utilizează fonduri proprii tinde să crească.Așadar, în 2017, față de 2016, 

această sursă a arătat o creștere a investițiilorcu 2179,6 milioane lei; în 2016 față de 2015 - cu 

107,5 milioane lei și în 2015 față de 2014 cu 997,0 milioane lei. 

Pentru alte surse de finanțare a activităților de investiții ale întreprinderii, există o 

tendință instabilă de schimbare.Astfel, finanțarea bugetară a activităților de investiții ale 

întreprinderilor în 2017 s-a ridicat la 1458,0 milioane lei, o creștere comparativ cu 2016 cu 

525,4 milioane lei.În timp ce în 2016 și 2015 această sursă a scăzut comparativ cu perioada 

anterioară, respectiv cu 785,3 milioane lei și 556,8 milioane lei. 

Sursele de finanțare din străinătate tind, de asemenea, să se schimbe în mod 

osciliant.În 2017, acestea au însumat 1489,0 milioane de lei, crescând cu 68,5 milioane de lei 

față de perioada anterioară.Astfel de surse de finanțare, de regulă, apar la întreprinderile cu 

drept de proprietate străină, unde sunt implementate proiecte ale investitorilor străini. 

Analizând dinamica investițiilor în imobilizări corporale pe termen lung în funcție de 

tipul de proprietate, trebuie menționat că cea mai mare pondere (49,6% în 2017) a investițiilor 
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revine întreprinderilor private (Tabelul 3). 

 
Tabelul 3. Dinamica investițiilor în active materiale pe termen lung, pe forme de proprietate 

 2014 2015 2016 2017 

mln.lei mln.lei 2015 față 

2014 

mln.lei 2016 față 

2015 

mln.lei 2017 față 

2016 

Proprietate publică 7519,2 6769,9 -749,3 5460,3 -1309,6 7057,5 +1597,2 

Privată  10198,5 10335,5 +137,0 9776,1 -559,4 11655,9 +1879,8 

Mixtă (publică și privată), 

fără participare străină 

 

179,0 

 

144,5 

 

-34,5 

 

83,7 

 

-60,8 

 

98,3 

 

+14,6 

Străină  1499,4 1789,3 +289,9 2334,3 +545,0 2415,1 +80,8 

A întreprinderilor mixte 1762,4 2084,1 +321,7 2009,7 -74,4 2271,5 +261,8 

Sursa:[BNS 2019:309] 

 

După cum se arată în tabelul 3,investițiile în active corporale pe termen lung prin 

formele de proprietate asupra întreprinderilor au o tendință instabilă de schimbare.În perioada 

analizată, fluxul de investiții este observat numai în întreprinderile cu drept de proprietate 

străină.Astfel, în 2017, investițiile în imobilizări corporale pe termen lung la aceste 

întreprinderi s-au ridicat la 2415,1 milioane de lei, o creștere de 80,8 milioane de lei față de 

perioada anterioară.În același timp, în 2015 și 2016, fluxul de investiții s-a ridicat la 289,9 

milioane de lei, respectiv 545,0 milioane de lei. 

Pentru a lua o decizie cu privire la implementarea unui proiect de investiții, folosesc 

diferite metode (criterii) pentru evaluarea acestuia.De obicei, criteriile simple de evaluare a 

proiectelor de investiţii se referă la proiecte de înlocuire şi/sau de modernizare a 

echipamentului existent, care implică riscuri si costuri reduse. În general, prin aceste investiţii 

se urmăreşte fie creşterea rentabilităţii, fie micşorarea costului de producţie. 

Fundamentarea deciziei de investiţii în mediul economic cert, conform propunerii 

savanților autohtoni Cobzari L., Taran I., Baurciulu A. se realizează cu ajutorul următorilor 

indicatori: 

1. Rentabilitatea capitalului investit. Acest criteriu este utilizat în analiza proiectelor de 

investiţii ce vizează înlocuirea echipamentului uzat în scopul creşterii rentabilităţii. În 

primul rând, se determină economiile de costuri, adică cheltuielile de exploatare 

economisite în urma înlocuirii mijlocului fix.Se calculează cu ajutorul formulei 

[Cobzari L., et al. 2005:49]: 

 
unde, Ch0, Ch1 – cheltuieli de exploatare a echipamentului vechi, respectiv acelui nou;  

Vr0 – valoarea rămasă a utilajului vechi; I –valoarea de achiziţie a utilajului nou; 

Df0, df1 -  durată de viaţă al vechiului utilaj, respectiv a celui nou. 

2. Costul de producţie unitar. Se utilizează în cazul în care proiectul de investiţii 

рresupune  achiziţionarea unui nou utilaj în scopul reducerii cheltuielilor de producţie 

şi se bazează pe comparaţia costurilor de producţie unitare ale ambelor utilaje, prin 

formula[Cobzari L., et al. 2005: 49]: 

 
unde, c1 - costul de producţie unitar, realizat cu noul utilaj; rmin – rata de randament 
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minimă aşteptată; Ql – cantitatea de produse obţinute în urma utilizării noului 

echipament. 

Întreprinderea va opta pentru acel proiect pentru care c1 va fi mai mic decât c0.   

3.Rata de rentabilitate medie. Determinarea acestei rate se face în funcţie fie de media 

cash-flow-urilor (CF) anuale, fie în funcţie de rezultatul mediu obţinut (profitul net), 

după formula[Cobzari L., et al. 2005:50]: 

  sau   

Pentru acceptarea proiectului investiţional, rata de rentabilitate medie a proiectului 

trebuie să fie mai mare decât rata medie pe întreprindere.   

4.  Termenul de recuperare (Tr). Este un criteriu suplimentar primelor două şi se referă la 

numărul de ani la capătul cărora suma CF generate de o investiţie devine egală cu 

cheltuielile investiţionale. În cazul în care CF anuale sunt identice, termenul de 

recuperare se determină astfel[Cobzari L., et al. 2005:50]: 

 
În cazul în care CF anuale sunt diferite, calculul termenului de recuperare se bazează 

pe un tablou, prin intermediul căruia se stabilesc pentru fiecare an sume de recuperat rămase. 

Acest criteriu are mai multe limite, dar în acelaşi timp este una dintre metodele cele mai 

utilizate. Este simplu şi se utilizează în cadrul întreprinderilor mici si mijlocii, dar şi în marile 

întreprinderi pentru decizii de investiţii de mică importanţă[Cobzari L., et al. 2005:51]. 

Proiectele care au termen de recuperare mai scurt au adesea o mai bună incidenţă 

asupra beneficiului pe acţiune. În acelaşi timp, întreprinderile care pun pe prim-plan venitul 

pe termen scurt, în raport cu profitul viitor, riscă  să sacrifice o creştere viitoare.Principalele 

limite ale criteriilor simple se referă la faptul că nu permit compararea mai multor proiecte în 

funcţie de risc şi nu ţin cont de eşalonarea încasărilor în timp. 

De asemenea, trebuie de avut în vedere faptul că, atunci când se decide investiția, se ia 

în considerare factorul de risc [Movilă 2019:154-157]. Urmând teoria luării deciziilor privind 

investițiile, un manager poate accepta o creștere a riscului, sub rezerva creșterii rentabilității 

investiției, poate refuza investițiile dacă riscul este inacceptabil din punct de vedere al 

rentabilității și poate efectua investiții speculative, rezultatul căruia este incert, astfel și 

pierderile pot fi mari,și veniturile pot fimai. 

Trebuie de menționat că evaluarea riscului de investiții este un element important în 

analiza unui proiect de investiții și servește ca bază pentru luarea unei decizii cu privire la 

investiții.Nivelul riscului de investiție, după cum știți, reflectă abaterea randamentului 

preconizat al investiției de la valoarea medie sau calculată.În practică, metodele utilizate 

pentru evaluarea riscului de investiții sunt metode calitative și cantitative. 

Metodele calitative de evaluare a riscurilor investiționale fac posibilă obținerea unui 

rezultat cantitativ, o estimare a costurilor riscurilor identificate și a consecințelor negative ale 

acestora.Metodele de evaluare cantitativă implică determinarea numerică a valorii riscului 

unui proiect de investiții: probabilitatea apariției riscului; analiza de sensibilitate; metoda 

testelor statistice „Monte Carlo”; metoda scenariilor de dezvoltare a proiectului; metoda de 

verificare a stabilității etc. 
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Totodată,oamenii de știință leagă investițiile și activitățile de investiții nu numai cu 

veniturile agenților economici individuali, ci și cu creșterea economică a țării în ansamblu. 

Astfel, savantul român D. Zaiț, în lucrarea „Fundamentele economice ale investiţiilor” (1996), 

menționează că investiţiile trebuie abordate în strânsă legătură cu procesul dezvoltării și al 

creşterii economice. În opinia savantului, dezvoltarea depinde de capacitatea factorilor de 

decizie:  

a) de a formula opţiuni de investiţii în acord cu obiectivele şi scopurile stabilite;  

b) de a ameliora strategia şi politicile de dezvoltare în ideea potenţării efectelor investiţiilor;  

c) de a selecta proiecte de investiţii care să permită valorificarea raţională a tuturor resurselor 

materiale, financiare şi de muncă pentru atingerea obiectivelor stabilite [ZaițD. 1996:12]. 

Rezultatul politicii macroeconomice de investiții constă în atractivitatea sau 

neatragerea investițiilor din țară și climatul investițional.În prezent, condițiile și principiile 

integrării europene prevăd o descentralizare profundă a managementului administrativ, cu o 

pondere stabilită de libertate în luarea deciziilor de investiții, ceea ce creează anumite avantaje 

în modelarea climatului investițional și crește competitivitatea țării și afacerilor sale. 

Ar trebui de remarcat faptul că competitivitatea unei țări depinde direct de politica de 

investiții și de nivelul de dezvoltare a sectorului financiar. Conform opiniei savanților G. 

Belostecinic, F. Bonciu, D. Slonovschi, metodăeficientă de evaluare a nivelului de 

competitivitate a țărilor este metoda Forumului Economic Mondial (FEM).  

Experţii FEM definesc competitivitatea naţională prin capacitatea unei ţări și a 

instituțiilor acesteia de a asigura o creştere economică stabilă, durabilă pe termen mediu. 

Experţii accentuează asigurarea unui nivel ridicat de bunăstare a cetăţenilor săi, de obicei, în 

ţările cu rate ridicate a competitivității naţionale.  

Analiza indicatorilor de competitivitate a țărilor de cooperare transfrontalieră, 

Moldova-Ucraina-România, precum şi starea și dezvoltarea pieţelor financiare ale acestor ţări, 

va permite identificarea disproporțiilor primare şi a oportunităţilor în activitatea de investiții a 

întreprinderilor. Ratingulţărilor regiunii transfrontaliere Moldova-Ucraina-România în 

dezvoltarea sistemului financiar sunt prezentate în tabelul 4. 

 
Tabelul 4. Ratingul ţărilor regiunii transfrontaliere Moldova-Ucraina-România în dezvoltarea 

sistemului financiar în 2018 
Factorii  Țările regiunii transfrontaliere:  

Moldova  Ucraina România  

scor rank scor rank scor rank 

Pilonul 9: Sistemul financiar 45,6▲ 128 48,7▲ 117 51,9▲ 101 

9.01 Credit intern pentru sectorul privat 35,9▼ 92 62,9▼  56 31,3▼ 101 

9.02 Finanțarea IMM-urilor 38,3▲  111 34,9▲ 118 38,1▲ 112 

9.03 Disponibilitatea capitalului de risc 20,4▲ 121 28,1▲ 92 22,6▲ 114 

9.04 Capitalizarea pieței 0,3= 116 20,3= 77 8,7= 95 

9.05 Prima de asigurare 16,9= 100 25,7= 76 20,3= 90 

9.06 Soluția băncilor 31,1▲ 134 30,0▲ 135 64,7▲ 71 

9.07 Credite neperformante 67,9▼ 122 39,5▼ 136 81,6▲ 100 

9.08 Decalaj de credit 100= 17 100= 4 100= 18 

9.09 Raportul capitalului de 

reglementare al băncilor 
100= 21 96,8= 84 100= 46 

Sursa: [Raportul Forumului Economic Mondial 2018] 

* semnul „▲” –  creștere; „▼” – scădere; „=” – fără schimbări. 
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Din tabelul 4 se observă că liderul din trei țări analizate privind factorul sistemul 

financiar, este România(locul 101 din 140 de țări). Ucraina ocupă locul 117, dar Moldova – 

128. Cu toate acestea, analizând în detaliu elementele componente ale sistemului financiar, se 

observă că la capitolul credit intern pentru sectorul privatpoziția ceea mai bună din aceste trei 

țări analizate,ocupă Ucraina, care se afla pe locul 56 din 140 de țări. Ce ține de decalajul de 

credit, România ocupă locul 18, Ucraina - locul 4 şi Moldova - locul 17.  

 

Concluzii: 

Politica de investiții a întreprinderii este o parte integrantă a politicii financiareși a 

politiciigenerale a întreprinderilor.Aceasta politică presupune nu numai o imobilizare de 

capital, dar și multe alte activități, precum angajarea personalului, obținerea unor cantităţi de 

resurse naturale etc. La dezvoltarea elementelor politicii de investiții au adus contribuție mulți 

cercetători și practicieni din domeniul managementului financiar.Potrivit oamenilor de știință, 

eficiența activității de investiții a unei întreprinderi depinde de organizarea acesteia și unul 

dintre cele mai importante mecanisme ale activității investiționale care joacă un rol 

decizional, este dezvoltarea și implementarea politicii de investiții. Baza pentru formarea 

politicii de investiții este strategia generală a managementului financiar al întreprinderii. În 

întreprinderile Republicii Moldova decizia de a investi are o tendință instabilă. În mare parte 

întreprinderileexecută investiții în active materiale pe termen lung. Pentru implementarea 

activităților de investiții, majoritatea întreprinderilor își folosesc fondurile proprii, a cărui 

sursăeste profitul nerepartizat obținut în urma activității de bază a întreprinderii. 

Fundamentarea deciziei de investiţii în mediul economic cert,se realizează cu ajutorul 

anumitor indicatori. Un rol important în procesul fundamentării deciziei de investiții joacă 

factorul de risc, care trebuie de luat în considerare. 
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Abstract 

The main goal of this article is to present optimization model for Moldova with multiple criteria, based on 

the input-output and computable general equilibrium approaches.  Here demand and supply models are studied as 

integrated one composite input-output model. Such presentation carries on the fact that input-output models have 

dual presentation in demand and supply models. Based on this principle, computable general equilibrium model 

was examined. Simultaneously, balanced prices between demand and supply were determined. Multiple criteria 

non-linear programming is applied to balance between output and as well as the prices of demand and supply. 

Equilibrium is obtained as optimal solution among multiple criteria non-linear programming solutions. 

Key words: input-output model, calculated general equilibrium model, demand and supply models, 

multiple non-linear criteria, balanced prices, optimal solution. 

JEL  : C 61, C68. 

 

1. Introduction 

For a long time in the Institute of Mathematics and Computer Sciences “Vladimir 

Andrunachievici” there were  examined: static input-output model [7-10], dynamic input-output 

model restricted by limited energy resources [11], computable general equilibrium model [12], 

and the Markov chain approach based on the input-output tables [13]. All these models have 

been examined using statistic data referring to the input-output table, constructed on the base of 

19 and 16 aggregated branches of the national economy [14]. Static and dynamic optimization 

models were formulated, simulation calculation was done and analysed. Input-output table 

balancing problem was solved using RAS method [15]. For dynamic model matrix of the 

investment coefficients was constructed. The emphasis was put on the problem of applying the 

theory of Markov chain for examination of the 19 and 16 branches in the framework of the input-

output model for Republic of Moldova. A square exchange matrix of order nn  has been 

constructed. Every branch was considered as one state of the Markov chain with n  states. We 

introduced a new )1( +n  absorption state so that the examined matrix became of the 

order )1()1( ++ nn . The obtained transition matrix – probabilities matrix has been used for 

forecasting.  

The main goal of this article is referred to the construction of nonlinear optimization 

model, which combines two approaches [4]. That of the input-output modeling and the 

calculating general equilibrium approach. This approach was adapted to the Republic of 

Moldova economy. As a rule, calculated general equilibrium model contains supply and demand 

models, price models and general equilibrium model, while input-output model in most cases 

examined only supply side for both aspects. To surpass this, the demand model from the input-

output approach was examined, in such a way composite calculated general equilibrium model 
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was obtained. Multiple non-linear programming criteria were coming to balance both output and 

prices.  

 

2. Degree of scientific approach, and it reflections in the specialty publications 

Input output models and calculated general equilibrium models are largely studied and 

utilized in economy activity modeling both abroad and in our country [1-6]. In V. Leontief [5] 

input-output model is presented as a general equilibrium system. Till now, input-output in the 

framework of the general equilibrium model was limited to the supply side, so input-output 

approaches do not describe as a whole general equilibrium system [2],  while a general 

equilibrium theory [1] examined both quantities and prices simultaneously. In [4] unified 

approaches was proposed. 

3. Data sources and methods utilized 

Data presented by National Bureau of Statistics, Republic of   Moldova [14], Statistic 

Bank, compartments: Social and Economic Statistics were used for enounced problem solution. 

And formulated nonlinear optimization problem has been solved using method of the Lagrange 

multipliers and Solver environment from Excel  

 

4. Problem wording and obtained results. 

 Now it will be continued with exposure of the unified model keeping in mind both 

input output aspect and calculated general equilibrium aspect. Model structure in money terms is 

determined in the following mode. 

The model of supply is supposed to input output side of the model 
DS YAIX 1)( −−=          (1) 

Here, SX  -  is the vector of total gross output which use disposable primary recourses, 
DY  is the final consumption vector,  and A  - is the direct expenditure coefficients matrix. By 

means of this model can be determined total gross production of supply final uses being given. 

The model of demand also adequate to input output side of the model 
1)( −−= RINX SD          (2) 

Here, DX  - is the total gross production vector which required primary resource in order 

to confront primary uses, 
SN  is the primary input vector,  and R - is the direct distribution 

coefficients matrix.  

Direct material expenditure coefficients definition: 

ninjXXA jijij ,...,1;,...,1,/ ===        (3) 

Direct material distribution coefficients definition: 

.,...,1;,...,1,/ njniXXR iijij ===       (4) 

Here, ijX  - is the  square )( nn matrix of the inter branch consumption flows. Every 

element of this matrix represents output of the branch i  earmarked to the branch j , thus being 

input of the branch j  to branch i , iX - is the  line vector )1( n  of the gross total production, 

jX - is the  column vector of the gross total production )1( n . 

The model (4) is more used in theory than in practice. Using this model one can 

determine gross output of demand when the primary input is given, and in consequence demand 

modified itself to supply. 
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The model of supply price: 
1)( −−= AIAP N

S
         (5) 

MvgN AAAA ++=  

Here, SP  - is the supply price, and NA
 
- is the value added in relation with production, 

constitute from the gA  - is the direct coefficients of fixed assets depreciation, vA - is the direct 

input coefficients of labor income and welfare,  - is the 
MA  direct input coefficients of social 

profit and taxes. 

The model of demand price: 

Y

D RRIP 1)( −−=          (6) 

fkwzY RRRRR +++=      

Where, DP  - is the demand price, and 
YR - is the final distribution coefficients, 

zR  direct 

distribution coefficients of the fixed capital formation, wR - is the direct distribution coefficients of 

consumption, kR  - is the direct distribution coefficients of accumulation, and fR - is the direct 

distribution coefficients of export. 

General equilibrium model: 
DS XX =           (7) 

DS PP =           (8)

 Following conditions must be satisfied in order to get general equilibrium 
DTS PP =)(  

T

N

TS AAIP −= − ])[()( 1
 

Y

D RRIP −= −1)(           (9) 

HRA T

YN =
 

)(])[( 1 AIRIH T −−= −

 

Where, SP  - is the supply price,
DP  - is the demand price, A  - is the direct expenditure 

coefficients matrix, R - is the direct distribution coefficients matrix, NA
 
- is the value added in 

relation with production, YR - is the final distribution coefficients. 

Input output general equilibrium model with multiple non-linear criteria 

),(:max DS

S YXfL =   -    revenue function from supply side  

),(:max SD

D NXfL =   -    total utility function from demand side 
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Here, B - is the matrix of the resource consumption coefficients, B - is the gross 

resources available vector, 0),( SD NXF - is function dependence on vector DX  total gross 

output, and 
SN  primary inputs vector, rest of the variables being  defined 

eerily. ),(),(:max 21

SD

D

DS

S NXfYXfL +=    
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As a production ),(1

DS YXf and utility ),(2

SD NXf activities   were considered constant 

elasticity of substitution functions (CES) which have the following forms that are based on the 

observed quantities, prices and budget shares from the data: 





/1

1

)/()( 







== 
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n

i

i xxyxfy , 

where nxxx ,...,, 21 denotes inputs and the elasticity of substitution is given by )1/(1  −= , and 

jixpxp
n

j

jjiil = 
=

;/
1

 , denote benchmark value share of input i in ip total production value 

given input prices. Benchmark quantities and prices are denoted with bar. Going from this form, 

two functional forms for production and utility functions have been calibrated in the following 

mode: 
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  DY0  

SX 0  
SN0  

DX 0  B  AX  

1 0,1252 0,0847 27733459 14370988 27733459 14370988 22105708 17523741 

2 0,0004 0,0003 92610 49839 92610 49839 70757 55064 

3 0,0046 0,0031 1025889 483969 1025889 483969 896506 618895 

4 0,2393 0,1619 53015535 13009693 53015535 13009693 66182180 53261945 

5 0,0303 0,0205 6722969 2132638 6722969 2132638 7593842 6863392 

6 0,0865 0,0585 19167283 3780068 19167283 3780068 25455268 29191510 

7 0,1270 0,0859 28124561 15122584 28124561 15122584 21509338 19832542 

8 0,0136 0,0092 3022326 1275618 3022326 1275618 2889602 2527549 

9 0,0831 0,0563 18416766 5338993 18416766 5338993 21634729 18267358 

10 0,0371 0,0251 8215642 5231762 8215642 5231762 4936271 3991930 

11 0,0307 0,0208 6804951 5019318 6804951 5019318 2953994 2438788 

12 0,0474 0,0321 10502540 5797956 10502540 5797956 7782854 9229113 

13 0,0006 0,0004 128996 78290 128996 78290 83884 73128 

14 0,0114 0,0077 2516077 1292276 2516077 1292276 2024551 1818369 

15 0,0026 0,0018 586650 381193 586650 381193 339890 1482644 

16 0,0246 0,0167 5454490 2387134 5454490 2387134 5074367 5047590 

17 0,0313 0,0212 6934921 4621462 6934921 4621462 3827186 3352238 
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Sources: Elaborated by the author 

 

As a weighting  values were selected  5,021 == , as  /)1(),1/(1 −=−= , 

and, if ,5,0= 1−= . Vectors  and   values were calibrated proceeded from base year data 

of the year 2014,
 

.23,...,1;, =iil   

It will be mentioned that direct material expenditure coefficients, direct distribution 

coefficients, gross resource available coefficients matrixes BRA ,,  and two inverse 

matrixes 11 )(,)( −− −− RIAI were constructed using available material and resource flows data.  

Further some initial and calibrated data follows:  
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         (11) 

Matrix: BRA ,,  were constructed, Functional form coefficients 23,...,1;, =iil  referred to 

production and utility functions were calibrated. Base year initial data about unknown 

variables: ,SX  ,DY ,DX
SN and recourse restriction vector B,  were defined. Further, it must be 

necessary to apply SOLVER tool for optimization problem solving. With a view to this objective 

all Solver parameters have been determined and introduced. It is referred to objective function 

functional form; to matrixes BRIAIRA ,)(,)(,, 11 −− −− ; all restrictions defined by the model 

such as 0,0,0,0,,0)*( −− DSSDDSSDD YXNXXXNXXR are satisfied; base 

year 2014 data was balanced; components of the objective functions: revenue function from 

supply side and total utility function from demand side were calibrated. 

Father, calculation results for years 2019, 2020 will be presented. Objective function takes 

following values for these years: year 2019 – 306238319 and year 2020 – 309300702.  

Base year, 2014 data 
Calculation results, year 2019 

XS0 

YD0 

(VAD) XD0 NS0  XS YD=VAD XD NS 

27733459 14370988 27733459 14370988 38450952 20927211 38450952 20927211 

92610,47 49839,36 92610,47 49839,36 124910 69846,02 124910 69846,02 

1025889 483968,6 1025889 483968,6 1159300 540405 1159300 540405 

53015535 13009693 53015535 13009693 76970362 23708418 76970362 23708418 

6722969 2132638 6722969 2132638 11568423 4705031 11568423 4705031 

19167283 3780068 19167283 3780068 47665014 18473504 47665014 18473504 

28124561 15122584 28124561 15122584 47826737 27994195 47826737 27994195 

18 0,0410 0,0277 9070672 6333150 9070672 6333150 4528718 3822472 

19 0,0342 0,0232 7583801 4663414 7583801 4663414 4831234 4327767 

20 0,0047 0,0032 1037186 701275 1037186 701275 555702 681907 

21 0,0085 0,0058 1889163 843253 1889163 843253 1730262 875596 

22 0,0114 0,0077 2518677 1116034 2518677 1116034 2320411 1696259 

23 0,0042 0,0029 939064 472652 939064 472652 771591 1641994 
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3022326 1275618 3022326 1275618 4875582 2348033 4875582 2348033 

18416766 5338993 18416766 5338993 28712212 10444854 28712212 10444854 

8215642 5231762 8215642 5231762 11582331 7590401 11582331 7590401 

6804951 5019318 6804951 5019318 9742978 7304190 9742978 7304190 

10502540 5797956 10502540 5797956 24520246 15291133 24520246 15291133 

128996 78289,8 128996 78289,8 201354,4 128226,2 201354,4 128226,2 

2516077 1292276 2516077 1292276 4148962 2330593 4148962 2330593 

586650,1 381193,2 586650 381193,2 5537947 4055302 5537947 4055302 

5454490 2387134 5454490 2387134 10487298 5439708 10487298 5439708 

6934921 4621462 6934921 4621462 10789420 7437182 10789420 7437182 

9070672 6333150 9070672 6333150 13410884 9588413 13410884 9588413 

7583801 4663414 7583801 4663414 12245281 7917515 12245281 7917515 

1037186 701275 1037186 701275 2418673 1736766 2418673 1736766 

1889163 843253 1889163 843253 1228093 352497,4 1228093 352497,4 

2518677 1116034 2518677 1116034 3108518 1412259 3108518 1412259 

939064 472652 939064 472652 4441212 2799218 4441212 2799218 

Sources: Elaborated by the author 

 

Calculation results, year 2020 

XS YD=VAD XD NS 

38835462 21136483 38835462 21136483 

126159 70544 126159 70544 

1170893 545809 1170893 545809 

77740066 23945502 77740066 23945502 

11684107 4752081 11684107 4752081 

48141664 18658239 48141664 18658239 

48305005 28274137 48305005 28274137 

4924338 2371513 4924338 2371513 

28999334 10549303 28999334 10549303 

11698154 7666305 11698154 7666305 

9840408 7377232 9840408 7377232 

24765448 15444044 24765448 15444044 

203368 129509 203368 129509 

4190452 2353899 4190452 2353899 

5593326 4095855 5593326 4095855 

10592171 5494105 10592171 5494105 

10897314 7511554 10897314 7511554 

13544993 9684297 13544993 9684297 

12367734 7996690 12367734 7996690 

2442860 1754133 2442860 1754133 

1240374 356022 1240374 356022 

3139603 1426381 3139603 1426381 

4485624 2827210 4485624 2827210 

Sources: Elaborated by the author 

 

Conclusions 

Problem examined in these notes is referred to determining optimal solution of the non 

linear multi-criteria  programming model, which combined two approaches. One of them 

representing input output approach and the other dealing with computable general equilibrium 

approach. Using stat data for Republic of Moldova about principal macroeconomic indicators, 

Social Accounting Matrix for 2014 year was constructed. Both revenue function from supply 

side and total utility function from demand side were calibrated based on the stat data about 

inputs and outputs: SDDS NXYX ,,, . Also direct input coefficients matrix, direct distribution 

coefficients matrix, resource consuming coefficients matrix:  RBA ,, for years 2019, 2020 have 

been calculated starting from the 2014 matrix structure of the material flows and resource 

components (8.Annexes). Coming with unified objective function, based on two calibrated 

behavioral functions, optimization problem was formulated supposed to all unknown variables 

restrictions from demand and supply side, equilibrium conditions, non negative restrictions over 

all unknown variables.  Obtained optimization problem was solved using Solver tool. Received 

solution demonstrates good approximation with respect to known values of the seeking variables. 
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8. Annexes 

Annex 1 

A -  matrix of the direct material expenditure coefficients 

0,177 0,000 0,216 0,140 0,018 0,000 0,000 0,002 0,008 0,005 0,003 0,003 0,000 0,006 0,008 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,006 0,004 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,248 0,762 1,515 0,495 0,144 0,024 0,007 0,025 0,057 0,036 0,035 0,037 0,008 0,012 0,033 0,067 0,000 0,003 0,000 0,054 0,000 0,000 

0,000 0,000 1,392 0,039 0,122 0,005 0,001 0,003 0,007 0,017 0,031 0,003 0,000 0,008 0,002 0,014 0,000 0,001 0,000 0,016 0,000 0,000 

0,005 0,000 2,312 0,325 0,017 0,018 0,001 0,052 0,016 0,023 0,019 0,040 0,000 0,009 0,001 0,005 0,000 0,001 0,000 0,039 0,000 0,000 

0,004 0,082 0,238 0,096 0,102 0,007 0,005 0,097 0,113 0,053 0,192 0,155 0,000 0,000 0,000 0,191 0,000 0,004 0,001 0,060 0,000 0,000 

0,011 0,050 0,059 0,017 0,023 0,002 0,000 0,001 0,001 0,010 0,005 0,005 0,006 0,005 0,001 0,009 0,000 0,001 0,000 0,026 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,070 0,143 0,044 0,011 0,005 0,078 0,164 0,049 0,047 0,039 0,028 0,009 0,002 0,030 0,000 0,003 0,000 0,014 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,013 0,021 0,066 0,007 0,001 0,004 0,014 0,063 0,006 0,004 0,002 0,010 0,002 0,021 0,000 0,003 0,000 0,007 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,005 0,007 0,007 0,007 0,001 0,003 0,003 0,014 0,110 0,004 0,001 0,008 0,001 0,017 0,000 0,001 0,000 0,010 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,300 0,063 0,113 0,013 0,002 0,012 0,007 0,045 0,021 0,053 0,005 0,019 0,000 0,052 0,000 0,001 0,000 0,026 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,009 0,011 0,003 0,000 0,000 0,005 0,004 0,026 0,010 0,007 0,000 0,069 0,004 0,005 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 

0,003 0,000 0,020 0,007 0,008 0,008 0,000 0,006 0,004 0,003 0,002 0,002 0,008 0,007 0,033 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,010 0,039 0,006 0,004 0,003 0,026 0,016 0,040 0,008 0,019 0,002 0,006 0,004 0,037 0,000 0,004 0,000 0,011 0,000 0,000 

0,006 0,079 0,004 0,027 0,009 0,004 0,001 0,010 0,007 0,016 0,010 0,016 0,164 0,006 0,003 0,005 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 

0,001 0,025 0,231 0,027 0,050 0,009 0,000 0,016 0,003 0,006 0,003 0,005 0,126 0,009 0,005 0,026 0,000 0,003 0,000 0,009 0,000 0,000 

0,001 0,090 0,197 0,038 0,027 0,006 0,000 0,006 0,003 0,006 0,007 0,002 0,259 0,017 0,006 0,005 0,000 0,003 0,020 0,011 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,021 0,005 0,003 0,001 0,000 0,013 0,001 0,004 0,006 0,001 0,004 0,004 0,000 0,002 0,000 0,001 0,000 0,014 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,021 0,009 0,009 0,000 0,000 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 

0,002 0,000 0,022 0,013 0,009 0,002 0,000 0,025 0,002 0,008 0,003 0,004 0,128 0,003 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 

0,001 0,000 0,097 0,012 0,023 0,002 0,000 0,006 0,002 0,005 0,003 0,006 0,000 0,003 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 
 

Sources: Elaborated by the author 
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Annex 2 

B – matrix of the recourse consuming coefficients expenditure 

Sources: Elaborated by the author 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources: Elaborated by the author 

0,474 -0,085 0,000 0,022 0,002 0,000 0,002 -0,007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,455 -0,300 0,000 0,580 0,153 0,000 0,001 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,520 -6,058 1,211 0,157 0,042 0,353 0,088 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,743 -1,276 0,043 0,182 0,025 0,482 0,044 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,672 -0,194 0,002 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,791 -0,022 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,455 0,000 0,006 0,042 0,000 -1,010 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,569 -0,200 0,001 0,019 0,000 0,000 0,000 -0,031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,699 -0,321 0,000 0,021 0,000 0,000 -0,134 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,357 -0,113 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,258 -0,080 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,441 -0,015 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,387 -0,278 0,001 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,479 -0,256 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,345 0,005 0,001 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,554 -0,082 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,328 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,297 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,379 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,319 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,545 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,548 -0,016 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Annex 3 

R -  matrix of the dyrect  distribution coefficients 

0,177 0,000 0,007 0,272 0,005 0,000 0,000 0,000 0,006 0,001 0,001 0,002 0,000 0,001 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,162 0,000 0,001 0,225 0,024 0,000 0,000 0,001 0,006 0,006 0,003 0,009 0,000 0,001 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,360 0,031 0,013 0,000 0,002 0,102 0,002 0,002 0,005 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,128 0,001 0,025 0,495 0,020 0,012 0,004 0,002 0,021 0,006 0,005 0,011 0,000 0,001 0,002 0,008 0,000 0,001 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,162 0,273 0,122 0,017 0,006 0,001 0,018 0,018 0,028 0,006 0,000 0,003 0,001 0,012 0,000 0,001 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,045 0,075 0,034 0,005 0,002 0,000 0,005 0,005 0,008 0,002 0,000 0,001 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

0,004 0,000 0,063 0,534 0,004 0,016 0,001 0,005 0,010 0,006 0,004 0,019 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

0,035 0,002 0,064 1,553 0,234 0,061 0,046 0,097 0,667 0,134 0,408 0,728 0,000 0,000 0,000 0,393 0,000 0,013 0,002 0,029 0,000 0,000 0,000 

0,016 0,000 0,003 0,048 0,009 0,003 0,001 0,000 0,001 0,004 0,002 0,004 0,000 0,001 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,007 0,921 0,040 0,036 0,021 0,031 0,383 0,049 0,040 0,073 0,000 0,003 0,001 0,025 0,000 0,003 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,002 0,158 0,071 0,026 0,004 0,002 0,038 0,075 0,006 0,009 0,000 0,004 0,001 0,020 0,000 0,004 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,023 0,003 0,011 0,003 0,001 0,004 0,008 0,050 0,004 0,000 0,001 0,000 0,008 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 1,889 #### 6,111 2,578 0,505 0,275 0,911 2,670 1,033 5,832 0,005 0,380 0,000 2,515 0,000 0,046 0,000 0,295 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,007 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,008 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,002 0,183 0,008 0,001 0,000 0,005 0,021 0,069 0,021 0,035 0,000 0,061 0,004 0,010 0,000 0,001 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

0,010 0,000 0,003 0,057 0,009 0,032 0,001 0,003 0,010 0,004 0,002 0,005 0,000 0,003 0,016 0,005 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,001 0,274 0,006 0,016 0,013 0,011 0,040 0,044 0,007 0,039 0,000 0,002 0,002 0,033 0,000 0,005 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

0,016 0,001 0,000 0,148 0,007 0,011 0,002 0,003 0,015 0,014 0,007 0,026 0,002 0,002 0,001 0,004 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

0,003 0,000 0,024 0,168 0,045 0,030 0,001 0,006 0,006 0,006 0,003 0,010 0,002 0,003 0,002 0,021 0,000 0,004 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

0,025 0,005 0,110 1,283 0,128 0,109 0,009 0,012 0,038 0,031 0,032 0,019 0,023 0,030 0,013 0,021 0,000 0,019 0,107 0,011 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,016 0,205 0,019 0,015 0,001 0,035 0,010 0,030 0,036 0,013 0,000 0,009 0,000 0,012 0,000 0,006 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,008 0,209 0,030 0,005 0,000 0,006 0,005 0,005 0,003 0,006 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

0,024 0,000 0,008 0,287 0,026 0,017 0,001 0,034 0,013 0,025 0,007 0,028 0,007 0,004 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 
 

Sources: Elaborated by the author 
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF 
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IMPACTUL MIGRAȚIEI ȘI ÎMBĂTRÂNIRII DEMOGRAFICE ASUPRA 

DEZVOLTĂRII SOCIAL – ECONOMICEA REPUBLICII MOLDOVA 

 

Elena NIREAN1  

Boris COREȚCHI2  

 

Abstract 

Currently, Moldova is facing demographic decline. Among the underlying causes are emigration, 

especially of young people and people of reproductive age, low fertility, low life expectancy and an ageing 

population. The main vector in the prospective dynamics of the population shows the process of demographic 

aging. The population aging coefficient (number of persons aged 60 years and over per 100 inhabitants) in the 

Republic Of Moldova is higher than 20 in 2019. 

With reference to the demographic consequences of migration, both temporary and definitive, we 

mention that they are significant. The tendency to stay permanently in destination countries is well known and 

generates considerable losses among the population. This loss has the consequence of slowing the pace of 

economic growth or even the decline in economic activity. The majority of those who emigrate are young people, 

and their percentage is constantly increasing, which affects the age groups with high fertility rates, thus 

reducing the potential of newborns in the Republic Of Moldova. This is all the more worrying as emigration 

becomes permanent. 

Keywords: demography, demographic decline, social-economic development, population ageing, 

migration. 

JEL: J10, J60, J61. 

 

1. Introducere 

Acum peste 15 ani Republica Moldova se confruntă cu procesul de depopulare, fără 

semne vizibile de redresare. Raportul relativ constant al ratelor natalității şi mortalității 

generale, în ultimii ani, duce la consolidarea procesului de reducere a numărului populației și 

degradarea structurii demografice, iar refluxul migrațional intens urgentează procesele 

menționate.  

Analizând evoluțiile demografice se poate constata un regres în anul 2019 comparativ 

cu anii precedenți, astfel numărul populației s-a redus cu 48,6 mii de persoane în anul 2019 

comparativ cu anul 2018 și cu 98,2 mii de persoane comparativ cu anul 2017. 

Rezultatele studiului analitic al datelor oficiale oferite de Biroul Național de Statistică 

ne atestă o îmbătrânire vizibilă a populație. Majorări în anul 2019 comparativ cu anii 

precedenți s-au înregistrat doar la populația cu vârsta mai mare de 60 ani. Astfel, numărul 

personelor cu vârsta cuprinsă între 60 și 79 ani s-a majorat în anul 2019 comparativ cu anul 

2017 cu aproape 36 mii persoane, iar în comparație cu anul 2018 cu 18 mii persoane. 

Numărul persoanelor de 80 de ni și mai mult, la fel se majorează în această perioadă cu 4752 

persoane, și, respectiv 2847 persoane. 

 
1 Conf.univ.,dr., Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ni-lena@mail.ru 
2 Conf.univ.,dr., Universitatea Agrară de Stat din Moldova, coretchi_boris@mail.ru 
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Democratizarea societății, creșterea accesului la libera circulație au sporit mobilitatea 

teritorială a populației, iar decalajul semnificativ între standardele de viață din Republica 

Moldova și țările dezvoltate a provocat emigrația masivă a populației tinere, care accentuează 

tendințele negative în dinamica populației. Scăderea numărului populației și îmbătrânirea 

demografică sunt principalele probleme care necesită o atenție specială din partea guvernului 

și a societății. Totodată în societatea contemporană politicile în domeniul populației și 

dezvoltării capătă un caracter tot mai complex, având tangență cu toate sferele vieții. 

Asemenea probleme ca respectarea drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește sănătatea, 

condițiile de viață, accesul pe piața forței de muncă, educația, accesul la informație, asigurarea 

egalității de gen, securitatea personală etc, trebuie luate în considerare atunci când sunt 

dezvoltate și aplicate strategii și programe naționale.  

Actuala situație demografică a țării este rezultatul cumulat al evoluției fertilității, 

mortalității şi migrației externe din ultimele două decenii. Criza socioeconomică de lungă 

durată poate fi considerată responsabilă de stagnarea mortalității şi de creșterea vertiginoasă a 

migrației externe. 

 

2. Metode și materiale 

În vederea acumulării datelor autorii a efectuat un studiu analitic al datelor statistice 

oficiale publicate de instituțiile abilitate, în special Biroul Național de Statistică al Republicii 

Moldova.Datelor acumulate au servit drept bază de efectuare a calculelor analitice în 

vedereadeterminării indicatorilor cantitativi de apreciere a dinamicii demografice în aspectul 

migrației și îmbătrânirii populației. Rezultatele calculelor, precum și datele acumulate din 

sursele menționate au fost interpretate prin metoda abstracției științifice, metoda tabelară, 

metoda grafică, metoda de analiză şi sinteză. Pentru formularea concluziilor și elaborarea 

recomandărilor au fost aplicate metodele de inducție și deducție. 

În calitate de suport bibliografic a servit literatura de specialitate, articolele științifice 

publicate de cercetătorii în domeniu, precum și publicațiile periodice oferite de instituțiile 

abilitate din țară.  

3. Rezultate obţinute şi discuţii 

În condițiile migrației masive, statistica națională demonstrează un număr 

nesemnificativ al emigranților, pe când organele statistice ale țărilor gazdă arată un număr 

impunător al migranților moldoveni cu ședere de lungă durată. Indicatorii demografici, 

economici și sociali se calculează în raport cu populația stabilă, ceea ce duce la distorsiuni 

semnificative, unii fiind subestimați, alții supraestimați.  

 
Tabelul 1. Analiza indicatorilor migraționali în Republica Moldova  

în perioada anilor 2017-2019 

Indicatorul 
Anii 

Abaterile (±) anului 2019 față 

de anii: 

2017 2018 2019 2017 2018 

Emigranți, persoane 2507 2111 2243 -264 +132 

Imigranți, persoane 4080 3708 4223 +143 +515 

Repatriați, persoane 573 561 277 -296 -284 
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică [9] 

 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6327
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Din datele oficiale prezentate de Biroul Național de Statistică (tabelul 1) observăm o 

majorare a fluxului emigrației cu 132 persoane în anul 2019 comparativ cu anul precedent 

2018 concomitent cu reducerea numărului de persoane repatriate cu 284 persoane. Majoritatea 

migranților nu sunt motivați nici să se reîntoarcă în Republica Moldova, din care cauză se 

deplasează în Federația Rusia de mai multe ori pe an. În prezent, comunitatea științifică rusă 

depune eforturi considerabile de trecere la modelul migrației de lungă durată. În cazul 

schimbării politicii migraționiste ruse, Republica Moldova se poate aștepta la pierderi mai 

mari de populație. Experiența a arătat că perioada lungă de emigrație, integrarea în țările 

gazdă și reîntregirea familiei reduce considerabil probabilitatea de revenire acasă. 

Din punct de vedere demografic, consecinţele migraţiei, atât a celei temporare cât şi a 

celei definitive, sunt semnificative. Tendinţa de a rămâne definitiv în ţările de destinaţie este 

bine cunoscută şi generează pierderi considerabile în rândul populaţiei. Această pierdere are 

drept consecinţă diminuarea ritmului de creştere economică sau chiar declinul activităţii 

economice. Conform studiilor efectuate constatăm faptul că mobilitatea internaţională este 

mai mare în rândul persoanelor care au vârsta aptă de muncă. Majoritatea celor care 

emigrează sunt tineri, iar procentul acestora este în continuă creştere, putând astfel susţine că 

emigrarea afectează grupele de vârstă cu rate mari de fertilitate, reducându-se astfel 

potenţialul de nou-născuţi în Republica Moldova. Acest lucru este cu atât mai îngrijorător cu 

cât emigrarea devine permanentă. 

 
Tabelul 2. Dinamica emigranților în raport cu populația activ disponibilă pe categorii de vârstă în 

Republica Moldova în perioada anilor 2017-2019 

Categorii 

de vârstă 

2018 2019 
Abateri, anul 2019 față de 

2018 

Numărul 

emigranților, 

persoane 

Populația 

activ 

disponibilă, 

persoane 

Numărul 

emigranților, 

persoane 

Populația 

activ 

disponibilă, 

persoane 

Numărul 

emigranților, 

persoane 

Populația 

activ 

disponibilă, 

persoane 

Total 2111 999700 2243 1018100 +132 +18400 

15-24 ani 287 72400 266 71900 -21 -500 

25-34 ani 462 232500 489 229700 +27 -2800 

35-44 ani 387 234900 437 232200 +50 -2700 

45-54 ani 244 229500 300 226900 +56 -2600 

55-64 ani 202 185700 268 194500 +66 +8800 

65 ani și 

peste 
155 44700 132 62800 -23 +18100 

 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică [9] 

 

Din calculele efectuate în tabelul 2 se observă o majorare în dinamică a numărului de 

persoane activ disponibile pe piața muncii din Republica Moldova din contul majorării 

numărului de persoane cu vârsta de peste 55 ani ce sunt apte de muncă și au declarat că doresc 

să lucreze. La toate celelalte categorii de vârstă se observă reduceri în anul 2019 față de anul 

2018. Concomitent, are loc majorarea numărului de migranți cu vârsta aptă de muncă între 25 

și 55 ani, ceea ce afectează negativ piața munii naționale. În consecinţă Republica Moldova se 

confruntă cu un proces accelerat de îmbătrânire a propriei populaţii, iar factorul uman este cea 

mai importantă sursă de creştere economică.  

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6327
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După cum am văzut, vectorul principal în dinamica prospectivă a populației prezintă 

procesul de îmbătrânire demografică. Coeficientul îmbătrânirii populației (numărul 

persoanelo de 60 de ani și peste la 100 de locuitori) în Republica Moldova fiind mai mare de 

20 în anul 2019 (figura 1). 

 
Figura 1. Coeficientul îmbătrânirii populației în perioada 2017-2019 în Republica Moldova 

 
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică [9] 

 

Din rezultatele calculelor expuse în figura 1 observăm o majorare în dinamică a 

numărului de persoane cu vârsta de 60 de ani și peste la 100 locuitori, coeficientul acestora 

atingând cota acestora de 20,8 în anul 2019, cu 1,6 mai mare față de anul 2017 și cu 0,8 mai 

mare față de anul 2018. 

Fenomenul îmbătrânirii populației este marcat de impactul ”valurilor demografice” − 

dezvoltării neuniforme a structurii populației și diferențelor în efectivul numeric al diferitelor 

generații. Criza socio-economică, care a provocat exodul masiv al populației în căutarea unui 

loc de muncă peste hotare și transformarea ulterioară a migrației temporare în migrația 

definitivă, a adus prejudicii enorme potențialului demografic al Republicii Moldova, scăderea 

populației, determinată de sporul natural și migrațional negativ, a atins proporții enorme.  

Astfel, în ultimii cinci ani populația s-a redus cu circa 10%, în special pe contul 

populației tinere și în vârstă aptă de muncă. Prognozele de viitor fiind pesimiste în acest sens, 

declinul demografic va continua cu ritmuri rapide, scăderea anuală a populației va constitui cu 

oscilații în limitele de 1,1-2%. Menţinerea actualelor valori ale fertilităţii ar duce la o 

accelerare catastrofală a declinului demografic. Modificările, care pot interveni în structura pe 

vârste a populaţiei Republicii Moldova în deceniile următoare, au o dublă origine: unele se 

vor produce în mod automat, fiind deja înscrise în actuala structură pe vârste, iar altele vor fi 

rezultatul evoluţiilor viitoare conjugate ale natalităţii, mortalităţii și migrației. Complexitatea 

raporturilor dintre elementele de stare şi cele de mişcare ale populaţiei şi, îndeosebi, efectele 

pe termen lung ale evoluţiilor trecute şi actuale, demonstrează că ar fi o mare eroare să ne 

gândim că creșterea economică şi socială va asigura, în mod automat, și o redresare a situației 

demografice în ansamblul. Totodată, nu scăderea în sine a numărului populaţiei este evoluţia 

cea mai îngrijorătoare, ci faptul că această evoluţie se asociază cu o degradare continuă a 

structurii pe vârstă. Rolul migrației în acest proces va fi de accentuare a influenței acestor 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6327
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două componente. Astfel, situaţia structurii pe grupe de vârstă se dovedeşte a fi nefavorabilă, 

deoarece una dintre cele mai numeroase vârstnice. Un rol important în acest sens îl are și 

sarcina demografică. 

 
Figura 2. Indicii sarcinii demografice în perioada 2017-2019 în Republica Moldova 

 
Sursa: elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică [9] 

 

Din datele figurii 2 se observă un spor al sarcinii demografice (persoane în vârsta 

inaptă de muncă la 100 de persoane în vârsta aptă de muncă) de la 66,47 în anul 2017 la 72,23 

în anul 2019. Creșterea fertilității va contribui la majorarea sarcinii demografice. În același 

timp, două treimi din sarcina demografică revine populației vârstnice și doar o treime copiilor. 

Creșterea vârstei de pensionare va asigura majorarea contingentului în vârstă aptă de muncă, 

astfel, va reduce sarcina demografică. Consecințele modificării structurii pe vârste a 

populației, de regulă, se reduc doar la creșterea numărului și ponderii vârstnicilor în totalul 

populației și problemele ce vizează acest fenomen. Însă, acestea au un spectru cu mult mai 

larg și cuprind toate grupele de vârstă, lăsându-și amprenta asupra multiplelor procese sociale. 

Modificările în structura pe vârste a populației implică schimbarea structurii generale a 

necesităților sociale și a instituțiilor sociale responsabile pentru satisfacerea acestor necesități 

și reglementarea interacțiunii sociale. Cel mai negativ impact constă în faptul că declinul 

populației, determinat de scăderea natalității, duce la pierderea potențialului demografic intern 

de redresare a situației, criza demografică, obținând proporții importante, iar ieșirea din 

procesul de depopulare va deveni tot mai dificilă. Diferențierile semnificative în dezvoltarea 

socio-demografică a Republicii Moldova în profil teritorial, îmbătrânirea avansată a regiunii 

de nord, refluxul migrațional intens din localitățile periferice spre centru și orașele mari vor 

conduce la concentrarea populației în câteva localități urbane și depopularea rapidă a 

raioanelor periferice. 

Îmbătrînirea populaţiei ridică probleme extrem de complexe pentru sistemul de 

asigurare socială şi ocrotire a sănătăţii, avînd implicaţii importante asupra evoluţiei raportului 

de dependenţă. Diminuarea raportului total de dependenţă economică provine din prelungirea 

reducerii raportului de dependenţă al copiilor, pe fondul scăderii natalităţii şi o stagnare a 

raportului la populaţia vîrstnică. 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6327
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Majorarea ponderii vîrstnicilor în structura populaţiei provoacă necesitatea 

suplimentarii instituţiilor medicale şi sociale, precum şi pregătirea cadrelor respective. 

Schimbări importante legate de modificarea structurii populaţiei au loc şi în alte sfere ale 

vieţii umane: personală, familială, profesională, economică, politică, culturală etc. Deci, este 

vorba de accentuarea schimbărilor în toate sferele societăţii contemporane, în special a 

societăţii de mîine. 

În următoarele cîteva decenii în Republica Moldova procesul de îmbătrînire a 

populaţiei va continua cu ritmuri rapide.  

Situaţia socio-economică instabilă, subdezvoltarea pieţei muncii, salariile reduse din 

ţară, precum şi posibilităţile circulaţiei libere cel puţin pe termen mediu vor stimula migraţia 

externă negativă, ceea ce va continua să afecteze structura de vîrstă a populaţiei. Dat fiind 

faptul că modificările ulterioare ale structurii de vîrstă a populaţiei se conturează destul de 

clar, ele pot fi anticipate prin elaborarea unor măsuri adecvate, care vor permite adaptarea 

tuturor structurilor şi a societăţii în întregime la aceste schimbări demografice de lungă durată. 

Chiar dacă procesul de îmbătrînire a populaţiei este inevitabil, consecinţele lui, în mare parte, 

sunt determinate de modul de abordare al problemei vizate, de opţiunile şi programele 

sectoriale elaborate. 

 

Figura 3. Influența îmbătrânirii populației la nivel macroeconomic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: elaborat de autori 

 

Efectele îmbătrînirii populaţiei sunt multiple şi complexe, avînd o influenţă 

semnificativă asupra dezvoltării sociale şi creşterii economice. Această influenţă se manifestă 

prin sistemele de ocrotire a sănătăţii, asigurărilor sociale şi forţei de muncă (figura 3). 

O mare îngrijorare provoacă problema asigurării stabilităţii fondurilor de pensionare şi 

creşterea cheltuielilor pentru formarea acestora. De menţionat că rezolvarea obiectivelor ce ţin 

de asigurarea protecţiei sociale a persoanelor vîrstnice, al căror număr va fi în creştere 

continuă, oferirea posibilităţilor de a obţine un loc de muncă destoinic în virtutea necesităţii 

sau dorinţei de a rămîne economic activ, precum şi accesului la serviciile medicale 

corespunzătoare, va fi un lucru dificil, în special, în cazul Republicii Moldova. Dacă în ţările 

economic dezvoltate generaţiile persoanelor vîrstnice actuale şi cele care vin în condiţiile 

stabilităţii economice şi nivelului de trai înalt au avut posibilitate să-şi acumuleze surse 
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materiale de rezervă şi pot achita, de exemplu, unele servicii de asistenţă socială, îngrijire la 

domiciliu etc., atunci în Republica Moldova vîrstnicii actuali şi generaţiile următoare ale 

vîrstnicilor sunt cei care nu au acumulări băneşti. Aceaștia avînd salarii extrem de mici şi 

respectiv alocările în fondul social reduse. Dacă nu va fi obţinută o creştere economică şi 

majorate ritmurile acesteia, atunci pentru rezolvarea problemelor legate de îmbătrînirea 

populaţiei va fi necesar de a majora sarcina asupra populaţiei în vîrstă aptă de muncă 

(majorarea impozitelor sau alte contribuții). 

În condiţiile îmbătrînirii populaţiei ponderea populaţiei de vîrstă aptă de muncă 

inevitabil se micşorează şi are loc îmbătrînirea a însăşi forţei de muncă. În acest context 

îmbătrînirea populaţiei se poate transforma într-un factor care va împiedica creşterea 

economică, dacă se va 

întîmpla că nu va fi posibil de a reţine ritmurile de reducere a sporirii forţei de muncă 

şi nu vor fi aplicate unele măsuri mai eficiente de creştere a productivităţii muncii. 

 

4. Concluzii 

Republica Moldova se află în dificultate demografică, când scăderea numărului 

populației în vârstă aptă de muncă poate fi compensată doar prin sporirea productivității 

muncii în baza tehnologiilor avansate, însă, efectivul și ponderea populației orientate spre 

inovații și tehnologii informaționale, care, de regulă, sunt tinerii, se vor reduce continuu. 

Cercetarea temei abordate în prezenta lucrare ne permite să conchidem că este evident 

declinul populației care nu poate fi stopat, dar ar putea fi redus ca intensitate. Astfel, punctăm 

câteva momente de importanță majoră cu referire la impactul migrației și îmbătrânirii 

demografice în Republica Moldova: 

− va fi dificil, dar mai degrabă imposibil de a înlocui cetățenii care au părăsit țara, piața 

muncii și societatea civilă. Nici sporul investițiilor în sectorul fizic, capital și infrastructură, 

nici utilizarea remitențelor nu poate compensa varietatea potențialului uman pierdut compus 

din tineri și adulți educați și capabili de muncă. 

− măsurarea stabilității populația și capacității de a asigura o creștere economică 

demonstrează că este importantă nu doar înlocuirea numerică, dar cu mult mai importantă este 

productivitatea oamenilor. Populația educată și productivă, dar mai puțin numeroasă poate fi 

mai stabilă decât populația numeroasă în care se asigură înlocuirea numerică a generațiilor, 

dar fără creșterea productivității. 

− reducerea numărului tinerilor va provoca  disproporții semnificative în formarea forței 

de muncă capabile să dezvolte și să reproducă potențialul intelectual și material al țării, 

scăderea volumului de formare a personalului calificat în instituțiile de învățământ secundar, 

profesional și superior. 

− emigrația în masă a devenit un factor determinant al evoluției populației. Pierderile 

populației în urma migrației sunt enorme. 

− tranziţia demografică şi îmbătrânirea populaţiei pot genera atât riscuri, cât şi oportunităţi 

pentru creşterea economică. În acest sens, evaluarea dividendelor demografice este esenţială. 

Analiza ratei de dependență demografică sugerează că, fără activizarea politicilor în acest 

domeniu, Republica Moldova este pe cale de a rata fereastra de oportunitate demografică 

oferită de creşterea ponderii populaţiei apte de muncă şi a întreţinătorilor. 
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− un dividend demografic pentru Republica Moldova reflectă ratele de creştere a 

numărului real de producători (populaţia care participă la piaţa muncii şi obţine venituri din 

muncă) şi a numărului real de consumatori (populaţia care consumă bunuri şi servicii private 

şi publice, mai ales educaţie şi sănătate). Acesta poate avea un impact pozitiv asupra creşterii 

economice în timpul tranziţiei demografice în care rata de fertilitate scade, rezultatul fiind mai 

puţini copii în întreţinere, şi deci un raport mai mare între producători şi consumatori. 

− îmbătrânirea populaţiei nu presupune neapărat efecte negative asupra economiei. Dacă 

este însoţită de o creştere a economisirii şi acumulare de capital, ea poate avea un efect 

important de creştere economică. Astfel, pentru a-şi menţine consumul după atingerea vârstei 

de pensionare, populaţia devine mai mult înclinată să investească (de ex. economii personale, 

locuinţă, pensii private). În rezultat, se formează o rezervă importantă de resurse care pot fi 

dirijate spre investiţii productive şi creştere economică. 
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Abstract. 

Nowadays consumers are benefitting from the various technologies that the financial system is 

implementing. In the light of increasing innovation in banking products and considering the aspect of public 

service of banking industry, consumer protection becomes an even more imperative subject. Thus, it became 

necessary to analyze the role and tasks of the banking market participants in identifying and addressing 

detriment consumers may experience while using bank services. The purpose of this research is to analyze 

different regulatory solutions applied in different national and regional legal systems in order to identify the 

current state of consumer protection and the main challenges in this field. The article presents best practices to 

implement a coherent approach to consumer protection in the banking industry. 

Key words: bank services, consumer protection, bank regulation. 

JEL: G21, E50 

 

1. Introduction 

Nowadays, banks find new ways to create better customer experiences and streamline 

operational processes along many business lines. Banks have become both providers of 

technology as well as users, integrating advanced tools to improve the financial services 

offered to its clients, both in the corporate and retail business. 

Consumers as well, are increasingly engaging with organizations through multiple 

channels, using multiple payment methods and devices. According to the Global banking 

outlook survey of financial institutions, performed in 2018 by EY, for the most of banks ( the 

main reasons they invest in technology is to strengthen competitive positioning and build 

market share (70%) and expand ability to acquire, engage and retain customers (67%). In 

2018, banks also predicted to increase their budget in technology by 10 to 20%, so that by 

2020 62%of global banks expected to be digitally mature, which is a significant increase, 

compared to 2018, with a result of 19% of the digitally mature banks [1]. 

These evolving omni-commerce behaviors create a number of challenges as banks 

strive to provide optimal, consistent and seamless customer experience across all channels, 

the exposure to risk increases and complexity around fraud management is greater. 

The statistical data of 2019 published in “Data Breach QuickView Report”, by Cyber 

Risks Analitycs, shows that there is a steady increase in the number of reported breaches over 

the past eight years. Between January and September 2019 there were over 7.9 billion data 

records exposed, which represents a 33% increase in number of breaches disclosed in 2019 

compared to the same point in 2018. However, the change does stand out from the general 

trend. The last time there was a jump like this was in 2015, which saw a 36.8% increase in 

breaches reported compared to the same point in 2014. From the point of view of the number 

of breaches per economic sector,in 2019, finance and insurance was on the 4th place. The first 
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place is held by health care, followed by retail (due to continued interest in payment card 

data) and public administration [2].  

In “LexisNexis Risk Solutions” research, published in 2020, it is said that due to the 

crisis caused by Covid-19, as sales shifted to online channels, and so did fraud. Additionally, 

mobile transactions volume went up, which in turn caused mobile fraud costs to increase. The 

research highlighted that: 

− Selling digital goods is riskier than selling physical goods. 

− Detecting fraud in remote channels, especially mobile, is more difficult than in 

physical stores. 

− Institutions have difficulty distinguishing fraudsters using a synthetic identity from 

legitimate customers [3].  

In actual conditions of crisis and changes is the banking environment, the importance 

of financial consumer protection in even more imperative for the long-term stability of the 

global financial system. At the same time, rapid increases in the use of financial services have 

pointed to the need for strengthened financial regulation and consumer education to protect 

and empower consumers. In the absence of strong financial consumer protection, the growth-

enhancing benefits of expanded financial inclusion may be lost or severely undermined [4].  

In order to implement a coherent approach to consumer protection in the banking 

industry, there are 3 baking market elements that should be considered: commercial banks, 

consumers and the regulator. If some of the parties refrain from engaging in implementing the 

actions toward consumer protection, this goal cannot be attained.  

In addressing the current state of consumer protection and the main challenges in this 

field, the author considered the four basic rights outlined in 1962, by President John F. 

Kennedy:  

1. the right to be informed-as a consumer, you have a right to receive accurate 

information; 

2.  the right to choose- banks compete with each other to sell services to customers. They 

offer new products, higher quality, or improved services to get customers to choose their 

products. Competition provides choices; 

3.  the right to safety-consumers have a right to products that are safe. It is the legal 

responsibility of companies to make a safe product;  

4. and the right to be heard- customers who have complaints about products or 

serviceshave a right to be heard. Businesses rely on customer satisfaction.  

 

2. Commercial banks 

Commercial banks are responsible for all four basic rights, in author’sopinion. Thus, 

commercial banks must offer safe service, must give the possibility to complaint and must 

inform customers regarding their services and must respect loyal competition. Banks have a 

responsibility to exercise good faith in designing products that are suitable for the clients and 

to not take advantage of client inexperience or underdeveloped markets. They should take 

active steps to design products, services and delivery channels in such a way that they do not 

cause clients harm. Bank service providers should not design products in a way that leads to 

deception for their own benefits. Similarly, product, service and channel design should 

support transparency, data privacy and security, complaints handling, etc. The issues 
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regarding consumer protection should be introduced by the management in the governance 

risk management and control procedures they implement in the bank.So, banks need to 

comply with the prudential requirements from the banking legal framework, as consumer 

protection is rooted in the regulatory acts. For example in Republic of Moldova, the Law on 

the activity of banks no. 202 of 06 October 2017, Law on Payment Services and Electronic 

Money, no. 114 of 18 May 2012 Law on recovery and resolution of the banks no. 232 of  03 

October 2016 are the main documents that regulate the market. However, the prudential 

requirements contained in the national laws are oriented more to financial stability rather than 

consumer protection. Another characteristic of the bank sector in Republic of Moldova is that 

is very concentrated, as the four biggest banks dictate the market, and the competition is not 

strong enough to create choices for customers. As banking has become a utility, rather than a 

product and everyone needs a bank account, the client is constrained to use bank services. 

Consequently, for banks customer experience is not a priority. This is proved by the fact that, 

even if banks in Republic of Moldova have customer complaints box on their sites, it has a 

more formal character, or is used for whistleblowing or fraud. In addition to this, some banks 

assume the right not to respond to complaints, which demonstrates the lack of interest in 

feedback and commitment to providing good consumer service. Meanwhile in countries with 

a more advanced banking system as Ireland, USA and Germany, on the sites of the 

commercial banks there is a separate box for consumer feedback. Regarding the complexity 

of the products, the information is presented very simple and understandable for everyone and 

a box for consumer support and instructions for use of different products. The products are a 

presented as the solution of certain needs, not as products that may be bought. Products, 

services and delivery channels will be designed taking client characteristics into account and 

with client feedback. The sites also contain financial education compartments for children and 

adults,and offer help of personal financial advisers. In a competitive market place, consumer 

confidence is always important. So, financial institutions who can embrace innovative 

solutions will enjoy sustained consumer loyalty. 

 

3. The regulator 

Along with social benefits, innovations have the potential to produce introduce new 

risks. However, banks financial controls (including fraud and consumer protection), are often 

reactive when addressing the risks, hence regularly bodies need to regulate and monitor to 

make sure banks follow the legal framework. It is important to highlight that risks related to 

innovation are being incorporated in other risks, depending on field the innovation was 

implemented. 

From a regulatory and supervisory perspective, there has been a much increased focus 

on conduct and consumer risk since the onset of the financial crisis, however, as concepts, 

both have been around for many years before that, enshrined in the principle of acting in the 

best interests of your customers and the integrity of the market - a principle which is at the 

heart of the Central Bank’s consumer protection codes since the mid-2000s [8]. 

The key responsibility of bank management is to promptly address problems in a bank. 

In addition, despite the public service aspect of banking, the discipline of those who take 

excessive risks by allowing banks to go bankrupt, characterizes an efficient management of 

the bank in a strong economy. 
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In the Republic of Moldova, the National Bank is the Supervisory Authority of banks 

that determines the framework in which banks must operate being responsible for ensuring the 

correspondence of banks' activities specific prudential requirements to the financial situation 

and operations (as capital, liquidity, excessive risk ) established in accordance with the 

legislation in force and the normative acts of the NBM. The future of central banking is 

inextricably linked to innovation [9].If a bank is facing financial difficulties or is operating 

dangerously and inefficiently, the National Bank is responsible for taking steps to address 

these issues. 

Applying financial reorganization measures or, as the case may be, following the 

liquidation procedures of the bank while ensuring the continuous access of bank depositors to 

their funds, otherwise the result may be panic and massive withdrawal of deposits from the 

bank, which may spread to the entire banking system. 

Maintaining public confidence in the banking system is critical to preventing requests 

for withdrawals from bank deposits (massive withdrawals of deposits, as was in China) and 

supporting the stability of the financial sector. 

Public confidence can be improved by prompt payment to depositors and by limiting 

the negative economic impact of a bank's bankruptcy in a community. When banks are 

resolved quickly, the cost is lower and the value of assets is protected and maximized. 

Allowing problem banks to continue to operate distorts the market and increases the risk of 

taking on larger debts than usual, increasing the risk of defaulting on the bank's creditors. 

Postponement of legal action or procrastination invariably increase the costs of solving 

problem banks. 

At the same time, apart from the role played by the National Bank in maintaining the 

population's trust in the banking system, solving the problems of banks under special 

monitoring and control is particularly important, because protecting the interests of depositors 

in such situations also involves a certain social aspect. Many deposits of individuals are made 

up of their savings accumulated over a lifetime and, as a result, their loss would have 

extremely serious consequences for account holders. 

As a rule, the management of a bank, the board of directors and the shareholders of 

that bank are responsible for its profitable operations and for its viability. However, the 

National Bank is responsible for solving the problematic bank. As already mentioned, 

problem banks need to be resolved as soon as possible in order to reduce costs and maintain 

financial stability and public confidence in the banking sector[5]. 

In general, financial services firms in Republic of Moldova are regulated by the 

Central Bank and National Commission of the Financial Market. In contrast to developed 

countries; central bank of Moldova does not have references in its law regarding consumer 

protection. But, this year the NBM developed the Code to protect the consumer of financial 

services and products. The Consumer Protection contains set of principles and rules that 

financial services firms must follow when they: 

› Provide financial products and services; 

› Give financial information and advice; 

› Advertise financial products or services; 

› Handle complaints. 
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4. The Customer 

Studies showed that customers that were more vulnerable to digital fraud were least 

‘technologically aware’. These vulnerable customers are often being duped via phishing 

attacks and mobile phone porting, leading to financial loss both for the customers and the 

bank. Any solution had to protect all customers, as an optin approach would not reach those 

most vulnerable [6].  

InOECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy, a novel scorefor 

financial well-being has been computed as a method to measure and compare financial 

literacy. The results showed that financial literacy is low across the sampled countries and 

economies.The overall financial literacy score,measures a set of basic financial skills, 

behaviors and attitudes. Scoring the maximum of 21 effectivelymeans that an individual has 

acquired a basic level of understanding of financial concepts and appliessome prudent 

principles in their financial dealings. Individuals across the entire sample on average scored 

only 12.7 or just under 61% of the maximumfinancial literacy score, which represents a basic 

set of knowledge concepts and financially prudentbehaviors and attitudes. Higher scores were 

achieved by adults in Hong Kong, China(14.8), Slovenia (14.7) and Austria (14.4), for 

example, while low scores were obtained by adults in Italy(11.1), Romania (11.2) and 

Colombia (11.2). Republic of Moldova of Moldova obtained  a result of 12,6. However, even 

the highest overall financial literacy scoreobtained by Hong Kong was only 71.1% of the 

total, which itself representsa basic level of financial knowledge, financially prudent behavior 

and some key long-term attitudestowards saving and money handling [7]. 

 

5.Conclusion 

In conclusion it must be stated that, in order to promote a coherent approach to 

financial consumer protection in the banking sector all participants should be involved. The 

main deficiencies in creating efficient consumer protection processes in banking industry are 

the lack of appropriate regulation by the regulators, low financial education among customers 

and inefficient governance, risk management and control in commercial banks. In author’s 

opinion, the most important step towards strengthening thefinancial consumer protection is 

financial education and literacy and appropriate regulatory framework.It is considered a good 

practice that countries with advanced banking systems, commercial banks also engage in 

financial education. Compliance and enforcement are as well crucial for efficient consumer 

protection, thus the role of regulators is to identify key consumer challenges and regulatory 

gaps. 
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THE CONSEQUENCES OF THE “TECHNOCRATIC” GOVERNMENTS 

OF THE LAST DECADES  (SINCE THE ADOPTION OF THE 

DECLARATION OF SOVEREIGNTY)  (OR WHY MOLDOVA IS AT 

THE TAIL END OF EUROPE) 

 

CONSECINȚELE GUVERNĂRILOR „TEHNOCRATE” DIN ULTIMELE DECENII 

(DE LA ADOPTAREA DECLARAȚIEI SUVERANITĂȚII) 

(SAU DE CE REPUBLICA MOLDOVA ESTE LA COADA EUROPEI) 

 

Mihai PATRAȘ1 

 

Abstract 

The paper analyzes the results of the socio-economic and political evolution of the Republic of 

Moldova, on the one hand, and of the Baltic states (Estonia, Letonia, Lithuania), on the other, in the last three 

decades (1990-2020), ie after the adoption Declarations of sovereignty and independence. These new 

independent states had similar histories over a long period (19th-20th centuries). 

If in the late 1980s the gaps between their levels of development (real income and per capita 

consumption, etc.) were insignificant (1.3-1.5 times in favor of the Baltics), then now, after 3 decades, the gaps 

have become abysmal. The Baltic countries in a timely manner have clearly turned to NATO and the EU, have 

become attractive to foreign investors, respectively are part of the group of developed countries (about 40 

states), approx. 8-10 times ahead of the Republic of Moldova in the main macroeconomic indicators (GDP or 

per capita exports, etc.). 

Moldova remains an unstable state: in the analyzed period,  parliamentary elections were repeatedly 

held "ahead of schedule", governments were frequently replaced (more than 20 times), always changing its 

strategic landmarks, it has an increased level of corruption, is territorially divided, etc. Its firm and sincere 

orientation towards the EU, its liberation from harmful foreign influence, would allow it a decent development. 

Keywords: gross domestic product, level of development, export (per capita), import, human 

development index / HDI, level of consumption, socio-economic evolution, European Union / EU. 

 

Au trecut trei decenii de la primele alegeri (relativ) democratice și de la începutul 

activității Primului Parlament al R.Moldova (1990), termen suficient de reprezentativ pentru 

„diagnosticarea” situației socio-economice existente și generarea unor concluzii importante. 

Lucrurile sunt înțelese mai adecvat atunci, când aplicăm comparațiile. 

R.Moldova (Basarabia), pe de o parte, și țările baltice („foste surori”) – Lituania, 

Letonia, Estonia, pe de alta, pe parcursul sec. XIX-XX au avut în mare măsură o istorie 

asemănătoare. Până la revoluția rusă (din februarie) și puciul bolșevic din octombrie 1917 ele 

au fost ocupate cu forța și transformate în colonii ale Imperiului Rus. În 1918, spre sfârșitul 

Primului Război Mondial, toate și-au declarat independența politică. Țările baltice s-au 

dezvoltat independent, iar Basarabia s-a reunit, în mod firesc și democratic, cu Patria-mamă – 

România(27 martie 1918). Autoritățile române în anii 1920-ci și 1930-ci au depus eforturi 

semnificative, enorme pentru recuperarea rămânerii în urmă a Basarabiei (la știința de carte, 

dezvoltaresocio-economică, culturală etc., fiindcă în cadrul fostului imperiu ea era în 

ariergardă). Au fost deschise primele școli românești, precum și filiale/ facultăți ale 
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Univestității din Iași (de teologie din 1926,de agronomie), două instituții de învățământ 

superior în domeniul culturii, artei și muzicii etc. 

Însă în a.1940, potrivit protocolului secret la Pactul sovieto-german (din 23 august 

1939), ele au fost din nou ocupate în mod abuziv de către URSS. Spre sfârșitul celui de-al 

Doilea Război Mondial (1944) iar reocupate de sovietici pe un termen de cca. 4 decenii și 

jumătate. În această perioadă autoritățile  de la Moscova prin mecanismul construcției unor 

întreprinderi mari (Mamut), schimbarea neîntreruptă a structurii teritorial-administrative (de 

ex., cca. 70 din localitățile de la noi, în diferite perioade postbelice, au fost declarate centre 

raionale sătești, pentru a căra acolo diferiți „conducători” din afară), trimiterea anuală în 

aceste noi republici a sute de mii de oameni (ca „ajutor frățesc, dezinteresat” etc.: șoferi, 

paznici, activiști/ conducători de partid/ bolșevic, de comsomol, de sindicate, foști militari, 

specialiști în dezinformare și mincinologie, politruci etc.) din alte zone, respectiv pe baștinași 

deportați, trimiși în zonele slab populate din Răsărit etc. sau„la marile construcții socialiste ale 

secolului” (BAM, uzina de automobile din Toliatti, la tăiat păduri, în minele de cărbune din 

Kuzbas, Vorkuta,Donbas, Ural etc.). Noile autorități au promovat în aceste coloniio politică 

agresivă și intensivă de deznaționalizare și de rusificare, de formare forțată „a poporului 

sovietic” (artificial). 

Parlamentul ex-URSS în decembrie 1989 a condamnat (de fapt, juridic,a anulat) în 

unanimitate (adică au votat și deputații FR, țărilor baltice, R.Moldova, Ucrainei, 

Belarusieietc.) Pactul secret Molotov-Ribbentrop. 

La sfârșitul anilor 1980 – începutul anilor 1990, țările baltice menționate, devansau 

Basarabia/ R.Moldova de cca. 1,3-1,5 ori la venituri pe cap de locuitor, nivel al consumului 

populației etc. Însă fermitatea și consecvența decidenților/ liderilor (politici etc.) baltici, pe de 

o parte, și inconsecvența, egoismul, iresponsabilitatea și neprofesionalismul unora de la 

Chișinău în ultimele 3 decenii, au condus la rezultate principial diferite, iar decalajele în 

nivelurile de dezvoltare către 2019 au devenit abisale, au crescut până la 5-10 ori (în 

defavoarea R.Moldova)! În 2018 după Indicele Dezvoltării Umane/ IDU R.Moldova s-a clasat 

pe locul 107 în lume, în timp ce Estonia – pe locul 30, Lituania – pe 34, Letonia – pe 39. 

Specialiștii în domeniu menționează, că țările baltice în anii 1992-2007 au fost 

calificate ca povestea succesului fenomenal în crearea noilor relații economice. Eleefectiv au 

beneficiat de anularea politico-juridică a Pactului sovieto-german din 23 august 1939, precum 

și au valorificat din plin și în timp util potențialul Independenței politice. Nu au pierdut 

timpul, au știut că el este ireversibil și nu s-au avântat în discuții aberante, inutile (privind  

denumirea limbii etc.). Nu au generat probleme (în creștere) vecinilor și generațiilor viitoare. 

Lituania(Lietuva/ Lietuvos Respublika) este cel mai mare și mai important dintre 

cele trei state baltice cu care am avut o perioadă de timp o soartă comună. Suprafață ei 

constituie 65,3 mii km2, populația 3,69 mil. loc. în 1989, din care2,92 mil. lituanieni. 

Acest stat are o istorie foarte bogată. În Evul Mediu (sec. XIV-XVI) Marele Ducat al 

Lituaniei s-a extins semnificativ până la un Imperiu și stăpânea o parteînsemnată a Estului 

Europei (de la Marea Baltică până la Marea Neagră). O bună parte de timp a fost chiar cel 

mai mare stat din Europa, incluzând Belorusia de astăzi, o parte semnificativă a Ucrainei 

actuale, o parte din Rusia, Polonia etc. Mai mulți ani a fost vecinul de la răsărit al spațiului 

românesc (deci avea în componența sa și populație moldovenească/ românească). 

În 1386 prin căsătoria marelui Duce/ regelui Lituanian (Jogailo) cu princesa Poloniei 
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(Iadwiga) a luat naștere Imperiul polono-lituanian (Uniunea de la Krewo). Alianța politico-

militară dintre cele două state a durat aproape 4 secole, inclusiv prin Uniunea de la Liublin 

(din 1569) a fost creată Uniunea statală Polono-Lituaniană (până la 1765). În a.1579 la 

Vilnius a fost deschisă o universitate prestigioasă2. 

După dezmembrarea Poloniei (între 1772-1795), cea mai mare parte a Lituaniei (peste 

90%) a fost ocupată de Rusia Țaristă, ocupare care a durat până la destrămarea Imperiului Rus 

la sfârșitul Primului Război Mondial. La 16 februarie 1918 a fost semnat Actul de 

Independență a Lituaniei. La 12 iulie 1920 a fost încheiat Tratatul de Pace, iar la 28 

septembrie 1926 – Tratatul de neagresiune cu FR.În perioada interbelică acest stat baltic se 

dezvoltă ascendent, obținând realizări palpabile în toate domeniile socio-economice. La 2 

octombrie 1922 a fost emisă moneda națională (litas-ul) cu un conținut de 0,1504602 gr. de 

aur. Însă în 1940 este reocupată brutal de Armata Roșie și transformată în „republică 

unională” în cadrul ex-URSS. 

După cel de-al Doilea Război Mondial din nou redevine colonie sovietică. Au fost 

deportați cca. 250,0 mii lituanieni. Cu toate acestea, ținând cont de numărul absolut al 

populației, spre deosebire de celelalte două state baltice (Letonia și Estonia) intensitatea 

deznaționalăzării și imigrării organizate cu etnici ruși, în primul rând, aici a fost cu mult mai 

mică. Drept urmare, cota băștinașilor (din totalul de 2,79 mil., potrivit recensământului din 

2011) aici a rămas destul de semnificativă – 85%. Alături de aceștia în Lituania mai locuiesc 

polonezii – 6,6%, rușii – 5,8%, bielorușii – 1,2%, ucrainenii – 0,5%, letonii – 0,1%, alții – 0,7 

% (evrei,greci, armeni, tătari etc.).2/3 din populație locuiesc la orașe, 1/3 la sate.Cele mai mari 

orașe sunt: capitala Vilnius (554,0 mii loc.), Kaunas (358,1 mii), Klaipeda, mare port maritim 

cu ape calde (185,9 mii), Șiauleai (128,4 mii), Panevejis (114,9 mii loc.). 

În august 1988 ia naștere Mișcarea de eliberare națională „Saiudis”. La 26 mai 1989 

Sovietul Suprem a adoptat Actul „Despre suveranitatea de stat a Lituaniei”, această țară 

fiind a doua (după Estonia) la capitolul dat. La 11 martie 1990 Lituania devine prima 

republică, care-și declară independența politică, adică efectiv ieșirea din componențaex-

URSS. Lituanienii și-au apărat independență cu arma în mâini. De fapt această dată se mai 

numește și restabilire a independenței, dobândite încă în 1918 (și pierdute urmare a 

Tratatului Molotov-Ribbentrop), independență recunoscută de R.Moldova la 31 mai 1990, iar 

la 6 septembrie 1991 și de ex-URSS. 

Autoritățile lituaniene, având o bogată experiență de administrare statală, inclusiv cu 

sprijinul diasporei sale, rapid și eficient au valorificat posibilitățile independenței politice. Și-

au formulat clar și insistent obiectivele majore naționale și internaționale. La 25 octombrie 

1992 au adoptat noua Constituție (provizorie). S-au orientat spre formarea unei economii noi, 

bazate pe relațiile de piață. Ex-partidul totalitarist de import în mod democratic a fost înlăturat 

 
2Cu regret trebuie să menționăm, că guvernul țarist nu a deschis în Basarabia o careva universitate nici către 

începutul sec.XX. Mai mult ca atât, în Basarabia pe parcursul sec.XIX au fost închise toate școlile românești 

existente la momentul ocupației. Aceasta se explică prin faptul, că Guvernul Imperiului Rus tot mai mult se 

temea de răspândirea învățământului public (v. Enciclopedia universală britanică. – „Litera”, 2010, V. 9, p. 

99). Nu în zadar, inclusiv din acest motiv, cunoscutul filozof german, înalt apreciat în ex-URSS, F.Engels 

caracteriza Rusia sec.XIX ca o „închisoare a popoarelor”. Pe de altă parte, România doar în câțiva ani după 

Marea Reunire a înființat în Basarabia patru entități de învățământ superior, inclusiv două instituții în domeniul 

culturii și două facultăți separate ale Universității din Iași. 
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de la putere. Un rol creativ l-au avut foștii lideri comuniști (de ex., Brazauskas). Aceștia, dar 

și cei de la administrația publică, securitate etc. ex-sovietică lituanianăs-au dovedit a fi foarte 

înțelepți, altruiști, dar și mari patrioți. Ei s-au inclus activ în consolidarea statalității și 

independenței patriei lor. 

La 18 septembrie 1991 a devenit membru al ONU (193 state), a aderat la mai multe 

organisme economice, politice, comerciale etc. internaționale și europene. La 8 mai 2003 

Senatul SUA cu unanimitate de voturi a ratificat aderarea Lituaniei la NATO. La29 martie 

2004 a aderat la Alianța de Apărare a Atlanticului de Nord, iar în mai același an, împreună cu 

alte state din ECE, la UE, în 2007 – la Zona Schengen. La 25 iunie 1993 a fost reintrodus 

litas-ul, care a substituit moneda provizorie (talonas-ul). 

La începutul anilor 2000, când orientarea și soarta internațională (evident europeană) a 

Lituaniei efectiv s-a clarificat, această țară a devenit deosebit de atractivă pentru investitorii 

străini, în primul rând cei europeni (peste 90% din totalul investițiilor). Cel mai important 

investitor este Suedia vecină, căreea îi revine între 1/5 și 1/3 din volumul sumar al investițiilor. 

Țările scandinave au acordat credite semnificative ieftine, în special pentru procurarea 

locuințelor. Lituaniaeste un lider mondial recunoscut privind calitatea educației. Peste 9/10 din 

populația adultă are studii medii, 4/5 cunoaște limba rusă, iar cca. 2/5 – limba engleză. 

Drept urmare, în anii 2001-2007 ritmurile anuale de creștere ale PIB-ului au constituit 

6,5-11,0%, ceea ce a permis atingerea unui nivel sporit al acestui indicator macroeconomic – 

de peste 53,1 mld. dol. sau cca. 18,0 mii dol. per capita (2018), adică 81% din nivelul mediu 

al UE (nivel de cca. 6 ori superior celui din R.Moldova). Face parte din primele 40 țări cele 

mai dezvoltate ale lumii la acest capitol. Pe parcursul perioadei de după restabilirea 

independenței PIB-ul a crescut de peste 5 (!) ori, inclusiv între 2000-2017 de peste 3 ori, în 

special urmare a aderării la OMC la 31 mai 2001. Țara a fost supranumită „tigrul baltic”. 

Respectiv a fost asigurat un salariu minim lunar de 780 dol. (2018). Exportul Lituaniei 

(29,91 mld.$ în 2018) este mai mare decât al Belorusiei (29,21 mld.$), Uzbekistanului (13,9), 

Azerbaidjanului (13,8) etc., state cu populație de 3-5 ori mai mare, și(export) de peste 10 ori 

(!) mai semnificativ decât R.Moldova. Lituania are o economie bazată pe servicii și o 

industrie avansată: construcții navale, prelucrarea lemnilui, producerea aparatelor electrice și 

electrocasnice, a textilelor, a îngrășămintelor minerale, a mașinilor agricole, a calculatoarelor, 

a componentelor electronice, rafinarea petrolului, prelucrarea produselor agro-alimentare 

etc.Succesele realizate susținute au permis aderarea la 1 ianuarie 2015 la zona euro (1 € = 

3,4528 litas), iar la 5 iulie 2018 devine membru al OECD. Cu toate acestea trebuie recunoscut 

faptul, că la fel ca și toate țările fostului lagăr socialist, Lituania a pierdut o parte 

semnificativă din populație (în perioada 1989-2019 cca. 23%), urmare a părăsirii țării după 

liberalizarea hotarelor, în special după aderarea ei la UE. 

Parlamentul (Seimas-ul) este constituit din 141 deputați aleși pentru 4 ani: 70 de 

reprezentanți sunt aleși pe „liste de partid”, iar 71 pe circumscripții electorale.Țara are 

11eurodeputați, care activează în Parlamentul de la Strasbourg, salarizați cu 8757,5 euro/ 

lunar fiecare. Ei beneficiază (din bugetul UE) de un salariu cumulativ mai mare, decât toți cei 

101 deputați de la Chișinău. Afară de aceasta mai primesc și diurne în mărime de 320 euro, 
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plus alte indemnizații3. 

De la 1 ianuarie 2019 salariul minim în acest stat baltic a fost de 555 € (brut) și 396 € 

(net), iar salariul mediu de 1289 € (brut) și de 817,8 € (net). În 2016 autoritățile lituaniene au 

trasformat clădirea fostului kgb în muzeu al genocidului, iar în gările, de unde au fost 

deportați de către comuniști cetățenii lituanieni, au fost instalate plăci comemorative. 

Rezervele de aur ale Băncii Naționale a Lituanieiconstituie 7,1tone (rezervele BNM constituie 

doar 70,0 kg aur, adică de 100 ori mai puțin).Așadar lituanienii trăiesc decent și în buna 

siguranță, cu mult mai bine, decât românii basarabeni. 

Letonia (Latvia/ Latvijas Republika) are o suprafată de 64 589 km2, se învecinează 

cu Estonia (la nord), Lituania (la sud), Federația Rusă (la est) și R.Bielarus (la sud-

est).Potrivit recensământului din perioada Imperiului Rus (1897), letonii constituiau 

majoritatea (68,3%) dintre cei 1,93 mil. locuitori. Alte etnii (în %): rușii -12,0; evreii – 7,4; 

germanii – 6,2; polonezii – 3,4.Conform recensământului general al populației din martie 

2011, letonii și levonii (minoritate autohtonă nesemnificativă) constituiau 1,284 mil. sau doar 

62,1% din totalul populației de 2,07 mil. (mai puțin, decât cu cca. un secol în urmă și mai 

puțin, decât cota băștinașilor în R.Moldova).După război între 120,0 și 300,0 mii (în funcție 

de sursă) de letoni s-au refugiat în Germania și Suedia, cca. 180,0 mii de letoni, inclusiv cca. 

43,0 mii „kulaci” au fost deportați de către autoritățile sovietice etc. Urmare a imigrației 

multianuale organizate de către autoritățile de la St.-Petersbourg, apoi cele de la Moscova 

(inclusiv peste 10,0 mii de diferiți politruci/ propagandiști), componența etnică, în special cea 

urbană, s-a modificat nefavorabil. Cota rușilor constituia deja 26,9%, a bielorușilor – 3,3%, 

ucrainenilor – 2,2%. De asemenea au fost înregistrați (%): lituanieni – 1,2; evrei – 0,3; 

germani – 0,1; estonieni – 0,1; alții – 1,6. Populația urbană constituie peste 2/3 (cca. 68%), iar 

cea rurală mai puțin de 1/3. 

Spre sfârșitul sec. XVIII Letonia a fost anexată la Rusia. În urma Revoluției Ruse din 

februarie 1917 Letonia și-a proclamat independența la 18 noiembrie 1918. La 11 august 

1920 a fost semnat Tratatul de Pace, iar la 5 februarie 1932 – Tratatul de Neagresiune cu 

FR. Dezvoltarea economică independentă (la acea perioadă) presupunea emiterea monedei 

naționale: în 1922 a fost emis lats-ul. Până atunci în circulație se utilizau mai multe monezi – 

ostrubles și ostmarks – emise de către autoritățile germane, rublele rusești, denumite „money 

of duma”, bilete la ordin ale diferitor municipalități etc. Până la cel de-al Doilea Razboi 

Mondial economia Letoniei avansa ascendent. 

În 1939 a fost obligată să ofere baze militare autorităților sovietice. Dezvoltarea 

pașnică a fost întreruptă de ocupația sovietică (1940), apoi de ce-a germană (1941), iar în 

1944 din nou de cea sovietică. În perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial în 

Letonia, ținând cont de poziția politico-geografică și de infrastructura avansată (de transport – 

feroviară, maritimă, aeriană), a fost o regiune cu cele mai înalte ritmuri de dezvoltare. Aici  au 

fost  construite cunoscutele fabrici și uzine – de aparate de radio „VEF” (uzina VEF din Riga 

 
3Salariul brut anual al unui eurodeputat(lituanian) constituie 102,092 mii euro (peste 2,0 mil. LMD), iar la 

plecarea din post acesta beneficiază de o „parașută de aur” în mărime de 210,185 mii euro. Dacă ipotetic 

R.Moldova ar fi aderat la UE în 2004 sau 2007, ea ar fi avut cam același număr de reprezentanți (dacă nu chiar 

mai mult) în Parlamentul European (ca și Lituania) cu remunerările și beneficiile semnificative respective 

(evident, din Bugetul UE). 
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a fost cel mai mare producător de bunuri electrotehnice din ex-URSS), fabrica de microbuze 

„RAF” (aceasta din urmă a falimentat în 1997)etc. În anul de vârf (1990) la uzina VEF 

activau cca. 20 mii de angajați, însă peste câțiva ani a falimentat. 

Cu toate acestea economiștii letoni în repetate rânduri au menționat, că ocupația 

provizorie sovietică (pe parcursul a patru decenii și jumătate) a reținut semnificativ evoluția 

acestei țări. Dacă până la război nivelul ei de dezvoltare era comparabil cu cel al Finlandei4, 

atunci către sfârșitul deceniului al nouălea (sec. XX)Finlanda deja avea venituri per capita de 

2,5-3 ori mai mari, decât Letonia sau celelalte două țări baltice. Creșterea economică 

postbetică s-a produs și urmare a aducerii masive a populației străine „din afară”, pentru ai 

deznaționaliza și ai rusifica pe letoni.Cota mare a imigranților ruși etc. face ca orașele letone, 

în primul rând Riga, cel mai mare oraș din țările baltice analizate, să devină în mare măsură 

orașe „sovietice”. Riga (cândva capitală a Imperiului Suedez) și acum este foarte atractivă 

pentru mulți ruși (din FR), care doresc să obțină o reședința în UE prin cumpărarea la prețuri 

exorbitante a diferitor imobile. 

La mijlocul anilor 1980-ci, când a fost declanșată restructurarea radicală inițiată de 

președintele M.Gorbaciov, letonii, alături de estonieni, au fost în fruntea mișcării de eliberare 

națională („revoluția pașnică”, „Revoluția Cântată” din 1987), respectiv a luat naștere Frontul 

Popular Leton (1988), activitatea căruia s-a încununat cu adoptarea la 29 iulie 1989 a 

Declarației despre suveranitate (a treia după Estonia și Lituania), iar la 4 mai 1990 de către 

Parlament („Saeima”, 100 deputați) a Declarației privind restabilirea independenței față 

de URSS, adică, de fapt, de ieșire din componența acesteea. La 3 martie 1991 letonii la 

Referendumul național s-au pronunțat pentru Independență, iar la 21 august 1991 

Independența de fapt a fost restabilită și la 6 septembrie recunoscută de URSS.Salariul 

deputaților acestui stat constituie 2690 dol./ lună sau 3,6 salarii minime pe economie (747 

dol./ lună în 2019). E util să menționăm, că în Letonia cunoașterea limbii băștinașilor este 

obligatoriepentru deputați, pentru toți funcționari publici, angajații în sectorul serviciilor 

populației etc. 

Urmare a Legii cetățeniei, adoptate în 1990 de noul Parlament, care prevedea că 

cetățeni al Letoniei pot deveni doar autohtonii ei, precum și alți locuitori ai ei de până la 

ocupația provizorie brutală/ militară sovietică5 din a.1940 și urmașii biologici respectivi. Din 

acest motiv în Letonia locuiesc și 290,66 mii rezidenți fără cetățenie (14,1% din totalul 

populației) în principal etnici ruși (la sfârșitul lui 2011 erau 319 mii „necetățeni”6), adică 

imigranți organizați în perioada postbelică. Este un stat cu o speranță de viață avansată 73,2 

ani, inclusiv 68,1 ani la bărbați și 78,5 ani la femei.Intelectualii și decidenții letoni, printre 

 
4La rândul său, despre consecințele dăunătoare ale includerii forțate a Finlandei în componența Imperiului Rus 

ne mărturisește faptul, că această țară, deși dezvoltată, totuți cedează ca nivel de dezvoltare celorlalte țări 

scandinave (Suedia, Norvegia, Danemarka) și care au fost ferite de „prosperarea” în cadrul Imperiului de la 

Răsărit. 
5Menționăm, că alipirea Austriei la Germania în 1938 (numită și Anschluss/ conexiune) s-a produs în baza unui 

referendum național, la care populația austriacă cu 99,15% a votat favorabil unirea (v. АиФ, № 50, 2019). 
6În acest context trebuie să menționăm, că probabil cea mai dăunătoare lege, adoptată de Parlament (cu 

consecințe grave pe termen lung) în ultimele 3 decenii în R.Moldova a fost Legea cetățeniei, care ia egalat în 

drepturi (politice) pe toți imigranții (cca. 1 mil.) cu băștinașii. De la ea „se trag” și încă se vor mai trage multiple 

și grave probleme. 
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care era și un număr semnificativ de comuniști (dar care își iubeau necondiționat, fără rezerve, 

„până la capăt” patria lor), imediat și-au formulat obiectivele și prioritățile majore: aderarea la 

NATO și la UE, precum și la alte organisme internaționale și europene. Claritatea, fermitatea 

și consecvența promovată, dar și activitatea coordonată cu celelalte două state vecine etc. le-a 

adus rezultatele scontate. La 17 septembrie 1991 devine stat membru al ONU, la 29 martie 

2004 a fost acceptată la Alianța Nord-Atlantică de apărare colectivă, apoi la 1 mai 2004 – la 

UE. (Letonia are 8 eurodeputați salarizați lunar cu 8757,5 euro fiecare din bugetul UE). Din 1 

iulie 2016 face parte din OECD/ Organizația Țărilor Dezvoltate Economic (ce include 37 țări 

ale lumii). Ar trebui menționat în mod special faptul, că înainte de aderare la NATO în 

Letonia a fost petrecut un referendum în acest sens: afară de băștinașii letoni, au votat „pro” 

mai mult de jumătate dintre nebăștinași (ruși, bieloruși, ucraineni etc.; ar fi bine să avem și 

noi astfel de imigranți istorici!). 

Lats-ul a fost reîntrodus la 5 martie 1993, după o perioada de absență de peste 4 

decenii, în locul monedei provizorii/ de tranziție, rublis-ul leton.La 1 ianuarie 2014 Letonia a 

aderat la Euroland/ zonaEuro. Aceasta efectiv a însemnat, că statul corespunde criteriilor de 

dezvoltare performantă,prestabilite de UE: deficit bugetar nesemnificativ (până la 3% din 

PIB), datorii publice controlate (până la 60% din PIB),moneda stabilă (inflație până la 2-3%) 

etc.Considerăm util de menționat, că până la aderarea la zona euro moneda acestei țări (lats-

ul) era una dintre cele mai scumpe din lume (1 € = 0,702804 Lats), locul patru după dinarul 

kuweitian, dinarul Bahreinului, rial-ul Omanului.Letonia are un sector bancar dezvoltat cu o 

participare activă internațională, în primul rând a țărilor UE, în special a celor nordice 

(Swedbank of Latvia, Rietumu Banka etc.). 

Comerțul exterior în proporție de cca. 3/4 revine țărilor UE – Germania, Lituania, Estonia, 

Polonia, Suedia, dar și FR. Exportul per capita devansează acest indicator pentru 

R.Moldova de 8-10 ori! 

Etnicii ruși, sosiți în perioada construcției marilor întreprinderi („mamut”), deși nu 

dețin cetățenia Letoniei, nu doresc să se întoarcă în patria lor istorică, unde au fost chemați 

de către autoritățile de la Moscova (în 2006 și 2019)7. Aceștia ca și comportament substanțial 

se deosebesc de confrații lor trimiși/ sosiți în R.Moldova, în special în Transnistria, care sunt 

extrem de agresivi, încă foarte sovietici și antieuropeni. 

La începutul anilor 2000, când după eforturi susținute ale diplomației, efectiv s-a decis 

soarta politică a țării (acceptarea ei în structurile cheie regionale și internaționale),Letonia a 

devenit atractivă pentru investitorii străini. Creșterea rapidă a investițiilor i-au asigurat ritmuri 

consistente de dezvoltare, transformând micul stat baltic într-un spațiu înalt dezvoltat, stabil, 

cu venituri aproape de cele medii europene. 

Criza economico-financiară mondială din anii 2008-2009 nu a ocolit Letonia. Ea, 

criza, a cauzat o reducere semnificativă a majorității parametrilor macroeconomici: PIB-ul 

absolut și per capita, importul s-a diminuat cu cca. 1/4 în 2009 etc. Semnificativ a crescut rata 

șomajului – până la 20% etc. Însă apartenența țării la importantele structurieconomico-

financiare, politice i-a permis o restabilire rapidă a economiei. Oricum criza a influiențat 

negativ asupra evoluției demografice. O parte dintre tineri au emigrat în  țările scandinave, 

 
7 Autoritățile FR fac astfel de chemări pentru a diminua acuitatea crizei demografice acute, care durează deja trei 

decenii. 
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Germania, Polonia, Marea Britanie etc. cu toate că veniturile bănești ale populației au fost și 

sunt destul de înalte. În perioada 1989-2017 Letonia a „pierdut” astfelcca. 27% din populație. 

Estonia (Eesti/ Eesti Vabariik) este cel mai mic baltic stat ca suprafață (45228 

km2), cât și ca populație. În 1989, potrivit ultimului recensământ sovietic populația constituia 

1,57 mil., iar după mai mult de două decenii de dezvoltare independentă – 1282,96 mii 

(2011). La orașe locuiesc peste 2/3 din totalul populației.Este divizată în patru regiuni 

geografice: de nord – cea mai sc peste 1/3 din totalul populației; de est – cu principalul oraș al 

regiunii – Narva; de vest – cu insulele Haaptolu și Pärnu (în total cca. 1500 insule), capitala 

de vară a țării; de sud, unde princdezvoltată economic, unde se află și capitala Tallinn(cu cca. 

426,54 mii loc.) și unde locuieipala localitate este cunoscutul oraș universitar Tartu, al 

doilea ca mărimea (cca. 100,0 mii loc.).Deși numărul populației este neînsemnat (numărul 

românilor/ moldovenilor în cadrul ex-URSS devansa numărul estonienilor de cca. 5 ori!), 

Estonia are o istorie foarte bogată, de secole, strâns legată de popoarele vecine: mai întâi de 

vikingi, apoi – de germani, suedezi, danezi, lituanieni, dar și de ruși. Teritoriul, cunoscut 

astăzi sub denumirea de Estonia, și o parte a Letoniei s-a numit cândva Levonia. Mai mulți 

ani a fost guvernată de regele Danemarcei, Suediei, apoi de Țarul rus. Regele Suediei Gustav 

al II-leaAdolf a fondat Universitatea Tartu (în a.1632), instituție care pe parcursul  anilor a 

jucat un rol determinant la trezirea națională a Estoniei (și nu numai). Aici a apărut tricolorul 

(albastru, alb, negru), care în 1918 a devenit drapelul național al Estoniei independente. La 23 

februarie la Pärnu și la 24 februarie 1918 la Tartu au fost adoptate Declarațiile de 

Independență. La 2 februarie 1920 (la Tartu) a fost semnat Tratatul de Pace, iar la 4 mai 

1932 – cel deNeagresiune cu Rusia. 

Până la cel de-al II Război Mondial Estonia s-a dezvoltat rapid. A fost emisă moneda 

națională – marca estoniană (între 1918-1927), apoi coroana (kroon) între 1 ianuarie 1928 – 

1940 (până la invadarea sovietică). În 1944 este reocupată de Armata Roșie. În perioada 

sovietică, urmare a deportărilor a peste 90,0 mii estonieni, a creșterii naturale 

nesemnificative (populația creștea în principal din contul imigrației organizate de 

Moscova),Estonia de fapt era cea mai dezvoltată (per capita) republică din punct de 

vedere socio-economic. În baza acestui stat autoritățile ex-sovietice testau diferite modele de 

perfecționare a mecanismului economic (de ex., a sovnarhozurilor din anii 1960 etc.). 

În 1988 în Estonia s-a declanșat „Revoluția Cântată”. A fost prima care a elaborat și a 

promovat Concepția, apoi Legea autogestiunii teritoriale.În baza acestui document pentru 

prima dată în cadrul URSS oficial s-a pus problema stabilirii unei dependențe clare, directe 

dintre nivelul de dezvoltare (rezultatele economice) ale republicii unionale și veniturile reale, 

nivelul de viață al populației. Până atunci se promova ideea falsă a „ajutorului frățesc 

dezinteresat” (din partea „fratelui mai mare”). La 14 noiembrie 1988 a fost adoptată 

Declarația Suveranității.În final aceasta a condus la declararea (de fapt restabilirea) 

independenței politice, care la 6 septembrie 1991 a fost recunoscută de URSS, iar la 17 

septembrie (acelaș an) a aderat la ONU. La 31 august 1994 trupele ruse au părăsit teritoriul 

Estoniei. 

Salariul deputaților estonieni constituie 3782 dol. sau cca. 4,7 salarii minime pe 

economie (egale cu 800 dol. în 2019). În 2018 PIB per capita a constituit cca. 82% din 

mărimea medie respectivă din UE.Exportul anual al Estoniei (15,35 mld. dol., în 2018) este de 

cca. 5-6 ori mai mare decât cel al R.Moldova. 
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Conducerea acestui mic stat baltic a demonstrat clar patriotism real și 

capacitățidecizionale și manageriale, economico-politice adecvate situației, în strictă 

corespundere cu interesul naționalpe termen lung. Managerii publici au activat coordonat cu 

vecinii din Lituania și Letonia, cu diaspora din țările vecine, au manifestat consecvență, 

fermitate, logică, responsabilitate, curaj politic și judiciozitate în stabilirea reperelor sale 

strategice. Drept urmare la 29 martie 2004 a devenit stat-membru al Alianței de apărare 

colectivă NATO, iar la 1 mai 2004, alături de alte state din ECE, și stat membru al UE (cu 7 

eurodeputați, salarizați decent la fel ca și colegii din celelalte țări membre). În 2017 Estonia, 

contribuind la Bugetul european cu 154 mil. euro, a beneficiat de fonduri europene în suma de 

648 mil. euro. Aceste succese remarcabile ale patrioților, parlamentarilor, specialiștilor 

Estoniei într-un timp scurt au avut repercusiuni semnificative economice etc. Țara și-a 

schimbat în bine statutul său internațional, a devenit atractivă pentru investitorii străini (în 

primul rând din UE – Suedia, Finlanda, Germania etc.), aceștia asigurând fluxuri consistente 

de investiții, respectiv ritmuri înalte de dezvoltare. Succesele economice iau permis aderarea 

la grupul țărilor celor mai dezvoltați/ OECD (decembrie 2010), apoi la 1 ianuarie 2011 a 

aderat la zona euro. Moneda unică a înlocuit coroana estoniană emisă la 20 iunie 1992. Deși 

populația Estoniei este cu mult mai mică, decât cea aR.Moldova, PIB-ul absolut al acestei țări 

este de cca. 3 ori (!) mai mare, decât la noi. Drept consecință per capita acest indicator este de 

cca. 7 ori mai mare. Exportul absolut și relativ, respectiv, de 6 ori și de 12-13 ori (2018) mai 

mare. Salariul minim constituie 470 € (2017), iar cel mediu – 1260 €. 

Cu toate că Estonia are hotar comun cu FR, iar în orașul de frontieră Narva estonienii 

cu cca. 3 decenii în urmă constituiau mai puțin de 1/10din totalul populației (pentru 

comparație, în Tiraspol, de ex., cota românilor/ moldovenilor constituiau atunci cca. 1/4), 

acesteia nu i s-au inventat „republicuțe”, „statute speciale” și autonomii ale veneticilor/ 

imigranților„modele” unicale  etc. ca la noi. 

Autoritățile Letoniei și Estonieisolicită de la autoritățile FR compensații pentru 

pierderile enorme cauzate de ocupația provizorie sovietică (1940-1990). Despre aceasta au 

anunțat în luna septembrie 2018 miniștrii justiției ai celor 2 țări. Autoritățile au pregătit planul 

de acțiuni, care include și adresarea către ONU, prin intermediul căreia se așteaptă 

compensația. Discuțiile despre astfel de compensații se purtau demult. Încă în noiembrie 2015 

Lituania, Letonia și Estonia au semnat un Memorandum de colaborare, care presupunea 

unirea eforturilor în vederea compensării pagubei pentru ocuparea forțată/ brutală a acestor 

state de către ex-URSS. Pentru estimarea pagubelor în Letonia și Estonia încă la 

începutul anilor 2000 au fost create comisii speciale de evaluare. În Estonia autoritățile 

consideră, că până la ocuparea ei PIB-ul era comparabil cu cel al Finlandei, iar către 1991 

deja ceda nivelului realizat de Finlanda de câteva ori. Comisia letonă a numit cifra concretă – 

185 mld. dol., pe care ia pierdut în urma ocupației de către FR. Cu alte câteva zeci mld. dol. 

au fost apreciate daunele cauzate mediului și pierderile demografice.  

În timpul prezentării acestor informații europarlamentara Inesse Vaidere a declarat, că 

regimul sovietic a fost criminal, ca și cel națist. Acum Estonia și Letonia pregătesc acțiuni 

practice pentru beneficierea de compensații8.Țările Baltice și FR.După desprinderea (în fond 

 
8Pe de altă parte, potrivit aprecierilor Institutului de Economie Mondială și Relațiilor Internaționale a AȘ a FR, 

în perioada 1940-1960 pe teritoriul Letoniei au fost construite 20 de uzine. (În R.Moldova construcțiile 

economice mai importante de până la 1965 au fost doar în regiunea transnistreană și nu în Basarabia – n.a.). Deja 
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pașnică) de URSS, țările baltice, așa cum am văzut,au repurtat succese palpabile în toate 

domeniile socio-economice, comerciale, politice, culturale etc. în ultimii ani. Estonia, 

Letonia și Lituania efectiv devansează fosta metropolă la toate elementele vieții pașnice. 

A.n. „supraputere” (de fapt, doar militară9, nu și economică, financiară, valutară sau 

comercială, bancară etc. cu doar cca. 2% din PIB-ul global) se află doar pe locurile 11-12 în 

ierarhia mondială ca volum absolut al PIB (cu stagnare economică în ultimii 6 ani) și pe 

locurile 17-18 ca mărime absolută a comerțului exterior, fiind de fapt doaro țară în curs de 

dezvoltare10. Iar relativ, după mărimea PIB-ului per capita, FR (cu cele cca. 11,0 mii dol./cap. 

în 2018) nu face parte nici măcar din lista primelor 60 țări din lume! Țările baltice, fiind 

membre ale OECD devansează semnificativ FR (de 1,5-2,0 ori) la nivelul de venituri bănești 

și de viață a populației. Dacă în FR salariul minim lunar constituie cca. 160 €/ lună (doar locul 

71 în lume), iar cel mediu pe economie cca. 660 €,atunci, de ex., în Letonia salariul minim a 

ajuns în 2019 la 500 € (locul 37), iar cel mediu de cca. 1500 €, adică de 2-3 ori mai mult, 

decât „supraputerea”, care ocupă locul 49 la IDU (2018). 

Inflația în țările baltice este anual una nesemnificativă (până la 2-3%), de 4-5 ori mai 

mică, decât în fosta metropolă. Spațiul acestui material nu ne permite să mai completăm 

substanțial cu date cantitative răspunsul la acest capitol economic. Popoarele baltice pot fi 

invidiate de conaționalii noștri,de conducătorii care .. mereu se răzgândesc (ba laEst, ba la 

Vest; ba „română”/ științific, inclusiv în Declarația de Independență și în Hotărârea Curții 

Constituționale, ba „moldovenească”/ politic, inclusiv în Constituție; ba români la București/ 

la primirea pașapoartelor, ba moldoveni la Chișinău .. ). 

Egoismul, neprofesionismul, iresponsabilitatea, inconsecvența și indiferența, lipsa de 

moralitate amai multordecidenți (manageri) de la Chișinău, inclusiv instabilitatea politică, ne 

duc treptat la pierzanie. Actuala R.Moldova poate deveni (dacă nu cumva deja a devenit) o 

sursă periculoasă de instabilitate în ECE. Dacă sumar analizăm evoluția situației socio-

economice etc.: dinamica nefavorabilă a numărului populației, a economiei, inclusiv a celei 

„tenebre”, a bugetului public, a comerțului exterior mereu deficitar (exporturile anuale 

constituie doar cca. 50% din volumurile importurilor), a datoriilor externe în continuă 

creștere, a corupției excesive, dualitatea identității naționale, lipsastabilității politice, a 

 
către a. 1965 volumul producției fabricate pe teritoriul celor trei state baltice ar fi crescut de 15 (?!) ori 

comparativ cu anul anexării. În Lituania indicatorii industriali antebelici au fost atinși către 1948, iar către 1950 

au fost devansați deja cu 90%. 

Pentru restabilirea agriculturii Lituaniei ar fi fost alocate dotații în mărime de 200,0 mil. rub. În anii 1970-1980 

Estonia a ieșit pe primul loc (per capita) în ex-URSS după volumul investițiilor în capitalul fix. Către 1990 ea 

ocupă locul 46 în lume în funcție de PIB per capita. În țările baltice se fabricau mai multe produse cunoscute 

publicului larg. De ex., uzină electrotehnică „VEF” din Riga a fost cel mai mare producător de produse 

electronice din ex-URSS. În anul de vârf – 1990, la întreprindere activau 20,0 mii de angajați, iar profitul a atins 

– 580 mil. euro pe an. Însă la mijlocul anilor 1990, uzina a falimentat, nu a rezistat concurenței. Respectiv, în 

1997 a falimentat și uzina RAF producătoare a ambulanțelor. (v. „АиФ”, nr. 35 din 2018, p. 21). 
9Menționăm, că cele mai mari cheltuieli militare/ de apărare în 2018 le-a avut SUA – peste 700,0 mld. dol., 

urmată de China cu peste 150,0 mld. dol. Locurile 3-5 revin FR, Marii Britanii și Arabiei Saudite cu cca. 60-70 

mld. dol. (în funcție de sursă). Specialiștii ruși declară, că cheltuielile militare ale FR sunt de cca. 12 ori mai 

mici, decât ale SUA. 

10Fiindcă în economie și export domină sectorul primar, prof. univ. Grinberg Ruslan (Moscova) califică aceste 

sectoare ale FR ca fiind primitive („АиФ”, № 6, 2017, р. 21). 
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integrității teritoriale(o parte a teritoriului constituțional fiind controlat de „partenerul 

strategic”)etc.de la independență încoace tot ne convingem, că din realizările mișcării de 

eliberare națională și colonială rămâne tot mai puțin și ... mai puțin. Dacă fostele 

„republici surori” au devenit membre UE și NATO, cu toate consecințele pozitive respective, 

sunt printre primele 30-40 țări cele mai avansate din lume (!), respectate și de fosta metropolă, 

atunci decidenții, managerii noștri publici superiori sunt în majoritate provizorii (în 2015 am 

avut 5 guverne, în 2019 – trei, în total în 3 decenii am avut mai mulți miniștri, decât în SUA 

într-un secol).Dacă din perioada anilor 1990-2020 excludem subperioada cu guvernare stabilă 

(2001-2009), atunci constatăm, că am avut doar „guverne anuale” (21 de „executive” în 21 

de ani), cu alegeri aproape la 2 ani.Guvernanții noștrifrecvent își tot modifică „direcția” 

strategică, „vectorul” politic, se autoconsideră ca fiind „șmecheri”, că tot „sug de la două 

vaci” (fără să afle,măcar și după 3 decenii, că una-i „stearpă” și nu generează lapte). 

Respectiv ne-am situat pe un loc („ultimul”), la care alți„pretendenți–concurenți” nu-s, cu 

datorii interne și externe în continuă creștere.Liderii tot promit europenizări (parc-ar fi mai 

multe Europe !) și tot europenizări, dar ba nimeresc la inchisoare, ba sunt în „cautare 

internațională” (după ce nu pot „găsi Europa”), ba sunt cu multe volume de dosare ..., în 

schimb cu active financiare ... despre care ei nu sunt la curent (știu doar soacrele, soțiile, 

rudele, finii, nănașii etc.). 

Cei care rămân pe loc .. se ocupă intens „de politică”, fiindcă până la politică 

multoranu le-a ieșit nimic altceva11. Însă, potrivit dicționarelor, politica reprezintă arta de 

administrare a statului. Calitatea politicienilor și a activității politice o putem stabili cel mai 

sigur în baza rezultatelor corespuzătoare. Toți știm însă, ce fel de rezultate „interne” și 

„externe” avem. Poți oare conduce cu statul, dacă anterior unii n-au condus nici măcar cu o 

școală, fermă etc.? R.Moldova este cea mai bine „asigurată cu politicieni” – avem peste 50 de 

„partide”, câte unu pe săptămână, câte 1-2 pentru fiecareraion sătesc, „partide” despre care 

nici „membrii de partid” nu știu nimic, iar peste câțiva ani efectivdispar. „Liderii” respectivi 

sunt, de regulă, „cu aere”, cu mofturi”, cu prețenții, gata oricând să acorde interviuri, fără să 

comunice ceva, cu excepția negației „NU”. În loc să consolideze societatea (în special partea 

ei autohtonă), ei mereu o tot dispersează, fărămițează etc. o îndepărtează de interesul comun, 

interesul național. 

Spre deosebire de domeniileculturii sau științei, unde s-au putut genera modele 

demne de urmat (Vladimir Curbet, Eu-geniu Doga, Nicolae Botgros, Mihai Dolgan,Ion 

Ungureanu în cultura, respectiv savanții celebri Eu-geniu Coșeriu, dinastia hotinienilor 

Hâjdău, a sorocenilor Capița, inclusiv Laureatul Premiului Nobel Petru Capița și 

academicianul Serghei Capița etc.), cei din politică n-au putut să genereze în ultimele 3 

decenii modele cu rezultate reale pozitive, memorizabile, la care ne-am putea orienta și la care 

ne-am putea referi. Cu siguranță mecanismul de selecție în știință și cultură este în mod 

 
11Mai mulți „politicieni” tineri de la noi (sunt „leniniști” adevărați), ei încep activitatea publică cu ... cea de 

ministru, deputat, primar, director de departament etc., la fel ca și V.Ulianov, care până a deveni șef al 

guvernului sovietic a avut doar experiența de ... bucătar, spălând străchini, farfurii, pahare etc. în barurile și 

cafenelele din Geneva (în manualele ex-sovietice de istorie această activitate era calificată ca fiind „de 

revoluționar”).După această „activitate” „marele revoluționar” a lansat cunoscuta teză, că statul poate fi condus 

și de o bucătăreasă. 
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evident, mai obiectiv, mai profesionist, decât cel imperfect și corupt din politică cu 

supraoferte de doritori (unii foști șoferi sau șomeri etc.). Foarte mulți pretendenți de a fi în 

posturi publice responsabile nu înțeleg, că domeniul, la care aspiră, este cu mult mai 

complicat, decât le pare. Poate chiar cel mai complicat! O bună parte din decidenții 

superiori de la noi nu au avut nici calitățile profesionale, publice și nici cele morale necesare. 

Odată cu înscăunarea unii dintre aceștia, așa cum menționa public un fost candidat (un 

pedagog) la funcția de președinte, în primul rând  au fost preocupați de soluționarea 

problemelor de familie. (De ex., la întrebarea unui ziarist, ce va face, dacă va ocupa funcția la 

care aspiră, pedagogul menționat, declarase că dacă va fi ales președinte, mai întâi va construi 

o casă cu două etaje pentru ai săi, pentru familie etc., iar apoi se va „mai vedea”). Majoritatea 

miniștrilor din ultimele 3 decenii(cu excepția perioadei de stabilitate politică din anii 2001-

2009) au activat în medie în această funcție de la câteva luni până la un an, apoi au fost 

înlăturați de alții, supranumiți „tehnocrați”, care la rândul lor iar au fostsubstituiți cu alții ... 

„supra-tehnocrați” etc. Și așa pe parcursul a aproape trei decenii. Timp în care la noi au 

activat peste 20 (!) de guverne. Parcă fiecare dintre decidenți raportau (înainte de destituire) 

„rezultate bune”, dar rezultatul cumulativfinal este cel, pe care-l știm cu toții (ultimul loc în 

Europa). 

Se tot menționează, că avem oameni harnici, pământ foarte roditor etc. Dar ce 

manageri și decidenți avem, dacă anual importăm usturoi, ceapă, roșii, bere, zahăr, mere, 

sucuri (inclusiv de struguri, dar exportând struguri), cartofi, flori, lapte (40% din necesar), 

rachiu (pentru majoritatea restaurantelor și cafenelelor, pentru nunți și alte diverse petreceri), 

ulei (dar exportăm semințe de floarea soarelui), mobilă (dar exportăm lemn/ material lemnos) 

etc.? În schimb exportăm ... oameni (preponderent tineri și tinere, câte cca. 100 pe zi). Anual 

cei din Ministerul Agriculturii se tot plâng, că nu pot exporta câteva lăzi cu mere, cu prune, cu 

cireșe etc., parc-am fi într-adevăr producători mari, mondiali. Aceasta în condițiile unui 

deficit în creștere de produse alimentare în lume. În R.Moldova nici până în prezent nu a fost 

restabilit nivelul economic din anul 1989 ! E locul potrivit să amintesc teza lui P.Druker: „Nu 

sunt țări bogate și țări sărace, ci doar țări bine conduse, respectiv prost conduse”. Este locul 

potrivit să menționez, că productivitatea muncii în agricultura Olandei este de 30-35 ori mai 

mare comparativ cu a noastră (!), iar cota acestei ramuri în PIB-ul Țării de Jos constituie doar 

cca. 3%. 

Care-i soluția? E nevoie de schimbat radical mecanismul selectării cadrelor, în primul 

rând, al parlamentarilor:1.Revenirea la alegeri pe 100 circumscripții teritoriale în două 

tururi,așa cum deja a fost în a.1990 și am avut cele mai bune rezultate.2.Majorarea 

cerințelor calificaționale față de pretendenții la funcțiile publice, politice etc. (considerăm 

evident că un tânăr de 18 ani nu poate începe activitatea cu cea „de conducere” cu postul de 

ministru, de deputat, de primar etc.).Trebuie început cu Parlamentul, fiindcă la urma urmei ... 

toate de la el se trag, începând cu stabilitatea politică. 3.Modificarea legislației privind 

„partidele politice”, majorând numărul minim de membri (ai „partidului”) până la 15,0 mii 

(adică până la numărul mediu al alegătorilor aferent unui deputat), respectiv diminuând 

substanțial numărul „partidelor”. Astfel consolidând societatea extrem de dispersată. Aceasta 

va mai permite și reducerea substanțială a cheltuielilor legate de finanțarea „politicienilor” 

(șomeri). Reducerea substanțială a numărului „partidelor” va diminua și alocările bugetare 

unor „șomeri” politici.4. Declararea învățământului de toate nivelurile ca fiind prioritate 
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națională pentru mai multe decenii. 

Notă. Autorul acestui material timp de mai mulți ani (începând cu anii 1980-ci) a avut 

o colaborare strânsă, eficientă științifică cu colegii din fostele Institute de cercetări 

științifice în domeniul planificării ale Lituaniei, Estoniei și Letoniei, precum și cu 

consilierii deputaților respectivi ai URSS la Moscova (adică ai acestor foste republici în 

1989), și de la care a beneficiat multiple materiale/ documente privind Autogestiunea 

teritorială (de fapt, predecesoarea Independenței politice), multiple proiecte de legi, care au 

constituit ulterior (în anii 1990-ci, activitatea Primului Parlament al R.Moldova) baza 

legislativă a noii economii de la noi. 
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HOW CAN THE REPUBLIC OF MOLDOVA BE SAVED? 

 

CUM POATE FI SALVATĂ REPUBLICA MOLDOVA? 
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Abstract 

The article examines the recently complicated situation in Moldova. The author is of the opinion that 

things are going badly due to indecent management at the state level. In order to improve management, he 

proposes several solutions: amending the law on elections, the law on political parties, reducing corruption, 

improving education, etc. The gradual implementation of the author's proposals will allow the improvement of 

the leadership, the generation of the leadership models. 

Keywords: models, management, education, economic, corruption 

 

Cu cât mai mult ne îndepărtăm de anii adoptării Declarațiilor de Suveranitate (1990) și 

cea de Independență (1991), cu atât, probabil, rămânem mai puțin suverani și independenți, cu 

atât situația socio-economică și politică evoluează mai accentuat din proastă în mai proastă, 

ne tot îndepărtăm de lumea civilizată. Nu-i cazul să aduc prea multe dovezi: toți care trăiesc 

rău, indecent, dar aceștia-s majoritatea, cunosc acest fapt.  

Zilnic crește numărul celor care emigrează din R.Moldova (în primul rând, tineri și de 

vârstă medie) nu doar la muncă provizorie, dar și pentru totdeaună. Numărul săracilor și 

bolnavilor rămași în Basarabia crește. De aceștia din urmă nu-i nevoie în alte state, dar de fapt 

... nici aici, „pe loc”. De ei  e nevoie o dată la 4 ani, dacă „alegerile” nu sunt organizate 

„înainte de termen”. La starea tradițional „proastă, dar stabilă” s-a mai adăugat și pandemia 

(COVID-19), gestionată ca și tot restul. 

De ce lucrurile merg prost la noi? Mai prost ca la alții. Cu mult mai prost. La toate 

„capitolele”. Poate cu excepția muzicii și dansurilor populare, care sunt unicale, fără egal. 

Parcă avem pământ roditor, oameni harnici ...  

Potrivit cercetărilor socio-economice cheia succesului unei entități (întreprinderi, 

organizații, firme, companii, asociații, gospodării, instituții etc.) în proporție de 85-95% ține 

de conducerea, calitatea ei profesională, intelectuală, morală, spirituală etc. Această concluzie 

este absolut corectă și referitor la funcțiile publice: deputat, președinte de comisie 

parlamentară, ministru, judecător, procuror, vice-ministru, șef de Guvern, șef de departament, 

consilier de stat, președinte etc. 

Atunci când într-o structură lucrurile merg prost sau spre post, nu sunt concediați 

angajații, ci se schimbă conducătorul/ conducătorii/ decidenții cu altul/ cu alții, care anterior 

a(u) manifestat calități manageriale eficiente, recunoscute de specialiști. Nu orice lucrător 

bun, automat poate deveni și conducător decent. Poate deveni doar „cu anii”. (Deși foarte 

mulți doresc, cred că pot, dar de fapt nu pot). Acesta din urmă trebuie concomitent să 

întrunească mai multe calități manageriale cum ar fi: autoorganizare, autoevaluare, 

autocontrol, disciplină, obiectivitate, capacități sporite intelectuale, morale și de muncă, de 

coordonare, de muncă în echipă, echidistanță, lipsă de invidie, experiență bogată, calități de 

previziune, să fie privizibil, harnic, curajos, credibil, responsabil, cu inițiativă pozitivă, bun 

 
1 Prof. univ. dr. Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova/ USM (Chișinău), e-mail: 

patrash_mihai@hotmail.com 
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familist, sănătos fizic și psihic, altruist (în sensul disponibilității de a avea grijă de alții, de 

colectiv, de societate),să nu fie hapsân, lacom, fudul, să dețină calități publice, să se bucure de 

autoritate și respect, să dețină calități de apreciere operativă a situației și de luare rapidă a 

deciziilor adecvate, să aibă caracter/ nerv, dar și (în special la nivel național) ... patriotism 

adevărat. Obligatoriu trebuie să fie credincios în Dumnezeu și să respecte cerințele Bibliei: să 

nu fure, să nu fie mincinos etc. Conducătorii buni reprezintă o mare bogăție națională. Aceștia 

niciodată nu-s prea mulți. 

În R.Moldova „centrul puterii de stat” începe de la Parlament. În condițiile, în care 

există o legislație indecentă privind „partidele politice” și privind „alegerile parlamentare”, în 

organul legislativ de cele mai multe ori nu nimeresc cei, care ar merita, dar care în principiu 

există în societate. 

La noi în mod automat deputații (din ziua validării) se consideră a fi politicieni, chiar 

dacă până în ziua alegerilor au fost ... șoferi sau șomeri.Dicționarele din domeniu ne spun, că 

activitatea politică înseamnă administrarea treburilor statului. Oare șomerii și șoferii 

noștri să fie cei mai buni, cei mai calificați „politicieni”, cunoscători ale secretelor (socio-

economice, financiare, juridice, diplomatice etc.) guvernării. 

Fiindcă poporul nu poate fi schimbat, doar instruit, iluminat treptat, pentru ameliorarea 

situației existente urmează a fi substituiți cei de la cârmă, care nu-s capabili să genereze 

rezultate publice vizibile, palpabile, agreate de societate sau măcar de majoritatea ei. La noi s-

a creat o stare prostească, când există cerințe profesionale, calificaționale pentru toate 

categoriile de specialiști, inclusiv și pentru aceeași șoferi. Doar pentru deputați, 

conducători ai statului (!?) nu există cerințe calificaționale, morale etc., doar criteriul 

(„meritul”) „vârstei” (18 ani!), nici măcar studii liceale! Adică toți liceenii din ultimul an de 

studii (în R.Moldova) sunt potențiali manageri de țară. O astfel de iresponsabilitate și nihilism 

juridico-politic nu există în alte state. Legea existentă indecentă discreditează posturile 

publice. 

Dacă deputatul este om politic, iar politicianul este conducător al statului, acesta 

trebuie să corespundă obligatoriu cerințelor de mai sus. Dacă „sus” nimeresc prea mulți 

populiști, egoiști, iresponsabili, repetenți, hoți, incapabili, persoane neexperimentate etc., 

atunci peste scurt timp „jos” crește numărul săracilor, șomerilor, bolnavilor, morților, 

nemuțumiților și nemulțumirilor, accidentelor, conflictelor, infractorilor și infracțiunilor etc., 

scade volumul și calitatea produselor și serviciilor, exportul, nivelul de viață etc. Nu se 

respectă legile și alte acte normative, crește corupția, este pusă în pericol existența entității 

statale.  

Alegerile din a.2019 cu greu au condus la formarea unei „alianțe” politice în ultima zi 

prevăzută de lege (a 90-a !). În țări cu tradiții parlamentare, cu deputați calificați, 

experimentați, responsabili Guvernul se constituie în, cel mult, 2 săptămâni. Timp de mai 

mult de un an (iunie 2019 – iulie 2020) la noi au existat trei Organe Executive. În Parlament 

au existat tot atâtea „alianțe” etc. După un an de la alegeri și activitate a „majorităților 

parlamentare” liderii fracțiunilor din nou sunt ferm pentru alegeri anticipate, toți consideră, că 

ceilalți „nu-s buni”, inclusiv din cauza „traseismului” etc. Însă un deputat „slab” așa va 

rămâne până la sfârșit „în toate trăsurile și pe toate traseurile”. Calitatea parlamentului este 

o consecință directă a mecanismului prost de selectare a pretendenților respectivi. Fără 

perfecționarea lui (mecanismului) calitatea următorilor 101 deputați nu va fi mai bună, din 

contra. 
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Așadar, căile principale de asigurare a stabilității police și de ameliorare graduală a 

situației socio-economice, de salvare a R.Moldova țin de calitatea pretendenților și modul de 

alegere a organului legislativ, care ulterior numește Guvernul, guvernatorul BNM etc. 

Pentru a genera un organ reprezentativ mai calificat, responsabil este nevoie obligatoriu de 

câteva acțiuni importante. 

1. Stabilirea de urgență prin lege a unor cerințe calificaționale ridicate pentru 

funcțiile de bază publice, începând cu cea de parlamentar. Pentru ca numărul pretendenților 

respectivi să se reducă simțitor, începând cu excluderea „liceenilor” etc. Candidați buni, 

calificați, experimentați sunt puțini (studii superioare, experiență cu merite/ rezultate 

recunoscute ale activității pre-parlamentare, calitățile de a vorbi corect și argumentat, de a 

gândi sistemic, de a elabora documente publice în interes național, cunoașterea unei limbi 

europene etc. Deci, nu poate fi admisă situația, în care activitatea de muncă a 

„politicienilor” începe cu cea de ... deputat, ministru etc.). În esență, funcția de deputat este 

(ar trebui să fie) una creativă (dar câți „creativi” avem de fapt?). 

2. Modificarea Legii privind partidele politice. Partid înseamnă „parte a 

societății”. Însă o societate (cca. 1600 localități cu populație în scădere) nu poate avea cca. ... 

50 (!) de părți (?!), constituite din câteva mii de semnături. La alegerile din 2014 sau 2019 

unui deputat îi revenea efectiv cca. 15,0 mii de alegători. Este absurd, că numărul de membri 

(de fapt, semnături formale) necesari pentru înregistrarea unui „partid” să fie de 3-5 ori mai 

mic, decât numărul real de voturi aferente unui deputat. Poate oare fi numit partid câteva mii 

de semnături? Aceasta doar dispersează societatea (rușine autorilor proiectului de lege 

respectivă). Partid ar însemna și vector de dezvoltare: putem vorbi despre posibila mișcare a 

R.Moldova „cu succes” în cca. 50 de direcții?! Concluzia-i evidentă: e nevoie de urgentă 

modificarea legislației, în vederea reinventarierii formațiunilor politice, care trebuie să aibă, 

cel puțin, numărul de membri aferent unui deputat. În felul acesta societatea va putea fi treptat 

coagulată, „sus” vor putea fi generate anumite echipe relativ calificate, ulterior și „alianțe”. 

Reducerea substanțială a entităților politice va conduce și la economisirea fondurilor publice, 

destinate finanțării acestora. Respectiv se va micșora substanțial (de vre-o 3-5 ori) și numărul 

„șomerilor” politici în urma dispariției (din registre) a peste 30 de pretinși lideri.  

3. Modificarea de urgentă a legislației electorale, scrutinul trebuie să aibă loc pe 

101 (sau 100) circumscripții teritoriale în două tururi. Schema utilizată în 1990 a demonstrat, 

că organul legilativ poate fi creat din persoane mai competente, integre. Alegerile pe liste 

reprezintă doar alegeri ale liderului formal și nu ale alegătorilor. Partidele reformate (p.2) 

pot promova candidaturile sale (dacă le au) în aceste circumscripții cu stabilrea relațiilor 

directe dintre alegători și aleși. (Știu, că unii pretinși „lideri” în cazul acesta nu dispun de 

garanții electorale, însă dacă ei cu adevărat prezintă o valoare, dar nu vor putea convinge 

alegătorii, vor putea activa în structurile executive, suficiente la număr). Activitatea, de ex., 

anuală sau lunară a deputatului trebuie să fie una transparentă. 

4. Aplicarea „principiului vinovației” față de persoanele plătite din bani publici. 

Această normă este recomandată de ONU și se folosește în statele civilizate (de ex. Franța). 

Esența ei constă în următoarele: Nu statul trebuie să-i demonstreze „hoțului”, că acesta fură, 

ci invers, hoțul suspectat trebuie să dovedească, că-i „curat”. Cei „cu muscă pe căciulă”, 

suficienți la număr, și încă cu „muscă mare” evident se impotrivesc afirmând: „prezentați 

probe”. Dacă „tovarășul hoț” are salariul de 15,0-20,0 mii lei (moldovenești)/lună, însă casa/ 

casele, vila/ vile, loturile de pământ, automobilul/ automobilele, călătoriile din „Moldova în 

Maldive”, contul/ conturile etc. „de pe loc”, precum și cele de peste hotare valorează „X” mil. 
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unități monetare, toate acestea oare nu-s „probe”? Aritmetica aici nu-i prea complicată. Dacă 

mai adăugăm, că vechimea de „muncă” adeseori este una simbolică (cazul inspectorului fiscal 

principal cu vârsta cca. 35 ani), atunci vedem, că câteva sute de oameni însușesc rezultatele 

a câtorva sute de mii de angajați. Reducerea la minim a fraudelor economice ar permite 

creșterea substanțială (de, cel puțin, 2 ori) a salariilor, pensiilor, burselor, îndemnizațiilor etc. 

cu toate consecințele respective atractive. Cele menționate vor permite transformarea treptată 

a Parlamentului dintr-o sursă de protejarea a business-ului, loc de jocuri politice etc. într-un 

organ real de gestiune eficientă, credibilă a R.Moldova. 

5. O direcție sigură de ameliorare a situației constituie creștere calității 

învățământului de toate nivelurile prin sporirea și eficientizarea finanțărilor în cauză. 

Cheltuielile pentru învățământ reprezintă cea mai bună investiție pe termen lung. 

Evident, că pentru a realiza propunerile noastre ele trebuiesc conștientizate, absorbite, 

acceptate și ... multă, multă responsabilitate. Pentru aceasta este nevoie de multă inteligență și 

credință în Dumnezeu. Și în toți sfinții, începând cu Sf. Vasile și Ștefan și terminând cu Sf. 

Nicolae și Andrei. 

„Peștele de la cap se strică” – spune o zicală populară. Zicală a mai multor popoare, nu 

doar a noastru, a urmașilor Romei. Și dacă-i așa, atunci în primul rând toată lumea trebuie să 

aibă „grijă de cap”. Evident, că niciun popor nu duce lipsă de inteligenți și de inteligență, însă 

fiecare (națiune) are și „uscăturile” sale diferite ca număr absolut și relativ sau ca gravitate, ca 

acuitate a prostiei și a obrăzniciei. 

Persoanele publice, începând cu deputații, trebuie să reprezinte modele (pozitive) 

pentru tineri, pentru societate. Din 101 de deputați sau dintre miniștrii de azi câte modele 

avem? Pentru mine personal un model atractiv de demnitar de stat a fost și rămâne Lee Kuan 

Yew, ex-premierul Republicii Singapore (etnic chinez), care timp de peste trei decenii (1959-

1990) a fost în fruntea statului, comparabil ca număr al populației cu R.Moldova, dar cu mult 

mai mic ca suprafață (cât un raion sătesc de-al nostru). A reușit să transforme acest stat, mic 

ca suprafață, într-o putere economico-financiară regională, cunoscută în toată lumea: mare 

producător de fructe și legume, cu cca. 100 de bănci, majoritatea străine, cu unul dintre cele 

mai mari porturi din lume, cu o monedă liber utilizabilă, cu importante rafinării de petrol, cu o 

piață financiară regională performantă, cu un învățământ performant, cu conducători devotați 

și patrioți. Vom genera noi oare un Lee Kuan Yew? 

Unirea ar fi cea mai scurtă și eficientă modalitate de soluționare a tuturor problemelor. 

Însă din acel milion de deținători de pașapoarte românești ale basarabenilor până în prezent nu 

a fost posibil de identificat, cel mult, o sută de patrioți (sau cca. 0,01% din numărul total al 

beneficiarilor) care ar respecta întocmai jurământul depus la redobândirea cetățeniei. A fost 

oare sincer jurământul sau în scop de afaceri? Putem oare deveni germani ori vietnamezi, sau 

rămânem în continuare nord-coreeni? 

P.S. În acest material am încercat să generalizez modesta mea activitate de conducător 

pe parcursul a peste 3 decenii în diverse structuri științifice, didactice, publice, politice, 

obștești (șef de laborator și de secție în cercetare; șef secție la CSP/ funcționar public, 

echivalentul funcției de vice-ministru; șef comisie parlamentară permanentă, cea mai 

numeroasă; șef catedră; președinte-fondator al organizației obștești/ AEM etc.) 
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Abstract 

Moldova lacks a fiscal rule as this concept is usually understood in other countries. Many governments 

have adopted numerical fiscal rules; for example, in the European Union, they are called “financial rules”. 

The Financial Regulation is the main point of reference for the principles and procedures governing the 

establishment and implementation of the EU budget and the control of the European Communities’ finances. The 

Moldavian budgetary rules are only in the incipient stage, but we try to follow good foreign practices.  

That subject of research is very actual for our country, especially in the current situation of the country, 

when the credibility for the state is very low from the side of population, and it also refers to managing public 

resources. In that paper work, I try to define budgetary rules of the Republic of Moldova, to see the conformity to 

that rules by the responsible authorities and try to forecast the budgetary expenditure for 2016-2017 using 

ARIMA model. 

Key words: budgetary rules, medium-term expenditure framework, autoregressive integrated moving 

average, national public budget, Republic of Moldova  

JEL: C15, E62, H11 

 

1. Introducere 

Moldova lacks a fiscal rule as this concept is usually understood in other countries. 

Many governments have adopted numerical fiscal rules, for example in European Union they 

are called “financial rules”. The Financial Regulation is the main point of reference for the 

principles and procedures governing the establishment and implementation of the EU budget 

and the control of the European Communities’ finances. The Moldavian budgetary rules are 

only in the incipient stage, but we try to follow good foreign practices.  

That subject is very actual for our country, especially in the current situation of the 

country, when the credibility for the state is very low from the side of population, and it also 

refers to managing public resources.  

In that paper work we try to define budgetary rules of the Republic of Moldova, to see 

the conformity to that rules by the responsible authorities and try to forecast the budgetary 

expenditure for 2016-2017 using ARIMA model. 

 

2. Definition and Observance of budgetary rules and principles 

The Budget generally represents annual financial plan drawn up according to 

budgetary principles, which provides forecasts and authorizes an estimate of future costs and 

revenue and expenditures of the state.  

In the Budget regulations, there is stated that all actors including the Ministry of 

Finance, the government and the parliament shall act to ensure a balance over time of 
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revenues and expenditures. The budgetary rules are correlated with the fiscal rules in the 

Moldovan budget process. “On the question of the existence of a Moldovan fiscal rule, 

officials point out the fact that there are restrictions when it comes to spending after the 

annual budget has been approved, but that these are rather restrictions in budget execution 

than a fiscal rule. The Budget Code states that, after the approval of the annual budget law, no 

expenditure can be approved without identifying the financing source. The same provision is 

included in the Constitution. This is not a fiscal rule in the sense of a restriction on budget 

preparation as it is usually conceived in the area of budgeting”2. 

The consolidated National Public Budget (NPB) of Moldova consists of four parts 

(Art. 2 of the Budget Code): the state budget, the State Social Insurance Budget (SSIB), the 

Mandatory Health Insurance Fund (MHIF) and the local government budgets (regions form 

the second level, and villages and towns form the first level). The local government budgets 

are formally part of the consolidated NPB but are decided, within strict limits, by the local 

governments; they do not belong to the central government in the sense of the national 

accounts.  

Administration of the three different budgets of the central government is split 

between three ministries. The state budget is administered by the Ministry of Finance. The 

SSIB is the responsibility of the Ministry of Labour, Social Protection and Family and is 

administered by the National Social Insurance Agency. The Mandatory Health Insurance 

Fund is the responsibility of the Ministry of Health and is administered by the National Health 

Insurance Company. However, the transfers between the different parts of the NPB (including 

transfers to and from local government budgets) are under the responsibility of the Ministry of 

Finance. This is also true for cash management which, for the entire NPB, is assigned to the 

State Treasury, directly subordinated to the Ministry of Finance3. 

The annual budget formulation process within the Moldovan government is divided 

into two separate stages. In the first stage, lasting from January to the end of April, the 

medium-term expenditure framework (MTEF) is elaborated. The second stage is the process 

for drafting the annual budget law, which starts when the medium-term expenditure 

framework is finalised and ends when the draft budget is submitted to parliament on 1 

October. The annual cycle of budget formulation follows a detailed and comprehensive 

timetable for both the MTEF and the draft annual budget proposal, in which there is stated 

which entity will prepare which information and at what time. Although the timetable is 

detailed and codified in a government decree, in reality there have been frequent significant 

delays. In 2009 and 2010, the MTEF was not produced at all. 

In the process of Budget elaboration and executions, the budget authorities are guided 

by the by the Budgetary Principles and Rules. 

The Budgetary Principles are the principles according to which the budget is to be 

implemented4. 

 
2 Kraan D-J., Kostyleva V., Forthun C., Albrecht  J., Olofsson R., Budgeting in Moldova, OECD, 2010, available 

on: http://www.oecd.org/countries/moldova/48170693  
3 Kraan D-J., Kostyleva V., Forthun C., Albrecht  J., Olofsson R., Budgeting in Moldova, OECD, 2010, 

available on: http://www.oecd.org/countries/moldova/48170693  
4 European Commission Glossary, available on: http://www.oecd.org/countries/moldova/48170693  

http://www.oecd.org/countries/moldova/48170693
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The Budgetary Principles and Rules are pillars of the budgetary process and, 

ultimately, guide both the drafting and approving the budgets of all levels, as well as regulates 

the execution and budget reporting. 

Beside the Law on Public Finance and Law on the Fiscal and Budgetary 

Responsibility, the Budgetary principles are described both in the Methodological Set 

Regarding Budget Elaboration, Approval and Modification and the Law nr.847 on the 

budgetary System and Budgetary Process.  

The method of elaboration, approval and administration of budgets of all levels. 

It is guided by the following principles, which mostly are similar for the European 

Union, Romania etc.  

The principle of annuality  

1. All resources and expenditure budgets are approved for an budgetary year  

2. All operations of receipts and payments within a year are of the respective 

year. 

The principle of annuality is designed to make it easier for the budgetary authority to 

monitor the executive body’s activities, requires all budgetary operations to be attached to one 

financial year. This means that the State’s revenue and expenditure are estimated for each 

financial year, and the implementation of expenditure is authorized for one financial year, 

which in Moldova coincides with the calendar year, starting on 1 January and ending on 31 

December.  

The principle of unit of account  

All budgetary operations expressed in national currency 

The principle of unity 

All receipts and all payments budgetary authorities / institutions are reflected and made 

exclusively in / from the budget.All the resources and expenditures of all four budgetary 

institutions are to consolidate and form the National Public Budget or, where applicable, to 

consolidate central or local budgets. 

The principle of universality 

All the resources and expenditures are reflected in the respective budgets in their  gross 

amounts. All budgetary resources are to finance all expenditures approved in corresponding 

budgets without establishing relationships between certain types of resources and expenses. 

The principle of universality means that the total revenue in the budget must cover the 

total expenditure. In other words, the revenue in the budget constitutes a common fund which 

is used to finance all expenditure without distinction. This principle encompasses two 

important budget rules, which in the EU regulations are as follows: the first is that budget 

revenue must not be assigned to specific expenditure, known as the non-assignment rule. The 

second is that there cannot be any adjustment of revenue and expenditure against each other: 

they must both be entered in full in the budget without being set off against each other. This is 

the gross budget principle. 

The principle of equilibrium 

The principle of equilibrium means that the budget must include the same amount of 

revenue and expenditure.However, sometimes the budget estimates, which are adopted at the 

same time as the budget, do not correspond to the budget actually implemented, and a surplus 

is left over. This surplus, which is the direct result of the principle of equilibrium and is the 
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difference between the revenue collected and the expenditure effected, cannot be placed in a 

reserve and must therefore be entered in the budget for the following financial year by means 

of an amending budget. Where the balance is positive (surplus), it is entered on the revenue 

side. Conversely, where it is negative (deficit), it is entered on the expenditure side, though 

this hypothetical case is exceptional5. 

The principle of stability and durability 

 Fiscal policy and macro-budgetary forecasts in the medium term, on which annual 

budgets are based are prepared in accordance with budgetary and fiscal rules established by 

the Law on Public Finances and budgetary and fiscal and updated regularly to ensure stability 

macroeconomic and sustainability of public finances in the medium and long term. 

Performance principle 

The budgets are developed, implemented and reported on the basis of performance and 

in accordance with principles of good governance. 

The principle of transparency 

Budgets are drawn up, approved and administered in a transparent way, base based on: 

a) budgetary process is based on a budget calendar and transparent procedures 

b) well-defined roles and responsibilities in the budget process 

c) comprehensive budget information, prepared and presented to the public in a clear 

and accessible way. 

The principle of transparency also requires that drafting acts in budgetary-fiscal 

regulations are subject to public consultation under legislation on transparency in decision 

making, and reports on budget execution are made public.The principle of transparency must 

be respected at every stage of the budgetary cycle, from its establishment and implementation 

to the presentation of accounts. One effect of this principle is that the budget, the amending 

budgets, the consolidated financial statements and the financial management reports drawn up 

by each institution are public. 

 

3.Budgetary and fiscal rules 

Along with the budget principles, budget development and management is conducted 

in compliance with certain rules, which aim to ensure discipline General and budgetary and 

fiscal sustainability of the public finances in the medium term and long term.Budgetary and 

fiscal rules, especially rules on fiscal policy, applies mainly to the aggregated indicators of 

National Public Budget. However, some rules may applicable in each budget separately. 

Law on Public Finances provides a set of budget and fiscal rules on fiscal policy, 

budget balance, evaluation of financial impact, budget classification. 

The Rules on Fiscal and Budgetary Policy 

Fiscal policy is developed in compliance with concomitant following rules: 

1. annual growth rate of total expenditures of the general government on medium term 

will be kept below / or will be not more than the annual  forecasted nominal GDP growth rate 

for the respective financial years.   

 

 
5 Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe, 2012, available on: http://www.cvce.eu/content/publication/ 

2005/10/5/3f6aa90a-486a-40c7-9a50-76ea3decdabb/publishable_en.pdf  

http://www.cvce.eu/content/publication/%202005/10/5/3f6aa90a-486a-40c7-9a50-76ea3decdabb/publishable_en.pdf
http://www.cvce.eu/content/publication/%202005/10/5/3f6aa90a-486a-40c7-9a50-76ea3decdabb/publishable_en.pdf
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Figure 1.1. The comparison of annual growth rate of total expenditure and annual  forecasted nominal 

GDP growth rate 

 
Source: Elaborated by the author using data of the Ministry of Finance (Prognoza preliminara a 

indicatorilor macroeconomici 2011-2014) and Institute of National Economic Research (pessimistic 

scenario of forecasted nominal GDP) (2015) 

 

The Figure 1.1 shows that until 2013 the rule is respected, but after 2013 the line is ore 

above the norm, it says about expenditures increasing. Firstly it seems to be a problem, but it 

should be and other factors to be taken into consideration in order to give an appreciation, as if 

the money were strategically invested in one strategic filed and for sure will bring future 

incomes to the budget, than is accepted. It is also obvious on the graph that to 2015 the line 

tends to reach the norm. 

 

Figure 1.2. Observance if the annual budget deficit does not exceed the capital nominal expenditures 

and does not constitute more than 3% from GDP 
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Source: Elaborated by the author using data of the Ministry of Finance and Institute of National Economic 

Research 
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2. the  limit of the annual deficit can not exceed the volume of National Public Budget 

capital nominal expenditures and may not constitute more than 3% of Gross Domestic 

Product. 

On the Figure 1.2, we can observe the positive trend on rule respecting, as in the years 

2009 – 2011 the situation is not admitted, but it is to mention that in that years the country’s 

economy was been affected from the international financial crisis, characterized by the 

economic decline, also these years there were big agricultural loses, as the weather conditions 

were unfavorable. The rules may be derogated in such a cases but not more than three years, 

so it is respected. Now, in 2016 we suppose that it also would be a derogation, as there is a 

relatively quick inflation increase more than 10 p.p. from the norm (from 5 % (max. 6.5%) to 

the 13.4% current rate). 

It would be also relevant to see if the forecasted incomes to the budget are executed by 

the de facto incomes. In the Figure 1.3 we observe a great deviation in the last years, the trend 

is negative, we register only deficits and the biggest one is in 2015, the situation is worse even 

in case of quick inflation rate grow, so it seems to be deeper problems in that direction. 

 

Figure 1.3. Observance if the forecasted incomes to the budget are executed by the de facto incomes. 

453.1

644.1

-497

-676.5

-144.4

-503.9

-1152.4

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nominal deviation of forecasted incomes and executed ones into the NPB, mln. MDL

 
Source: Elaborated by the author using data of the Ministry of Finance and Institute of National Economic 

Research 

3. It is allowed a derogation from the rules of fiscal policy for a maximum term of three 

years following exceptional circumstances: 

a) in case of natural disasters, adverse effects of economic and financial crises, foreign 

and other emergencies that threaten national security 

b) in case of decline in economic activity and / or whether inflation is exceeding by 10 

percentage points the forecasted / planned one. 

It is demonstrated such a situation in the figure 2, when the norm is disrespected. 

If the circumstances specified take place, the Government prepares and presents 

Parliament a report to inform about:  
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a) the reasons for the conditioning derogation from the rules established 

b) measures the Government intends to undertake to comply with the new budgetary 

rules 

c) the period within which plan to resume compliance with budget rules. 

Rules on government balance 

The limit level of the budget balance is established by law / budget annual decision, 

which provides, if necessary, sources of financing the budget deficit or budget surplus target. 

After the adoption of the law / annual budgetary decision any change in the balance 

budget may be made only by law / decision on the budget revision. 

Rules on the assessment of the financial impact 

The legislation draft with financial impact on budgets are subject to financial expertise 

under the law governing how drafting laws and regulations6. 

During the ongoing budget it can not be implemented decisions that lead to reduced 

revenues and / or increase spending, if the impact their is not budgeted. 

Not allowed allocation by laws other than the law / decision. The annual budget of 

amounts or percentage share of GDP from the budget or intended certain areas, sectors or 

programs. 

Budget classification rule 

The budgets are developed, executed and reported under a unique system budget 

classification. 

Budget classification includes: 

a) organizational classification 

b) functional classification 

c) classification programs 

d) economic classification 

e) classification of sources. 

The structure and methodology of budget classification codes enforcement shall be 

established by the Ministry of Finance7. 

Government deficit and debt are the key indicators related to the financial situation of 

the government sector. Europeans have two convergence criteria for European Monetary Union.  

The excessive deficit procedure which follows from the Maastricht Treaty defines as excessive 

deficit expressed by the government deficit / GDP (less than 3%) and debt / GDP (more than 

60% this year). 

So in Europe, the Maastricht Treaty introduced fiscal rules for EU Member States 

through procedures of excessive deficit8. There are also fives so called Maastricht criteria 

which are to be respected, the analysts say that they are more political than economic. 

 

 
6 Methodological Set Regarding Budget, 

available:http://www.mf.gov.md/common/files/PMPF/Setul%20metodologic%20martie%202012.pdf  
7 Methodological Set Regarding Budget, 

available:http://www.mf.gov.md/common/files/PMPF/Setul%20metodologic%20martie%202012.pdf  
8 ENICOV I., PETROIA A., CIBOTARU I., Public debt and budget deficit at a current stage. European union 

versus the Republic of Moldova, The Scientific journal of the State University of Moldova, 2009; available:  

http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/22.-p.114-1191.pdf . 

http://www.mf.gov.md/common/files/PMPF/Setul%20metodologic%20martie%202012.pdf
http://www.mf.gov.md/common/files/PMPF/Setul%20metodologic%20martie%202012.pdf
http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/22.-p.114-1191.pdf
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4. Econometric model of forecasting the budgetary expenditures for 2016-2017 using 

ARIMA model 

In order to forecast a time series, with reliable results, it’s largely used such a method 

as autoregressive integrated moving average (ARIMA). “Popularly known as the Box–Jenkins 

methodology, but technically known as the ARIMA methodology, the emphasis of these 

methods is not on constructing single-equation or simultaneous-equation models but on 

analyzing the probabilistic, or stochastic, properties of economic time series on their own 

under the philosophy let the data speak for themselves”9.  

Unlike the regression models, in which Yt is explained by k regressor X1, X2, X3, . . . 

, Xk, the BJ-type time series models allow Yt to be explained by past, or lagged, values of Y 

itself and stochastic error terms. For this reason, ARIMA models are sometimes called 

atheoretic models because they are not derived from any economic theory – and economic 

theories are often the basis of simultaneous-equation models. 

“The BJ method consists of four steps:  

Step 1. Identification. That is, find out the appropriate values of p, d, and q. (ARIMA 

(p,d,q)). 

Step 2. Estimation. Having identified the appropriate p and q values, the next stage is 

to estimate the parameters of the autoregressive and moving average terms included in the 

model. 

 

Figure 2.1. The Box - Jenkins methodology. 

 
Source: GUJARATI D. Basic Econometrics, 2004 ,p. 841. 

Step 3. Diagnostic checking. Having chosen a particular ARIMA model,and having 

estimated its parameters, we next see whether the chosen model fits the data reasonably well, 

for it is possible that another ARIMA model might do the job as well. This is why Box–

Jenkins ARIMA modeling is more an art than a science. 

Step 4. Forecasting. One of the reasons for the popularity of the ARIMA modeling is 

its success in forecasting. In many cases, the forecasts obtained by this method are more 

 
9 GUJARATI D. Basic Econometrics, 2004 ,p. 837. 
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reliable than those obtained from the traditional econometric modeling, particularly for short-

term forecasts”10. 

The general AR(p) model is: 

  (2.1) 

where   is the mean of Y and where  is an uncorrelated random error term with zero mean 

and constant variance σ2 (i.e., it is white noise). So AR(p) is a stochastic process, where the 

value of Y at time t depends on its value in the previous time period and a random term. Here, 

AR(p) is defined by the difference of  

The general MA(p) model is: 

                                  (2.2) 

where  is a constant and , as before, is the white noise stochastic error term. Here Y at time t is 

equal to a constant plus a moving average of the current and past error terms. MA(q) is defined by 

the variable . In short, a moving average process is simply a linear combination of white 

noise error terms. 

The general ARIMA(q,p) model is combined of the two above models, and looks like: 

  

(2.3)       

So, guided by the steps discussed above, the model of budgetary expenditure will be 

constructed. But, above all, we must view in a graphic the data of the analyzed variable. 

 

Figure 2.2. The evolution of budgetary expenditure over the period of 2000-2015. 

 
Source: Elaborated by author using the data of the Ministry of Finance, Institute of National Economic 

Research, National Bureau of Statistics, NBM Reports and Eviews software. 

From the Figure 2.2. we observe an ascending trend, with minimum variation from the 

line. So, making regression analysis on this series we’ll use the variable time (@TREND) as 

an independent variable. 

 

 

 

 
10 GUJARATI D. Basic Econometrics, 2004 ,p. 840. 
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Figure 2.3. Estimation output of BE with ARIMA(0,0) process. 

Dependent Variable: CH_TOT   

Method: Least Squares   

Date: 02/12/16   Time: 09:37   

Sample: 2000 2015   

Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     @TREND 2851.183 96.08445 29.67372 0.0000 

C 1995.351 845.8706 2.358931 0.0334 

     
     R-squared 0.984349     Mean dependent var 23379.23 

Adjusted R-squared 0.983231     S.D. dependent var 13681.83 

S.E. of regression 1771.710     Akaike info criterion 17.91375 

Sum squared resid 43945372     Schwarz criterion 18.01032 

Log likelihood -141.3100     Hannan-Quinn criter. 17.91869 

F-statistic 880.5298     Durbin-Watson stat 0.650885 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Source: Elaborated by author using the data of the Ministry of Finance; Institute of National Economic 

Research, National Bureau of Statistics, NBM Reports and Eviews software. 

 

As we can see from the stoical data of the Figure 2.3., the regression is rather good, 

but if we make a residual diagnostic using the correlogram, we see that the coefficient of 1st 

order autocorrelation and partial autocorrelation are at the limit of significance, so we better 

include the AR(1) process to solve this problem. 

Figure 2.4. Correlogram – Q statistic of BE series (@TREND + C). 

 
Source: Elaborated by author using the data of the Ministry of Finance; Institute of National Economic 

Research, National Bureau of Statistics, NBM Reports and Eviews software. 

 

From the correlogram below (Figure 2.5), we see that after adding an AR(1) to the 

model we solve the problem of residual correlation.  

But, after looking at the actual, fitted and residual graph, we observe that the residual 

in year 2014 has a value exceeding the admissible interval. 
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Figure 2.5. Correlogram – Q statistic of BE series (@TREND + C + AR(1)). 

 
Source: Elaborated by author using the data of the Ministry of Finance; Institute of National Economic 

Research, National Bureau of Statistics, NBM Reports and Eviews software. 

 

This is influenced by the economic, political crisis within the country, the drought that 

affected the agriculture sector, Russian embargo and diminishing money transfers. So, to pay 

special attention to this factors, we include the dummy variable, which will gather this 

influence. 

 

Figure 2.6.  Actual, fitted and residual graph of BE series (@TREND + C + AR(1)). 

 
Source: Elaborated by author using the data of the Ministry of Finance; Institute of National Economic 

Research, National Bureau of Statistics, NBM Reports and Eviews software. 

 

After adding the dummy variable, the model also improved, appear to have the 

problem with residual correlation.  

The problem is solved after adding to our model the MA(2) and AR(3) processes. 

From the figure 2.7. we see that all our variables, except the constant term, are 

significant at the level of 10%. 
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Figure 2.7. Correlogram – Q statistic of BE series (@TREND + C + AR(1) + DCH). 

 
Source: Elaborated by author using the data of the Ministry of Finance; Institute of National Economic 

Research, National Bureau of Statistics, NBM Reports and Eviews software. 

 

Checking the actual, fitted and residual graph we can see a good pattern, that is the 

residuals are exceeding the admisible interval of variation only in the year 2007 and 2008 

caused by russian embargo and natural calamities that had an affect over a period of time. 

 

Figure 2.8. Estimation output of BE with ARIMA(3,1) process. 

 
Source: Elaborated by author using the data of the Ministry of Finance; Institute of National Economic 

Research, National Bureau of Statistics, NBM Reports and Eviews software. 

 

And making sure that the test on residual diagnostic Q-statistic passes, we can move 

on forecasting the budgetary expenditure on next 2 years. 
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Figure 2.9. Actual, fitted and residual graph of BE series (@TREND + C + AR(1) + AR(3) + MA(2)). 

 
Source: Elaborated by author using the data of the Ministry of Finance; Institute of National Economic 

Research, National Bureau of Statistics, NBM Reports and Eviews software. 

 

Figure 2.10.  Correlogram – Q statistic of BE series (@TREND + C + AR(1) + AR(3) + MA(2)). 

 
Source: Elaborated by author using the data of the Ministry of Finance; Institute of National Economic 

Research, National Bureau of Statistics, NBM Reports and Eviews software. 

 

Final model becomes: CH_TOT = C + @TREND + AR(1) + DCH + AR(3) + MA(2) 
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Figure 2.11. Actual and forecasted BE series for 2000 - 2017 (@TREND + C + AR(1) +AR(3) + MA(2)). 

 
Source: Elaborated by author using the data of the Ministry of Finance; Institute of National Economic 

Research, National Bureau of Statistics, NBM Reports and Eviews software. 

 

The blue line is the forecasted value of budget expenditure, using ARIMA(3,2) 

proccess. So, the expected value of BE for year 2016 is 49424.9 mln. lei, and for year 2017 is 

52097.28 mln. lei. 

 

5. Conclusions 

Moldova lacks a fiscal rule as this concept is usually understood in other countries. 

Moldova’s government have adopted numerous budgetary and fiscal rules, which are very 

interconnected. During the last years, we see that Moldova’s NPB registers deficit situation. 

The main rules are respected, taking into consideration crisis or natural conditions effects, 

which allow deviations from the established rules, we can say that Moldova’s Government 

mostly is conformed to the restrictions. 

The econometric model used was a type of ARIMA(3,0,2) with a dummy variable for 

the year 2014 that was influenced by the economic, political crysis within the country, effects 

of russian embargo and diminishing money transfers. So, to pay special attention to this 

factors, the dummy variable was included to gather this influence. The ARIMA method was 

chosen, because it gives reliable results and it’s largely used as a good forecasting method. 

So, the forecasted values of budgetary expenditure for year 2016 is 49424.9 mln. lei, and for 

year 2017 is 52097.28 mln. lei. 
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SME DEVELOPMENT PERSPECTIVES IN THE CONTEXT OF 

CIRCULAR ECONOMY DEVELOPMENT IN  

THE SIRET-PRUT-NISTRU EUROREGION 

 

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ALE IMM-URILOR  

ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII ECONOMIEI CIRCULARE  

ÎN EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU 

 

Gabriela PICIU1 

 

Abstract 

This article analyzes the role that SMEs play in the economy, in job creation, in social stability. They 

are also sources of entrepreneurial skills, with a complementary role for large enterprises, and in this case the 

potential of the transition to a circular economy is identified, in which specific types of activities can be carried 

out: minimizing waste by recycling or reusing waste or selling it. to another company, rethinking energy 

consumption in order to reduce it, rethinking products and services in order to minimize the use of recycled 

materials or materials, rethinking the use of water in order to minimize consumption and maximize reuse, use of 

renewable energy. 

The article also examines the Siret-Prut-Nistru Euroregion, which includes regions with different rates of 

transition to the circular economy, rethinking products and services in order to minimize the use of recycled 

materials or materials. Thus, the transition potential of the Siret-Prut-Nistru Euroregion towards an economy 

with a low impact on the environment is identified, in the general context of assessing the progress towards the 

circular economy. 

Key words: euroregion,circular economy, transition, waste 

JEL:Q01, Q50, J11 

 

1. The place and role of SMEs in the circular economy 

SMEs have an essential role in both the Romanian and the Moldovan economy, in job 

creation, and in individual economic opportunities and social stability. They are also sources 

of entrepreneurial skills, with a complementary role for large enterprises, constituting the 

most dynamic sector of the economy. According to statistics published by Eurostat, 99 out of 

every 100 companies in Europe are SMEs and 8 out of 10 new jobs are created in SMEs. 

Also, 9 out of 10 SMEs are part of the Micro segment. 

Romanian SMEs represent 99.91% of the total enterprises active in the national 

economy, use 67% of the labor force and create 60.47% of the total turnover. (Table 1) 

 

Table 1. Turnover of SMEs in 2016, in Romania 

Turnover / Company type Total turnover in 2016 % 

Micro 212 29% 

Small 267 37% 

Medium sized 233 32% 

Total SMEs 713 100% 

Source: INS, 2016 

 

 
1Scientific Researcher II, Ph.D.,Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu" ,Bucharest, 

gabriela_piciu@yahoo. 
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Among the EU-28 countries, Romania is on the 17th place in the contribution of 

SMEs to the national GDP and 8th in SMEs in the contribution to employment at national 

level. In the total number of SMEs, micro-enterprises have a share of 97.8%, small enterprises 

1.7% and medium-sized enterprises, and 0.3%. large enterprises, with a turnover representing 

approximately 42% of the national economy and with a share of 0.1% in the total enterprises. 

In Romania there are 21.3 small and medium-sized companies per thousand 

inhabitants, the EU average being 42.7 companies. However, the employment rate of SMEs in 

Romania is high and comparable to the EU average. This is due to the increase in the number 

of self-employed persons and the large number of micro-enterprises with a single employee 

working for their livelihood, without impact on GDP or on the development of the national 

economy. 

Most active SMEs operate in the field of car trade / repair in a proportion of 32.5%, 

while the EU average is 28-30%. The other four fields of activity in the top 5 in Romania are : 

professional / scientific / technical activities, constructions, manufacturing industry and 

transport / storage. The domains on the first five places amount to 70.6% of the total active 

SMEs in Romania. The turnover registers an increase of approximately 100 billion lei in the 

period 2013-2016 (medium-sized companies registering on average a turnover of 90 million 

lei). The areas that present challenges for SMEs in Romania are: innovation, education, 

information society, climate, competitiveness and labor market. 

The share of SMEs in the Republic of Moldova is 98% of the total economic units, 

with 85% micro enterprises, 98% of SMEs in total enterprises and a total profit of 5, 878.5 

thousand lei (Table 2). 

 

Table 2. Evolution of SME turnover in 2016, in the  Republic of Moldova 

Name of indicators 

 

Number of units Number of 

employees 

Profit (+), loss 

(-) before tax 

thousand 

units 

total 

share% 

thousand 

people 

Total 

share% 

milion lei 

Total small and medium 

enterprises 
51.6 98.7 313.5 61.2 5,878.5 

medium-sized enterprises 1.3 2.5 101.5 19.8 2,101.3 

small businesses 5.8 11.0 107.2 20.9 2,229.8 

micro enterprises 44.5 85.1 104.8 20.5 1,547.4 

Source:National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 2016 

 

SMEs in the Republic of Moldova tend to be concentrated in low value-added sectors 

(wholesale and retail trade, maintenance and repair of motor vehicles - 37.5%, agriculture, 

professional scientific and technical activities - 8.9%, manufacturing industry - 8.4%, forestry 

and fish farming - 7.5%, real estate transactions - 6.4%, construction - 5.7%, transport - 5.2%, 

information and communication - 4.2% and accommodation activities and public catering, 

water distribution, sanitation, waste management, decontamination activities, production and 

supply of electricity and heat, gas, hot water and air conditioning - 16.2%. 

Characteristics and behavior of SMEs in the Siret-Prut-Nistru Euroregion in relation to 

the requirements to be met for the implementation of the circular economy 
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Sustainable business development is closely linked to responsible environmental 

management. This requires regulations, incentives and public procurement policies that 

promote production and consumption patterns that are compatible with a country's sustainable 

ecological development. 

The official reports on the activities of SMEs that are part of the Siret-Prut-Nistru 

Euroregion in Romania (Bistrița - Năsăud, Prahova, Iași, Vaslui) show that they are generally 

familiar with the problems related to the transition to the circular economy. Energy efficiency 

measures are particularly widespread, and most SMEs use renewable energy sources (RES) 

and generally have a positive attitude towards the environment. Energy efficiency measures 

applied by SMEs include the reduction and separate collection of waste, the reduction of 

paper consumption, natural lighting, the use of energy-efficient windows, but also the use of 

biodegradable materials. 

Some of these measures, as well as the main features of Romanian SMEs are: 

- the Romanian legislation stipulates that SMEs whose activity is carried out in the field of the 

environment to obtain the environmental authorization; 

- investments in corporate social responsibility must be focused on environmental issues. 

At present, SMEs allocate only 1% of their turnover to the environment. The problems 

they face are: ensuring their compliance with environmental regulations, audits and 

certifications, short-term projects and profit-oriented targets, fewer measures to improve 

resource efficiency, unlike the rest of the EU, and that performance environment of Romanian 

companies is very low. 

In SMEs that are part of the Siret-Prut-Nistru Euroregionin the Republic of Moldova 

(Orhei, Hincesti, Ungheni, Ialoveni, Soroca, Singerei, Straseni, Falesti, Causeni, Floresti, 

Drochia, AneniiNoi, Calarasi, Criuleni, Telenesti, Voda, Riscani, Nisporeni, Cimișlia, 

Glodeni, Leova, Rezina, Taraclia, Soldanesti, Dubasari, Basarabeasca) progress has been 

made in implementing a clear plan to support greening. The Green Economy Promotion 

Program for 2018-2020 includes the objective of providing adequate support to SMEs, so that 

30% have implemented the principles of the circular economy by 2020, including resource 

efficiency and clean production techniques. 

Another goal is for at least 15% of total public procurement to be "sustainable" by 

2020. Public procurement can be a powerful tool for sending market signals and helping to 

support greening the business environment. 

 

2. The transition of SMEs in the Siret-Prut-Nistru Euroregion 

 to a circular economy 

SMEs in the Siret-Prut-Nistru Euroregionare generally oriented towards a model of 

competitiveness based on low-cost considerations, which could explain why it is considered a 

barrier to resource efficiency measures. 

An identified major barrier is the low capacity of the public sector at national level to 

go beyond the implementation of EU legislation ad litteram (especially in the field of waste). 

In this sense, working towards a better application of the laws in force and the monitoring of 

their implementation, the construction of efficient systems for the separate collection of waste 

is the most current and important challenge. 
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Creating the capacity to invest in new waste management infrastructure is another 

challenge at the local level. In general, Romanian SMEs have a low awareness of the 

environment and are mainly determined by compliance with regulations in their 

environmental practices for reasons of cost.  

However, there are signs that SMEs are increasingly committed to self-assessing their 

waste management practices, trying to find potential opportunities to improve their waste 

management and thus improve their waste management and thus improve their waste 

management practices. , it improves the awareness of the environment. 

In terms of value chain sustainability, few SMEs prioritize green public procurement 

in their policies, while the vast majority of them mention that they do not have green growth 

policies in companies. Moreover, mentioning green growth as a priority does not mean that it 

is actually implemented. This shows that SMEs in the Siret-Prut-Nistru Euroregionhave a 

long way to go before addressing the ecological footprint of the company and its products 

from a product life cycle perspective. 

While SMEs continue to make slow progress in improving environmental awareness, 

there is also some progress on the population. 

 

3. Typology of circular economy activities carried out by SMEs 

In the Siret-Prut-Nistru Euroregion, the following types of activities specific to the 

circular economy are carried out: minimizing waste by recycling or reusing waste or selling it 

to another company, rethinking energy consumption in order to minimize it, rethinking 

products and services in order to minimize the use of materials or the use of recycled 

materials, rethinking the use of water in order to minimize consumption and maximize reuse, 

use of renewable energy. These activities have enabled SMEs to turn environmental 

challenges into business opportunities. 

 

Table 3. Activities of the circulareconomyimplemented in recentyears or 

beingimplemented in the regionsof Bistrița - Năsăud, Iași, Prahova and Vaslui in Romania 

Activities of the circular economy regions high 

percentages 

Regions with low 

percentages 

Waste minimization through recycling / reuse of waste 

/ sale to another company 

Bistrița Năsăud 

(46,1%) 

Prahova ,  

(37,8%) 

Rethinking energy consumption in order to minimize it  Prahova  

(25,3%) 

Rethinking products and services in order to minimize 

the use of materials or the use of recycled materials 

Bistrița -Năsăud 

(41,7%) 

Prahova  

(17,6%) 

 

Rethinking the use of water in order to minimize 

consumption and maximize reuse 

 Iași,Vaslui 

(27,1%) 

Use of renewable energy Prahova 

(27,9) 

Iași,Vaslui  

(4,5%) 

 Sources:data processed by the authorbased of Flash Eurobarometer 441- SMEs and 

Circular Economy, 2016 

 



Gabriela PICIU 
 

405 

SMEs are the main driver of economic growth, innovation, employment and social 

integration in the regions. They, in turn, benefit from a dynamic SME sector, among other 

things, due to greater economic dynamism, more jobs and a positive environment that 

stimulates entrepreneurship. 

Given their connection to the region they belong to, SMEs show a high level of loyalty 

to their location and are involved in the region in many areas of society.It is therefore normal 

for regions to pay particular attention to the development of medium, small and micro-

enterprises in the region and to pursue an SME economic policy geared to specific strengths, 

special regional circumstances and economic, demographic circumstances. 

The regional situation for each of the five types of circular economy activities 

developed by SMEs in the Siret-Prut-Dniester Euroregion highlights regions with slower 

development rates and regions with lower development rates.The analysis of the situation of 

SMEs in the Siret-Prut-Nistru Euroregion reveals that the circular economy activities 

implemented or being implemented are related to the minimization of waste through recycling 

or reuse or sale to another company (Tale 3 and Figure 1). 

 

Figure 1. Activities of the circulareconomyimplemented in recentyears or 

beingimplemented in theregions of Republic of Moldavia 

 
Source:National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 2016 

 

Minimizing waste by recycling or reusingwaste or sellingit to anothercompanyoccupied 

the first position as a type of activitiesdeveloped in the last threeyears or beingimplemented at the 

time of analysis, the intention to developrethinkingactivities can lead this type of activity on the 

first place as a share in the structure of circulareconomyactivities in the near future in the counties 

of Bistrița - Năsăud, Iași, Prahova and Vaslui in Romania, but also in those of the Republic of 

Moldova, which are part of the Siret-Prut-NistruEuroregion. 

This waste results largely from the households of the population (household waste), as 

well as the processing and extractive industries (Figure 2). 
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Figure 2.  Structure of waste disposal sectors 

 
Source: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 2016 

From Figure 3 it can be seen that household waste from households during the period 

2012-2016 did not have very large variations, large consumers of materials and producers of 

waste having considerable increases. 

Figure 3. Consumer and production waste in Euroregion Siret-Prut-Nistru(Republic of 

Moldova) 

 
Source: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 2016 

 

The situation of waste formation and recycling in the districts of the Republic of 

Moldova is presented as in Figure 4. 
 

Figure 4. Quantity of waste produced and recycled in the districts of the Republic of Moldova 

that are part of the Siret-Prut-Nistru Euroregion 

 
Source: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 2016 
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For the transition to the circular economy, SMEs that have implemented business 

greening actions and already have some experience in exporting and internationalizing their 

own products and / or services will be supported, demonstrate the anticipated benefits of ISO / 

EMAS and / or labeling standards. environmental protection of their businesses. 

The concept of the circular economy for our country is more difficult to apply. Due to 

the fact that the Republic of Moldova is a predominantly importing country of raw materials 

and consumer goods, it is necessary to develop the waste recovery system, through their 

correct management and rational consumption of products and services. 

Consumers need products and services at fair prices, made in a way that transforms the 

human from the consumer into the user, in order to reduce the continuous and unsustainable 

exploitation of natural resources. 

 

4.  Conclusions 

SMEs are particularly vulnerable to rising energy and raw material prices, which 

conditions their increased efficiency and ability to adapt to these challenges, in order to 

subsequently turn them into opportunities. At the same time, the demand for ecological 

products and services, the development of new markets for circular products open new ways 

and business opportunities. 

The rational use of resources and the reduction of the environmental impact of SMEs 

in the process of producing goods and services is a key factor for the success of the 

development of a circular economy. Improving environmental indicators contributes to the 

development of new business opportunities for SMEs, as important providers of goods and 

services. 

SMEs make up the majority of businesses, but remain insufficiently informed about its 

impact on the environment and do not fully realize that greening the business can give them a 

competitive advantage and the desire and opportunities of SMEs to implement practices. 

Sustainable, resource-oriented business use and the transition to a green economy usually face 

a limited resource potential. 

Even when SMEs are aware of the opportunities to increase their competitiveness by 

improving environmental performance, the lack of appropriate knowledge and skills usually 

does not allow them to operate to take advantage of economic and environmental benefits, 

and due to lack of In terms of resources, SMEs are often reluctant to invest in new 

technologies, largely due to uncertainty about their recovery period. 

The main challenges facing SMEs in the Siret-Prut - Dniester Euroregion are: limited 

access to finance, the high cost of environmental measures and the complexity of 

administrative procedures. 

Although the transition to the circular economy is considered a priority for the 

competitive development of the Siret-Prut - Dniester Euroregion, the involvement of SMEs in 

environmental issues is currently in its infancy and the policy aimed at their development and 

support is not fully harmonized. environmental policy. 
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STRENGTHENING THE ACTIVITY PROCESS OF NON-BANK 

CREDIT INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 

PANDEMIC 

 

CONSOLIDAREA PROCESULUI DE ACTIVITATE A INSTITUȚIILOR DE 

CREDITARE NEBANCARĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 
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Abstract: 

The stability of banking and non-banking financial institutions in theRepublic of Moldova is still 

generated by systemic risks. However, the fast measures adopted by national and international authorities, in 

particular the structural actions undertaken by the NBM and the NCFM, are aimed atresolving  the  current  

crisis  as  soon  as  possible,  so  that banking  and  non-banking  financial   institutions   can adequately fulfill 

their role of financing SMEs and the population. In this article, the author comes up with a well-defined 

strategic management model for non-bank lending institutions in the context of the COVID-19 pandemic. 

The purpose of the research is to identify the usefulness of the existing strategic management model for 

non-bank lending institutions, in order to apply the recommendations for its improvement by using strategic 

performance indicators. To achieve the objectives proposed in the study, the author used the following research 

methods andtools: the method of synthesis, comparison, SWOT analysis, BSC, analogy and the questionnaire-

interview method. 

 Keywords: strategy, microfinance, pandemic, instrument, loans, microcredit, etc. 
JEL Classification: G21,G23. 

 

1. Introducere 

Managementul strategic în cadrul organizațiilor de creditare nebancară(organizațiilor 

de microfinanțare) din Republica Moldova este un proces complex şi dinamic, care vizează 

previziunea și realizarea, prin decizii strategice, a schimbărilor viitoare în activitatea 

organizațiilor din sector. La elaborarea strategiei de dezvoltare a unei organizații de creditare 

s-a luat în considerație analiza sectorului de microfinanțare din Republica Moldova, inclusiv 

analiza serviciilor, situația clară și consistentă a cadrului instituțional și normativ, cât și 

problemele care pot fi soluționate cu eforturile comune ale statului și ale unui cerc larg de 

organizații implicate în microfinanțare.  

În literatura de specialitate se regăsesc caracteristicile necesare ce trebuie să le 

întrunească un model al managementului strategic: 

1. Coerența dată de calitatea reprezentării de a surprinde legături compatibile între 

diferitele componente şi etape ale procesului reprezentat;  

2. Corectitudinea reflectată în capacitatea modelului de a nu deforma caracterul real al 

relaţiilor prezentate;   

3. Consistența şi completitudinea apreciate prin măsura în care sunt reprezentate 

elementele componente ale procesului modelat şi relațiile dintre ele; 

4. Eficiența şi fiabilitatea date de calitatea modelului de a rezolva problemele la un 

cost acceptabil cu un efort de instruire şi utilizare în raport cu efectele obținute [7]. 

 
1 Dr., cercetător științific coordonator, Institutul  Naţional de Cercetări Economice, Republica Moldova, 

violin_s@yahoo.com 
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2. Etapele de elaborarea unui model de management strategic pentru organizațiile de 

creditare nebancare (OCN) 

În continuare, propunem elaborarea unui model de management strategic pentru OCN 

din Republica Moldova conform aspectelor metodologice. Procesul de management strategic 

al organizației de creditare nebancare poate fi reprezentat sinoptic sub forma unui model, 

având patru etape strategice: fundamentarea strategiei, formularea strategiei, implementarea 

strategiei și evaluare și control. 

În prima etapă: Fundamentarea modelului de management strategic, 

autorulelucidează două categorii de aspecte:Premisele modelului strategic și modalitățile de 

fundamentare a strategiei.Pentru evaluarea situaţiei actuale a unei organizaţii de 

microfinanţare, autorul propune în această etapă formularea unui sondaj în baza 

unuichestionar-interviu privind evaluarea managementului strategic în cadrul 

organizației de microfinanțare).  

În continuare, propunem metodologia cercetării, care stă la baza utilizării 

sondajului pe bază unui chestionar-interviu privind evaluarea managementului strategic în 

cadrul organizației de microfinanțare. 

Scopul sondajului estestudierea utilizării managementului strategic în cadrul 

organizațiilor de microfinanțare din Republica Moldova. Chestionarul a fost transmis unui 

eşantion de aproximativ 50 de OCN, care urmează să identifice specificul utilizării 

strategiei și să scoată în evidență problemele cu care se confruntă OCN în implementarea 

strategiilor de dezvoltare și a politicilor organizaționale.  

Studiul a fost realizat prin aplicarea metodelor cantitative de cerctare. Componenta 

cantitativă a inclus interviuri structurate, desfășurate cu reprezentanții organizațiilor de 

microfinanțare și prin intermediul mijloacelor de comunicare online. În principiu, fiecare  

OCN selectată a primit o solicitare prin intermediul poștei electronice, care i -a permis 

accesul și completarea o singură dată a chestionarului. 

Metoda de înregistrare: interviuri față-n față și on-line. 

Obiectivele sondajului: 

- Identificarea existenței managementului strategic în cadrul OCN; 

- Identificarea existenței serviciului sau specialistului de management care se 

ocupă cu activitatea de management strategic; 

- Identificarea misiunii și precizarea obiectivelor OCN; 

- Identificarea instrumentelor manageriale utilizate în cadrul OCN; 

- Identificarea etapelor procesului de elaborare a strategiei organizației, etc. 

Premisele strategiei: Propunem elaborarea strategiei pentru OCN care să 

determine prioritățile și modalitățile de dezvoltare a OCN în următorii 3-5 ani, luând în 

considerare, cel puțin, lărgirea gamei de servicii, reducerea riscului de nerambursare, 

creșterea eficienței managementului (studii calitative și pregătire profesională). În acest 

context, deoarece multe OCN chestionate se află în faza de maturitate a ciclului său de 

viață, considerăm că un nou impuls dat activității OCN pentru evitarea declinului poate fi 

asigurat numai prin realizarea unor strategii parțiale alături de cea generală.  

Punctul de pornire al fundamentării modelului de management strategic este 

diagnosticarea viabilității economico-financiare şi manageriale a organizației. Al doilea 
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fundament important îl reprezintă analiza mediului concurențial care trebuie să furnizeze 

informații pertinente referitoare la cota absolută şi relativă de piaţadeţinută de organizaţie[7]. 

Modalități de fundamentare a strategiei: Crearea unei viziunii asupra viitorului 

(pe termen lung, de 3-5 ani) reprezintă una din condițiile minimale ca OCN să se mențină 

pe piața sectorului de microfinanțare. În funcție de conjunctura economică din Republica 

Moldova, dar și din regiune, de evoluțiile incerte și contradictorii de pe piața financiar-

monetară și valutară, politicile globale și parțiale pot adapta din mers componentele 

strategiei. În acest context, autorul propune necesitatea conceperii elaborării analizei 

diagnosticului extern și intern al organizației prin analiza matricei PESTLE și analiza 

SWOT. 

Diagnosticul extern: Strategia de ansamblu a OCN globală, ca și cea parțială (de 

ex.: a unui departament din cadrul unei OCN), pe care ne-am propus să-o elaborăm, 

presupune realizarea unui complex diagnostic extern care va cerceta factorii de mediu și 

legile după care funcționează și interacționează. Analiză strategică trebuie să ofere o 

imagine sistematizată a constrângerilor mediului înconjurător general asupra formării 

strategiei. Pentru identificarea modelului de analiză a mediului înconjurător vine în 

ajutor instrumentul strategic PESTLE. Acronimul provine de la termenii ce definesc 

subsistemele – medii ce cuprind factorii cu anumit specific, în care este descompus 

mediul extern al OCN: factori politici, factori juridici, factori economici, factori 

socioculturali, factori tehnologici și factori ecologici sau de mediu [1, p.63]. 

În tabelul 1, sunt relatați factorii mediului extern pentru organizațiile de 

microfinanțare prin instrumentul strategic PESTLE. Cei mai mulți factori elucidaț i au o 

influență puternică asupra proiectării strategiei organizației de microfinanțare.  

Imaginea de sinteză a analizei matricei PESTLE arată  faptul că cea mai mare 

influență asupra mediului extern al organizațiilor de microfinanțare o posedă factorii 

economici și juridici, deoarece cel mai important lucru este asigurarea funcționalității 

eficiente a economiei și creșterea competitivității organizațiilor prin facilitarea 

condițiilor legale pentru dezvoltarea sectorului de microfinanțare.  

 

Tabelul 1. Matricea PESTLE pentru OCN din Republica Moldova 

Categoria de 

factori din 

mediu extern 

Factori de mediu specific Influența asupra domeniului de microfinanțare (foarte puternică, 

puternică, medică, mică) 

Factori 

politici 

➢ politica economică; 

➢ stabilitatea politică; 

➢ politica învățământului. 

PUTERNICĂ 

✓ nivelul veniturilor persoanelor fizice sau juridice care au primit sau 

vor primi împrumuturi sau alte servicii de microfinanțare; 

✓ consecințele deciziilor guvernamentale privind politica economică şi 

se instalează prin legi şi reglementări oficiale; 

✓ pregătire de specialiști cu studii superioare (economiști, manageri) 

care vor lucra în acest domeniu de activitate. 

Factori 

economici 

➢ Pârghiile economico-

financiare; 

➢ costurile “ascunse”; 

➢ Investiții; 

➢ Situația financiară și 

evoluția PIB; 

➢ Rata inflației; 

➢ Oscilațiile cursului valutar 

și monedei naționale; 

➢ Prezența forței de muncă 

calificate. 

FOARTE PUTERNICĂ 

✓ asigurarea funcționării economice eficiente a sectorului; 

✓ salarii, impozite, taxe; 

✓ Comisioanele de administrare, Penalități datorate în caz de neplată, 

Necesitatea plății unor taxe notariale şi costuri în legătură cu 

încheierea şi înregistrarea contractului de credit; 

✓ reutilarea cu echipamente performante pentru realizarea site-ul 

OMF, prezentarea rapoartelor financiare a OMF, etc.; 

✓ ridicarea completivității sectorului. 
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Factori socio-

culturali 

➢ Schimbări demografice;  

➢ Schimbările stilului de viață; 

➢ Activitatea sindicatelor. 

PUTERNICĂ 

✓ Structura socială a populației: potențialii clienți care solicită un 

împrumut, mai des din mediul rural; 

✓ Mentalitatea populației, cultura generală, valorile etice, tradițiile şi 

obiceiurile locale. 

Factori 

tehnici și 

tehnologici 

➢ Tendințe noi în cercetare-

dezvoltare; 

➢ Crearea unor servicii sau 

produse noi de împrumuturi; 

➢ Dezvoltarea tehnologiilor 

OMF performante; 

PUTERNICĂ 

✓ Creșterea capacității inovativă a specialiștilor din OMF; 

✓ Modernizarea Tehnologiilor IT; 

✓ Îmbunătățirea nivelului tehnic al utilajelor moderne folosit de 

OMF. 

Factori legali 

sau juridici 

➢ Reglementările legale 

privind funcționarea OMF; 

➢ Schimbările în legislație ce 

se referă la OMF; 

➢ Activitatea eficientă a 

CNPF, Guvernului și a 

Parlamentului RM. 

FOARTE PUTERNICĂ 

1.Buna funcționare a Reglementărilor juridice în domeniul de 

activitate a OMF: 

- Legea nr.280 - din 22 iulie 2004 privind organizațiile de 

microfinanţare; 

- Legea nr.202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru 

consumatori; 

- Legea nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecția 

consumatorilor; 

- Legea nr. 256 din  09.12.2011 privind clauzele abuzive în 

contractile încheiate cu consumatorii; 

- Legea nr. 122 din  29.05.2008  privind birourile istoriilor de 

credit. 

2.Buna conlucrare între autoritățile de stat (CNPF, Guvern și 

Parlament). 

Factori de 

management 

➢  Asigurarea cu Strategia 

OMF globală cât și cea 

parțială pentru departament. 

PUTERNICĂ 

✓ Buna funcționare a Mecanismelor manageriale: sisteme de 

management utilizate prin: bugete, delegare, ședințe. 

Factori de 

mediu 

Deșeuri MICĂ 

Sectorul are o influență mică asupra mediului ecologic. 

Sursa: Elaborat de autor în baza chestionarului OCN. 

 

Diagnosticul intern: În urma elucidării factorilor din mediul extern al OCN, un alt 

pas important în elaborarea modelului strategic reprezintă sistematizarea mediului intern al 

OCN prin utilizarea instrumentului strategic, ca analiza SWOT, care presupune analiza 

părților tari și slabe ale mediului intern al OCN, precum și oportunitățile și pericolelor ce 

sunt caracteristice mediului extern al organizației sau sectorului de microfinanțare. În 

tabelul 2,autorul prezintă matricea SWOT pentru sectorul de microfinanțare din Republica 

Moldova. 

 

Tabelul 2. Matricea SWOT pentru OCN din Republica Moldova 

Mediul intern 

Puncte forte/tari Puncte slabe 

➢ amplasare geografică favorabilă a OCN în mediul 

rural și urban; 

➢ Sectorul de microfinanțare este stabilă; 

➢ Numărul de împrumuturi acordate de către OCN 

este în creștere în ultimii ani; 

➢ Situația financiară a sectorului este satisfăcătoare, 

majoritatea OCN sunt profitabile; 

➢ existenta unui cadru legislativ conformat în mare 

parte la standardele europene și internaționale; 

➢ semnarea Acordului de asociere RM-UE şi a 

Acordului ZLSAC; 

➢ asistența acordată de instituțiile financiare 

internaționale pentru implementarea bunelor 

practici în domeniul reglementării și supravegherii 

pieței financiare nebancare; 

✓ nivel redus al veniturilor pe cap de locuitor; 

✓ ratingul de ţară relativ redus determină o 

atitudine prudențială din partea investitorilor 

străini; 

✓ lipsa încrederii societății în sectorul financiar 

nebancar;  

✓ informarea neadecvată  a consumatorilor; 

✓ guvernanța corporativă subperformanță; 

✓ tehnologii informaționale slab dezvoltate; 

✓ Probabilitatea ridicată de a da faliment în cazul 

unor schimbări strategice pe piață; 

✓ Pondere mică a sectorului raportat la PIB în 

sectorul financiar (anul 2017- 3,2% din PIB); 

✓ inexistența unui sistem eficient şi eficace de 

planificare strategică;  
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➢ existența unei strategii globale în cadrul OCN. 

➢ Parteneri de afaceri responsabili; 

➢ Existența unui management cu experiența în 

domeniul microfinanțării; 

➢ existența unor direcții strategice clare; 

➢ Flexibilitatea crescută privind profilul de 

activitate; 

➢ Dotarea cu echipamente esențiale. 

✓ lipsa unei viziuni pe termen lung al strategiei; 

✓ lipsa unor obiective strategice ale organizației; 

✓ insuficiența resurselor umane; 

✓ lipsa unor metode și tehnici de management care 

să fie aplicate la nivel organizațional. 

Mediul extern 

Oportunități Amenințări 

 

✓ premisele legale pentru apariția noilor instrumente 

financiare; 

✓ existenta condițiilor pentru dezvoltarea sectoarelor 

pieței financiare nebancare; 

✓ oferta de cursuri în ţarăşi străinătate pentru 

personalul angajat. 

 

➢ economia țării este, în mare măsură, dependentă de 

remitențe, ceea ce influențează negativ 

performanțele pieței financiare nebancare; 

➢ existenta unui mediu economic instabil şi 

netransparent (economia tenebră);  

➢ lipsa cadrelor tinere specializate în domeniu; 

➢ gestionarea slabă a riscurilor; 

➢ implicarea redusă a participanților profesioniști la 

programele de educație profesională (pregătirea 

profesională continuă); 

➢ lipsa coordonării între diferite politici sectoriale 

(în deosebi politica fiscală); 

➢ managementul slab de performanță (guvernanța 

corporativă) în cadrul unor instituții financiare 

nebancare; 

➢  ratele dobânzii înalte; 

➢ riscurile de rambursare a împrumuturilor. 

Sursa: Elaborat de autor în baza [4] și Chestionarelor OCN. 

 

Prezența mai multor puncte slabe și amenințări din sectorul de microfinanțare 

impune utilizarea mai eficientă a oportunităților, ceea ce va permite să elaborăm strategii de 

dezvoltare eficiente pentru OCN, ținând cont de pericolele și riscurile ce vin din mediul 

extern. 

Alegerea tipului de strategie: Pentru alegerea tipurilor de strategii potrivite în 

condițiile actuale de dezvoltare a sectorului de microfinanțare pot fi utilizate mai multe 

instrumente strategice, ca: matricea Boston Consulting Group (BCG), matricea Arthur 

D. Little (ADL) şi matricea McKinsey – General Electric. Autorul, pentru selectarea 

tipului de strategie, a ales utilizarea matricei de analiza strategică ADL-LC de la 

denumireafirmei de consultanta Arthur D. Little și Life Cycle – Ciclul de viață. Matricea 

reprezintăun model multifactorial pentru diagnosticarea strategică a organizațiilor unui 

domeniu, precum șiun instrument de analiză strategică care argumentează luarea 

deciziilor referitor la strategiileunei organizații  [6, p.112]. 

Identificarea indicatorilor maturității ai sectorului de microfinanțare, în funcție de poziția 

concurențială, este elucidată de matricea strategică ADL. Astfel, într-o activitate în demaraj sau în 

creștere sunt necesare investiții importante. Numai activitățile aflate la maturitate sau în declin 

necesită puține nevoi. Pozițiile concurențiale dominante şi puternice solicită investiții mai mici 

sau permit autofinanțare. Cu cât poziția concurențială este mai marginală, cu atât sunt mai mari 

riscurile şi deficitul de lichidități. 

În urma analizei matricei ADL, propunem strategiile de management pe termen mediu 

pentru OMF din Republica Moldova, reieșind din poziția concurențială și maturitatea sectorului.  

Prin urmare, la realizarea Planului strategic al OCN, se propune formularea obiectivul 
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strategic principal pentru organizație: Consolidarea pozițiilor pe piața financiară nebancară, 

bazate pe politica adaptivă față de mediul intern şi extern, creșterea calitativă a serviciilor cu 

scopul principal de majorare a eficienței activității OCN. 

 

Figura 1. Matricea de analiză strategică ADL pentru sectorul de microfinanțare 

Maturitatea sectorului de microfinanțare 

P
o
zi

ți
a
 

co
n

cu
re

n
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a
lă

 

 Demaraj sau 

Lansare 

Dezvoltare sau 

Creștere 

Maturitate Declin 

Dominantă     

Puternică Dezvoltare naturală  

Favorabilă   Dezvoltare selectivă 

Slabă     

Marginală    Abandon 

Sursa: Elaborată de autor în baza [2, p.31, 10, p.226]. 

Prin urmare, propunem 5obiective strategice globale pentru OCN: 

1. Consolidarea şi menținerea pozițiilor pe piața serviciilor de microfinanțare; 

2. Dezvoltarea şi asigurarea competitivității produselor şi serviciilor OCN; 

3. Dezvoltarea canalelor de distribuție a produselor şi serviciilor de microfinanțare; 

4. Dezvoltarea tehnologiilor informaționale; 

5. Stimularea politicii resurselor umane. 

În rezultatul analizei Planului de dezvoltare strategic al unei OCN observăm, că pentru 

fiecare strategie funcțională sunt formulate câteva obiective specifice ale fiecărei direcții generale și 

sunt însoțite de indicatorii de rezultate. Astfel, se poate stabili dacă departamentul în cauză este pe 

cale să-și atingă obiectivele specifice. Rezultatele obiectivelor strategice vor fi măsurate prin 

indicatori de impact. În această situație, impactul reprezintă cel mai înalt nivel ierarhic aferent 

rezultatelor. Acestea pot fi definite ca: Impact de nivel strategic sau efect pe termen lung, care 

rezultă din intervenții instituționale și obținerea unuia sau a mai multor impacturi conexe. 

Etapa a II-a Formularea și elaborarea strategiei. A doua etapă a procesului de elaborare a 

modelului strategic constituie elaborarea modelului strategic.O strategie  poate deveni un 

component-cheie în dezvoltarea sectorului de microfinanțare dacă aceasta este elaborată în baza 

unei metodologii eficiente. Astfel, elaborarea strategiei include: definirea misiunii sectorului de 

microfinanțare, a obiectului strategiei, precum și metodele de fundamentare a acesteia.  

Definirea misiunii sectorului de microfinanțare. Formularea misiunii sectorului de 

microfinanțare permite evaluarea mai adecvată a situației curente din sectorul dat, a problemelor și 

direcțiilor strategice de dezvoltare a acestuia. Pentru a reflecta necesitatea şiimportanţa formulării 

misiunii organizaţiei, prezentăm etapele stabilirii misiunii strategice:  

a) Analiza misiunilor, a valorilor firmei şi verificarea concordanței lor cu trendurile sectorului de 

activitate şi cu influențele mediului economic al firmei;  

b) Consultarea tuturor partenerilor organizației respective cu privire la direcțiile pe care trebuie să 

le urmeze compania;  

c) Informarea membrilor organizaţiei cu privire la misiunea aleasă, precum şi la influenţa pe care 

aceasta o are asupra opţiunii strategice a firmei [11, p.27]. 

În primul rând, definim misiunea strategică pentru sectorul de microfinanțare: care 

desfășoară exclusiv activități de creditare nebancară – sporirea accesului persoanelor fizice și 
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juridice la resurse financiare (acordarea de credite, inclusiv microcredite). 

În urma celor prezentate, formulăm componentele strategiei recomandate pentru OCN din 

Republica Moldova, elaborând „harta strategică” pentru instituţiile de microfinanţare. În 

Republica Moldova, punctul de start pentru crearea BSC-ului pentru instituțiile de microfinanţare 

îl constituie Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 nr.35 din 

03.03.2011 și Noua Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018-2022. La 

creareaBSC-ului, în calitate de exemplu am optat pentru organizaţia de microfinanţare „Prime 

Capital”, una din cele mai mari instituții din țară.  

 

Tabelul 3. Modelul BSC: Harta strategică a sectorului de microfinanţare (ex.: OCN Prime Capital) 

Domeniile Măsuri: Indicatorul: Obiectivul 

planificat/ 

ținta 

Perspectiva 

Clienților: 

 

- Sporirea şi consolidarea încrederii în OCN a 

beneficiarilor de împrumuturi/credite:  

➢ Acordarea nișei de produse accesibile după 

necesitatea pieței; 

➢ Promovarea şi implementarea unui set de 

măsuri şi acțiuni coerente și vederea promovării 

culturii de microfinaţare. 

Ritmul de creștere a 

vânzărilor, % 

Cât mai mare 

Cota de piață, % Cât mai mare 

Număr de clienți noi Cât mai mare 

- Creșterea la nivel comparabil cu alte OCN din 

ţarăşi de peste hotare:  

➢ Introducerea şi monitorizarea 

managementului calității în activitatea 

organizației; 

➢ Monitorizarea creditelor ipotecare etc. 

Număr de împrumuturi 

acordate 

Cât mai mare 

Perspectiva 

proceselor 

interne: 

- Educarea pieței financiare prin oferirea 

treningurilor, seminare, etc; 

- Menținerea unei relații de bună colaborare şi 

participare pro-activă a furnizorilor beneficiarilor 

de microcredite (credite ipotecare) etc. 

- Participarea activă la dezvoltarea sectorului de 

microfinanţare prin intermediul seminarelor 

organizate de către organul suprem CNPF; 

- Transmiterea cu regularitate a rapoartelor 

financiare, informația statistică către CNPF; 

- Includerea sondajelor anuale de către organizație 

pentru facilitarea produselor. 

Număr de seminare, 

 treninguri etc 

 

Cât mai mare 

Perspectiva 

personal şi 

inovare: 

- Organizarea şi dezvoltarea resurselor umane în 

cadrul organizației:  

➢ Utilizarea optimă a forței de muncă şi a 

resurselor materiale şi financiare; 

Coeficientul de fluctuație 

a personalului 

Cât mai mic 

Ritmul de creștere a 

salariului mediu lunar, % 

Cât mai mare 

Ritmul de creștere a 

productivității muncii,% 

Cât mai mare 

- Întărirea infrastructurii tehnologice:  

➢ Modernizarea tehnologiilor şi softurilor. 

Nr. de inovații 

implementate 

Cât mai mare 

Perspectiva 

financiară: 

➢ Creșterea profiturilor companiei; 

➢ Creșterea numărului de beneficiari de 

credite/împrumuturi ipotecare etc. 

Creșterea profitului 

net,% 

Cât mai mare 

Rentabilitatea 

financiară;% 

20-25% 

Numărului de beneficiari 

de credite/împrumuturi 

ipotecare etc. 

Cât mai mare 

Sursa: Elaborat de autor. 
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În crearea BSC-ului pentru OCN „Prime Capital", ordinea perspectivelor este alta: 

perspectiva clienți/utilizatori, perspectiva proceselor interne, perspectiva personal și inovare, 

perspectiva financiară. În tabelul 4 vom face o analiza mai detaliată a modelului dat.  

Implementarea BSC în cadrul OCN „Prime Capital” reprezintă, cu certitudine, o abordare 

modernă care este deja implementată în diverse instituții de microfinanţare sau nebancare din 

Uniunea Europeană. Astfel, autorul propune ca un astfel de model de management modern, 

printre care şi strategic pentru a fi implementat pentru toate organizațiile de microfinanţare din 

Republica Moldova. 

După precizarea misiunii şi, respectiv, a viziunii strategice, se stabilesc obiectivele de 

ordin strategic. Scopul este de a transforma gradul relativ de generalitate prin care se 

caracterizează misiunea în delimitări concrete. Astfel, în literatura de specialitate, Peter Drucker a 

argumentat că organizațiile profitabile îşi fixează obiectivele în 8 “arii cheie pentru performanţă“:  

1. Poziţia  pe piaţă – indicarea procentajului dorit din piaţăşi a segmentelor de interes.  

2. Inovarea – indicarea implicării în promovarea noilor produse.  

3. Productivitatea – indicarea eficienţei în alocarea resurselor pentru obţinerea unor ieşiri date.  

4. Resurse fizice şi financiare – indicarea modului în care se  achiziţioneazăşi se utilizează 

resursele fizice şi financiare. 

5. Profitabilitatea – indicarea nivelului de profitabilitate, exprimat cu ajutorul unor indicatori 

financiari.  

6. Dezvoltarea performanţelor manageriale – indicarea unor  criterii de evaluare a managerilor 

şi a unor programe pentru îmbunătăţireapotenţialului profesional.  

7. Atitudinea şiperformanţa în muncă – indicarea unor criterii de evaluare a performanţelor 

personalului executiv şi a unor programe pentru menţinerea unei atitudini favorabile a 

salariaţilorfaţă de posturile lor şi pentru îmbunătăţireaperformanţelor.  

8. Responsabilitatea publică – indicarea rolului firmei în satisfacerea unor nevoi sociale 

şiîmbunătăţirea imaginii publice [7]. 

Cele mai esenţiale obiective strategice ale OCN se referă la: creşterea profitului, creşterea 

ratei profitului, creşterea cifrei de afaceri şicreşterea cotei de piaţă. 

Următoarea etapă a procesului de elaborare a strategiei este stabilirea avantajului 

competitiv. Pentru a putea depista sursele de avantaj competitiv, în literatura de specialitate, 

cercetătorii au propus diverse modele de analiză. Unul dintre cele mai renumite modele de acest 

fel este propus de Michael Porter cu denumirea de „Lanțul valorii”. Astfel, analiza lanțului valorii 

permite evidențierea activităților efectiv desfășurate de organizații, legăturile dintre activitățile din 

interiorul organizației şi cele ale furnizorilor.  

În această ordine de idei, pentru implementarea principiilor și formularea direcțiilor 

strategice de dezvoltare a organizațiilor de microfinanțare din Republica Moldova, poate fi 

efectuată analiza lanțului valoric pentru produsele și serviciile financiare oferite de OCN, în 

dependență de valoarea adăugată sau profitul generat de fiecare participant al lanțului valoric. 

Organizațiile, care au dobândit competitivitate strategică, nu trebuie să manifeste 

rigiditate. Schimbările rapide care se produc fac ca organizațiile să nu poată folosi 

permanent aceleaşi competențe. În competiția actuală, sursele tradiționale ale 

avantajului concurențial (forța de muncă şi dotarea tehnică) devin ineficiente. 

Organizația trebuie privită ca pe un ansamblu de resurse eterogene, posibilități şi 
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competențe-cheie, care sunt folosite pentru a dobândi o poziție pe piață. Resursele 

constituie surse ale competențelor, unele fiind chiar competențe-cheie. Folosind aceste 

competențe, organizațiile pot desfășura activități pe care concurenții nu le pot copia [9, 

p.3]. 

Etapa a III-a a modelului este Implementarea modelului de management 

strategic. Implementarea strategiei OCN este un important element al procesului de 

management strategic. Astfel, o strategie bine argumentată și formulată generează valori 

durabile dacă este implementată cu succes, deoarece implementarea eficientă are un 

impact enorm asupra succesului unei organizații. Pentru implementarea cu succes a 

modelului strategic pentru OCN este necesară parcurgerea următoarelor etape: 

1. pregătirea climatului din cadrul OCN, principalele direcţii de acţiune fiind: 

creştereareceptivităţii salariaților faţă de elementele inovatoare; diminuarea 

rezistenţei la schimbare; modificarea culturii organizații.  

2. asigurarea premiselor tehnico-materiale, umane, financiare şiinformaţionale;  

3. asigurarea condiţiilor manageriale, acţionându-se în direcţiaperfecţionării 

componentelor sistemului de management (prin introducerea unui post nou numit 

manager strategic);  

4. operaționalizarea schimbărilor strategice preconizate . Această ultimă fază, 

împreună cu asigurarea condiţiilor manageriale, precum şi politicile globale şi pe 

domenii, determină performanţele economice şi manageriale ale organizații [7]. 

În funcție de intensitatea acțiunilor enumerate anterior, în cadrul etapei a III-a, vom 

analiza asigurarea condițiilor manageriale. Pentru OCN din Republica Moldova, 

orientate spre o dezvoltare stabilă pe piață, creșterea profiturilor și îmbunătățirea 

performanțelor economice, se recomandă introducerea postului de manager strategic sau 

consilier.  

Activitatea de manager strategic este necesară în cadrul OCN și considerăm că trebuie 

să fie subordonată direct Directorului Executiv sau Director General al OCN. 

Etapa procesului de implementare a strategiei are sarcina de implicare a angajaților și 

capacitatea de efort colectiv, fiind unul din factorii determinanți ai succesului sau eșecului 

procesului de implementare. În acest context, toate organizațiile posedă un set de valori 

culturale. Unele dintre aceste valori evoluează în timp pe măsură ce compania crește şiîşi 

desfășoară activitatea, iar modelele de comportament ce o ajută să se dezvolte sunt mai bine 

înțelese. Elemente design-ului organizației, precum: stilul, leadership-ul, aptitudinile, se 

combină pentru a oferi capabilitatea organizațională. Este deosebit de important ca cei ce 

stabilesc structura organizației să țină cont de intenția strategică şi astfel se va realiza 

exploatarea la maximum a capabilității organizaționale [3]. 

Etapa a IV-a a modelului cuprinde Evaluarea şi controlul performanțelor 

modelului de management strategic. Obiectivul general al evaluării strategiei este de a 

stabili în ce măsură aceasta corespunde misiunii organizației şi obiectivelor ei strategice, 

resurselor disponibile, schimbărilor produse în mediul intern şi în cel exterior. 

În cadrul acestei etape, multe organizații folosesc analiza Cross-Impact (CIA) clasică, 

care este un instrument de prognoză și servește la cercetarea dependențelor între mărimile 

efective, pentru determinarea interdependențelor între evenimente și activități. Utilizarea 

acestei matrice de evaluare este pentru prezentarea în paralel a modificărilor din mediul 
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organizației și a strategiilor. Compararea rezultatelor relative ale fiecărei strategii se numește 

screening. Pentru OCN poate fi folosită un astfel de instrument în mai multe faze: 

Faza I: sunt elucidate câmpurile de afaceri, sortimentele de produse sau servicii 

relevante sau strategiile; 

Fază II: sunt definiți factorii relevanți, ca: legi, tehnică, clienți etc. și sunt descrise 

evoluțiile așteptate ale acestora; 

Fază III: elaborarea matricei rețelei care pune față-n față câmpurile de strategii și 

factorii. 

Utilizarea acestei matrice de evaluare este pentru prezentarea în paralel a modificărilor 

din mediul organizației și a strategiilor organizațiilor. 

Pentru instruirea modelului Mc Kinsey 7-S în cadrul organizațiilor de microfinanţare 

din Republica Moldova este necesar de acordat mai mult timp și efort pentru a înţelege 

elementele critice care generează abilitatea organizaţională, care pot fi structurate în 

elementele-Hard (culoarea verde) și elemente Soft (culoare albastră). Prin urmare, elementele-

Hard sunt mai ușor de identificat de managementul strategic și pot influența în mod direct: 

acestea sunt strategii de rapoarte; grafice de organizare și linii de raportare; procese formale și 

sisteme IT.  Elementele Soft, pe de alta parte, pot fi mult mai dificil de descris, fiind mai puţin 

tangibile și mai mult influențate de cultura. Cu toate acestea, elementele soft sunt la fel de 

importante ca elementele hard în cazul în care organizația este pe punctul de a avea succes 

[5]. 

O altă sub-etapă este activitatea de controlstrategic, care are rolul de a asigura 

realizarea obiectivelor OCN în condiții de eficiență. Controlul este necesar pentru a anticipa 

problemele ce pot să apară, pentru a readapta  programele la cerințele de realizare a 

obiectivelor organizației, pentru a corecta sau  reactualiza programele atunci când este 

necesar. Un instrument de management este Balanced Scorecard, care aduce o îmbunătățire 

faţă de sistemul managerial tradițional de planificare şi control prin faptul că încorporează şi 

alte instrumente decât cele financiare.  

Acest instrument l-am utilizat la etapa a doua de evaluare a modelului. BSC transpune 

misiunea şi strategia unei organizații într-un set comprehensiv de indicatori de performanță 

care asigură un model pentru sistemul de măsură strategic şi managerial. BSC completează 

indicatorii financiari ai performanțelor din trecut cu factorii determinanți ai performanțelor 

viitoare. Indicatorii şi obiectivele acestui sistem derivă din viziunea şi strategia organizației. 

Balanced Scorecard elimină lipsa unui proces sistematic pentru implementarea şi obținerea 

feedback-ului în ceea ce privește strategia. Procesele manageriale construite în jurului unui 

Balanced Scorecard permit alinierea şi concentrarea acțiunii asupra strategiei pe termen lung.    

Evaluarea performanţelor implică măsurarea rezultatelor acţiunilor întreprinse, iar 

controlul apare ca o comparare între rezultatele dorite şi cele obţinute. În acelaşi timp, 

modelul de management strategic recomandă organizaţiilor să fie unice. Există un real şi 

puternic pericol de standardizare strategică şi operaţională. O strategie bună determină 

concomitent diferenţierea organizaţiilorşi optimizarea activităţii lor [7]. 

 

3. Concluzii 

Evaluarea modelului de management strategic pentru OCN din Republica Moldova 

necesită nu doar stabilirea poziției pe piață, dar și stabilirea poziției în care își propune să 
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ajungă în viitor. Astfel, în viziunea noastră, factorii prioritari pentru un bun model strategic 

sunt: 

− Implicarea tuturor salariaților organizației în procesele strategice;  

− Cunoașterea concurenților. Ideile bune ale concurenței trebuie să fie preluate şi cultivate 

ținând cont de condițiile specifice;  

− Acceptarea repetării unui exercițiu strategic timp de mai mulți ani, pentru a deveni pe 

deplin competitiv şi eficient. Practica internațională arată că, de regulă, sunt necesari 3-4 ani 

pentru elaborarea şi aplicarea unei strategii optime. Este important ca OCN să sesizeze de la 

început aceasta şi să procedeze în consecință [8]. 

Deci, transparența strategiei şi a managementului în general este fundamentul 

funcționării competitive, care, în prezent, se bazează pe conlucrare în organizații şi pe 

contacte strânse cu clienții și organizațiile de microfinanțare. 
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Abstract 

The topicality of the research topic is presented by the arguments regarding the support for the 

implementation of sustainable public procurement, highlighting the main similarities and differences between 

them. The purpose of the research denotes the approach of the dimensions of the development of sustainable 

acquisitions. To carry out the study the author applied traditional research methods: monographic method, 

document analysis, comparison, trend analysis, etc. The results and conclusions of the research resulting from 

the analysis of documents, reports and case studies confirm the hypothesis that public procurement is an 

important priority in achieving sustainable development strategies and policies. 

Keywords: public procurement, sustainable public procurement, sustainable public procurement, 

sustainable development, sustainable development goals (SDGs). 

JEL: Q01. 

 

Ameliorarea și îmbunătățirea practicilor de achiziții publice este una dintre prioritățile 

de bază ale managementului autorităților publice. Motivele îmbunătățirii rezultă din 

reorientarea politicilor publice de reducere a cheltuielilor bugetare și diminuare a gradului de 

fraudare a acestora, asigurând, astfel, pe această cale achiziționarea de bunuri, lucrări și 

servicii de calitate, în condiții de resursele financiare disponibile limitate.  În plus, 

modificările în tipologia achizițiilor publice au dus la o schimbare semnificativă, anume 

apariția unor noi abordări pentru achizițiile sustenabile și durabile, contribuția cărora duc spre 

soluționarea unor probleme de dezvoltare socială, economică și de mediu pentru 

întreprinderile autohtone, cât și cele internaționale.Achiziţiile publice durabile și sustenabile 

reprezintă o soluţie de reducere a cheltuielilor publice şi de protecţie a mediului aplicată în 

multe ţări europene. 

În baza datelor furnizate de Agenţia de Achiziţii Publice şi a legislaţiei Republicii 

Moldova privind achiziţiile publice, a datelor Băncii Mondiale, a informaţiei de la BERD şi a 

altor surse autorul prezintă argumente susţinute de materiale analitice privind necesitatea 

abordării și  dezvoltării achiziţiilor publice. De asemenea, autorul scoate în evidență gradul de 

abordare a achizițiilor publice durabile și sustenabile conform Programului de mediu 

Dezvoltare durabilă bazată pe achiziții publice bazată pe definiția Comisiei Mondiale de 

Mediu și dezvoltare (WCED), lucrare de discuție pregătită de Rita Roos în numele Națiunilor 

Unite, Centrul de Dezvoltare a Capacității de Achiziții și Națiunile Unite. 

Prin urmare distingem că sistemul de achiziții publice trebuie să se petreacă în 

condițiide sustenabilitate a mediului și dezvoltării social-economice. În contextul data apărut 

conceptul de achiziții publicesustenabile (SPP - Sustainable Public Procurement), acestea 
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reprezentând ca: "Un proces prin care entitățile publiceprocură bunuri, servicii, lucrări și 

utilități în condiții de raport optim: preț - calitate, astfel încât acestea să generezebeneficii 

entității, dar cu impact negativ minim asupra mediului”. Achizițiile publice sustenabile mai 

sunt definite și ca”Achizițiile viitorului”, așa cu au fost definite încă în anul 2006.[6] 

Spre deosebire de achizițiile sustenabile, achizițiile durabile sunt destinate dezvoltării 

durabile și reprezintă o prioritate pentru RepublicaMoldova aceasta fiindredată în Strategia 

„Moldova 2020” [3]. Aici statul nostru seobligă săîntreprindătoateeforturile necesare pentru 

asigurarea tranziţiei către o dezvoltare economicăverde,care asigură și promovează principiile 

dezvoltării durabile şi contribuie la reducerea sărăciei, inclusiv prinasigurarea unei guvernări 

mai bune în domeniul dezvoltăriidurabilității, prin integrarea aspectelor protecţiei mediului în 

toate domeniile dedezvoltaresocial-economicăaţării. 

În contextul dat, apariția ipotezei referitoare la clarificarea existenței diferenței 

conceptuale a achizițiilor sustenabile și a celor verzi, impune necesitatea cercetării și 

implimentării achizițiilor sustenabile, având ca obiectiv primordial sustenabilitate a mediului 

și dezvoltării social-economice  în economisirea banilor publici.[8] 

Într-o altă concepțiune a achizițiilor publice sunt achizițiile publice durabile. Comisia 

Europeană și multe alte guverne precum și organizațiile internaționale sunt din ce în ce mai 

mult orientate spre implementarea strategiilor de utilizare a achizițiilor publice în atingerea 

obiectivelor de mediu sau a justiției sociale,instituționalizarea eficientă a achizițiilor publice 

durabile.Achizițiile durabile se bazează pe principii și bune practici de achiziții „tradiționale” 

și se consideră ca factori suplimentari pentru a maximiza beneficiile sociale, de mediu și 

economice pentru organizația de achiziții, lanțul de aprovizionare și societatea în 

ansamblu.[6] 

 Definiția cea mai citată este: „Achizițiile durabile sunt un proces prin care 

organizațiile își satisfac nevoile de bunuri, servicii, lucrări și utilități într-un mod care obține 

valoare pentru bani pe întreaga viață în ceea ce privește generarea de beneficii nu numai 

pentru organizare, dar și pentru societate și economie în timp ce se reduce la minimum 

daunele aduse mediului. [1] 

Pentru a implementa achizițiile publice durabile, este crucială cunoașterea procesului 

de achiziție publică prin prisma normelor legale și a bunelor practici internaționale. O politică 

a achizițiilor publice durabile poate să eșueze în condițiile în care nu este pusă în aplicare cu 

atenție sau nu sunt luate în considerare prevederile legale ce țin de utilizarea procedurilor de 

achiziție publică, criteriile ce pot fi aplicate sau modalitatea de evaluare și verificare a 

criteriilor de mediu.Procesul de achiziție este același, indiferent dacă o autoritate contractantă 

achiziționeazăun produs, un serviciu sau lucrare „ecologică” sau nu.La inițierea unei 

achizițiipublice durabile următoarele aspecte sunt relevante[4]:o Principiile ce guvernează în 

domeniulachizițiilor publice;o Legislația care reglementează procesul de atribuire.Principiile 

enunțate mai jos sunt esențiale șicare urmează a fi luate în considerare în cazulinițierii și 

desfășurării unei proceduri de achiziționare a produselor, serviciilor, lucrărilordurabile:o 

transparența – informarea participanților laprocedura de achiziție despre toateinformațiile 

referitoare la aplicarea procedurii de atribuire, inclusiv cu referire laimplementarea criteriilor 

durabile;o proporționalitatea – asigurareacorelației între necesitatea autorității 

contractante,obiectul contractului de achiziției și cerințele ce urmează a fi îndeplinite pe 

parcursulaplicării procedurii şi executării contractului;o recunoașterea reciprocă - 
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recunoașterea certificatelor/documentelor emise deautoritățile competente din alte state;o 

valoare pentru bani - orice autoritate contractantă este obligată să asigure eficiențaachiziției 

publice, cu alte cuvinte, trebuie să asigure cea mai bună valoare pentru bani.Acestea au 

obligația de a obține cele mai bune valori pentru banii contribuabililor pentrutot ceea ce 

achiziționează, însă identificarea ofertei celei mai avantajoase nu înseamnăneapărat cea mai 

ieftină ofertă. Aceasta înseamnă găsirea unei soluții, care îndeplineștecerințele autorității, 

inclusiv cele de mediu, în modul cel mai rentabil. Cea mai bunăvaloare nu înglobează doar 

măsuri legate de costul bunurilor și/sau servicii, dar, deasemenea, presupune luarea în 

considerare și a factorilor, cum ar fi calitatea, eficiența,eficacitatea etc., iar protecția mediului 

poate fi unul dintre acești factori.[5]. 

 

Figura 1. Factorii generatori ai achizițiilor sustenabile 

 
Sursă: Elaborată de autor în baza lucrării de discuție pregătită de Rita Roos în numele Națiunilor 

Unite, Centrul de Dezvoltare a Capacității de Achiziții și Națiunile Unite[sursa 10] 

 

La Summit-ul mondial din Johannesburg în 2002 a fost adoptată Rezoluția 2 privind 

dezvoltarea durabilă, careavea ca scop de „promova dezvoltarea și difuzarea de bunuri și 

servicii durabile, prin intermediul achizițiilor publice“.Motivele invocate sunt multiple și 

diverse. Statul fiind unul din consumatorii mari dee diferite bunuri, servicii, lucrăripoate 

invoca condiții de sustenabilitate la anunțarea concursului, atribuirea de contracte. Achizițiile 

publice sustenabilesunt numite și ”achiziții verzi”. Criteriile așa-numitelor ”achiziții verzi” 

predomină în legislația UE în domeniulachizițiilor publice (Directivele 2014/24/UE și 

2014/25/UE ale Parlamentului European și a Consiliului) [2,7].În anul 2008 Comisia UE a 

adoptat documentul COM 400 Communication Public Procurement for a BetterEnvironment, 

a cărui obiectiv principal a fost elaborarea și implementarea recomandărilor cu privire la 

diminuareaimpactului asupra mediului în procesul de consum pentru necesitățile publice și 

utilizarea ”achizițiilor verzi” pentrustimularea inovațiilor ecologice. Obiectivul acestui 

document era ca circa 50% din achizițiile publice ale UE să serealizeze după principii 

ecologice.De asemenea, se promovează integrarea celor trei componente ale durabile 

dezvoltare - dezvoltare economică, dezvoltaresocială și protecția mediului – piloni 

interdependenți care se consolidează reciproc.[1] 



Tackling the development dimensions of durable and sustainable procurement... 
 

424 

Achizițiile durabile sunt un proces prin intermediul cărora organizațiile își satisfac 

nevoile de bunuri, servicii, lucrări și utilități într-un mod care obține valoare pentru bani pe 

întreaga viață în ceea ce privește generarea de beneficii nu numai pentru organizare, dar și 

pentru societate, timp în care se reduc la minimum daunele aduse mediului. [10] Cu alte 

cuvinte, achizițiile publice sustenabile integrează:  

Comisia Europeană și multe alte guverne precum și organizațiile internaționale sunt 

din ce în ce mai mult orientate spre implementarea strategiilor de utilizare a achizițiilor 

publice în atingerea obiectivelor societăților, de mediu, a justiției socialeși instituționalizarea 

eficientă a achizițiilor publice durabile și sustenabile (interconexiunea dintre ele este redată în 

figura ce urmează).  

 

Figura 2.Interconexiunea achizițiile publice și dezvoltarea sustenabilă 

 

 
Sursă:Elaborată de autor în baza sursei [10] 

 

Există diferite puncte de intrare pentru achizițiile publice sustenabile, carepot fi 

grupate astfel: dezvoltareși implementarea politicilor naționale pentru achizițiile publice 

sustenabile,astfel încât acestea participă direct la:[6] 

− înființarea achizițiilor publice sustenabile, într-o entitate de achiziții publice; 

− integrarea sustenabilităților și considerațiilor pe tot parcursul procesului de achiziții;  

− asigurarea competențelor, practicilor și tehnicilor, fapt care ar trebui să existe pentru a 

permite succesul implementării achizițiilor publice sustenabile. 

Depinzând deobiectivele de dezvoltare durabilă, sunt necesare abordări diferite.În mod 

ideal, ar trebui urmată o abordare strategică în definirea tuturor nivelurilor pentru a alinia 

organizațional obiective și practici în dezvoltarea obiectivelor naționale.  

Dacă e să analizăm, abordarea achizițiilor publice sustenabile, PNUD susține că 

dezvoltareași implementarea politicilor naționale de achiziții publice sustenabile constă din 

trei blocuri sau faze constructive: 

• faza de evaluare, care include:- evaluarea stării (chestionar online);  

-identificarea priorităților politicii; 

-revizuirea cadrului legislativ pentru a analiza posibilitățile pentru integrarea a criteriilor 

sociale și de mediu în activitățile de achiziții;  

-disponibilitatea pe piață a unei analize necesare pentru identificarea capacității de reacție a 

pieței la ofertele achizițiilor publice sustenabile; 
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• faza de planificare strategică: dezvoltarea unei politici naționale 

pentruachizițiile publice sustenabile,  inclusiv priorități, consolidarea 

capacităților și de formare. 

• faza de implementare: implementare cu prioritate pe sectoare / piloți;  

-angajarea pieței;  

-managementul ciclului de achiziții, concentrându-se pe nivelul entităților achiziționante. 

revizuind asupra organizării achizițiilor la nivel superior în baza strategiilor („fundamentale”), 

analizând procesul achizițiilor„activatori” care sunt redate prin modalități de lucru, 

competențe, practici și tehnici care ar trebui să fie utilizat în mod continuu. Se bazează pe 

managementul tipic ciclul „Planifică, face, verifică, acționează” și cuprinde următoarele 

etape:[9] 

− pregătire;  

− stabilirea obiectivelor; 

− elaborarea și implementarea planului de acțiune;  

− monitorizează progresul și raportează rezultatele. 

De obicei, procesul de achiziții publice începecu o fază de planificare și apoi urmează 

patru etape: 

I. definirea cerințelor contractului; 

II. selectarea furnizorilor, furnizorilor de servicii și contractori;  

III. evaluarea ofertelor și atribuirea contractul; 

IV. punerea în aplicare a contractului. 

 

Figura 3. Considerente cheie în fiecare etapă a procesului de achiziție 

 
Sursă:Elaborată de autor 

 

Dacă e să ne referim la diferența dintre achizițiile durabile și sustenabile, atunci 

achizițiile durabile reprezintă niște procese prin care organizațiile își satisfac necesitățile de 

bunuri, lucrări și utilități într-un mod prin care se obține cea mai bună valoare pentru bani, 

generînd beneficii nu doar pentru organizație, dar și pentru societate și economie, minimizînd 

în același timp daunele aduse mediului,iar achizițiile sustenabile2 reflectădezvoltarea durabilă 

 
2conform definiției care a fost acceptată, pe scară largă, este cea propusă în anul 1987 în Raportul Comisiei 

pentru Mediu şi Dezvoltare, cunoscut sub denumirea de Raportul Brundtland(World Comission on Environment 

and Development, 1987, p.43). 
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(sustenabilă) ca fiind tipul de dezvoltare economică care satisface nevoile generaţiilor 

prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi 

Achizițiile publice sustenabile sunt din ce în ce mai diverse fiind implementate ca instrument 

de politici pentru sprijinirea națională, regională și internațională politici și programe care 

vizează promovarea dezvoltării durabile.[7] Doar căachizițiile durabile ne dau posibiltatea ca 

să obținem, la cel mai mic preț, cea mai eficientă marfă. Atît achizițiile sustenabile, cît și 

achizițiile durabile ne dau posibilitatea să avem o achiziție mai eficientă și din punct de 

vedere al mediului, și din punct de vedere social, economic, energetic etc.  

Republica Moldova a integrat prioritățile prevederilor Declarației finale a Conferinței 

Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă „Viitorul pe care ni-l dorim” (Rio de Janeiro, 

20-22 iunie 2012) în Strategia națională de dezvoltare pentru 2012-2020 „Moldova 2020”. 

Prin aceasta Guvernul s-a angajat să depună toate eforturile pentru a asigura o tranzițiespre 

dezvoltarea economică durabilă sau sustenabilă, care ar promova principiile de dezvoltare 

durabilă și ar contribui la reducerea sărăciei, inclusiv prin intermediul unei guvernări mai 

bune, prin integrarea aspectelor ce țin de protecția mediului în toate domeniile de dezvoltare 

socioeconomică. Acest proces a fost susținut și extins prin elaborarea și semnarea Declarației 

de intenție privind dezvoltarea durabilă și economia verde, cu implicarea Ministerul 

Economiei, MinisterulMediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la data de 8 

aprilie 2014.  

Ca rezultat al acestei acțiuni, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia de 

mediu 2014-2023, care a stabilit prioritățile naționale şi sectoriale pentru promovarea 

economiei sustenabile și a definit cadrul pentru ulterioara integrare a economiei sustenabile în 

domeniul agriculturii, transportului, energiei, industriei, construcțiilor, dezvoltării regionale, 

educației și achizițiilor. 

Prin urmare, a fost elaborate agenda națională de politici, aliniată doar parțial la 

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), iar o treime din țintele ODD nu sunt reflectate în 

nici un fel în documentele naționale de politici. În total au fost analizate 169 de ținte, însă 

accent special s-a pus pe 126 de ținte numerice ale Obiectivelor de dezvoltare durabilă. Astfel, 

în rezultatul transpunerii agendei naționale de politici și a comparării acesteia cu ODD-urile 

constatăm că doar 11% din țintele ODD sunt aliniate cu documentele naționale de politici și, 

prin urmare, nu necesită ajustări pentru a fi preluate. În același timp, majoritatea țintelor ODD 

(57%), sunt aliniate doar parțial la documentele de politici ale Republicii Moldova – se 

regăsesc doar unele componente ale acestor ținte și, prin urmare, strategiile naționale 

relevante necesită să fie ajustate pentru a reflecta mai bine spiritul și detaliile țintelor ODD. 

Circa o treime din țintele ODD nu sunt reflectate în niciun mod în documentele naționale de 

politici.[1] 

Cele mai multe ținte aliniate fac parte din sectorul „mediu”, iar cele mai multe ținte 

nealiniate – din sectorul „guvernanță și drepturile omului”.În schimb, majoritatea țintelor din 

ODD-urile economice și sociale s-au dovedit a fi aliniate doar parțial cu documentele 

naționale de planificare. a politicilor. Anume în aceste domenii urmează a fi depuse cele mai 

multe eforturi în vedereanaționalizării ODD. 

ODD 7 stabilește un număr mic de priorități de dezvoltare, dar destul de precise și 

concentrate,în domeniul sustenabilității energetice. Accentul principal este pus pe producția și 

utilizarea durabilă a energiei,precum și pe accesul echitabil la energie. Una dintre prioritățile 
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de bază declarate în Strategia Naționalăde Dezvoltare „Moldova 2020” este „Energia: 

furnizată sigur, utilizată eficient”. Conform acestuidocument, Guvernul Republicii Moldova 

își propune să creeze până în 2020 un sector energetic competitiv și eficient, care va oferi 

consumatorilor resurse energetice de calitate, în condițiiaccesibile și fiabile, va răspunde la 

provocările de creștere a prețurilor energiei, dependența deimporturile de resurse energetice și 

impactul sectorului energetic asupra schimbărilor climatice. Viziunea strategică se propune a 

fi realizată pe baza principiului competitivității și pe cel de liberalizarea pieței energetice. 

 

Sursă: Elaborată de autor în baza sursei [1] 

 

Prin urmare, îndeplinirea obiectivelor sus-menționate și facilitarea tranziției spre o 

economie sustenabilă va crea oportunități economice majore. „Înverzirea economiei” este un 

factor nou de creștere pentru Republica Moldova, un generator de locuride muncă decente și o 

strategie esențială pentru eradicarea sărăciei. Acest proces poatetransforma foarte multe 

provocări în oportunități economice și poate preveni efectele negative asupra mediului. De 

asemenea, abordarea economiei sustenabile are potențialul de a stimula destul de semnificativ 

creșterea economică și a numărului de locuri de muncă care necesită un set de abilități 

specifice. 

 

Concluzii 

În concluzie, prin luarea în considerarea a costurilor aferente întregului ciclu de viaţă 

ale unui contract, achizițiile sustenabile sau durabile ne dau posibilitatea de a economisi bani 

protejând în acelaşi timp mediul.  

Economia sustenabilă, prin urmare economia verde, trebuie percepută, în contextul 

dezvoltării durabile şi al reducerii sărăciei, ca unul dintre instrumentele de bază pentru 

atingerea dezvoltării durabile şi ca un mijloc de utilizare eficientă a resurselor şi energiei, de 

aplicare a tehnologiilor curate cu emisii redusede carbon şi poluare redusă şi de minimizare a 

riscurilor de mediu. 
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Trecerea la o economie verde va crea oportunități economice majore. „Înverzirea” 

economiei este un nou motor de creștere, un generator de locuri de muncă decente şi o 

strategie vitală pentru eliminarea sărăciei. Acest proces poate transforma multe provocări în 

oportunități economice şi poate preveni impacturile negative asupra mediului. De asemenea, 

economia verde va stimula creșterea economică şi a numărului de locuri de muncă în sectorul 

de mediu, care necesită competențe specifice legate de mediu.  

Cumpărând în mod înţelept, se pot economisi materiale şi energie, se poate reduce 

cantitatea de deşeuri şi poluarea şi se încurajează modelele durabile de comportament. Cum și 

când să iau în considerare criteriile de durabilitate și sustenabilitatenecesită judecată în 

numele cumpărătorului, deoarecefiecare achiziție are o durabilitate diferită, adică impactul și 

fiecare țară sau organizație arepriorități, obiective și durabilitate juridice diferite iar normele 

legale, în mod obligatoriu, trebuie  respectate promovând, totodată, procesul de„Înverzire” a 

economiei naționale. 

 

 

Bibliografie 

 

1. Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova, 

raport elaborat în cadrul proiectului „Naționalizarea Agendei de Dezvoltare Durabilă în 

contextul Republicii Moldova”, implementat de PNUD, cu suportul echipei de ţară a 

Naţiunilor Unite, inclusiv UNFPA, UNICEF, ILO și UN Women, martie 2017. 

2. Buying green, a handbook on green public procurement, 3rd Edition, 2016, pag. 31. 

3. Ghidul privind achizițiile publice durabile al AAP, Chișinău, 2017. 

4. Legea Republicii Moldova nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, publicat 

la 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205. 

5. Legea nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare 

„Moldova2020”,cu modificările ulterioare, (Monitorul Oficial Nr. 245-247/791 din 

30.11.2012) 

6. Procuring the Future. Sustainable Procurement National Action Plan: 

Recommendations from the SustainableProcurement Task Force. Department for 

Environment, Food and Rural 

AffairsUK,London,2006.https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment

_data/file/69417/pb11710-procuring-thefuture-060607.pdf (accesat: 28.08.2017) 

7. Public Procurement Assessment: Review of laws and practice in the EBRD region, 

European Bank for Reconstruction and Development, 2011. 

8. Secrieru A. „Creșterea eficienței sistemului de achiziții publice din RM în contextul 

Acordului de Liber Schimb aprofundat și cuprinzător”, Buletin de Politică externă al 

Moldovei, nr.81, p.7, 2014. 

9. Shadrina Elena V., Romodina Irina V. Sustainable Public Procurement: International 

Experience Public Administration Issues, no 1, pp. 149–172 (in Russian). 

10. Programul de mediu Dezvoltare durabilă bazată pe achiziții publice bazată pe definiția 

Comisiei Mondiale de Mediu și dezvoltare (WCED). Lucrare de discuție pregătită de Rita 

Roos în numele Națiunilor Unite, Centrul de Dezvoltare a Capacității de Achiziții și Națiunile 

Unite. 

http://www.defra.gov.uk/publications/files/pb11710-procuring-the-future-060607.pdf 

 

https://tender.gov.md/ro/content/ghid-privind-achizi%C8%9Biile-publice-durabile-0
http://www.defra.gov.uk/publications/files/pb11710-procuring-the-future-060607.pdf


 

429 

INNOVATION AT THE BASIS OF A EFFICIENT AND SUSTAINABLE 

INDUSTRY 

 
INOVAȚIA LA BAZA UNEI INDUSTRII EFICIENTE ȘI DURABILE  

 
Liudmila Roșca-SADURSCHI1 

 
 

Abstract: 
The current state of the global economy requires major changes. The accelerated pace of global 

economic development and industrialization has led to the fact that today only the national economy can be 

competitive, which encourages long-term innovation. Innovations, in turn, are the basis of a sustainable 

industry. 

The purpose of this article is to analyze the legislative basis, but also the concrete actions in order to 

create a national and cross-border infrastructure for the Republic of Moldova and Romania, in order to develop 

an efficient and sustainable industry based on innovations. 

In order to achieve this goal, several methods will be used to make a comparative analysis of the 

provisions of normative acts regarding the policies developed and implemented by states, regarding the 

stimulation and implementation of innovations. At the same time, the comparative analysis will analyze the 

theoretical and practical aspects that formed the basis for the creation of sustainable and strong regional and 

cross-border infrastructures in order to support the development of the innovative industry. By observing and 

analyzing statistical data, the indicators used to measure the efficiency of achieving sustainable development 

objectives will be analyzed. 

The results of this study can serve as a theoretical basis, but also as a practice for larger studies 

developed by students or researchers at national and cross-border level. 

Keywords:: colaborare transfrontalieră, dezvoltarea durabilă, industrie, infrastructura regională, 

inovații. 

Clasificarea Jel:  O3; Q01 

 

1. Introducere 

În era digitalizării și dezvoltării rapide a tehnologiilor accentele trebuie puse pe 

construcția unor economii competitive și durabile. O economie competitivă poate fi doar în 

acea țară care încurajază inovația și crează o infrastructură funcțională pentru industria 

durabilă. Infrastructura modernă este vitală pentru creşterea economică, adică o infrastructură 

durabilă constituie baza unei industrii sustenabile. Dar pentru o industrie durabilă și eficientă 

este nevoie de inovații și stimularea activității de inovare prin diverse program și politici la 

nivel de stat. Aşadar, inovaţia devine indispensabilă din perspectiva competitivităţii în secolul 

al XXI-lea. 

Conceptul de dezvoltare durabilă a fost dezvoltat la finele secolului trecut, dar o 

amploare a căpătat la începutul acestui secol. Acest concept provine din limba engleză, unde 

se folosesc termenii de sustainability, sustainable şi sustainable development. Ei provin din 

latinescul "sus" şi "ţinere" ce înseamnă a susţine, a păstra, folosit cu sute de ani în urmă.[7] În 

dicţionarul explicativ al limbii române putem găsi două definiții ale acestui concept: 

sustenabilitate - "calitatea unei activităţi antropice de a se desfăşura fără a epuiza resursele 

disponibile şi fără a distruge mediul, deci fără a compromite satisfacerea nevoilor generaţiilor 

viitoare" şi dezvoltare durabilă – care este folosit la definirea dezvoltării economice de 

ansamblu a unei țări sau a unei regiuni.[2]   

Una dintre cele mai cunoscute este definiția dată de Comisia Mondială pentru Mediu și 

Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut și sub numele de Raportul 

Brundtland:„dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor 
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prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile 

nevoi”.[6] 

În anul 2012 la Conferința Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă de la Rio de 

Janeiro au fost formulate Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD). Aceste obiective sunt 

universale și au ca scop soluționarea celor mai persistente provocări cu care se confruntă 

lumea, din domeniul mediului, politic și economic. 

ODD-urile înlocuiesc Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) care, în 2000, 

au dat startul efortului global pentru combaterea sărăciei. ODM-urile au stabilit scopuri 

măsurabile, agreate universal pentru combaterea sărăciei și foametei, prevenirea bolilor letale 

și asigurarea educației primare pentru toți copiii, de rând cu alte priorități de dezvoltare.[5] 
ODD-urile reprezintă un angajament ambițios pentru a finaliza ceea ce a fost început. 

Toate cele 17 Obiective (fără sărăcie; zero foame; sănătate și stare de bine; educație de 

calitate; egalitate de gen; apă curată și igienă; energie accesibilă și curată; muncă decentă 

și creștere economică; industrie, inovație și infrastructură; inegalități reduse; orașe și 

comunități durabile; consum și producție responsabile; acțiunea asupra climei; viața sub 

apă; viața pe pămînt; pace, justiție și instituții puternice; parteneriate pentru obiective) 

sunt interdependente între ele, ceea ce înseamnă că succesul unui obiectiv influențează 

succesul celorlalte. ODD-urile sunt unice prin acoperirea problemelor care afectează toate 

țările.[9] 

Politicile implementate în vederea dezvoltării industriei, inovațiilor, 

infrastructurii. Prevederile prioritare ale Declarației finale a Conferinței de la Rio de 

Janeiro din 20-22 iunie 2012 în Republica Moldova au fost integrate în Strategia 

Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” și aprobată prin Legea nr.166 din 11 iulie 2012. 

Prin aceasta Republica Moldova și-a asumat angajamentul în eforturile pentru asigurarea 

tranziției spre dezvoltarea economică ”verde”. Țările membre ale ONU, printre care și 

Republica Moldova, în septembrie 2015,  au adoptat Declarația Summit-ului privind 

Dezvoltarea Durabilă, prin care s-au angajat să pună în aplicare Agenda de Dezvoltare 

Durabilă 2030, care cuprinde 17 obiective de dezvoltare durabilă și 169 de ținte care 

înglobează toate aspectele-cheie ale dezvoltării: economice, sociale și de mediu. Conform 

procedurii această Agendă trebuie să fie adaptată după specificul fiecărei țări sau 

naționalizată. Pentru Republica Moldova această adaptare a avut loc în perioada iulie 2016 – 

februarie 2017 prin:  

a) identificarea relevanței Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD) și analiza nivelului de 

corelare între Agenda 2030 și prioritățile naționale de politici;  

b) adaptarea (formularea) obiectivelor și țintelor din Agenda 2030 în corespundere cu 

necesitățile și prioritățile naționale, și identificarea documentelor de politici în care acestea 

urmează a fi integrate; 

c) definirea ecosistemului de date necesare pentru monitorizarea și evaluarea nivelului de 

implementare a ODD-urilor. 

Astfel, a fost redactată cu modificările de rigoare Strategia Națională de Dezvoltare 

„Moldova 2020” cu extinderea termenului de implementare pînă în anul 2030. Prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1083 din 08.11.2018 a fost aprobat proiectul de lege pentru aprobarea 

Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”. Scopul strategic al documentului este 

sporirea calităţii vieţii, iar Strategia Naţională pentru Dezvoltare „Moldova 2030” va fi 

instrumentul de implementare a Agendei 2030 în Republica Moldova. Fiind un document de 

referinţă pentru strategiile sectoriale, acesta urmăreşte schimbarea opticii politicilor publice 

din Republica Moldova, prin centrarea acestora pe problemele, interesele şi aspiraţiile 

oamenilor.[6] 

Dacă e să ne referim concret la obiectivul 9 din Obiectivele Dezvoltării Durabile, ce se 

referă la industrie, inovație și infrastructură, trebuie să menționăm, că are multe elemente 



Liudmila Roșca-SADURSCHI 
 

431 

comune cu agenda națională de politici, deoarece infrastructura, industria și inovațiile sunt 

recunoscute printre prioritățile de politici cheie în Moldova. Prevederile Strategiei Naționale 

de Dezvoltare „Moldova 2030” prioritizează acțiunile ce țin de dezvoltarea infrastructurii 

drumurilor naționale și locale, în scopul de a reduce costurile de transport; de asemenea, 

subliniază prioritatea reducerii anumitor costuri financiare care ar facilita lansarea și 

funcționarea IMM-urilor și a altor întreprinderi, și contribuie, astfel, la realizarea ODD 9. 
Acest obiectiv este reflectat parțial în strategiile sectoriale relevante: 

− Strategia Națională de Dezvoltare “Moldova 2030” 

− Strategia de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru perioada 2016 - 

2020 

− Strategia de dezvoltare a sectorului оntreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012 - 

2020 

− Strategia de cercetare - dezvoltare pînă în 2020 

− Strategia Inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013 - 2020 “Inovații 

pentru competitivitate” 

− Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 

− Concepția dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova 

− Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020”.[3] 

În vederea promovării inovațiilor în industrie și susținerea dezvoltării acesteea în 

martie anului curent Comisia a prezentat o nouă Strategie Industrială a Uniunii Europene, care 

urmează a fi aprobată în timpul cel mai apropiat. Strategia prevede realizarea a trei priorități – 

cheie:  

− Menținerea competitivității industriei europene la nivel mondial; 

− Asigurarea neutralității climatice a Europei pînă în anul 2050; 

− Conturarea viitorului digital al Europei. 

Această strategie accentuiează importanța deosebită a inovării în activitatea 

industrială. Sunt vizate mai multe domenii și tipuri de activități care necesită o atenție sporită, 

cum ar fi inovare, investiții și competențe; sporirea activității IMM-lor: prin reducerea 

birocrației; consiliere pentru dezvoltarea durabilă a acestora; crearea centrelor de inovare 

digitală; crearea posibilităților de voluntariat și de formare în domeniul tehnologiilor digitale; 

crearea ghișeelor unice de asistență.[10] 

Crearea infrastructurilor regionale și transfrontaliere pentru a sprigini 

dezvoltarea industriei. Obiectivul 9 din Obiectivele Dezvoltării Durabile: „Construirea de 

infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei”, prevede 

promovarea în economiile naționale crearea unor industrii incluzive și sustenabile, completate 

de inovații și de infrastructură rezistentă și durabilă. Deoarece astfel se vor dezvolta 

economiile competitive care vor genera noi locuri de muncă, creșterea veniturilor și  a 

bunăstării populației, intensificarea tehnologizării facilitarea relațiilor de colaborare 

internaționale și promovarea unei economii eficiente, prin utilizarea rațională a resurselor. 

„O industrializare incluzivă şi sustenabilă, completată de inovaţie şi de o infrastructură 

rezilientă, poate pune în mişcare forţele economice competitive necesare pentru a genera 

locuri de muncă şi venituri. Principalele ţinte ale ONU în acest domeniu, pentru anul 2030, 

sunt dezvoltarea unei infrastructuri fiabile, inclusiv în plan regional şi transfrontalier, pentru a 

sprijini dezvoltarea economică şi bunăstarea oamenilor, promovarea industrializării incluzive 

şi durabile, încurajarea inovaţiilor”.[11] 
 În vederea creării unor economii sustenabile țările mai dezvoltate susțin activitățile de 

inovare și inițiativele antreprenoriale. O economie durabilă este acolo unde se investește în știință, 

care poate aduce inovații și respectiv o plus valoare. Inovațiile trebuie să fie nu doar în producție, 

dar și în procesele de organizare, în activitatea de marketing. Activitatea de inovare necesită și 

anumite investiții, care în mare parte, sunt pe termen lung și cu un grad sporit de risc. Prin 
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urmare, statul ar trebui să fie implicat în activitățile de inovare ale antreprenorilor, răspunzând 

provocărilor actuale și viitoare. „Antreprenoriatul durabil obține caracteristici esențiale, 

precum competitivitatea, responsabilitatea socială, progresivitatea, crearea și utilizarea 

cunoștințelor, inovativitate, flexibilitate și caută avantaje care creează valoare socială”.[8] 

Stimularea dezvoltării unei industrii eficiente și durabile poate fi realizată și prin 

promovarea relațiilor de colaborare transfrontalieră în vederea transferului de tehnologii, 

promovarea exporturilor, precum și dezvoltarea economiilor naționale în baza relațiilor de 

cooperare transfrontalieră. „Cooperarea transfrontalieră presupune colaborarea directă dintre 

regiunile învecinate, regăsite de-a lungul unei frontiere, indiferent de nivelul la care se 

realizează această relaționare. Colaborarea se poate realiza în toate domeniile, între toate 

autoritățile naționale, regionale și locale, implicând toți actorii”.[1] 

Se știe că la nivelul Uniunii Europene sunt două tipuri de cooperare transfrontalieră: 

cooperarea între statele membre ale Uniunii, care contribui la dezvoltarea echitabilă a țărilor 

membre prin reducerea sau excluderea unor dezechilibre economice și a nivelului de viață a 

populației. Al doilea tip de cooperare este între statele membre și nemembre, unde scopul 

principal este de a crește nivelul de dezvoltare a țărilor vecine cu Uniunea Europeană.  

Analiza indicatorilor utilizați la măsurarea eficienței realizării obiectivelor de 

dezvoltare durabilă. În vederea unei evidențe eficiente și corecte a modului de realizare a 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă a fost elaborat un set de indicatori (241) pentru a se 

realiza evaluarea la nivel regional și global. Acești indicatori au fost adaptați pentru fiecare 

țară în parte cu anumite completări ce ar reflecta realitățile naționale. Acești indicatori 

naționali trebuie să corespundă criterriilor de bază stabiliți pentru indicatori statistici acceptați 

la nivel internațional.[4] 

În procesul de naționalizare a indicatorilor pentru Obiectivul 9: Construirea unor 

infrastructuri rezistente, promovarea  industrializării durabile și încurajarea inovației,  

pentru Republica Moldova au fost identificați 15 indicatori,  din care 10 indicatori sunt 

disponibili, iar pentru 5 indicatori lipsă urmează a fi identificate acțiuni de producere a 

acestora. Pentru cei din urmă este nevoie să fie elaborată metodologia de calcul  și să fie 

identificate sursele de colectare a datelor.[4] 

Concluzii: Activizarea economiilor locale, care constitui parte componentă a economiei 

naționale, se va face prin dezvoltarea industiilor din aceste localități. Dezvoltarea unei 

industrii competitive astăzi se poate face doar cu ajutorul inovațiilor și unor politici 

inovaționale foarte clare și eficiente. Tot odată cadrul normativ trebuie să vină și în sprijinul 

creării și dezvoltării unei infrastructuri adecvate și practice. După cum an constatat pentru 

Republica Moldova au fost realizate mai multe acțiuni de perfectare a cadrului normativ în 

vederea dezvoltării industriei, stimulării activității inovaționale, dezvoltarea infrastructurii. O 

bună dezvoltare și de durată necesită implicarea tuturor participanților: atît autoritățile publice 

locale, organele statale, mediul antreprenorial, partenerii Europeni, dar și fortificarea 

colaborării transfrontaliere. 
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Abstract 

Revenues and expenditures are elements that determine the competitiveness and economic activity of 

theenterprise in the competitive economy. The purpose of any economic activity is to obtain a profit, so the main 

objective of the entity is the optimal correlation of income and expenses and to obtain the financial results. The 

financial results reflect the real situation of the enterprise, with the help of which the correct evaluation of the 

enterprise takes place and represents the basis for the decision-making. 

Revenue is the primary goal of any business. Revenue, being the essential criterion in terms of economic 

management and financial autonomy, is the synthetic indicator underlying the appreciation of the economic 

efficiency of the activity. Thus, the income of the entity represents, in a certain way, the starting point in 

determining the financial results. Hence, as far as the financial strategy and tactics are concerned, the actions 

that aim at optimizing the part of the parties are also of paramount importance. 

Key words: income, income from sales, financial income, exceptional income, expenditure, profit. 
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1. Introducere 

Vеniturilе rеprеzintă еlеmеntеlе contаbilе, cе pаrticipă dirеct lа stаbilirеа rеzultаtului 

аctivității еconomico-finаnciаrе аlе еntității. Dеci, rеzultаtul аctivității, аdică profitul sаu 

piеrdеrеа, а unеi întrеprindеri sunt dеtеrminаtе în bаzа vеniturilor și rеspеctiv а chеltuiеlilor 

în cursul unеi pеrioаdе аnumitе dе timp, аdică pеrioаdа dе rаportаrе, în mod normаl аcеаstа 

fiind un аn, un trimistru sаu o lunа. 

Еvidеnțа contаbilă а vеniturilor și а chеltuiеlilor rеprеzintă unul din sеctoаrеlе dе bаză 

а oricărеi întrеprindеri, fiind pе cât dе importаnt  pе аtât și dificil, cаrе își dеsfășoаră 

аctivitаtеа sа obișnuită dе întrеprinzător. Sеctorul dаt sе formеаză din mаi mulți indicаtori, 

cum аr fi: vеniturilе din vînzări, costul vânzărilor, profitul brut, chеltuiеlilе şi rеzultаtеlе 

finаnciаrе din difеritе tipuri dе аctivităţi, dаtorită cărorа аrе loc dеtеrminаrеа obligаţiilor 

fiscаlе, еlаborаrеа bugеtеlor întrеprindеrii, luаrеа dеciziilor mаnаgеriаlе şi еconomicе. În 

importаnțа аcеstor indicаtori еconomico-finаnciаri nе convingе cointеrеsаrеа toturor 
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utilizаtorilor informаţiilor contаbilе: invеstitorii, crеditorii, pеrsonаlul еntității, furnizorii, 

cliеnţii, аutorităţilе publicе еtc., dе аcееа informаțiа trеbuiе să fiе еxаctă şi prеcisă în urmа 

cаlculului dе dеtеrminаrе. 

Informаții din contаbilitаtе privind vеniturilе și chеltuiеlilе аu importаnță lа toаtе 

nivеlurilе еconomicе, аtât lа cеl microеconomic cît și mаcroеconomic. În nivеlul 

mаcroеconomic, indicаtorii vеnituri și chеltuiеli, аduc soluții în rеzolvаrеа divеrsеlor 

problеmе, cum аr fi: monitorizаrеа şi еxеrcitаrеа controlului аsuprа întrеprindеrilor cu 

propriеtаtе dе stаt; crеаrеа unui mеdiu dе аfаcеri fаvorаbil pеntru аtrаgеrеа invеstiţiilor 

străinе; combаtеrеа trаnzаcţiilor ilеgаlе; еstimаrеа pеrformаnţеlor întrеprindеrilor în onorаrеа 

obligаţiilor fаţă dе stаt şi pаrtеnеrii dе аfаcеri; аsigurаrеа lа nivеl intеrnаţionаl а 

compаrаbilităţii  indicаtorilor mаcroеconomici; dеzvoltаrеа sеctorului public prin mаjorаrеа 

vеniturilor bugеtаrе dаtorită colеctării impozitеlor, tаxеlor şi аltor plăţi cаlculаtе în bаzа 

dаtеlor contаbilе; еtc. 

Vеniturilе, totuși, rеprеzintă pеrformаțа unеi întrеprindеri, dе аcееа, noțiunеа dе „vеnit” 

а fost аbordаtă dе mаi mulți аutori în moduri difеritе, însă cu аcеlаși înțеlеs și sеns еconomic. 

Sprе еxеmplu, еconomistul-contаbil britаnic Ricе Аnthony, аfirmă că „vеniturilе sunt sumеlе 

încаsаtе dе cătrе întrеprindеrе sаu cеlе cаrе urmеаză а fi încаsаtе dе cătrе аcеаstа pеntru 

mărfurilе livrаtе și sеrviciilе prеstаtе”, iаr sаvаntul gеrmаn Bаеtgе I., susținе că vеniturilе 

rеprеzintă „încаsări din vînzаrеа mărfurilor, sеrviciilor și аltor bunuri, prеcum și аltе rеzultаtе, 

cаrе micșorеаză pаtrimoniul pеrioаdеi dе gеstiunе”.  

Sаvаnții români Pintеа Iаcob Pеtru și Pop Аtаnаsiu dеfinеsc vеniturilе în modul 

următor: „vеniturilе sunt că o îmbogățirе а întrеprindеrii, gеnеrаtе fiе dе o crеștеrе а unor 

еlеmеntе dе аctivе pаtrimoniаlе, fiе dе o scădеrе а unor еlеmеntе dе pаsivе pаtrimoniаlе”. 

Doctorul hаbilitаt în еconomiе Аlеxаndru Nеdеritа, în unа din lucrărilе sаlе, dеfinеștе 

noțiunеа dе vеnit cа „crеștеri аlе аvаntаjеlor еconomicе înrеgistrаtе pе pаrcursul pеrioаdеi 

contаbilе sub formă dе intrări/crеștеri аlе аctivеlor sаu diminuări/stingеri аlе dаtoriilor, cаrе 

аu înrеgistrаt rеzultаtul nеt (profit/piеrdеrе) аl аnului dе gеstiunе curеnt”. Pе când din 

dicționаrului еxplicаtiv аl limbii românе dеducеm că vеnitul rеprеzintă „o sumă dе bаni cаrе 

rеvinе unеi pеrsoаnе dintr-o аctivitаtе prеstаtă sаu din propriеtаtеа dеținută, într-o pеrioаdа dе 

timp”.Concluzionând punctеlе dе vеdеrе а аcеstor sаvаnți, аdică dеfinițiilе dаtе dе еi, putеm 

spunе că odаtă cu procurаrеа unor аctivе sаu odаtă cu crеștеrеа vаlorii unor аctivе din cаdrul 

întrеprindеrii, sе vor mаjorа vеniturilе în condițiilе în cаrе chеltuiеlilе vor rămînе constаntе 

sаu sе vor mаjorа într-o proporțiе mаi mică în compаrаțiе cu crеștеrеа vеniturilor. 

Conform Stаndаrdului Nаționаl dе Contаbilitаtе SNC „Vеnituri”, vеniturilе rеprеzintă 

„crеștеri аlе bеnеficiilor еconomicе înrеgistrаtе în cursul pеrioаdеi dе gеstiunе,sub formа 

intrărilor dе аctivе sаu mаjorării vаlorii аcеstorа, sаu а diminuării dаtoriilor cаrе аu drеpt 

rеzultаt crеștеri аlе cаpitаlului propriu, cu еxcеpțiа crеștеrilor lеgаtе dе contribuțiilе 

propriеtаrilor”. 

În Stаndаrdеlе Intеrnаționаlе dе Rаportаrе Finаnciаră IАS 18, vеniturilе rеprеzintă 

„fluxul brut dе bеnеficii еconomicе dintr-un еxеrcițiu finаnciаr, primit dе o еntitаtе în cursul 

аctivităților obișnuitе аlе аcеstеiа аtunci cînd аcеst flux sе mаtеriаlizеаză prin crеștеri аlе 

cаpitаlurilor proprii, аltеlе dеcât crеștеrilе dаtorаtе contribuțiilor din pаrtеа pаrticipаnților lа 

cаpitаlurilе proprii”.Dеfinițiilе еxpusе mаi sus, nе аjută să constаtăm că vеniturilе conțin două 

аbordări dе bаză. Noilе Stаndаrdе Nаționаlе dе Contаbilitаtе аu intrаt in vigoаrе lа 1 iаnuаriе 
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2014 și conform аcеstorа, în cаtеgoriа vеniturilor sе conțin аnumitе modificări аlе cаpitаlului 

propriu, și аnumе difеrеnțеlе fаvorаbilе și nеfаvorаbilе dе curs vаlutаr аlе cаpitаlului 

nеvărsаt, cаrе pînă lа intrаrеа în vigoаrе а аcеstorа nu sе rеflеctаu prеаlаbil în conturi dе 

vеnituri si rеspеctiv, chеltuiеli. 

 

Figurа 1.  Аbordări dе bаză аlе vеniturilor conform dеfinițiilor mаi multor аutori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Еlаborаtă dе аutor în bаzа informаțiilor studiаtе în litеrаturа dе spеciаlitаtе 

 

Dе аsеmеnеа, еstе nеcеsаră prеcizаrеа modificărilor dе аctivе și dаtorii, cаrе lа rîndul 

lor nu gеnеrеаză vеnituri și nu fаc pаrtе dirеct din cаtеgoriа аbordării vеniturilor bаzаtе pе 

crеștеrеа аctivеlor și diminuаrеа dаtoriilor, în figurа cе urmеаză: 

 

Figurа 2.  Modificări dе аctivе și dаtorii cаrе nu gеnеrеаză vеnituri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Еlаborаtă dе аutor în bаzа informаțiеi din mаnuаlul Contаbilitаtеа întrеprindеrii; Grigoroi L, Lаzаri L., 

еtc. Еdițiа II rеvizuită și complеtаtă, Chișinău 2017 

 

Lа 1 iаnuаriе 2020, аu intrаt în vigoаrе noilе modificări în SNC Vеnituri. Аici sunt 

indicаtе noilе modificări, și аnumе: pct.7 sе complеtеаză cu dеfinițiа vаlorii justе: ”vаloаrеа 
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Bаzаte pe modificаreа 

cаpitаlului propriu 

 

Bazate pe creșterea 

activelor și/sau diminuării 

datoriilor 

 

 

Abordări de bază ale 

veniturilor 

 

Modificări de 

active si datorii 

care nu 

genereaza 

venituri 
Avansuri primite de la 

client in contul livrării 

ulterioare de bunuri și/sau 

sеrvicii. 

Taxa pe valoare 

adăugata, accizele, 

taxe vamale și alte 

plați obligatorii care 

urmează sa fie 

varsate la buget. 

Numerar primit în 

contul achitării 

împrumuturilor 

acordate anterior, 

precum și alte 

majorări de active, 

care conditionează 

creșterea datoriilor. Încasări brute (cu excepția 

comisioanelor) rezultate din 

comercializarea bunurilor. 



Problems regarding revenue evaluation and accounting in the economic institutions of ... 
 

438 

condiţii normаlе întrе părţi intеrеsаtе, indеpеndеntе şi binе informаtе”;  prin pct.271 а fost 

inclus modul dе аjustаrе а vеniturilor din prеstаrеа sеrviciilor cu vаloаrеа sеrviciilor 

nеаccеptаtе şi/sаu sumа rеducеrii prеţurilor аcеstorа аnаlogic modului stаbilit pеntru аjustаrеа 

vеniturilor din vânzаrеа bunurilor; complеtаrеа pct.29, prin includеrеа prеvеdеrii cе ținе dе 

еvidеnțiеrеа în componеnţа vеniturilor din dobânzi а vеniturilor аfеrеntе dobânzilor obţinutе 

dе lа părţilе аfiliаtе; еxcludеrеа pct.30,  prеvеdеrеа în bаzа cărеiа, conform politicilor 

contаbilе, vеniturilе sub formă dе dobânzi pot fi rеcunoscutе în bаzа mеtodеi dobânzii 

еfеctivе prеvăzută în IАS 39 “Instrumеntе finаnciаrе: rеcunoаştеrе şi еvаluаrе”; complеtаrеа 

pct.35 cu modul dе contаbilizаrе а dividеndеlor prin mаjorаrеа crеаnţеlor şi vеniturilor 

curеntе și cu cеrințа conform cărеiа în componеnţа vеniturilor din dividеndе sе еvidеnţiаză 

vеniturilе din intеrеsе dе pаrticipаrе cаrе cuprind vеniturilе sub formă dе dividеndе obţinutе 

dе lа еntităţilе în cаrе еntitаtеа dеţinе un intеrеs dе pаrticipаrе; modificаrеа pct.36 undе sе 

stаbilеștе, cu rеfеrință lа vеnituri, conținutul Notеi еxplicаtivе а еntităţilor cаrе întocmеsc 

situаţii finаnciаrе complеtе, suplimеntаr lа informаţiilе prеvăzutе în Lеgеа contаbilităţii şi 

rаportării finаnciаrе; dе аsеmеnеа, аu fost inclusе prеvеdеri cu rеfеrință lа vеniturilе аfеrеntе 

аjustărilor dе vаloаrе (fаvorаbilе) privind invеstițiilе finаnciаrе pе tеrmеn lung și curеntе cu 

dеscriеrеа cаzurilor în cаrе аcеstеа аpаr și а modului dе contаbilizаrе, prin аdăugаrеа pct.311.  

 

2. Clasificarea veniturilor 

Clаsificаrеа vеniturilor, în еntitățilе din Rеpublicа Moldovа, sе rеаlizеаză potrivit 

аctеlor normаtivе și lеgislаtivе аlе contаbilității: Stаndаrdеlе Nаționаlе dе Contаbilitаtе, 

Lеgеа contаbilității, Plаnul gеnеrаl dе conturi contаbilе. Аcеаstă clаsificаrе constă în 

rеpаrtizаrеа vеniturilor lа difеritе cаtеgorii și tipuri dе аctivitаtе, pеntru cа mаi аpoi să fiе 

rеflеctаtе în conturilе contаbilе și în Situаțiilе finаnciаrе. 

SNC „Vеnituri”  еstе аprobаt prin ordinul Ministеrului Finаnțеlor аl Rеpublicii 

Moldovа nr.118 din 06.08.2013. SNC-ul dаt constă în stаbilirеа modului dе contаbilizаrе а 

vеniturilor gеnеrаtе dе аnumitе tipuri dе fаptе, opеrаțiuni еconomicе și dе prеzеntаrе а 

informаțiilor аfеrеntе în Situаțiilе finаnciаrе. Stаndаrdul dаt sе аplică lа contаbilizаrеа 

vеniturilor obținutе din: vînzаrеа produsеlor, mărfurilor, prеstаrеа sеrviciilor, utilizаrеа dе 

cătrе tеrți а аctivеlor еntității cаrе gеnеrеаză dobînzi, rеdеvеnțе și dividеntе. 

SNC „Prеzеntаrеа situаțiilor finаnciаrе”. Obiеctivul stаndаrdului еstе stаbilirеа 

principiilor prеgătirii și prеzеntării situаțiilor finаnciаrе, cu аjutorul cărorа аrе loc 

posibilitаtеа dе а аprеciа аctivitаtеа еntității în pеrioаdеlе dе gеstiunе prеcеdеntă și curеntă și 

dе а compаrа dаtеlе аcеstеi еntități cu dаtеlе din Situаțiilе finаnciаrе аlе аltor еntități. 

SNC „Difеrеnțе dе curs vаlutаr și sumă”. Obiеctivul prеzеntului stаndаrd constă în 

stаbilirеа modului dе contаbilizаrе а difеrеnţеlor dе curs vаlutаr şi dе sumă şi dе prеzеntаrе а 

informаţiilor аfеrеntе în Situаţiilе finаnciаrе. Prеzеntul stаndаrd sе аplică lа contаbilizаrеа 

difеrеnţеlor dе curs vаlutаr şi dе sumă, cu еxcеpţiа difеrеnţеlor аfеrеntе: 

1. convеrsiеi indicаtorilor Situаţiilor finаnciаrе аlе еntităţilor din străinătаtе 

incluşi în Situаţiilе finаnciаrе consolidаtе аlе еntităţii-rаportor; 

2. instrumеntеlor finаnciаrе dеrivаtе еxprimаtе în vаlută străină.  

Lеgеа contаbilității și rаportării finаnciаrе Nr. 287 din 15.12.2017, intrаtă în vigoаrе 

lа 01.01.2019. În аcеst аct sunt stаbilitе și prеzеntаtе rеgulilе gеnеrаlе privind: documеntаrеа 

opеrаțiunilor еconomicе, аplicаrеа sistеmеlor dе orgаnizаrе а contаbilității, întocmirеа 
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rеgistrеlor contаbilе, invеntаriеrеа pаtrimoniului, dеcontări și dаtorii, corеctаrеа еrorilor 

contаbilе, întocmirеа și prеzеntаrеа Situаțiilor finаnciаrе. Prеzеntа lеgе аrе scopul dе а stаbili 

cаdrul juridic, cеrințеlе unicе și а mеcаnismul dе rеglеmеntаrе а contаbilității și rаportării 

finаnciаrе în Rеpublicа Moldovа. Prеvеdеrilе lеgii dаtе sе аplică pеrsoаnеlor juridicе şi fizicе, 

fără еxcеpții, cаrе dеsfăşoаră аctivitаtе dе întrеprinzător, orgаnizаţiilor nеcomеrciаlе, inclusiv 

instituţiilor publicе, notаrilor, аvocаţilor, mеdiаtorilor, аdministrаtorilor аutorizаți şi birourilor 

înfiinţаtе dе аcеştiа, еxеcutorilor judеcătorеşti şi rеprеzеntаnţеlor, dе аsеmеnеа filiаlеlor 

întrеprindеrilor (orgаnizаţiilor) nеrеzidеntе, cаrе sunt înrеgistrаtе în Rеpublicа Moldovа 

(dеnumitе în cеlе cе urmеаză еntităţi), fără cа domеniul dе аctivitаtе, tipul dе propriеtаtе şi 

formă juridică dе orgаnizаrе să аibă o importаnță. 

Rеgulаmеntul privind invеntаriеrеа аprobаt prin ordinul Ministеrului Finаnțеlor 

nr.60 din 29.05.2019, constă în stаbilirеа rеgulilor dе еfеctuаrе а invеntаriеrii еlеmеntеlor dе 

аctiv și dаtorii, constаtаrеа și înrеgistrаrеа rеzultаtеlor invеntаriеrii și pеrfеctаrеа 

formulаrеlor utilizаtе lа еfеctuаrеа invеntаriеrii. 

Codul fiscаl аl Rеpublicii Moldovа аrе rolul dе а rеglеmеntа rеlаțiilе cе țin dе 

еxеcutаrеа obligаțiunilor fiscаlе în cееа cе privеștе impozitеlе și tаxеlе gеnеrаlе dе stаt, 

principiilе gеnеrаlе dе dеtеrminаrе și pеrcеpеrе а impozitеlor și tаxеlor locаlе. Codul fiscаl 

stаbilеștе principiilе gеnеrаlе аlе impozitării în Rеpublicа Moldovа, stаtutul juridic аl 

contribuаbililor, аl orgаnеlor fiscаlе și аlе аltor pаrticipаnți lа rеlаțiilе rеglеmеntаtе dе 

lеgislаțiа fiscаlă, principiilе dе dеtеrminаrе а obiеctului impunеrii, principiilе еvidеnțеi 

vеniturilor și chеltuiеlilor dеdusе, modul și condițiilе dе trаgеrе lа răspundеrе pеntru 

încălcаrеа lеgislаțiеi fiscаlе, prеcum și modul dе contеstаrе а аcțiunilor orgаnеlor fiscаlе și 

аlе pеrsoаnеlor cu funcții dе răspundеrе аlе аcеstorа.  

Plаnul gеnеrаl dе conturi contаbilе еstе еlаborаt în bаzа Stаndаrdеlor Nаţionаlе dе 

Contаbilitаtе (SNC) şi а аltor аctе normаtivе contаbilе. Lа еlаborаrеа аcеstuiа sе ţinе cont dе 

cеrinţеlе dе prеzеntаrе а informаţiilor în Situаţiilе finаnciаrе şi nеcеsităţilе informаţionаlе аlе 

еntităţii. Plаnul gеnеrаl dе conturi contаbilе sе utilizеаză dе cătrе еntitățilе cаrе ţin 

contаbilitаtеа în pаrtidă dublă, însă еxistă еntități cаrе аplică Stаndаrdеlе Intеrnаţionаlе dе 

Rаportаrе Finаnciаră (IFRS), şi dе аsеmеnеа sе еxclud și instituţiilе publicе. Plаnul gеnеrаl 

dе conturi contаbilе rеglеmеntеаză modul dе înrеgistrаrе а fаptеlor și opеrаțiunilor 

еconomicе în conturi cаrе rеzultă din prеvеdеrilе SNC şi аltor аctе normаtivе contаbilе. 

Înrеgistrаrеа opеrаțiunilor еconomicе în conturi sе еfеctuеаză în funcţiе dе conţinutul 

еconomic аl аcеstorа, cu rеspеctаrеа principiilor, normеlor şi politicilor contаbilе аlе еntităţii. 

Conform Plаnului gеnеrаl dе conturi contаbilе,vеniturilе sе clаsifică în două grupе 

mаri, și аnumе: 

Grupа 61 „Vеnituri din аctivitаtеа opеrаționаlă”. Conturilе dе аici sunt dеstinаtе 

gеnеrаlizării informаțiеi privind vеniturilе din аctivitаtеа opеrаționаlă а еntității, cаrе cuprind 

vеniturilе din vînzări și аltе vеnituri opеrаționаlе. Аcеаstă grupа dе vеnituri conținе 

următoаrеlе conturi sintеticе: 

− Contul 611 „Vеnituri din vînzări”; 

− Contul 612 „Аltе vеnituri din аctivitаtеа opеrаționаlă”. 

Grupа 62 „Vеnituri din аltе аctivități”. Conturilе dе аici sunt dеstinаtе gеnеrаlizării 

informаțiеi privind vеniturilе din аltе аctivități, cаrе cuprind vеniturilе din opеrаțiuni cu 

аctivе imobilizаtе, vеniturilе finаnciаrе si vеniturilе еxcеpționаlе. Din grupа 62 „Vеnituri din 
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аltе аctivități” fаc pаrtе urmаtoаrеlе conturi sintеticе: 

− Contul 621 „Vеnituri din opеrаțiuni cu аctivе imobilizаtе”; 

− Contul 622 „Vеnituri finаnciаrе”; 

− Contul 623 „Vеnituri еxcеpționаlе”. 

Vеnituri sunt conturi dе pаsiv. În crеditul аcеstor conturi sе înrеgistrеаză, pе pаrcursul 

аnului dе gеstiunе, cu totаlul cumulаtiv dе lа încеputul аnului, sumеlе vеniturilor rеcunoscutе 

în conformitаtе cu SNC “Vеnituri”, iаr în dеbit – dеcontаrеа lа finеlе аnului dе gеstiunе а 

vеniturilor аcumulаtе lа rеzultаtul finаnciаr totаl.  

Conform politicilor contаbilе, еntitаtеа poаtе înrеgistrа pе pаrcursul pеrioаdеi dе 

gеstiunе în dеbitul conturilor clаsеi 6 „Vеnituri”, аjustаrеа vеniturilor prin întocmirеа 

înrеgistrărilor contаbilе invеrsе. Lа finеlе аnului dе gеstiunе, conturilе dе vеnituri sе închid 

prin trеcеrеа vеniturilor аcumulаtе lа contul 351 „Rеzultаt finаnciаr totаl”. Lа întocmirеа 

Situаțiilor finаnciаrе аnuаlе, rulаjеlе crеditoаrе аlе conturilor dе vеnituri sе înrеgistrеаză în 

Situаțiа dе profit și piеrdеrе pе rîndurilе corеspunzătoаrе.În urmа modificărilor survеnitе în 

SNC „Vеnituri”,  lа dаtа dе 1 iаnuаriе, pеntru а coordonа prеvеdеrilor noi аlе 2020SNC cu 

conținutul Plаnului gеnеrаl dе conturi contаbilе, prin Ordinul Ministrului Finаnțеlor nr. 

100/2019 s-а modificаt Ordinul Ministrului Finаnțеlor nr. 119/2013 privind аprobаrеа 

Plаnului gеnеrаl dе conturi contаbilе, аstfеl аu intеrvеnit modificări și în Plаnul gеnеrаl dе 

conturi contаbilе. Аstfеl, contul 612 „Аltе vеnituri din аctivitаtеа opеrаţionаlă” s-а complеtаt 

cu subconturilе 612.6 – „Vеnituri din аjustărilе privind dеprеciеrеа аctivеlor circulаntе” și 

612.7 – „Vеnituri аfеrеntе difеrеnţеlor fаvorаbilе dintrе cursul oficiаl аl BNM şi cursul dе 

cumpărаrе- vânzаrе а vаlutеi străinе. Contul 621 „Vеnituri din opеrаţiuni cu аctivе 

imobilizаtе” s-а complеtаt cu subcontul 621.6 – „Vеnituri din dеcontаrеа fondului comеrciаl 

nеgаtiv”. 

Contul 622 „Vеnituri finаnciаrе” includе subconturilе noi: 622.3 ”Vеnituri din аltе 

invеstiţii finаnciаrе pе tеrmеn lung”, 622.4 – „Vеnituri аfеrеntе аjustărilor dе vаloаrе privind 

invеstiţiilе finаnciаrе pе tеrmеn lung şi curеntе”, 622.5 –„Vеnituri din iеşirеа invеstiţiilor 

finаnciаrе”. În conformitаtе cu аctеlе normаtivе аlе Rеpublicii Moldovа, vеniturilе sunt 

clаsificаtе potrivit figura 3. 

În figurа dе mаi sus s-au еvidеnțiаt două cаtеgorii dе vеnituri, аcеаstă clаsificаrе fiind 

unа gеnеrаlizаtoаrе, cеа dе lа cаrе pornеștе clаsificаrеа următoаrе. Аstfеl, vеniturilе 

din аctivitаtеа opеrаționаlă sе formеаză din două grupе, cаrе rеprеzintă sumеlе dеjа încаsаtе 

sаu cаrе urmеаză а fi încаsаtе din аctivitаtеа dе bаză а еntității: 

1. Vеnituri din vînzări- vеnituri din vînzаrеа mărfurilor, produsеlor, din еxеcutаrеа 

lucrărilor, din prеstаrеа sеrviciilor, din contrаctеlе dе microfinаnțаrе, din contrаctеlе dе 

construcțiе, din contrаctеlе dе lеаsing opеrаționаl și finаnciаr, аltе vеnituri din vînzări. 

2. Аltе vеnituri din аctivitаtеа opеrаționаlă- sumеlе primitе sаu cаrе urmеаză а fi 

primitе din iеșirеа аctivеlor curеntе, еxcеpțiе făcînd produsеlе finitе și mărfurilе, pеnаlități, 

dеspăgubiri, plusurilе dе аctivе imobilizаtе și circulаntе constаtаtе lа invеntаriеrе, rеcupеrаrеа 

prеjudiciului mаtеriаl, dеcontаrеа dаtoriilor cu tеrmеn dе prеscripțiе еxpirаt, аltе vеnituri 

opеrаționаlе. 

Mаi еxistă și аltе tipuri dе vеnituri cаrе pot fi аtribuitе lа vеnituri opеrаționаlе, dаr 

cаrе sе rеfеră lа un аlt gеn dе аctivitаtе. Unа din componеntеlе cаtеgoriеi „аltе аctivități” еstе 
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аctivitаtеа privind аctivеlе imobilizаtе, cаrе rеprеzintă vеniturilе și chеltuiеlilе аfеrеntе iеșirii, 

cu еxcеpțiа lipsurilor și dеtеriorărilor constаtаtе lа invеntаriеrе. 

 

 

Figurа 3. Clаsificаrеа vеniturilor conform аctеlor normаtivе аlе Rеpublicii Moldovа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Еfеctuаtă dе аutor in bаzа Plаnului gеnеrаl dе conturi contаbilе 

 

Vеniturilе din opеrаțiuni cu аctivе imobilizаtе sunt аcеlе vеnituri cаrе cuprind sumеlе 

rеzultаtе din iеșirеа imobilizаrilor nеcorporаlе, corporаlе, invеstiții imobiliаrе, invеstiții 

finаnciаrе pе tеrmеn lung, din rеluаrеа piеrdеrilor din dеprеciеrеа аctivеlor imobilizаtе, аltor 

аctivе imobilizаtе, din opеrаțiunilе cu аctivе imobilizаtе. 

Vеniturilе finаnciаrе lа fеl fаc pаrtе din cаtеgoriа vеniturilor аltor аctivități, аcеstеа 

cuprind sumеlе rеzultаtе din difеrеnțе dе curs vаlutаr, rеdеvеnțеlе, difеrеnțеlе dе sumă, аctivе 

imobilizаtе și circulаntе intrаtе cu titlu grаtuit, dobînzi аfеrеntе аltor аctivități, dividеntе și 

pаrticipаții în аltе еntități, din аltе vеnituri finаnciаrе. 

Vеniturilе еxcеpționаlе sunt а trеiа componеntă din cаtеgoriа vеniturilor din „аltе 

аctivități” cаrе cuprind sumеlе rеzultаtе din compеnsаrеа piеrdеrilor din cаlаmități nаturаlе și 

аltе еvеnimеntе еxcеpționаlе.Vеniturilе sе mаi pot clаsificа după un аlt critеriu, cum аr fi 

sursа dе obținеrе а vеniturilor. Аstfеl, vеniturilе pot fi obținutе din : vînzаrеа produsеlor și 

mărfurilor; prеstаrеа dе sеrvicii; utilizаrеа dе cătrе tеrți а аctifеlor еntității. 

Vеniturilе din vînzаrеа produsеlor si mărfurilor sе rеfеră lа vеniturilе obținutе dе 

întrеprindеrе în urmа vînzării bunurilor fаbricаtе sаu bunuri аchiziționаtе în scopul dе а fi 

rеvîndutе, mărfuri аchiziționаtе dе lа un comеrciаnt cu аmănuntul sаu tеrеnurilе și аltе bunuri 

imobiliаrе dеstinаtе pеntru а fi vîndutе. 

Vеniturilе din prеstаrеа sеrviciilor sе rеfеră lа vеniturilе gеnеrаtе dе cătrе еntitаtе 

prin еxеcutаrеа unor sаrcini stаbilitе prin intеrmеdiul unui contrаct într-o pеrioаdа 

dеtеrminаtă dе timp, cum аr fi: vеnituri din sеrviciilе dе trаnsport, rеpаrаțiе, consultаnță, 

intеrmеdiеrе, instruirе, tеlеfoniе, instаlаrеа utilаjului, turism, intеrnеt. Sеrviciilе pot fi 

еxеrcitаtе pе pаrcursul unui аn sаu а mаi multor аni, în dеpеndеnță dе cеrеrеа făcută. 

Vеniturilе obținutе în urmа rеаlizării dе cătrе tеrți а аctivеlor еntității sunt vеniturilе 

din dobînzi, obținutе cа rеmunеrаțiе а utilizării dе cătrе tеrți а lichidităților, vеniturilе din 
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rеdеvеnțе, obținutе în urmă utilizării imobilizаrilor nеcorporаlе аlе еntității și vеniturilе din 

dividеntе, obținutе pеntru dеținеrеа instrumеntеlor dе cаpitаluri proprii. 

 

3. Sursele de obținere a veniturilor 

 

Sursеlе dе obținеrе а vеniturilor pot fi clasificate conform figurei 4: 

 

Figurа 4.  Clаsificаrеа vеniturilor dupа sursа dе obținеrе а аcеstorа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Еlаborаtă dе аutor in bаzа SNC „Venituri” 

 

4. Aspecte problematice aferente evaluării și contabilizării veniturilor 

Pe lângă aspectele menționate anterior entitatea se mai confruntă cu o complexitate a 

reflectării   veniturilor, precum și a modului de ajustarea a acestora în scopuri fiscale.  

Conform Hotărârii de guvern nr. 693, pentru determinarea venitului impozabil, 

rezulttul financiar obținut de către subiecții ce practică activitate de întreprinzător, este 

necesar de determinat în conformitate suma veniturilor conform Standardelor Naționale de 

Contabilitate, și corectarea acestuia (majorare, micșorare) cu sumele aferente unor tipuri de 

venituri și cheltuieli, ținând cont de prevederile Codului fiscal. 

Veniturile sunt efectiv recunoscute în scopuri fiscale dacă sunt respectate regulile 

Codului  fiscal art.6 și anume: 

− venitul se consideră câștigat în cazul în care producția a fost vândută, lucrările au fost 

efectuate, serviciile au fost prestate etc., deci acțiunile legate de obținerea venitului au fost 

efectuate. Suma avansurilor primite în contul comercializării ulterioare a producției, 

mărfurilor, lucrărilor, serviciilor nu se reflectă în componența venitului; 

−  procentul de îndeplinire a lucrărilor reflectă partea lucrărilor executate la sfârșitul  

perioadei fiscale și se determină ca raportul dintre suma cheltuielilor efectiv suportate în 

legătură cu executarea contractului la finele perioadei fiscale și suma totală a cheltuielilor 

prevăzute în deviz;  

− venitul brut determinat în baza procentului de îndeplinire a lucrărilor în perioada     

fiscală se determină conform următoarei formule: 

SVf = (Pî x Ct) - SVp 

unde: 

 SVf – suma venitului brut, determinat conform metodei procentajului îndeplinit în 

perioada fiscală; 
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 Pî – procentul îndeplinirii, %; 

 Ct – costul total al contractului; 

           SVp – suma venitului reflectat în perioadele fiscale precedente, conform metodei 

procentajului îndeplinit. 

− după încheierea executării contractului (acordului), repartizarea impozitului pe anii 

fiscali, conform metodei procentajului îndeplinit, se recalculează pe baza indicatorilor reali. 

Această prevedere se aplică tuturor contractelor (acordurilor) pe termen lung, la prezentarea 

declarației fiscale pentru anul în care s-a încheiat executarea contractului (acordului), şi 

nicidecum de la o dată anterioară. 

Un alt aspect importat în reflectarea veniturilor ține de donațiile efectuate de entitate. 

Compania care face o donație se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă 

mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul 

donării.Donația se poate efectua sub forma transmiterii: mijloacelor fixe; activelor de capital; 

altor active circulante (produse, materiale, mărfuri, numerar etc.).Venitul rezultat din 

efectuarea donațiilor și supus impozitării se determină în funcție de categoria activelor donate:  

− pentru mijloacele fixe și activele de capital – ca diferență dintre valoarea de piață la 

momentul donării și baza lor valorică ajustată (aceasta din urmă fiind determinată conform 

modului prevăzut la pct. 88 din Catalogul mijloacelor fixe imobilizate);  

− pentru activele materiale circulante – ca diferență dintre prețul de piață al acestor 

active și cheltuielile suportate legate de procurarea sau producerea acestor active. 

În cazul efectuării donației sub forma transmiterii mijloacelor bănești, suma lor nu se 

permite spre deducere și urmează a fi ajustată, dacă aceste cheltuieli au fost reflectate drept 

cheltuieli curente ale întreprinderii, în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de 

Contabilitate sau ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Donațiile efectuate 

sub formă de mijloace bănești în scopuri fiscale se califică drept venit, conform art. 21 al 

Codului fiscal. În cazul primirii unei donații de la o altă persoană, beneficiarul constată 

donația drept venit financiar care se include în venitul brut și se impune în modul general 

stabilit. 

Totodată diferențele cu privire la ajustarea venitului impozabil sunt reflectate în 

declarația VEN 12, care urmează a fi prezentată anual către organele fiscale teritoriale. 

Declarație este considerat cel mai complex document elaborat de entitate.  

 

5. Concluzii 

Cunoаștеrеа modаlităților și critеriilor dе clаsificаrе а vеniturilor, dе cătrе 

întrеprindеrе, poаrtă un cаrаctеr importаnt, dеoаrеcе mаjoritаtеа еntităților țin contаbilitаtеа 

în bаzа unor formulаrе tip și еstе nеcеsаr să cunoаscă corеctitudinеа аtribuirii аcеstorа lа 

difеritе tipuri dе аctivități. 

Plаnul gеnеrаl dе conturi contаbilе еstе un nomеnclаtor аl conturilor contаbilе oportun 

în orgаnizаrеа corеctă а contаbilității vеniturilor, dаr fiеcаrе întrеprindеrе își poаtе crеа un 

nomеnclаtor propriu dе conturi contаbilе în corеspundеrе cu tipul аctivităților dе bаză 

еfеctuаtе și politicа de contаbilitаtе în vigoаrе. 

Totodată se poate de menționat faptul că la determinarea venitului impozabil al 

entității este necesar aplicarea nu numai a codului fiscal al R.M., dar și multe alte acte 

legislative, precum hotărâri de guvern, ordine, decizii, scrisori ale organelor fiscale. Acestea 
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fiind aspecte problematice în prezentarea cît mai reală a veniturilor în scopuri fiscale, ulterior 

și a celor reflectate în situațiile fianciare. 

În concluziе, mеnționăm că o importаnță dеosеbită îi rеvinе clаsificării corеctе а 

vеniturilor și rеcunoаștеrii аcеstorа în contаblitаtе, dаt fiind fаptul că dе corеctitudinеа аcеstor 

еtаpе dеpind viitoаrеlе înrеgistrări contаbilе,cаrе vor conducе lа dеtеrminаrеа indicаtorilor 

еconomico-finаnciаri lа nivеl dе еntitаtе. 
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CONCEPTUAL ASPECTS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

WITHIN THE PUBLIC AUTHORITIES  

 

ASPECTE CONCEPTUALE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN 

SFERA AUTORITAȚILOR PUBLICE  

 

Silvia SAVCENCO1 

 

Abstract 

The individual, through his/her structure, through feelings, mentality, culture, motivation, desires and, 

especially, through self-awareness, represents the most unknown thing of a system, being able to prevent or, on 

the contrary, being able to potentiate an action, a process, an activity. Human resources management consists of 

all activities aimed at ensuring, developing, motivating and maintaining human resources within the 

organization in order to achieve its maximum efficiency and meet the needs of employees. This article presents 

the conceptual aspects, such as: definitions, principles, methods and techniques of human resources 

management applicable in public authorities. 

Keywords: conceptual aspects, public authorities, management, human resources. 

JEL: J24, J53, M54. 

 

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către 

asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în 

vederea realizării cu eficiență maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor 

angajaților. Vor fi prezentate definiţii, principii, metode şi tehnici de management al 

resurselor umane grupate pe activităţile specifice domeniului. 

Managementul resurselor umane constituie complexul de activităţi orientate către 

utilizarea eficientă a personalului unei organizaţii, urmărindu-se atât realizarea obiectivelor 

acesteia, cât și satisfacerea nevoilor angajaților. 

Conceptul de resurse umane nu este nou. P. Drucker în lucrarea sa „The Practice 

ofManagement” atribuia managementului trei funcţii[Thurow, 1970: 21]: 

- obţinerea performantei economice;  

- conducerea managerilor; 

- managementul muncitorilor şi al muncii.  

„Omul e singura resursă aflată la dispoziţia omului care poate fi dezvoltată” spunea 

elşi „Oamenii trebuie consideraţi ca resurse... Managerii şi muncitorii reprezintă împreună 

resursele umane ale unei organizaţii.“ [Burloiu, 2001:23]. 

Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultură, motivaţie, dorinţe şi 

în special prin conştiinţa de sine, reprezintă marea necunoscută a unui sistem, putând 

împiedica sau, dimpotrivă, putând potenţa o acţiune, un proces, o activitate. 

Totodată, prin natura sa de fiinţă sociabilă, omul trăieşte şi acţionează în colectivitate, 

face parte din anumite grupuri de care se simte mai mult sau mai puţin ataşat, grupuri care la 

rândul lor interacţionează cu alte grupuri, depinzând de unele şi exercitând influenţe asupra 

altora. Prin urmare, iniţierea şi desfăşurarea cu succes a activităţilor diferitelor organizaţii 

 
1Cercetător ştiinţific, Șef Secție Resurse Umane, Institutul Național de Cercetări Economice din Republica 

Moldova, e-mail: savcenco.silvia@mail.ru 
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depind într-o măsură foarte mare de gradul în care este înţeles, motivat şi coordonat factorul 

uman. 

Resursele umane constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii din 

cadrul organizaţiilor, ele influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, 

financiare şi informaţionale. A descrie oamenii ca fiind „resurse” le subliniază importanţa şi 

arată faptul că managementul lor cere nivele înalte de preocupare sinceră faţă de oameni, 

atenţie şi profesionalism. 

Evoluţia practicii şi gândirii manageriale a determinat deplasarea atenţiei specialiştilor 

de la factorul material către resursa umană.  

S-a ajuns astfel la concluzia că individul este mai mult decât o simplă componentă a 

factorilor productivi, iar managementul resurselor umane depăşeşteprincipiile rigide ale 

gestionării activelor firmei, trebuind să ţină seama de o serie de caracteristici ce scapă 

calculului economic.  

Numai luând în considerare toate aspectele ce definesc personalitatea umană, 

abilităţile, cunoştinţele, aspiraţiile, trăsăturile de temperament şi caracter, managementul 

poate reuşi să conducă resursa cea mai preţioasă, unica resursă dotată cu capacitatea de a-şi 

cunoaşte şi învinge propriile limite. 

Accentuarea rolului resurselor umane nu semnifică însă o subevaluare a celorlalte 

resurse. Conceperea sistemică a firmei implică abordarea interdependentă a resurselor, 

pornind de la obiectivele fundamentale la a căror realizare concură împreună, de la 

conexiunile de esenţă ce există între ele. Supralicitarea resurselor umane în detrimentul 

celorlalte afectează echilibrul dinamic al organizaţiei. 

Numai prin satisfacerea nevoilor angajatului se va putea obţine implicarea acestuia în 

realizarea obiectivelor organizaţiei şi numai contribuind la succesul organizaţiei angajaţii vor 

putea să-şi satisfacă nevoile legate de munca pe care o desfăşoară.  

Numai atunci când cei implicaţi înţeleg această relaţie, managementul resurselor 

umane ocupă o poziţie importantă în cadrul organizaţiei şi poate contribui la succesului 

acesteia. 

Principiile esenţiale ale managementului resurselor umane sunt [Burloiu, 2001:45]: 

1.Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală; 

2.Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor şi sistemelor privind resursele umane 

cu misiunea şi strategia organizaţiei; 

3. Preocuparea susţinută de concentrare şi direcţionare a capacităţilor şi eforturilor 

individuale în vederea realizării eficiente a misiunii şi obiectivelor stabilite; 

4.Dezvoltarea unei culturi organizaţionale sănătoase. 

Obiectivele urmărite de managementul resurselor umane constau în[Cotelnic și 

Cojocaru, 1998:28]: 

a)Creşterea eficienţei şi eficacităţii personalului (sporirea productivităţii); 

b)Reducerea absenteismului, fluctuaţiei şi a amplorii şi numărului mişcărilor greviste; 

c)Creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor; 

d)Creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi schimbare a organizaţiei. 

Dacă facem o divizare a obiectivelormanagementului resurselor umane după tipuri, 

atunci primim următoarea clasificare:  
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1. Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza 

pricepere şi experienţă în acest domeniu, astfel încât să fie obţinute performanţe optime şi 

sigure, folosind cele mai adecvate metode.  

2. Obiectivele strategice, pe termen lung, au în vedere organizarea şi planificarea 

resurselor umane.  

3. Obiectivele operaţionale, de natură tactică şi administrativă, au în vedere activităţile 

vizând conducerea zilnică a grupurilor de muncă.  

4. Obiectivele generale urmăresc [Cotelnic și Cojocaru, 1998:30]: 

− Atragerea resurselor umane; 

− Reţinerea în organizaţie pe o perioadă mai mare de timp a resurselor umane; 

− Motivarea resurselor umane. 

Din punct de vedere practic obiectivele managementului resurselor umane sunt: 

- Ilustrarea problemelor angajării resurselor umane necesare în cadrul organizaţiilor. 

- Discutarea rolului planificării resurselor umane şi a relaţiei acestora cu planificarea la nivel 

organizaţional. 

- Discutarea modului în care organizaţiile îşi acoperă nevoile de personal prin recrutarea şi 

selecţia candidaţilor calificaţi. 

- Evaluarea rezultatelor cercetărilor cu privire la interviul de angajare. 

- Descrierea modalităţilor de pregătire a interviurilor de angajare de succes. 

- Prezentarea unor modalităţi de orientare şi integrare a noilor angajaţi. 

- Discutarea instruirii şi dezvoltării angajaţilor şi a unor aspecte ale acestor procese. 

- Explicarea obiectivelor evaluării performanţelor, a motivelor pentru care acest proces 

poateeşua şi a metodelor de depăşire a obstacolelor. 

-Discutarea aspectelor care trebuie avute în vedere în luarea de decizii cu privire la 

recompensarea angajaţilor. 

- Discutarea metodelor de asigurare a unor relaţii productive cu angajaţii sau reprezentanţii 

acestora[Cotelnic și Cojocaru, 1998:32]. 

Pe măsură ce organizaţiile se dezvoltă, au de a face cu o serie de aspecte esenţiale ale 

managementului resurselor umane. Managerii creează un plan de atragere şi reţinere a 

persoanelor cu abilităţile de care are nevoie organizaţia. Implementarea planului presupune: 

recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai 

potrivite şi evaluarea permanentă a performanţelor pentru a se verifica dacă sunt atinse 

obiectivele organizaţionale. Aceste activităţi reprezintă componentele managementului 

resurselor umane. 

Planul de resurse umane în autorităţle publice este creat în acord cu planul strategic al 

organizaţiei. Pe măsură ce organizaţia identifică oportunităţile de dezvoltare disponibile, este 

necesară corelarea lor cu abilităţile de care va fi nevoie pentru acoperirea lor.  

Recrutarea, instruirea şi programele de recompensare sunt create în vederea atragerii, 

dezvoltării şi păstrării oamenilor cu abilităţile necesare. 

Dezvoltarea resurselor umane implică un proces de instruire a oamenilor pentru a 

îndeplini sarcinile de care este nevoie în organizaţie. Problema constă în recunoaşterea tipului 

de instruire de care angajaţii au nevoie. Toate deciziile de instruire trebuie să ţină cont de 

motivarea angajatului supus formării. Există un număr de tehnici de instruire şi elemente 

necesare pentru ca un program de instruire să fie eficient.  
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În evaluarea performanţelor este importantă atât evaluarea comportamentelor 

considerate adecvate, cât şi a celor neadecvate, precum şi acordarea echitabilă a 

recompenselor[Debbasch, 1996: 35]. 

Pentru asigurarea unor relaţii benefice între conducere şi angajaţi se desfăşoară o serie 

de activităţi cum sunt gestionarea conflictelor, consolidarea relaţiilor cu sindicatele sau 

reprezentanţii angajaţilor şi consilierea angajaţilor. 

Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizaţii (societăți 

comerciale, instituţii, asociaţii etc.), în noua societate informaţională capitalul uman înlocuind 

capitalul financiar ca resursă strategică.  

Resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenţialele lor de creştere şi 

dezvoltare, în capacitatea lor de a–şi cunoaşte şi învinge propriile limite.  

Succesul unei organizaţii, gradul de competitivitate al acesteia, pornesc de la premisa 

că oamenii sunt bunul cel mai de preţ al organizaţiei.  

Resursele umane constituie un potenţial uman deosebit care trebuie înţeles, motivat şi 

implicat cât mai deplin în realizarea obiectivelor organizaţiei. Pentru aceasta, deciziile 

manageriale din domeniul resurselor umane trebuie adaptate întotdeauna personalităţii şi 

trăsăturilor angajaţilor.  

În teoriile tradiţionale ale întreprinderii, salariaţii erau priviţi prin prisma modului în 

care executau în mod disciplinat anumite operaţii prestabilite sau îndeplineau anumite 

activităţi. Astfel  

s-au cristalizat concepte ca "forţă de muncă", definind totalitatea aptitudinilor fizice şi 

intelectuale utilizate de salariaţi în procesul muncii[Gheţe, Costeași Profiroiu, 1999:56]. 

Aceste concepte (forţa de munca, mâna de lucru) se utilizau la singular, definind 

ansamblul, masa angajaţilor, fără a face trimitere la salariaţi ca indivizi cu personalitate, 

nevoi, comportament, educaţie, experienţă şi valori specifice.  

În accepţiunea modernă, din perspectiva managementului resurselor umane, oamenii 

nu sunt angajaţi doar pentru a ocupa anumite posturi vacante ci, fiecare în parte, pentru rolul 

lor important pe care îl poate avea în cadrul organizaţiei. Acest lucru este cu atât mai evident 

cu cât, în mediul socio-economic actual caracterizat prin concurenţă, dinamism şi 

interdependenţă, multe din dificultăţile sau succesele organizaţiilor au la bază resursele umane 

şi managementul acestora.  

Desprinzându-se din managementul general, managementul resurselor umane este un 

termen relativ recent pentru ceea ce s-a numit tradiţional "conducerea activităţii de personal" 

şi presupune o abordare interdisciplinară şi profesională a problematicii personalului din 

cadrul unei organizaţii.  

Managementul resurselor umane este diferit de celelalte domenii ale managementului 

general, deoarece trebuie să servească nu numai scopului şi intereselor patronului sau 

conducătorului organizaţiei, dar trebuie să acţioneze şi în interesul angajaţilor, al fiinţei 

umane şi prin extensie, în interesul societăţii.  

În prezent nu există o definiţie atotcuprinzătoare, unanim acceptată de specialişti, 

privind managementul resurselor umane. Având elemente care se completează reciproc, 

fiecare contribuind la definirea conceptului în ansamblul său, definirea managementul 

resurselor umane vizează[Rabbins și Coulter, 1996:65]: 
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a) funcţiunea care facilitează cea mai eficientă folosire a oamenilor în vederea realizării 

obiectivelor individuale şi organizaţionale;  

b) ansamblul activităţilor de ordin operaţional, de planificare, recrutare, menţinere a 

personalului, precum şi de ordin energetic, cum sunt crearea unui climat organizaţional 

corespunzător, care permit asigurarea organizaţiei cu resursele umane necesare;  

c) complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selecţia, 

încadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomică a muncii, stimularea materială şi 

morală, până în momentul încetării contractului de muncă; 

d) funcţiunea care permite organizaţiilor să-şi atingă obiectivele prin obţinerea şi menţinerea 

unei forţe de muncă eficiente;  

e) fixarea obiectivelor în raport cu oamenii, realizarea şi controlul acestora într-o logică a 

sistemului;  

f) punerea la dispoziţia întreprinderii a resurselor umane cu dubla constrângere,a funcţionării 

armonioase şi eficiente a ansamblului uman precum şi a respectării dorinţei de dreptate, 

securitate şi dezvoltare a carierei fiecărui angajat.  

Managementul resurselor umane este un proces care constă în exercitarea a patru 

funcţii: asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane. 

În centrul figurii se află influenţele externe: cadrul legislativ, piaţa forţei de muncă, 

sindicatele, contextul cultural (inclusiv filosofia şi practicile manageriale), conjunctura 

economică, care au un impact important asupra managementului resurselor umane.  

Cercurile din exterior reprezintă fluxul principalelor activităţi incluse în 

managementul resurselor umane, care este un proces continuu.  

 În Figura 1 este prezentată schema procesului managementului resurselor umane. 

După dezvoltarea unui plan de resurse umane, trebuie urmaţi un număr de paşi 

necesari implementării planului[Rabbins și Coulter, 1996: 76]. 

- Prima parte esenţială a implementării este determinarea numărului de oameni 

cu anumite abilităţi de care este nevoie la un anumit moment.  

- Următorul pas îl constituie recrutarea, o procedură folosită pentru atragerea 

oamenilor calificaţi să candideze pentru posturile libere din cadrul organizaţiei.  

- După ce oamenii au fost atraşi să solicite postul, este folosită procedura de 

selecţie pentru stabilirea persoanelor care vor îndeplini efectiv sarcinile în organizaţie şi care 

vor fi angajaţi. 

- Oamenii nou angajaţi trebuie să fie învăţaţi care sunt regulile şi standardele 

organizaţiei, iar pentru aceasta este folosit un tip de program de integrare sau orientare.  

- După ce oamenii au fost integraţi în sistem, de obicei este necesar să fie ajutaţi 

să îşi actualizeze capacităţile, aptitudinile şi competenţele generale, aducându-le la nivelul 

considerat potrivit în organizaţie prin intermediul instruirii şi dezvoltării angajaţilor.  

- Odată ce oamenii au început să funcţioneze în cadrul organizaţiei la nivelul 

potrivit apare problema recompensării lor adecvate. Sunt stabilite salariile considerate corecte 

pentru oamenii cu anumite abilităţi şi responsabilităţi ale postului, precum şi procedura 

potrivită de evaluare a performanţelor prin care conducerea poate lua decizii corecte de 

acordare a recompenselor oferite sub forma salariului sau promovării[Rabbins și Coulter, 

1996: 82]. 
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Figura 1. Procesul managementului resurselor umane în organizaţie 

Sursa:[Rabbins și Coulter, 1996: 75] 

 

Pe măsură ce oamenii se stabilesc în organizaţie, devin preocupaţi de beneficiile 

(asigurări de sănătate, concedii medicale şi de odihnă, fonduri de pensii) care le sunt oferite. 

Angajaţii pot să-şi aleagă reprezentanţi sau să se afilieze la un sindicat pentru a-şi 

proteja drepturile şi a-şi promova interesele şi, prin urmare, apare necesitatea angajării unei 

colaborări cu aceste structuri. Atunci când apar conflicte sunt necesare intervenţii calificate 

pentru a le gestiona şi rezolva constructiv.  

Pot fi, de asemenea, acordate angajaţilor servicii de consiliere în diverse aspecte din 

partea managerilor sau a unor specialişti. Toate aceste activităţi constituie substanţa relaţiilor 

angajaţi-conducere. Această serie de activităţi poartă numele de management al resurselor 

umane. 

 

Concluzii 

Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultură, motivaţie, dorinţe şi 

în special prin conştiinţa de sine, reprezintă marea necunoscută a unui sistem, putând 

împiedica sau, dimpotrivă, putând potenţa o acţiune, un proces, o activitate. Prin urmare, 

pentru a realiza funcționarea eficientă a unei organizații, formată din indivizi, dar și pentru 

realizarea potențialului indivizilor este imperativ necesar managementul resurselor umane, 

pentru care în prezent nu există o definiţie atotcuprinzătoare, unanim acceptată de specialişti, 

însă despre care se poate considera căconstă în ansamblul activităţilor orientate către 

asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în 



Silvia SAVCENCO 
 

451 

vederea realizării cu eficiență maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor 

angajaților.  
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IMPORTANȚA RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIUL ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE 
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Abstract 

The profound transformations in economic, political and social life are the concrete expression of the 

need for change. In these complex evolutions, the decisive role is played by the decision centers, especially, 

through the professional managerial interventions. Thus, the performance of public authorities depends to a 

large extent on the competence and professionalism of the human resources that work in them, on the way the 

staff conceives the objectives before the public authorities, on the way they solve them, on the extent to which 

they assume responsibility for the consequences of their activity, on the way they work with citizens. Starting 

from the fact that the realization of political decisions and general economic and social progress depends 

largely on the quality of administration, it is easy to understand the special attention paid to the study and 

proper positioning of human resources by scientists, as a key factor in making organizational decisions. Thus, in 

this article it will be revealed the role of human resources in the field of public administration. 

Keywords: public administration, human capital, workforce, human resources. 

JEL: J24, J53, M54. 

 

 

Transformările profunde din viaţa socială, economică și cea politică sunt expresia 

concretă a necesității de schimbare. În cadrul acestor evoluţii complexe, rolul determinant îl 

ocupă centrele decizionale, în special,prin intermediul intervenţiilor manageriale 

profesioniste. Așadar, performanţa autorităţilor publice este dependentă în mare măsură de 

nivelul de competență şi de profesionalismul resurselor umane din aceste centre de decizie, de 

modul cumpersonalulînțelege obiectivele ce stauîn faţa autorităţilor publice, de felul în care le 

soluţionează, de măsura în care îşi asumă responsabilitatea pentru consecinţele activităţii 

acestora, de modul în care conlucrează cu cetăţenii. 

Pornind de la faptulcă realizarea deciziilor politice şi progresul economico-

socialgeneral depinde în mare măsură de calitatea administraţiei, este ușor de înţeles atenţia 

deosebită acordată studierii şi poziţionării adecvate aresurselor umane de către savanţi, ca 

factor primordial în realizarea deciziilor organizaţionale [Gheţe, Costeași Profiroiu, 1999: 68]. 

Statele din spațiul ex-sovietic, printre care şi Republica Moldova, ce au depăşit 

regimul totalitar şi pun bazele unei administraţii publice eficiente, doar se apropie de studierea 

acestei problematici, de concepere a esenţei şi a semnificaţiei ei. 

Abordarea ştiinţifică a resurselor umane a cunoscut câteva etape în dezvoltarea sa – de 

la „Homo economicus” (“omul economic”) la „Homo intelligens” (“omul social”). 

În literatura de specialitate tot mai frecvent pot fi întâlnite diferite puncte de vedere în 

tratarea angajatului, folosindu-se mai multe noţiuni, precum ar fi: „forţă de muncă”, „resurse 

umane”, „capital uman” și altele (Tabelul 1) [Cotelnic și Cojocaru, 1998:6]. 
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Noţiunea de capital uman desemnează faptul, că angajatul deține abilităţi, experienţă 

şi cunoştinţe, ce au valoare economică, la nivel de individ, organizaţie, societate. Totodată, 

crearea şi dezvoltarea capitalului uman cere investiţii din partea persoanei, organizaţiei şi 

țării, în ansamblu.PotrivitsavantuluiA. Manolescu„esenţa oricărei organizaţii este efortul 

uman, iar eficienţa şi eficacitatea acesteia sunt influenţate, în mare măsură, de 

comportamentul oamenilor din cadrul organizaţiei” [Manolescu, 1998:23]. Este evident că nu 

doar aptitudinea de a munci determină performanţele organizaţiei, acestea fiind influenţate şi 

de potenţialul intelectual, aptitudinile de cunoaştere, creative, inovative ale angajaţilor, 

capacităţile lor de analiză previzională şi de anticipare a schimbărilor şi de aliniere rapidă la 

exigenţele organizaţiei şi a mediului extern social, politic, economic şi cultural. 

Eficientizareatranziţiei la economiade piaţă, realizarea eficientă a transformărilordin 

administrația publică impune constituirea unei noi viziuni asupraangajaților.  

 

Figura 1.Conceptele manageriale privind angajaţii 

 
Sursa:[Cojocaru, 2005: 10] 
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Anume creativitatea şispiritul novator al resurselor umane determină azi 

potenţialulderealizare a autorităţilor publice. Acest lucrueste confirmat şi de estimările unor 

economişti [Cojocaru, 2005: 23], care consideră că creşterea productivităţii muncii este 

asigurată de:nivelul de pregătire profesională a angajaţilor cu 42%;aprofundarea cunoştinţelor 

de domeniu şi aplicarea lor în practică – 36%;majorarea investiţiilor directe – 9%. Aceste date 

dovedesc căpentruasigurarea unei activităţi avansate, resursele umane trebuie plasate pe prim 

plan, astfel devenindresurse-cheie în organizaţie, ceea ce rezultădin următoarele: 

- în organizaţiilepubliceaspectele organizaţionale, economice, de deciziedevin tot 

maidependente de resursele umane, în special de capacităţile, aptitudinile, performanţele 

profesionale ale lor; 

- reformarea şi modernizarea administraţiei publice, implică schimbări esenţiale în 

condiţiile muncii şi factorii care influenţează direct potenţialul resurselor umane şi utilizarea 

lor eficientă; 

- modificarea sistemului managerial al administraţiei publice, a structurii şi dinamicii 

resurselor umane conduc inevitabil la creșterea nivelului de pregătire profesională, 

perfecţionarea cunoştinţelor profesionale etc. 

Așadar, succesul transformărilor în administraţia publică se află în raport tot mai 

strâns cu calitatea resurselor umane. Redresarea tuturor sferelor de activitatea autorităţilor 

publice nu va înregistra performanţe esenţiale până când la toate nivelele organizaţionale nu 

se va percepe adevărulcă, resursele umane reprezintă forţa motrice principală, iar dezvoltarea 

lor trebuie să constituie reperul fundamental şi baza oricăreireforme. 

Când vorbim de resursele umane din cadrul autorităţilor administraţiei publice avem în 

vedere în primul rând, funcţionarii publici, care stricto sensu, sunt titularii unor 

funcţiipermanente în condiţiile legii în cadrul unei administraţii publice şi cărora li se aplică 

regimul prevăzut de dreptul constituţionalşidreptuladministrativ. Sunt divizați în diferite 

categorii, fiecare curesponsabilităţile şi îndatoririle sale în dependenţă de locul ce-l ocupă în 

scara ierarhică administrativă.  

Este necesar de menţionat, că în Republica Moldova spre deosebire de alte state 

noţiunea de funcţionar public este tratată într-un mod deosebit. Dacă, de exemplu, în Belgia, 

Olanda, Portugalia, Franţa şi alte state europene, funcţionarii publici sunt consideraţi nu 

numai persoanele de conducere ci şi angajaţii din învăţământ, ocrotirea sănătăţii şi din alte 

sfere de deservire a populaţiei, apoi în Republica Moldovafuncţionari publici sunt numai 

angajaţii care deţin o funcţie publică [Cojocaru, Tofan și alții, 2014:56]. 

În al doilea rând, personalul auxiliarşi contractualînvestit cu funcţii secundare şi 

provizoriidinadministraţiapublică,careactivândpe bazacontractuluiindividual de muncă, cu 

durata determinată sau nedeterminată, este supus regimului prevăzut de dreptul muncii. 

În sensul strict al cuvântului personalul publiceste titularul unei activităţi permanente, 

dar carepoate fi menţinut un timp mai mult sau mai puţin îndelungat în administraţie şi, de 

asemenea, poate să-şi consacre doar o parte din activitatea sa. Într-o atare funcţie, dat fiind că 

epurărilemasive care urmează cuceririi puterii de către diferite formaţiuni politice şi care 

încep cu numirea fidelilor în locul celor suspecţi, se opresc laun anumit punct, având un 

caracter limitat şi excepţional. 

O deosebire între personalul din întreprinderile private şi cele publice se referă 

laobligaţiile funcţionale. Funcţionarii publici sunt supuşi principiuluiierarhieiadministrative şi 
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trebuie să respecte o disciplină strictă, fiind sub autoritatea şefilorşi să executeordinele 

acestora, trebuie să-şi îndeplinească funcţia într-un mod satisfăcător şi să ţină seama 

permanent decorectitudinea conduitei sale.Aceste îndatoriri, care, cu diferite nuanţe, există în 

toate ţările şi în ciuda eforturilor făcute pentru a determinacreşterea responsabilităţii, se 

simtdin ce în ce mai mult prizonieri într-o reţea de reguli, de ordine, de controale.  

Astfel în baza principiului ierarhiei administrative şi a gradului de calificare personalul 

public este împărţit în diferite categorii, cum ar fi[Cojocaru, Tofan și alții, 2014:58]: 

− în Belgia este împărţit în 19 ranguri care sunt repartizate în 5 niveluri: nivelul 1 – 8 

ranguri, nivelul 2 - 4 ranguri, nivelul 3 – 3 ranguri, nivelul 4 – 2 ranguri şi nivelul 5 – 2 

ranguri; 

− în Grecia – 5 categorii: A,B,C,D,E; 

− în Italia – 9 niveluri de rang inferior şi mediu şi 2 niveluri de rang superior; 

− în Spania – 5 grupe: A,B,C,D,E,fiecare dintre care mai are2 nivele;  

− în Irlanda – 7nivele: Principal, Assistant Principal, HigherExecutive Officer, 

Administrative Officer, Staff Officer, Clerical Officer, Clerical Assistant; 

− înAustria -5 categorii: A,B,C,D,E,fiecare având câte 19 grade, ceea ce aduce la creşterea 

responsabilităţii personalului. 

În Republica Moldova funcţionarii publici conform art.8 din Legea serviciului public 

se disting 3 ranguri, pentru fiecare fiind stabilite conform art. 9, alineatului 1 câte 3 clasede 

calificare [Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, 2008]: 

1. rangul întâi includefuncţionarii de conducere din autorităţile publice centrale, 

conducătoriiautorităţilor administraţiei publicea unităţilor teritoriale autonome cu statut 

special; 

2. rangul doiinclude funcţionarii de conducere din unităţile autorităţilor publicecentrale, 

funcţionarii de execuţie din aceste autorităţi şi funcţionarii de conducere din autorităţile 

administraţiei publice locale; 

3. rangul trei include ceilalţi funcţionari din aparatul autorităţilor administraţiei publice 

locale. 

Acesta, în mare măsură, este potenţialul uman al autorităţilor publice şi de 

performanţa profesională a acestora depinderealizarea obiectivelor şi sarcinilor administraţiei 

publice şi, în rezultat, creşterea eficienţei administrative. 

Din cele expuse mai sus rezultă că angajaţii pun accentulpe acele activităţi care duc la 

creşterea potenţialului profesional, că realizarea reformelor din administraţia publică poate fi 

efectuată de funcţionari bine pregătiţi, profesionişti şi cunoştinţele cărora corespund 

cerinţelorştiinţelor moderne. 

În ţările cu o economie dezvoltată volumul necesităţilor de investiţii pentru 

dezvoltarea resurselor umane prin instruire se determină prin dependenţa funcţională dintre 

investiţiile în tehnologiile noi şi în capitalul uman (Figura 2).  

Primele încercări de a trata omul ca “capital” au fost făcute încă în perioada secolului 

al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea.În teoria economică a acestei perioade existau 

două concepte ce priveau esenţa capitalului uman.În a doua jumătate a secolului al XX-lea, 

sub influenţa progresului tehnico-ştiinţific şi a schimbărilor structurale din economie s-a 

simţit că mecanismele de piaţă nu asigură în mod automat necesităţile economiei în resurse 
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umane calificate. Prin urmare, erau necesare eforturi adăugătoare pentru a “produce” resurse 

umane cu calităţi noi. Acest fapt a servit drept premisă pentru apariţia unui curent nou în 

gândirea economică – teoria capitalului uman, cu aşa reprezentanţi ca: T. Schultz, G. Becker, 

J. Mincer, M. Friedman, Sh. Rosen ş.a.[Cojocaru, 2005:8]. 

 

Figura 2.Nivelul mediu a investiţiilor în perfecţionarea personalului şi în tehnologiile noi din 

ţările/regiunile dezvoltate a lumii 

 

 
Sursa: [Cojocaru, Tofan și alții, 2014:52] 

 

Adepţii teoriei capitalului uman se bazează pe postulatul despre existenţa în procesul 

de producţie a două tipuri de capital: capitalul neuman şi capitalul uman. 

În componenţa capitalului neuman numit şi “fizic”, “material”, “obişnuit” se includ 

toate mijloacele de producţie, şi anume: maşinile, uneltele, construcţiile, pământul prelucrat 

ş.a. 

În teoria capitalului uman, există mai multe definiţii a noţiunii de capital uman: 

- “şcolarizarea, un curs de practică la un computer, cifra îngrijirii medicale și cursuri 

asupra virtuţilor punctualităţii şi cinstei reprezintă un capital”; 

- ”serviciile oferite pe piaţă de purtătorii capitalului uman, care reprezintă capacitatea de 

a include în procesul de producţie a altor unelte şi servicii”; 

- “elemente aparte a cunoştinţelor, care pot fi patentate, pentru a fi vândute şi 

cumpărate”[Cojocaru, 2005:12]. 

Utilitatea socială a capitalului uman constă în capacitatea resurselor umane de a crea, 

prin intermediul muncii asociate, bunuri materiale şi servicii utile societăţii, cu scopul de a 

satisface necesităţile individuale şi sociale. 

O caracteristică importantă a oricărui tip de capital este capacitatea de a se acumula. 

Esenţa economică a procesului de acumulare a capacităţilor producătoare ale omului constă în 

posibilitatea lor de a realiza o utilitate socială în decursul unei oarecare perioade de timp. Sunt 

supuse acumulării aşa calităţi ale individului ca: capacitatea intelectuală, calificarea, 

măiestria, experienţa profesională, educaţia ş.a. 
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Pentru a confirma teza despre necesitatea acceptării conceptului de capital uman, vom 

reliefa identitatea lui cu capitalul fizic, utilizând şi următoarele argumente[Burloiu, 2001:22]: 

a) ambele tipuri de capital se formează şi se acumulează datorită investiţiilor 

capitale; 

b) ambele tipuri de capital aduc venit proprietarilor săi. 

În acelaşi timp, argumentând identitatea capitalului uman cu cel fizic, evidențiem 

trăsăturile specifice ale capitalului uman care-l fac deosebit de capitalul fizic. 

În primul rând, capitalul uman este întruchipat în oameni, în sensul că “nu poţi separa 

o persoană de cunoştinţele, calificările, sănătatea sau valorile ei, aşa cum este posibil să mişti 

capitalul financiar sau fizic în timp ce proprietarul acestora nu se implică personal”. Purtătorul 

capitalului uman evoluează ca proprietar, şi, în acelaşi timp, controlează, în anumite limite, 

utilizarea acestui capital, indiferent de izvorul investiţiilor, îndreptate spre formarea lui.  

În al doilea rând, dacă în procesul de formare a “capitalului neuman” şi de utilizare a 

lui nu sunt necesare în mod obligatoriu cheltuielile de muncă ale organizaţiei, atunci, în cazul 

creării capitalului uman este absolut necesar aportul organizaţiei. 

În al treilea rând, capitalul uman nu poate fi retras de la proprietarul său, excepţie fac 

cunoştinţele, care pot fi patentate şi vândute. 

În contextul celor expuse, prezintă interes investigaţiile şi concluziile efectuate de 

către unul din fondatorii teoriei capitalului uman T.Schultz (laureat al Premiului Nobel în 

economie pentru anul 1979), care a demonstrat că în economia SUA venitul de la capitalul 

uman este mai mare decât de la cel fizic. Din calculul şi pronosticulautorului rezultă că ţările 

în curs de dezvoltare trebuie să investească, în primul rând,în învăţământ, ştiinţă, ocrotirea 

sănătăţii. Aceasta este mai eficient decâtconstrucţia noilor întreprinderi [Pitariu, 2000:36]. 

Actualmente, atitudinea faţă de resursele umane din autorităţile administraţiei publice 

previzional deja trebuie revăzută,considerându-le,în opinia noastră, dreptcapital uman, 

deoarece potenţialul uman este principala resursă a organizaţiilor publice, căruia îi revine 

primatulîn raport cu ceilalţi factori, accentul trebuind a fi pus anume pe capitalul intelectual. 

De ce capitalul intelectual?În primul rând,singurul„bun” a cărui valoare creşte în 

cadrul organizaţiei publice este capitalul intelectual. Capitalul intelectual trebuie să crească 

pentru ca organizaţia să-şi sporească eficienţa. Din această perspectivă, scopul 

managementului este să transforme capitalul intelectual în valoare de piaţă. 

În al doilea rând, serviciul public, în general, provine din relaţii bazate pe competenţa 

şi dăruirea angajaţilor. În consecinţă, capitalul intelectual al funcţionarilor publici contribuie 

decisiv la formarea percepţiei cetăţenilor faţă de calitatea serviciilorefectuate. 

În al treilea rând, mulţi manageri ignoră sau nu apreciază corespunzător capitalul 

intelectual al propriilor subordonaţi, invocând faptul că managementul public este mai mult 

rezultatul unei voinţe politice şi că structuraacesteia devine una politizată de diferite grupuri 

care caută permanentreprezentare. 

În al patrulea rând, la nivelul instituţiilor şi organizaţiilor prestatoare de servicii 

publice se constată un paradox: cele mai mari investiţii se fac pentru instruirea celor cu funcţii 

de conducere de la nivelurile ierarhice superioare, în timp ce percepţiile cetăţenilor sunt 

determinate de angajaţii de la nivelul inferior, care sunt prea uşor schimbaţi şi în pregătirea 

cărora se investeşte mult mai puţin. Aceasta poate să ne-o confirme şi 

datelestatisticeprezentate de către Academia de Administrare Publică din Republica Moldova. 
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Pe parcursul a 23ani Academia a instruit 3117 funcţionari publici, 75,6% dintre care au fost 

cu funcţii de conducere [Dezvoltare profesională, Academia de Administrare Publică, 2020]. 

 

Concluzii 

Dacă, în prezent, majoritatea specialiştilor sunt de acord în privinţa importanţei 

capitalului uman și, în speță, a celui intelectual, puţini pot să-l cuantifice explicit pe acesta din 

urmă. Aceastălipsă de concizie face conceptul relevant şi important, dar vag. Considerăm că 

definirea capitalului intelectual trebuie să permită estimarea acestuia. Capitalul intelectual este 

compus pe de o parte din competență, iar pe de altă parte de capacitatea de dăruire, ceea ce 

permite formularea următoarelor concluzii: 

- autorităţile administraţiei publice cu o competenţă ridicată, dar cu o dăruire redusăare 

angajaţi talentaţi, dar care nu se implică în rezolvarea tuturor problemelor;  

- autorităţile administraţiei publice cu dăruire ridicată, dar cu competenţăredusă au 

angajaţi care se implică în rezolvarea tuturor problemelor, dar eficienţa acestora este scăzută;  

- capitalul intelectual are atât competenţă, cât şi dăruire, un nivel redus pentru competenţă 

sau pentru dăruire reduce semnificativ capitalul intelectual total. 

Astfel, ţinând cont de faptul că personalul este cea mai importantă resursă în realizarea 

eficientă a managementului administraţiei publice, aceste noţiuni sunt indispensabile atunci 

când evaluăm, analizăm sau reformăm domeniul administrativ. 
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Abstract 

This article presents the results of an analysis of the influence of social factors on the employment level 

of working age population in the Republic of Moldova. Possible threats to the competitiveness of labour market 

depending on social factors are identified. One of the determining factors of a social nature is the cost of labour 

force (the price of labour force), which is expressed in the form of wages on labour market. At present, in the 

Republic of Moldova, wages have lost its economic, social, reproductive, stimulating and regulatory functions 

and, ultimately, do not reflect the real cost of labour force. The remuneration of labour of hiring workers in the 

budgetary and real sectors of economy is formed on the basis of two main legislative acts. In the budget sector, 

the value of minimum wage is the basis for the formation of wages established in the country and the increase in 

its amount is connected with additional financial resources in the budget, which is not always possible and 

practically the tariff scale remain unchanged on during of several years, that is, the budget sector is 

characterized by inertia and stability of the formation process of remuneration of labour. In the real sector of 

economy, the amount of wages are more mobile, revised annually depending on growth of prices and the 

productivity of public labour. As a consequence, the difference between the remuneration of labour of the real 

and budget sectors constitute over 11%. As wages are one of the main sources of income compared with other 

possibilities of receiving it by various categories of population, the evaluation of its receipt is performed 

depending on professional status, as well as the analysis of the standard of living based on a comparison of 

incomes with some existing social standards. As a result of research of the income level of various categories of 

population, it was concluded that wages do not stimulate employment, especially for young specialists, but, on 

the contrary, contribute to polarization, stratification of society, social inequality, and low level of wages are 

one of the most acute problems in the Republic of Moldova, which is in the top of the countries with the lowest 

remuneration of labour in the region. Low amount of wages are one of the factors of the lack of qualified 

personnel in labour market, especially in sphere of the provision of services, in the production sector and 

construction, which affects the quality of the work done and services which determines the decrease in demand 

and public opinion on them, as well as one of the reasons for the outflow of labour force outside the country in 

search of a work place (labour migration). As a result of the implementation of ineffective social policies, in 

particular in the field of remuneration of labour, the phenomenon of poverty takes place in the Republic of 

Moldova as the consequence of the inequality in the remuneration of labour of working age population in 

accordance with the real cost of labour force, part of the employed labour force is included in the category of 

social risks of being poor in labour market. 

The low level of remuneration of labour is also one of the motives for labour migration, the research of 

which was performed on the basis of the comparative analysis of statistical data on the number of the resident 

population and the population with usual residence, which made it possible to obtain a more real situation on 

labour market, taking into account the absence of more than a year of population. Summing up the research of 

labour market challenges to ongoing social policies, proposals to improve their effectiveness were elaborated, 

including in the field of improving forms and systems of remuneration of labour and further liberalization of 

labour relations, taking into account the experience of the EU countries, the necessity for a deeper research of 

the correlation between the two aspects of “employment - poverty”, including evaluation the impact and remove 

of factors that are determine in the existence of the phenomenon of “poverty” of the working age population and 

the justification of social policies to overcome given situation. 

Keywords: employment, social factors, wages, population incomes, labour migration, working age 

population. 
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1. Setting the problem 

In recent decades, the changes in the reproduction regime of the population take place 

in the Republic of Moldova, which pose a certain threat to ensure sustainable socio-economic 

development of the country. Moreover, due to the fact that the process of transition to the 

market economy the country is been long, the existence of internal both economic and social 

contradictions, the consequences of global economic and financial crises, including internal 

ones, all this led to the fact that at present the Republic of Moldova is characterized by the 

unfinished system of modernization of socio-economic development, including the inertial 

model of unstable economic development, the basis of which is consumption, and the ongoing 

social policies do not fulfill their main goal – increasing the standard of living and quality of 

life of the population and are elaborated on the basis of fragmented solutions both the 

problems protecting socially vulnerable categories of the population from social risks and 

employed in labour market. In this context, the task of highest priority is the formation and 

development of a competitive labour market, it is especially relevant taking into account the 

influence of demographic factors, including labour migration processes as an alternative to 

shortage of work places, discrimination of certain social groups in the labour market, low 

incomes level, informal employment and possibilities of unemployment.  

Despite the ongoing socio-economic policies, indicators of population employment are 

low, and the situation on the labour market remains critical. The legislative and normative 

basis in the field of labour remuneration, in particular the Law on Remuneration of Labour3 in 

the Republic of Moldova is based on the approved guaranteed minimum amount of wage4, 

which is calculated on the basis of an average length of working time of 169 hours per month. 

In this case, part-time workers and members of their families may be in the category of 

socially vulnerable groups of the population, that is, those at risk of poverty. At the same 

time, the problem of modern labour market in the Republic of Moldova is the existence of 

vacant and unoccupied working places, so how it presents higher requirements on the quality 

of working age human capital, its competitiveness taking into account the professional 

education and the level of economic activity with a relatively low level of labour 

remuneration not corresponding to the real cost labour force and this situation contributes to 

widening the gap between demand and supply of labour force in the context of ensuring 

economic growth.  

This article presents the results of the analysis of population incomes as a consequence 

of the ongoing policy in the field of remuneration of labour of various categories of employed 

people, including recommendations for improving the situation in given field. 

 

2. Analysis of researches and publications 

Taking into account the important role and function of wages as the main source of 

income for the working-age population, a change in the dependence between individual wages 

and incomes of different age groups of population is reflected in the scientific works of 

 
3  Law of the Republic of Moldova on Remuneration of Labour nr. 847-XV of February 14, 2002. The Official 

Monitor of the Republic of Moldova, 2002, nr. 50-52, art. 336. 
4  Government Decision of the Republic of Moldova nr. 550 of July 9, 2014 “On establishing the amount of the 

minimum wage in thecCountry”. The Official Monitor of the Republic of Moldova. , 2014, nr. 185-199, art. 596. 
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researchers Myck M. “Wages and Ageing: Is There Evidence for the“ Inverse-U ” Profile 

”[1], Sapozhnikov M., Triest RK “Population Aging, Labor Demand, and the Structure of 

Wages” [3], Schmitt J., Jones J. “Low-wage Workers Are Older and Better Educated than 

Ever” [4], which reflect the results of the analysis of wages in various age groups depending 

on work experience. 

Labour migration is one of the most important factors in the economic development of 

many countries in consequence of the globalization of world economy at the present stage, 

which is characteristic for practically all countries in the world. Being an instrument of 

cooperation between developing countries and industrialized countries, some of which are 

recipient countries by offering work places, others are donor countries, as suppliers of labour 

force, it smoothes the imbalance in labour market between supply and demand for labour 

force, which necessitates regulation labour migration processes as a means of covering labour 

force deficit.  

An analysis the tendencies of labour force migration and evaluation of its effects are 

reflected in the works of Reed H., Latorre M. “The economic impacts of migration on the UK 

labor market” [5] (the impact of labour migration on the UK labour market), Novotny V. [6] 

(recommendations on the development of EU migration policies), Ratha D., Shaw W. [7] 

(estimations  the role of migrant’s transfers), Cheianu-Andrei D. [8] (migration problems of 

didactic staff), Ganta V. [9], Stratan A., Savelieva G., Kotelnik V., Zaharov S. [10, 11] 

(principal tendencies in labour migration in the Republic of Moldova, problems of integration 

and reintegration of Moldovan labour migrants). 

 

3. Presentation of the main results of the research 

The wage is the important factor determined the employment of hiring workers. The 

level of wages is the element that stimulates the worker to increase his professional skills, the 

possibility of career growth, reflects the degree of attractiveness of activity in one area or 

another, at the work place.  

The role of the state in regulation of wage in the Republic of Moldova in the process 

of labour liberalization and the development of market relations (the prevalence of private and 

mixed forms of property, economic with foreign capital), is reduced. As a result, wages have 

at present lost its economic and social functions, including such as the price of labour force. 

Wages also do not realize reproductive, stimulating and regulating functions and, ultimately, 

do not correspond to the cost of labour force. 

 Given fact is confirmed, for example, by the fact that the established minimum wage 

is the basis for the formation of wages in the budget sector of economy, the increase in its size 

is connected with additional financial resources in the budget (the size of the minimum wage 

is established  as the first category of official salaries of the tariff scale in October 2014, but in 

connection with its insignificant value, 1100 lei, already in 2018, wages based on given 

criterion were not a guarantee of social protection of workers from social risks in conditions 

of market economy, including from inflation processes.  

As a result, there is the phenomenon of poverty among the working population and the 

necessity for social support to given category of workers from the state. 

In the field of labour remuneration, it should be noted the positive tendency the growth 

of 1,53 times the average monthly wage gross in the country for 2014-2018, including the 
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increase of more than 10% was registered for the past 2 years as compared with the previous 

year: in 2017 compared to 2016 by 11,8% and in 2018 in comparison with 2017 - by 12,2%. 

However, taking into account the growth of the total average Price Index for food and 

industrial goods, services rendered, in reality this growth is approximately 2-4 p.p. lower, and 

in 2016 the change in wages in the budget sector was below 100% - 99,4%, while its absolute 

amount increased by 105,8%. At the same time, it is necessary to note that throughout the 

analyzed period the difference between the amount of the average wage gross and net is 

persisted on the level of almost 18%, that is, the real wage received by the worker is even 

lower, and take into account the growth in prices and tariffs, its purchasing power is getting 

even lower. Relative to the regions, it can be noted that this indicator is higher value of the 

national average wage only in mun. Chişinău and mun. Bălţi, in others regions, it ranges from 

76 - 84% of the national average. In this context, it can be noted the differentiation of wages 

by gender (the difference between wages for women and men) constitutes the national 

average 85,6% or in 2018 the gender gap was 14,4%, that is, compared with 2014 this 

disparity is more pronounced (with the ratio of 87,6% in 2014, the gender gap constituted 

12,4%) and it can be asserted with confidence that such situation is most pronounced in mun. 

Chişinău, in the Southern region of the country and ATU Găgăuzia, given  difference is 

manifested less acute (at the level of no more than 5-7%). 

 

Table 1. Some characteristics of the average monthly wage in the Republic of Moldova 

 Average monthly wage, lei Real average monthly wage, % 
Total Budget Sector Real Sector Total Budget Sector Real Sector 

Average 

monthly 

wage  

gross 

Average 

monthly 

wage 

net 

Average 

monthly 

wage  

gross 

Average 

monthly 

wage 

net 

Average 

monthly 

wage  

gross 

Average 

monthly 

wage 

net 

Average 

monthly 

wage  

gross 

Average 

monthly 

wage 

net 

Average 

monthly 

wage  

Gross 

Average 

monthly 

wage 

net 

Average 

monthly 

wage  

gross 

Average 

monthly 

wage 

net 

2014 4 089,7 3 398,9 3 699,2 3 141,9 4 238,8 3 497,0 105,9 105,2 105,7 105,1 106,0 105,3 

2015 4 538,4 3 751,6 4 143,4 3 492,2 4 692,3 3 852,7 101,2 100,6 102,1 101,3 100,9 100,5 

2016 4 997,8 4 102,8 4 382,0 3 675,5 5 237,2 4 268,9 103,5 102,8 99,4 98,9 104,9 104,1 

2017 5 587,4 4 563,9 4 975,9 4 123,4 5 815,5 4 728,2 104,9 104,3 106,6 105,3 104,1 103,9 

2018 6 268,0 5 141,9 5 729,9 4 746,4 6 459,4 5 282,6 108,9 109,4 111,8 111,7 107,8 108,4 

 

Dynamics of gross wage by regions for 2014-2018 

 
The ratio of regional wage to the total 

monthly average wage, % 

Discrepancy of wages by gender 

(women's wage as % of men's), % 

 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,6 86,8 85,5 86,5 85,6 
mun. Chişinău 118,0 118,4 119,1 120,2 119,5 88,6 86,5 84,2 85,3 84,6 

Nord 86,1 85,3 84,3 83,5 83,9 90,9 90,2 90,9 88,7 88,8 
mun. Bălţi 104,8 104,2 103,4 100,5 101,2 93,1 93,2 93,2 89,3 88,8 

Center 81,5 82,0 81,3 80,9 81,1 90,8 91,9 92,7 93,8 92,2 
South 77,1 77,7 77,7 76,2 76,8 89,6 92,0 92,2 93,9 92,7 

A.T.U. Găgăuzia 79,0 78,3 77,4 76,4 76,6 93,2 93,0 93,8 96,3 94,8 
 

The ratio between gross and net wages, the budget sector and the real 

The ratio between net and gross wages, % 83,1 82,7 82,1 81,7 82,0 

The ratio between wages in the budget and the real sector, % 87,3 88,3 83,7 85,6 88,7 

Annual dynamics of CPI*, % 

Total average CPI, %  105,10 109,70 106,40 106,60 103,05 
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CPI for foodstuffs, % 106,50 109,80 107,40 107,90 105,39 

CPI on non-food goods, % 105,50 111,80 106,30 104,50 102,67 

CPI for services, % 102,50 106,20 104,90 107,10 99,78 

* CPI – Consumer Price Index (Price Index) 

Source: elaborated by the authors on the basis of NBS RM data and authors' calculations, www.statistica.gov.md 

 

The characteristics of the labour remuneration level of hiring workers and the 

differentiation of the wages size by type of economic activity are presented in Table 2. So, in 

2018 the amount of wage by 6,1% hiring workers had lower than the subsistence minimum, 

or, simpler words, survival level, it have lower by 0,9 p.p. than in 2015 (7,0%). In 2018 such 

situation is typical for the education sector (the share of workers, whose had the wages below 

the subsistence minimum, constituted 22,6%), the health system (3,6%), public 

administration, social workers (8,1%) and the small number of workers in the agricultural 

sector (0,7%), moreover, in the Republic of Moldova as a whole, the share of low-paid 

workers decreased for the period 2015-2018 (including the share workers received the salary 

of up to 1500 lei decreased by 6,2 p.p.). The presence of low wages for working population is 

the issue “number one” for the country, since these categories of workers are at the high 

degree of social risk of being poor. 

 

Table 2. Distribution of hiring workers according to the amount of wages calculated for 

September, % of total (for which the wages was calculated and received) 
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less than 

1000,00 lei  
0,2 0,1 0,0 

1,7 0,0 - 0,0 - 0,0 2,7 6,3 0,5 0,0 
from 1000,01 to 

1500,00 lei  
6,7 4,3 2,9 

from 1500,01 to 

2000,00 lei  
13,4 6,0 4,8 4,4 0,7 - 0,1 0,0 0,0 5,4 16,3 3,1 0,0 

from 2000,01 to 

2500,00 lei  
11,8 16,4 11,6 5,2 3,7 1,9 2,4 1,3 2,4 3,1 9,4 9,5 5,4 

from 2500,01 to 

3000,00 lei  
10,8 10,7 10,7 11,9 9,8 15,1 12,1 12,2 18,0 4,1 6,6 11,0 17,1 

from 3000,01 to 

4000,00 lei  
16,5 16,2 16,1 16,2 15,8 21,5 17,6 17,2 21,3 8,3 9,8 18,7 26,5 

from 4000,01 to 

5000,00 lei  
13,4 13,8 13,9 13,1 13,0 16,1 15,3 14,3 14,2 10,1 10,6 16,0 15,1 

from 5000,01 to 

6000,00 lei  
9,9 10,6 11,7 11,4 11,3 10,2 15,1 12,9 12,1 13,6 10,8 10,8 8,4 

from 6000,01 to 

7000,00 lei  
6,0 7,2 8,3 9,9 10,5 7,3 12,3 11,4 8,5 16,3 10,4 8,0 5,6 

http://www.statistica.gov.md/
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from 7000,01 to 

8000,00 lei  
3,5 4,5 6,0 7,1 4,6 6,7 8,2 7,9 5,6 10,8 7,6 7,6 4,6 

from 8000,01 to 

10000,00 lei  
3,4 4,4 5,8 8,0 4,1 10,6 8,7 11,3 6,8 9,7 8,3 7,1 6,1 

over 10000,00 

lei  
4,4 5,8 8,1 10,9 3,9 10,6 8,2 11,5 11,1 16,1 3,9 7,6 11,3 

The subsistence 

minimum of 

working-age 

population, lei  

1 842,2 1 914,7 1 984,5 2 016,1 2 016,1 

Source: elaborated by the authors on the basis of NBS RM data, 

https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=445 

 

Consequently, there is the phenomenon of poverty as a consequence of economic 

inequality of the working age population on labour market in the Republic of Moldova, that 

is, there is a need for a more in-depth research of the correlation between the two aspects of 

“employment - poverty”, including the identification of factors that determine the existence of 

poverty of working age population and substantiation of social policies to improve the given 

situation. Analysis of the data in Table 2. had also showed that the main share of workers in 

2018 received wages within the limits from 2500,01 lei to 5000,0 lei or 52,6% (or in limits of 

148,8 – 297,6 US dollars5), but sectoral differentiation is evident (the largest relative share of 

hiring workers, who have wages more than 10000,0 lei, are employed in the field of “Public 

administration and defence; obligatory social insurance” or 16,1%, construction (11,5%), in 

wholesale and retail trade, in the field of maintenance and repair of cars and motorcycles 

(11,1%) and some others types of economic activity. 

When evaluation the level of labour remuneration, it should be noted such a factor as 

the formation of wages in the budget and real sectors. As noted earlier, in the budget sector 

the formation of official salaries of workers6 is based on the minimum wage amount which is 

established in the country by the Government of the Republic of Moldova. Beginning from 

October 1, 2014 the minimum monthly average wage of 1,000 lei was established in the 

country7 (in 2008 given indicator was 400 lei, in 2009 – 600 lei). Beginning from January 1, 

2018, the first category of budget sector salary (in the field of education from September 1, 

2017) is increased by 10% (1100 lei)8, the following fragmentary change in its amount was 

made in 2019. In practice, the Republic of Moldova has the lowest minimum wage in the 

region (about 50 euros), in Romania its equivalent is more than 280 euros. 

In the real sector of economy, a guaranteed minimum amount of wage9 is established, 

according to which it is reconsidered annually “depending on the total annual growth of the 

 
5 Calculated at the exchange rate of the NBS, https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica 

%20economica/40%20Statistica%20economica__13%20CNT__SCN2008__CNT008/CNT008100.px/table/table

ViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802. 
6 Law on the system of remuneration of labour in the budgetary sphere, nr. 355-XVI of December 23, 2005. The 

Official Monitor of the Republic of Moldova, 2006, nr. 35-38, art. 144. 
7  Government Decision of the Republic of Moldova nr. 550 of July 9, 2014 “On establishing the amount of the 

minimum wage in the country”. The Official Monitor of the Republic of Moldova. , 2014, nr. 185-199, art. 596. 
8  Government Decision of the Republic of Moldova nr. 1011 of November 21, 2017 “On approval of 

amendments and additions, which are included in some decisions of the Government”. The Official Monitor of 

the Republic of Moldova, 2017, nr. 411-420, art. 1119. 
9  Law of the Republic of Moldova on Remuneration of Labour nr. 847-XV of February 14, 2002. The Official 

Monitor of the Republic of Moldova, 2002, nr. 50-52, art. 336. 

https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20%20economica/
https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20%20economica/
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consumer price index and the increase in labour productivity at the national level”. Given size 

is the basis for the establishment of “official salaries/tariff rates depending on the 

qualification, level of professional training and competence of worker, and also on the level of 

responsibility that the duties/work performed, and the complexities of the latter”. So, for 

2016-2018, the guaranteed minimum amount of wage increased by 124,3% (2100 lei as of 

May 1, 2016, 2380 lei as of May 01, 2017, 2610 lei as of May 01, 2018)10. Thus, in the 

legislative procedure, the system for the formation of labour remuneration includes the 

difference in the formation of the basic salary of workers in budget and real economy, which 

in 2018 constitutes 2,37 times (in 2017 it was 2,38 times). 

 

Table 3. Structure of disposable income for 2014-2018* 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Total (RM), lei 1735,2 1951,8 2051,8 2208,5 2357,1 

%  as compared to the previous 

year 
- 112,5 105,1 107,6 106,7 

Real disposable income **, % - 102,55 98,78 100,94 103,54 

The ratio to the subsistence 

minimum, % *** 
108,6 112,8 114,5 122,3 126,0 

Total (RM), % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Wages activity, % 43,7 43,3 44,9 46,2 47,5 

Individual agricultural activity, % 9,5 9,2 8,4 8,2 7,7 

Income from individual non-

agricultural activity, % 
7,3 7,5 7,1 5,8 6,0 

Property income, % 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Social benefits, %  16,4 17,1 17,5 18,5 18,8 

- pensions, % 13,7 13,6 14,2 15,0 15,2 

- child benefits, % 1,0 1,1 0,9 1,0 0,9 

- social aid, % 0,3 0,4 0,7 0,9 0,8 

Other incomes, %  23,0 22,7 21,9 21,1 19,9 

- remittances, % 18,9 18,6 18,4 17,6 16,3 

The amount of the income obtained by zones, % as compared to the total (RM) 

mun. Chișinău 130,4 132,3 138,5 138,1 138,5 

North 95,4 93,4 89,2 90,5 90,4 

Center 88,2 88,8 87,0 86,1 88,4 

South 87,2 86,7 87,8 88,0 84,2 

* The number of the population with the usual residence was used for the estimation basis of the indicators. 

** Calculated taking into account changes in the Price Index. 

*** In connection with the fact that the subsistence minimum is calculated taking into account the resident 

population, the income indicator is also calculated based on the resident population. 

Source: elaborated by the authors on the basis of NBS RM data and authors' calculations, 

www.statistica.gov.md 

 

To summarize the above, can be concluded that the existing policy in the field of 

labour remuneration of workers the two sectors of national economy does not stimulate 

employment and, particularly, young specialists, but, on the contrary, promotes to 

polarization, stratification of society, social disparity. The low wages are one of the most 

 
10  Government Decision of the Republic of Moldova nr. 396 dated April 25, 2018 “On revision of paragraph 1 

of the Government Decision nr. 165 dated March 9, 2010." The Official Monitor of the Republic of Moldova, 

2018, nr. 133-141, art. 438. 

http://www.statistica.gov.md/
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acute problems in the Republic of Moldova, which is at the top of the countries with the 

lowest remuneration of labour in the region. Among the countries with the lowest minimum 

wage in the EU, 261 euros per month, is Bulgaria, in Romania - 408 euros. In the eastern EU 

member states, it is less than 500 euros per month, and the difference between the lowest and 

highest minimum wages in the EU is 8 times11 [Savelieva G., 12]. Low amount of wages are 

one of the factors of the lack of qualified personnel in labour market, particularly, in the 

sphere of services provision, in the production sector and construction, which affects the 

quality of work and services performed that determines the decrease in demand and public 

opinion on them, and are also one of the reasons for the outflow of labour force outside the 

country in job search (working migration). Wages are the main source of earnings for hiring 

workers and, as follows from the above, at present, being the estimation of labour force cost, 

it has lost its main functions - stimulating, reproducing, measuring as an estimation of 

labour contribution of worker, a social function that should ensure interest in improving 

professional excellence and in connection with this, provide a differentiating remuneration 

depending on the complexity of labour, and also regulating, status.  

As a result, state policy in given area is based on the legislative and normative base of 

the two main wage systems - these are the budget and real sectors of economy. Depending 

upon the availability of financial budgetary resources in the budget sector, the increase in 

wages is fragmentary and comes down to the possibility of increasing wages for certain 

categories of employed in the budgetary sphere. 

In conditions of market relations, including the presence of various forms of property 

and the types of possible employment of working age population, the socio-economic and 

professional status of households, the analysis of labour force costs is based on the indicator 

of disposable income, including the main sources of their receipt. Taking into account that the 

relative share of hiring workers has a clear tendency to decrease in the total number of 

employed population, for example, in 2018 in comparison with 2017 the share of hiring 

workers decreased by 3,3 p.p. (from 62,9% to 59,6%) and for the evaluation the possibilities 

of reproduction one's physical and developing professional potential, the analysis of the level 

of disposable income is the important element for realization of socio-economic policies. 

The nominal amount of the average disposable income for the analyzed five-year 

period increased by 35,8%. However, taking into account the increase in prices for goods, 

food and provided services (Price Index), for example, the decrease in income really was in 

2016 (to 98,78% compared with the previous year). The income from wages increased in the 

structure of income, (by 3,8 p.p. in 2018 compared with 2014), the share of income received 

as social benefits, including as pensions (by 1,5 p.p.) increased, which is the consequence of 

the process of demographic ageing of the country's population. Moreover, it is necessary to 

note the decrease in the structure of income of the share of child benefits by 0,1 p.p., and also 

other income by 3,1 p.p. in 2018. Moreover, in this context, there is a tendency to decrease in 

the total income of a share from a source such as transfers from workers outside the Republic 

of Moldova (from 18,9% to 16,3% or 2,6 p.p.) or transfers from labour migrants to 

maintaining the normal vital activity of household members. 

 
11  https://point.md/ru/novosti/obschestvo/opublikovana-karta-zarplat-v-evrope-moldova-v-chisle-otstaiushchikh; 

https://www.pravda.ru/news/economics/27-02-2018/1372962-money-0/. 

https://point.md/ru/novosti/obschestvo/opublikovana-karta-zarplat-v-evrope-moldova-v-chisle-otstaiushchikh
https://www.pravda.ru/news/economics/27-02-2018/1372962-money-0/
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The comparative analysis of the data on the nominal amount of the annual average 

disposable income received on average in the Republic of Moldova (the national average) and 

by zones shows that there is the higher income level only in mun. Chișinău (or 38,5% higher 

than the total the national average of disposable income), in other zones income is from 10% 

to 16% lower, the lowest incomes are in the Southern zone of the country (from 12 to 16 p.p. 

in the period length 2014-2018). 

 

Table 4. Characteristic of disposable income by socio-economic status* 

 

Farmers 

Employed 

in the 

agricultura

l sector 

Employed 

in the non-

agricultura

l sector 

Entre-

preneurs 

Pensione

rs 
Others 

Total 

(average in 

the Republic 

of Moldova) 

Total, lei 

2014 1 069,0 1 313,3 2 061,7 2 753,1 1 454,1 1 894,8 1 735,2 

2015 1 160,3 1 483,7 2 344,5 2 401,7 1 697,1 2 084,6 1 951,8 

2016 1 173,3 1 521,1 2 546,5 3 032,1 1 781,3 2 121,6 2 051,8 

2017 1 265,6 1 689,5 2 722,6 3 635,4 1 918,0 2 245,4 2 208,5 

2018 on average in the 

Republic of Moldova,  

including: 

1 400,5 1 897,7 2 962,3 3 121,4 2 065,5 2 182,4 2 357,1 

Rural 1 403,5  
 

1 863,7 2 393,1 3 077,7  
 

1 865,6  
 

2 107,2 1 995,9 

Urban  1 345,0 2 325,5 3 288,0 3 211,8 2 424,8 2 326,3 2 875,9 

2018 as compared to 2014, % 131,0 144,5 143,7 113,4 142,0 115,2 135,8 

 %  as compared to total (RM) 
2014 61,6 75,7 118,8 158,7 83,8 109,2 100,0 

2015 59,4 76,0 120,1 123,1 86,9 106,8 100,0 

2016 57,2 74,1 124,1 147,8 86,8 103,4 100,0 

2017 57,3 76,5 123,3 164,6 86,8 101,7 100.0 

2018, on average in the 

Republic of Moldova,  

including: 

59,4 80,5 125,7 132,4 87,6 92,6 100,0 

the ratio between rural-urban, 

% 
104,3 80,1 72,8 95,8 76,9 90,6 69,4 

%  as compared to the subsistence minimum ** 
2014 63,3 79,4 123,2 157,4 110,2 121,4 108,6 
2015 63,2 82,4 129,3 133,3 117,1 122,5 112,8 

2016 62,5 82,5 135,3 163,8 118,6 121,0 114,5 

2017 66,3 87,7 140,9 160,5 125,4 125,6 122,3 

2018 71,1 97,1 148,5 160,2 133,7 119,6 126,0 

* The number of the population with the usual residence was used for the estimation basis of the indicators. 

** In connection with the fact that the subsistence minimum is calculated taking into account the resident 

population, the income indicator is also calculated based on the resident population.  

Source: elaborated by the authors on the basis of NBS RM data and authors' calculations, 

www.statistica.gov.md 

 

Analysis of households by socio-economic status is an important factor in the process 

of development social effective policies, giving information on social differentiation both in 

form, type of employment in a specific sector of economy or in the state of inactivity (for 

example, pensioners), and by place of residence - in urban or rural. The differentiation of 

household incomes for the period 2014-2018 by socio-economic status in the Republic of 

Moldova is presented in Table 4. 

http://www.statistica.gov.md/
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As follows from the analysis, in principle, the disposable incomes practically all 

categories of households increased by about 1,4 times for the five-year considering period 

2014-2018. However, comparing, for example, the disposable income of farmers employed in 

the agricultural sector, pensioners, and in 2018 other households, what the average income of 

these categories is lower than the average for the Republic of Moldova and the highest 

differentiation is observed in the first two categories mentioned above. Analogically, in 

comparison of the incomes received by households in rural and urban, what the difference in 

incomes for different periods amounted to 30%. The comparison of the amount of the 

received disposable income with such a social standard as the subsistence minimum (for 

working age population and pensioner) shows, that in given case the households of farmers 

and employed in the agricultural sector are down into the category of working age employed 

population exposed to social risks, i.e. with a lower standard of living and as a rule, in need of 

social protection from the state. A greater understanding about the possible sources of receipt 

of income is presented in the data on their structure by the above-mentioned categories of 

households for 2018, which is presented in Table 5. So, evident is the fact, that in pensioner's 

total income besides pension, which constitutes 55,3%, the second most important source of 

income is the activity of hiring workers, from which they receive 15,2% in the form of 

remuneration, and also other income among which there are revenues from outside the 

country (7,2% from relatives, relatives of labour migrants).  

 

Table 5. Structure of disposable income by socio-economic status, 2018, % 

 Farmers 

Employed 

in the 

agricultural 

sector 

Employed 

in the non-

agricultural 

sector 

Entrepre-

neurs 
Pensioners Others 

Disposable income - 

total (RM)  
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Wages activity 31,3 68,1 79,6 1,4 15,2 12,6 

Individual agricultural 

activity 
35,7 16,6 3,1 28,1 9,2 7,5 

Income from individual 

non-agricultural activity 
1,7 0,6 2,0 58,0 1,8 19,4 

Income from property - - 0,1 - 0,1 - 

Social benefits 11,2 6,6 6,7 4,5 60,7 7,9 

- pensions, % 5,1 3,5 4,7 1,0 55,3 3,3 

- child benefits, % 0,6 0,6 1,0 1,7 0,3 1,4 

- social aid, % 2,4 1,5 0,1 - 0,9 1,4 

Other incomes, %  20,0 8,0 8,5 8,0 13,0 52,6 

- remittances, % 18,0 6,1 5,4 - 7,2 49,4 

* The number of the population with the usual residence was used for the estimation basis of the indicators. 

Source: elaborated by the authors on the basis of NBS RM data, www.statistica.gov.md 

 

The main source of income in the form of remuneration is the activity of hiring 

workers in the non-agricultural sector (79,6%), and also in the agricultural sector of the 

economy (68,1%), at the same time the latter receive the lower income of 16,6% and from 

individual activities in the agricultural sector. As for farmers, in given case it can be noted 

approximately the equivalent disposable income received from individual labour activity in 

agriculture (35,7%) and from hiring activity in the form of remuneration (31,3%), and also 

http://www.statistica.gov.md/
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their standard of living is maintained the expense of other incomes (20,0%), the predominant 

share of which or 18,0% falls on income from labour migrants from outside the country. The 

main source of income for other categories of population, or almost 50%, was the income 

from migrant workers from outside the country. 

The formation of household income structure can be considered in a regional aspect, 

by the composition of household members, by the number of children, family status and other 

characteristics, it is very important for evaluation the level and quality of life both at working 

age and the country's population. It makes the possibility to determine the scale and cost of 

economic and social policies, including for individual regions of the country. However, given 

aspect of research is not fundamental for present article, so how the attention focuses on 

increasing the employment of working age population and possible factors that may have a 

negative impact in this area. The analysis of the disposable incomes structure makes it 

possible to identify the role of the main types of economic activity as the source of income, 

and also the share of social benefits (whether social aid and child benefits have essential 

significance as a source of income to increase income) and revenue from workers outside the 

country. 

Due to the fact that the revenue of labour migrants is one of the important sources of 

their income and ensure the certain standard of living for households, especially for categories 

of farmers, other households and pensioners, should also be examined given form of the 

economically inactive category of working population - labour migrants, including by age 

structure and some other aspects of the possible impact of labour migration on the socio-

economic situation in the country. 

 

Table 6. Characteristics of dynamics in labour migration of working-age population 

 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2017** 2018** 

Population 15 years and over, left for 

work or in search of work, abroad, 

thousands pers. 

including: 

341,9 325,4 319,0 318,4 352,7 162,2 144,3 

from urban, % of total 28,3 31,2 29,5 30,3 30,7 38.7 48.2 

from rural, % of total 71,7 68,8 70,5 69,7 69,3 61,3 51,8 

Male, % of total 64,1 64,8 66,6 66,4 67,5 66.6 62.3 

Female, % of total 35,9 35,2 33,4 33,6 32,5 33,4 37,7 
The share of labour migrants by zones, % 

of total (RM) 

including: 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

mun. Chișinău 9,5 10,3 9,8 11,5 12,7 9,6 9,7 

North 29,6 30 27,2 26 27,6 20,7 22,1 

Center 33,3 30,9 32,3 35,2 33,5 41,4 40,3 

South 27,6 28,8 30,7 27,3 26,2 28,3 27,9 

* The number of the population with the usual residence was used for the estimation basis of the indicators. 

** The number of the population with the resident population was used for the estimation basis of the indicators. 
Source: elaborated by the authors on the basis of NBS RM data, www.statistica.gov.md 

 

Due to the fact that the processes of labour migration are being considered in 

dynamics, which can be connected with the economic situation (crisis, depression, stagnation, 

etc.) or the social factor (the amount wages, attractiveness of a possible sphere of 

employment, career etc.), Data analysis will be performed on the basis of data calculated on 

the basis of the resident population and the population with usual residence for 2017-2018. 

http://www.statistica.gov.md/
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An analysis of the flow of labour migrants shows the tendency to decline since 2014 

until 2017 or 6,9%, however in 2018 their number increased sharply in just one year by 

10,8%. However, taking into account the fact that the NBS determined given indicator based 

on the resident population living in the territory of the Republic of Moldova, in this case it 

can take into account the error in the population who had already left, was absent in the 

country, and possibly does not plan to return soon or not at all to the country in the future. 

Given indicator can be considered if there is a necessity for a more detailed analysis of the 

losses of resident working population in time. Thus, evaluating the current situation of 

possible losses in the labour potential of labour market, it can be noted that indicators are 

calculated on the basis of the population with usual residence (2017-2018) are the most 

reliable. So, in 2018 migration flows of working-age population increased from urban areas 

(as compared to 2017, the growth constituted 9,5 p.p.), among migrants by gender can be 

noted the growth by 4,3 p.p. of women’s relative share. Despite the slight decrease, the main 

share of labour migrants in 2018 was from the Central zone (40,3%) and the Northern zone 

(22,1% or 1,4 p.p. more than in 2017), and also about 10% of migrants came from the mun. 

Chișinău, despite the fact that exactly there are the greatest opportunities for employment. The 

analysis of labour migrants will not reflect the real picture of losses for national labour market 

of working-age population without analysis of the age structure of labour migrants, which is 

presented in Table 7 for the Republic of Moldova as a whole and by the zones for 2017-2018. 

 

Table 7. Age structure of labour migrants, 2017-2018*, % 

 Total 
Age groups 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 and over 
2017 

Total (RM) 100,0 18,5 37,9 23,4 14,6 5,4 0,2 

mun. Chișinău 100,0 5,2 44,4 23,7 22,2 4,5 - 

North 100,0 19,7 32,3 22,0 19,7 6,3 0,0 

Center 100,0 20,4 36,9 24,4 11,9 6,0 0,4 

South 100,0 19,3 41,1 22,6 12,5 4,5 0,0 

2018 

Total (RM) 100,0 18,9 38,3 23,5 14,5 4,7 0,1 

mun. Chișinău 100,0 12,0 44,4 24,6 13,4 5,6 0,0 

North 100,0 19,9 30,7 22,1 19,3 4,9 0,3 

Center 100,0 19,2 37,7 24,2 14,1 4,8 0,0 

South 100,0 19,9 41,0 23,1 11,2 4,8 - 

* The number of the population with the usual residence was used for the estimation basis of the indicators. 

Source: elaborated by the authors on the basis of NBS RM data, www.statistica.gov.md 

 

As seen from the data in Table 7, the main share of migrants is young people under 35 

years old (57,2% in 2018), at the age of the most productive return on their fertile and labour 

potential, or 25-44 years old (61,8%), including this is observed both in the mun. Chișinău (in 

2018 the share of the age group 25-44 years old constituted 69% of total number of persons 

who left to work outside the country) and by zones. 

The comparative analysis of indicators of the education level among labour migrants, 

calculated on the basis of the different number of population, characterizes various aspects 

connected to temporary aspects (time frame)- the working age population, part of which may 

already represent losses for labour market and working age population currently in the process 

http://www.statistica.gov.md/
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of migration and which may at any moment in time can replenish the labour market once 

again by coming back to the country. 

 

Table 8. Structure of labor migrants by education level, 2017-2018 

Education 

level 

2017* 2018* 2018  

compared 

to 2017, 

% * 

2017** 2018** 2018 

compared 

to 2017, 

% ** 

thousand 

persons 
% 

thousand 

persons 
% 

thousand 

persons 
% 

thousand 

persons 
% 

Total 162,2 100,0 144,3 100,0 88,96 318,4 100,0 352,7 100,0 110,77 
Higher 20,4 12,6 20,0 13,9 98,04 46,6 14,6 47,5 13,5 101,93 
Secondary 

special 
20,4 12,6 21,3 14,8 104,41 34,9 11,0 37,1 10,5 106,30 

Primary 

vocational 

education 
46,0 28,4 38,3 26,5 83,26 79,5 25,0 90,9 25,8 114,34 

Lyceum, 

general 

secondary 
36,9 22,7 35,5 24,6 96,21 75,1 23,6 83,1 23,6 110,65 

Gymnasium 37,0 22,8 28,4 19,7 76,76 81,5 25,6 92,4 26,2 113,37 
Primary school 

or without 
1,6 0,9 0,7 0,5 43,75 0,8 0,2 1,8 0,4 225,0 

* The number of the population with the usual residence was used for the estimation basis of the indicators. 

** The number of the population with the resident population was used for the estimation basis of the indicators. 

Source: authors' calculations on the basis of NBS RM data, www.statistica.md 

 

At the same time, working-age population with primary vocational education (26,5%) 

and secondary special education (14,8%) have constituted the largest relative share, that is, 

the national market is losing qualified labour force of middle-level, and the outflow of 

working age population with higher education has increased (by 1,3 p.p. in 2018 compared 

with 2017). Naturally, the appearance of such tendencies negatively impacts the stability and 

competitiveness of national labour market. 

 

Table 9. Characteristics of distribution of population by the level of monetary disposable 

income, 2017-2018 

 2017 2018 

Total Urban Rural Total Urban Rural 

Total, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Including average monthly disposable income per capita, % of total: 

  up to 500 lei 5,3 1,5 8,1 4,0 1,2 6,1 

  500,1 – 1000,0 lei   14,7 5,5 21,7 11,6 4,2 17,3 

  1000,1 – 1500,0 lei  22,5 14,4 28,8 20,7 13,5 26,4 

  1500,1 – 2000,0 lei  19,0 21,4 17,2 19,8 20,2 19,5 

  2000,1 – 2500,0 lei  12,7 17,9 8,7 13,0 14,4 11,9 

  2500,1 – 3000,0 lei  7,6 10,4 5,5 9,8 13,2 7,1 

  3000,1 – 3500,0 lei  5,6 8,3 3,6 6,7 9,5 4,6 

  3500,1 lei and over  12,6 20,6 6,4 14,4 23,8 7,1 

Subsistence minimum, lei  1862,4 - 1770,5 1891,0 - 1795,8 

Source: Elaborated by the authors on the basis of NBS RM data, 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2193 

 

http://www.statistica.md/
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However, the basis of labour migration is the socio-economic factor - a low standard 

of living and a desire to improve the material well-being of the family, which follows from the 

data below in Table 9. 

The analysis of the average disposable income per capita of population allows to 

conclude that in 2017 42,5% of population had a lower than the subsistence minimum or up to 

1500,0 lei per month per family member, in 2018 – 36,3% or 6,2 p.p. less, including in rural 

these values constitute, respectively, 58,6% (2017) and 49,8% (2018), that is, this part of the 

population is being on the verge of survival and given situation is especially manifested in 

rural, that is confirmed by the outflow of working age population in the form of labour 

migration, as mentioned earlier. At the same time, 19,0% (2017) and 19,8% (2018) of 

population also had average incomes per capita approximately within the limits of the 

subsistence minimum or in the interval of 1500,1-2000,0 lei, that is, in principle, for the 

majority of the country's population the average monthly disposable income is up to 2000,0 

lei (56,1% of the population in 2018) or on the verge of survival, that clearly does not 

promotes the solving the problem of ensuring the reproduction of work force and the stability 

of national labour market. The existent current situation evidences the necessity to improve 

both social policies to support socially vulnerable groups of the population against the risk of 

poverty, and economic policies to stabilize the economy, create new and maintain existing 

work place with decent remuneration of labour for employed workers, including the 

promotion of new forms and systems of labour remuneration. 

 

4. Conclusions 

In the context of the above, it is impossible not to note such the important factor, 

which is connected with employment - the labour remuneration of worker. In this case, it is 

question about wages, as the assessment of the cost of labour force. 

At present, wages have practically lost their main functions, including reproducing, 

stimulating, measuring for assessing the labour contribution, social which should ensure 

interest in improving professional skills and differentiated remuneration depending on the 

complexity of labour, and also regulating, status, etc. In given area, public policy is based on 

two main legislative acts: for the public sector and for the real sector. If in the real sector the 

change in the guaranteed minimum is made annually taking into account the growth of labour 

productivity and the growth of the consumer price index, what in the budget sector its changes 

are fragmentary and  depend from the existence of financial opportunities in the state budget, 

and at the same time it is question about raising wages only to certain categories workers 

(Table 1, the correlation of the average monthly wage per worker in the budget and real 

sectors in 2017 constituted 85,6%, in 2018 slightly decreased and constituted 88,7%), and also 

there is the difference in remuneration of labour by gender: differentiation in wages of women 

and men in 2018 increased to 85,6% as compared to 86,5% in 2017. Low wages are one of the 

factors of the existence of the phenomenon of poverty of the working-age population 

employed in labour market. 

The labour migration is the consequence of the conducted ineffective socio-economic 

policies in the Republic of Moldova. In 2018 the migration flows of working-age population 

from urban increased (compared to 2017, the growth constituted 9,5 p.p.), among migrants it 

can be mentioned the increase by 4,3 p.p. relative share of women. Despite a slight decrease, 
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the main share of labour migrants in 2018 was from the Central zone (40,3%) and the 

Northern zone (22,1%, or 1,4 p.p. more than in 2017), and also about 10% of migrants came 

from the mun. Chișinău, despite the fact that the greatest employment opportunities are 

concentrated in it. Moreover, it should be noted that the majority of migrants are youth under 

35 years old (57,2% in 2018), at the age of the most productive return on their fertile and 

labour potential, or 25-44 years old (61,8%). An analogous situation is observed both in mun. 

Chișinău (in 2018, the share of the age group of 25-44 constituted 69% of the total number of 

population who left to work outside the country), so and by zones of country. 

Consequently, based on the above, and also the possibility of improving the situation 

in the field of employment of working age population, the following is proposed: 

– improvement of the remuneration system taking into account the experience of the EU, 

CIS countries, ILO international standards, including taking into account changes in the 

principles of its formation, taking into account increase of professional skills, new principles 

for wage calculation (for example, a multi-factor grade system of remuneration of labour, 

which is based on dependency of increase in remuneration from the knowledge, complexity, 

scale and responsibility of worker for the work being done [Makasheva N.P., Shilnikov A.S., 

13]. Wages should reflect the real cost of labour force, in this case should be elaborated and 

relevant criteria, which will be accepted as the basis for calculating its amount; 

– to increase the role of social dialogue and the level of participation of social partners in 

the practical realization of employment policies; 

– to ensure the elaboration and promotion of policies on employment of labour force, 

taking into account the increase the quality of labour force, stimulating and attractiveness the 

national labour market for youth, increasing the duration of healthy economic activity and 

integration in labour market old population; 

– ensuring the real growth in labour incomes in conformity with growth prices and tariffs for 

goods and services, including the creation of the legislative base for indexing labour incomes; 

– improvement the system of taxation of population’s labour incomes, and also social 

standards used for the evaluation of ensure the vital activity potential of labour force 

(including the minimum and the amount of subsistence level for different categories of 

population, the minimum amount wage in the country, the cost of labour force, etc.); 

– conducting the economic and sociological research of the poverty of economically active 

population, including the nature of the correlation between the position of the worker in 

labour market, his income and place (including his family) in the system of poverty relations, 

as well as amounted the quantitative assessment of the impact of various forms (types) of 

employment on poverty rate of employed population in labour market. 
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Abstract 

Innovation is perceived as the main driver of economic growth in today's global economy.  By means of  

introducing innovations in practice, can be gotten products with improved quality characteristics, new, more 

efficient and cleaner  (ecological) production processes, higher quality services, improved business management 

system models, modern workforce management methods etc. 

The innovation activities of an economic entity have a particular and obvious impact on company 

competitiveness.  This activity ensures the company a higher level of competitiveness.  To ensure the activity of 

innovation, the enterprise must make certain investments, which will be provided at the expense of increasing 

sales volume or at the expense of reducing production costs, determined by increasing competitiveness based on 

innovation. 

Nowadays, when innovations largely dictate the sustainable economic growth of any country and 

contribute to raising the living standards of the population, in the Republic of Moldova emphasis is placed on 

research and innovation, as a major public interest imperative for the country's development. 

 Key words : innovation , competitiveness, research , development , national economy. 

 JEL: MOP 

 

1. Introducere 

În Republica Moldova, conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, inovaţia este 

definită ca aplicarea rezultatului final, nou sau perfecţionat, al activităţii în domeniul 

cercetării ştiinţifice şi transferului tehnologic, realizat în formă de cunoaştere, produs, 

serviciu, procese competitive, noi sau perfecţionate, utilizate în activitatea practică şi/sau 

comercializate pe piaţă. 

Inovaţia este considerată ca motorul principal al creşterii economice în economia 

globală de astăzi. Prin introducerea în practică a inovaţiilor se pot obţine produse cu 

caracteristici de calitate îmbunătăţite, procese de producţie noi, mai eficiente şi mai curate 

(ecologice), servicii de calitate superioară, modele îmbunătăţite ale sistemului de management 

al afacerilor, metode moderne de management al forţei de muncă etc. 

Activităţile de inovare a unei entități economice au un impact deosebit asupra 

competitivităţii întreprinderii. Această activitate asigură întreprinderii un nivel sporit de 

competitivitate. Pentru a asigura activitatea de inovare, întreprinderea trebuie să efectueze 

anumite investiţii, care vor fi asigurate din contul sporirii volumului de vânzare sau din contul 

reducerii costurilor de producţie, determinate de majorarea competitivităţii bazate pe inovare. 
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Dată fiind importanţa dezvoltării domeniului de cercetare şi inovare în asigurarea creşterii 

durabile şi a competitivităţii economiei naţionale, în ultimii ani au fost adoptate o serie de acte 

legislative şi documente strategice orientate spre ameliorarea situaţiei create: cu privire la 

politica de stat în sfera cercetare-dezvoltare. În prezent, când inovaţiile dictează în mare 

măsură creşterea economică durabilă a oricărei ţări şi contribuie la ridicarea nivelului de trai 

al populaţiei, în Republica Moldova se pune accent pe cercetare şi inovare, ca fiind imperativa 

de interes public major pentru dezvoltarea ţării. 

 

2.Motivaţii ale entităților economice pentru a inova 

Există multiple motivaţii ale entităților  economice pentru a inova, între care: creşterea 

cotei de piaţă, ameliorarea calităţii produselor, lărgirea gamei de produse, cucerirea de noi 

pieţe,  înlocuirea produselor învechite, reducerea impactului asupra mediului etc. Inovaţia este 

indisolubil legată de creativitate. Inovarea şi creativitatea sunt procese care se 

intercondiţionează, deoarece găsirea soluţiei la problemele ce apar într-un proces de inovare 

necesită creativitate. Inovaţia vizează o aplicare comercializabilă în practică a unei invenţii; 

totuşi, inovaţia este posibilă şi fără o prealabilă invenţie. Astfel, putem evidenţia că nivelul de 

interdependenţă dintre investiţii-inovare-competitivitate este deosebit de înalt. Această 

corelare are un caracter ciclic, prezentat în figura 1.  

 

                                  Figura 1. Interdependenţa dintre investiţii-inovare- competitivitate   

 

 
Sursă: Еlаborаtă dе аutor în bаzа informаțiilor studiаtе în litеrаturа dе spеciаlitаtе. 

 

Evaluarea nivelului de importanţă al inovării trebuie să ia în considerare atât 

elementele cantitative, cât şi cele calitative, care se referă la gradul de noutate a ideii, 

importanţa şi eficacitatea ei. Definirea inovării trebuie abordată la diferite nivele şi sub 

diferite aspecte, încât să conţină atât aspectele economice, cât şi cele sociale, astfel alături de 

elementele ce vizează competitivitatea economică se va include şi eficienţa politicilor publice. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Creativitate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Inven%C5%A3ie
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La nivelul firmei, inovarea are diverse dimensiuni, referindu-se fie la nivelul întregului 

sistem, fie la nivelul părţilor componente (figura 1).La modul practic tentativa de a face 

deosebire dintre activităţile de îmbunătăţire a produselor şi inovarea incrementală este greu 

realizabilă. Procesul de inovare are un character continuu, care în majoritatea cazurilor, are la 

limita inferioară procesele de simplă perfecţionare sau modernizare, orientate să ofere 

beneficii clienţilor şi profit firmei prin reducerea costurilor, eficientizarea proceselor de 

producţie, inclusiv prin realizarea inovaţiilor tehnologice. 

 

Figura 2.  Dimensiunile inovării 

 
Sursă: Еfеctuаtă dе аutor în bаzа informаțiilor studiаtе în litеrаturа dе spеciаlitаtе. 

 

Inovaţia este indispensabilă de risc, aceasta diferind substanţial în ceea ce priveşte 

mărimea schimbărilor pe care le aduce, a eforturilor financiare şi riscurilor implicate. 

Prezentarea grafică a diferitelor forme de inovare, corespunzător nivelurilor de inovare şi 

gradelor variate de risc implicat, este prezentată în figura 3. 
 

                                     Figura 3.  Nivelurile de inovare şi gradele de risc implicate 

 
 Sursă: Еfеctuаtă dе аutor în bаzа informаțiilor studiаtе în litеrаturа dе spеciаlitаtе. 
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În mod practic  s-a demonstrat că cercetarea-dezvoltarea nu este o condiţie nici 

necesară, dar nici suficientă pentru inovare, dar ea constituie o resursă importantă pentru acest 

proces, în special pentru inovarea radicală. Întreprinderile cu activităţi de cercetare-dezvoltare 

nu sunt mai înclinate să creeze noi produse sau procese, dar sunt mai receptive la avansul 

tehnologic al altora şi au o capacitate de absorbţie ridicată. 

 

3.Ciclul de viaţă al proiectelor inovaționale 

Proiectele  se realizează într-o succesiune de etape, pornind de la un document 

strategic de dezvoltare din care se desprinde idea de proiect într-un anumit domeniu 

(ex.resurse umane, infrastructură, mediu, turism, etc), care apoi este formulată, implementată 

şi în final evaluată, cu scopul de a crea condiţiile necesare pentru realizarea unor acţiuni 

viitoare de dezvoltare. 

Managementul de proiect identifică următoarele faze ale unui proiect: (figura 4) 

- conceperea proiectului 

- planificarea proiectului 

- implementarea proiectului 

- evaluarea/controlul şi revizuirea proiectului  

Etapele de planificare, execuţie şi control fac parte din ciclul de viaţă al proiectului, 

sunt interdependente şi succesive.  

 

Figura 4. Fazele/procesele unui proiect inovațional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Еfеctuаtă dе аutor în bаzа informаțiilor studiаtе în litеrаturа dе spеciаlitаtе. 

 

Proiectele inovaţionale sunt caracterizate de un grad înalt de incertitudine pe parcursul 

tuturor etapelor ciclului de inovare. Mai mult, un proiect poate trece cu succes etapa de 

testare, însă întroducerea inovaţiilor nu este acceptată de către piaţă, iar producţia acestora 

trebuie oprită. Multe proiecte generează rezultate încurajatoare şi promiţătoare în prima etapă 

de dezvoltare, dar din motive tehnice sau tehnologice trebuie stopate. Chiar şi proiectele de 

succes în faza iniţială nu sunt imune la eşec: în orice moment al ciclului de viaţă al proiectului 

5. Terminare  

1. Iniţiere 

4. Control 3. Execuţie 

2. Planificare 

Studiu de 
fezabilitate 
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poate apărea un concurent cu o inovaţie mai promiţătoare. Etapele proiectului inovațional : În 

figura 5 se prezintă etapele proiectului inovațional inclusiv și documentele care însoțesc 

fiecare din etape. 

 

Figura 5. Ciclul Proiectului şi principalele documente suport specifice diferitelor Etape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Sursă: Еfеctuаtă dе аutor în bаzа informаțiilor studiаtе în litеrаturа dе spеciаlitаtе. 

 

În dependență de etapa proiectului inovaționale tipul documentului necedsar și 

formatul acestuia diferă de la etapă la alta, însă sunt specifice oricăror proiecte inovaționale: 

fie ele de lungă durată, sau scurtă, în sfera serviciilor, sau a produselor.  

 

4. Infrastructura  sferei inovaţionale în Republica Moldova. Infrastructura  sferei 

inovaţionale în Republica Moldova: componente, caracteristici . 

Infrastructura inovaţională reprezintă complexul de sisteme ce asigură accesul la 

diverse resurse (active) şi furnizori de servicii inovaţionale în calitate de participanţi. 

Infrastructura inovaţională şi a transferului tehnologic a fost distrusă. Întreprinderile mari care 

realizau ciclul inovaţional că au fost lichidate, fie că şi-au încetat activitatea din cauza 

insuficienţei de mijloace financiare. Majoritatea agenţilor economici nu sunt interesaţi de a 

investi pe termen lung în cercetare şi în implementarea inovaţiilor din cauza gradului sporit de 

risc financiar. Potenţialul intelectual din sfera de cercetare şi inovare (cercetătorii, 

inventatorii, inginerii, lucrătorii serviciilor de brevetare etc.) este în mare măsură nesolicitat, 

fapt ce provoacă degradarea sa rapidă.  

Modalităţi de finanţare a proiectelor inovaţionale 

Determinanta de bază în formarea obiectelor proprietăţii intelectuale o constituie 

finanţarea proiectelor inovaţionale. Principalele surse de finanţare a proiectelor inovaţionale  

pot fi divizate în trei grupe:  

− mijloacele din bugetul de stat;  

 

Programare 

Implementare Formulare 

Finanţare 

Evaluare Identificare 

Programe 
naţionale/regionale 

Studii de prefezabilitate Rapoarte de evaluare 

Studii de fezabilitate 

Rapoarte de lucru şi  
rapoarte de monitorizare Propunere financiară 
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− finanţarea corporativă;  

− 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%.  

Analizând problema finanţării de către stat a sferei activităţii intelectuale în Republica 

Moldova, trebuie menţionat că mijloacele orientate spre susţinerea ştiinţei în ţară sunt foarte 

mici.  În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2019 , pentru „Ştiinţă 

şi inovare” au fost preconizate 378,6 mii lei, iar în conformitate cu prevederile Legii bugetului 

de stat pentru anul 2020   pentru „Ştiinţă şi inovare” au fost preconizate 341,7 mii lei.  Totuşi, 

de ce companiile (mai ales cele locale) nu vor să investească în cercetare şi inovaţii? Pentru că 

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. 

După părerea noastră, 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, finanţarea 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.  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329992
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333217
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333217


Serafima SOROCHIN , Lilia SAVA, Lucia GUJUMAN 
 

483 

4.1 Opțiuni privind îmbunătăţirea situaţiei curente din sfera inovaţională 

Sectorul de cercetare și dezvoltare din Republica Moldova este specific și se confruntă 

cu anumite neajunsuri care determină un randament scăzut al investițiilor în cercetare și 

dezvoltare. Necesitatea de a opera schimbări în sistemul inovațional național este evidentă și 

există mai multe aspecte care ar trebui abordate.  

Probleme și opțiuni pentru sectorul inovațional din Republica Moldova: 

- Ponderea înaltă a cheltuielilor pentru cercetarea fundamentală: cercetarea fundamentală 

beneficiază de aproximativ o treime din cheltuielile efective pentru cercetare (conform legii 

Bugetului de stat pentru 2020, nr 133 din 23.12.2019).  Cercetarea fundamentală se desfășoară 

pentru dobîndirea de noi cunoștințe, este utilă și necesită resurse financiare semnificative. În 

acelaș  timp, rezultatele cercetării fundamentale nu aduc neapărat beneficii economice, fapt 

care determină interesul scăzut al sectorului privat, pentru desfășurarea acesteia. Prin urmare, 

finanțarea publică a cercetării fundamentale este indispensabilă. Cu toate acestea, în 

majoritatea țărilor dezvoltate, ponedrea din fondurile totale direcționate către cercetarea 

fundamentală este mai scăzută. Cea mai mare parte este destinată cercetării orientate (aplicată 

și experimentală), ca urmare a co-finanțării de către sectorul privat.  

- Neparticiparea sectorului privat în activitățile de cercetare și dezvoltare. În Republica 

Moldova, sectorul de cercetare și dezvoltare este aproape în întregime finanțat din bani 

publici. Activitatea de cercetare și dezvoltare este aproape inexixtentă în sectorul privat, fie 

pentru că activitatea economică a majorității companiilor are loc la un nivel tehnologic mai 

scăzut, fie pentru că rentabilitatea scăzută a acestor companii nu oferă resurse pentru acste 

tipuri de investiții, precum și din cauza șanselor foarte mici de a beneficia de co-finanțare 

publică. În țările din UE, cheltuielile private pentru cercetare și dezvoltare reprezintă peste 

50% din totalul cheltuielilor din acest domeniu, în timp ce în SUA, China, Japonia, cota 

respectivă este mai mare. 

- Implicarea redusă a universităților în procesul de cercetare și dezvoltare: deși instituțiile 

de învățământ superior pot beneficia de fonduri publice pentru proiecte de cercetare și 

dezvoltare, implicarea lor efectivă este foarte scăzută, ca urmare a sistemului actual, care 

descurajează cooperarea cu industria și activitățile de cercetare și dezvoltare aplicată.  

- Calitatea personalului de cercetare. Între cercetare-dezvoltare și educație există relații 

foarte strânse și importante. Calitatea educației, și în special a programelor de licență, 

masterat și doctorat, este esențială pentru sectorul de cercetare și dezvoltare, deoarece aceasta 

oferă studenților cunoștințele și abilitățile necesare și le generează stimulente pentru a-și 

folosi cunoștințele în noi condiții, în moduri creative. Universitățile ar trebui să instruiască 

studenți, inclusiv prin activități de cercetare și dezvoltare.Astfel, pe baza deficiențelor 

menționate ale sectorului inovațional, precum și a experienței mai multor țări cu realizări 

importante în sfera inovațională, sunt necesare mai multe modificări importante în vederea 

îmbunătățirii capacitații de inovare din Moldova.  

Modificările propuse includ: 

O separare clară dintre cercetarea fundamentală și cea aplicativă, cu fonduri separate și 

politici separate de finanțare pentru cele 2 componente. Cea mai mare parte a resurselor 

publice ar trebui să fie direcționată spre cercetarea aplicativă și experimentală, în plus, trebuie 

create condiții prin care rezultatele cercetării aplicate pot fi aplicate în industrie. Statul poate 
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finanța până la 100 % din proiectele de cercetare fundamentală și o pondere mai mică din 

proiectele de cercetare aplicată, promovând co-finanțarea din sectorul public. 

Atunci când resursele sunt limitate, ele ar trebui concentrate pe anumite segmente ale 

industriei:domeniile prioritare pentru cercetare și dezvoltare ar trebui să fie în conformitate cu 

politica industrială națională, domeniile prioritare pentru dezvoltarea businessului și cu 

politica națională generală privind dezvoltarea economică. 

Încurajarea activității de cercetare și dezvoltare prin stimulente suplimentare, cu 

scopul de a da sectorului un nou impuls de dezvoltare: deși există deja unele beneficii pentru 

instituțiile și companiile care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare, cum ar fi scutirea 

de TVA la importul de bunuri și servicii pentru scopuri de cercetare și scutirea de impozit 

înainte de 2018, acestea nu au fost foarte eficiente pentru stimularea investițiilor private.  În 

cazul reintroducerii impozitului pe venit corporativ (dividende) în Republica Moldova, 

investițiile în cercetare și dezvoltare ar trebui să fie scutite de impozit pe venit în proporție de 

100 %. Deducerea parțială sau totală a cheltuielilor privind rezultatele cercetării achiziționate 

de la instituțiile publice de cercetare și dezvoltare poate avea un impact pozitiv asupra 

activității de cercetare. Acest lucru ar trebui să fie asociat cu încurajarea universităților și 

instituțiilor de cercetare și dezvoltare să colaboreze cu sectorul industrial și să vândă acestora 

rezultatele activității de cercetare și dezvoltare. 

Implicarea mai activă a Republicii Moldova în colaborarea internațională pentru 

cercetare și dezvoltare: prin adaptarea legislației privind cooperarea internațională în 

activitățile de cercetare și dezvoltare (proiecte de finanțare în comun), cooperarea bilaterală 

între organizațiile de cercetare, inclusiv o creștere a mobilității internaționale a cercetătorilor 

implicați în cercetare și dezvoltare. 

4.2. Promovarea parteneriatelor publice-private în domeniul inovării 

Dezvoltarea în continuare a infrastructurii de susținere cercetării și dezvoltării: în acest 

sens, lista acțiunilor necesare ar include consolidarea capacităților parcurilor și incubatoarelor 

științifice, prin facilitarea accesului la spațiu corespunzător, formarea echipei de management, 

sprijin de la instituțiile locale de cercetare și co-finanțarea rațională a activităților. 

Sistemul reformat de cercetare și dezvoltare din Moldova ar trebui să fie compatibil cu 

cel din UE: desigur, este posibilă dezvoltarea de sisteme comparabile cu ale altor țări vecine 

din afara UE, dar Moldova poate beneficia în viitor de fonduri UE, care pot fi o sursă 

importantă de finanțare a sectorului inovațional, în caz de conformitate cu cerințele și 

sistemele inovaționale UE. 

Dacă ne referim la activitatea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatorului de 

inovare, cazurile de succes, interesul, încă fragil, al cercetătorilor faţă de acest proces relevă 

faptul că, pentru a putea fi realizat cu succes acest proces, trebuie să fie create obiective reale 

pentru viitor, să fie receptivitate la provocările prezente, cât şi la cele viitoare, să se ia ca ţintă 

nevoia de inovare permanentă a economiei, să se stimuleze crearea noilor IMM-uri 

inovaţionale, să se asigure saturarea pieţei cu produse, tehnologii şi servicii noi sau 

modernizate, precum şi să existe următoarele premise esenţiale: 

− potenţialii utilizatori de transfer tehnologic să fie la curent cu nivelul de dezvoltare al 

ştiinţei şi tehnicii şi, invers, ştiinţa să ţină cont de nevoile de inovare ale acestora, astfel 

consolidând legătura dintre ştiinţă şi mediul de afaceri; 

− să existe echipe competente pentru efectuarea transferului tehnologic; 
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− să existe antreprenori care să-şi asume riscul inerent dezvoltării tehnologice; 

− să se orienteze asupra creării şi dezvoltării afacerilor inovative, mizînd mai puţin pe 

finanţările bugetare; 

− să se faciliteze implementarea rezultatelor cercetării şi a transferului tehnologic; 

− să se asigure condiţii favorabile pentru inovare şi investirea eficientă a mijloacelor 

financiare; 

− să se asigure parteneriate cu structuri de cercetare-inovare, parcuri ştiinţifico-

tehnologice şi incubatoare de inovare din alte ţări; 

− să se preia cele mai bune experienţe ale altor ţări în sfera inovării şi transferului 

tehnologic etc. 

 Politica inovaţională şi dezvoltarea ştiinţei urmăreşte stimularea obţinerii noilor 

cunoştinţe, materialului biologic performant, intensificarea activităţilor inovaţionale în diverse 

sectoare şi crearea condiţiilor pentru absorbţia inovaţiilor autohtone şi străine – obiective ce 

urmează a fi atinse prin aplicarea următoarelor acţiuni:  

− axarea acţiunilor de cercetare-inovare pe direcţiile prioritare ale dezvoltării;  

− promovarea creării şi implementării unui sistem de stimulente economice în vederea 

atragerii şi absorbţiei inovaţiilor;  

− aprofundarea cercetărilor economice în scopul asigurării suportului ştiinţific al 

dezvoltării durabile a sectorului; 

− modernizarea procesului de pregătire şi perfecţionare a cadrelor cu studii superioare şi 

medii şi racordarea conţinutului şi calităţilor studiilor la cerinţele pieţei; 

− susţinerea dezvoltării reţelei de transfer tehnologic şi extensiune în diverse sectoare ale 

economiei naţionale. 

De asemenea, activităţile inovaţionale ale întreprinderilor trebuie susţinute şi 

impulsionate şi prin eforturile organelor statale. Principalele funcţii ale acestora privind 

reglementarea şi stimularea inovaţiilor ar consta în: 

1. Acumularea resurselor necesare pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi 

implementarea inovaţiilor. Concentrarea resurselor poate fi realizată atât prin activarea 

mecanismelor generale de redistribuire a mijloacelor bugetare cât şi prin formarea unor 

fonduri cu destinaţie specială. Statul poate acumula resurse financiare şi tehnico-materiale. 

2. Coordonarea activităţilor inovaţionale. În faţa statului este stabilită sarcina de 

determinare a obiectivelor strategice, iar instituţiile statale sunt chemate să contribuie prin 

activităţile sale la formarea unui mediu tehnologic comun, fapt ce ar asigura compatibilitatea 

tuturor inovaţiilor. 

3. Stimularea inovaţiilor. Modalităţile de bază sunt încurajarea concurenţei inovaţionale 

prin acordarea de subvenţii şi diverselor facilităţi subiecţilor care implementează inovaţii. 

Alte instrumente stimulative ar fi asigurarea riscurilor inovaţionale şi „presiunea 

inovaţională” prin sancţionarea fabricării produselor şi prestarea serviciilor uzate moral sau 

realizate cu ajutorul tehnologiilor depăşite. 

4. Crearea bazei legislative necesare proceselor inovaţionale şi activarea mecanismelor 

care ar asigura drepturile creatorilor de produse tehnico-ştiinţifice şi ar proteja proprietatea 

intelectuală. 
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5. Asigurarea inovaţiilor cu resursă umană prin dezvoltarea potenţialului creativ generator 

de inovaţii în cadrul instituţiilor de învăţământ. Aceasta poate fi realizat prin perfecţionarea 

programelor de studii în cadrul instituţiilor de învăţământ. 

 

5.Analiza situației curente din sfera inovațională din Republica Moldova 

În prezent, când inovaţiile şi transferul tehnologic dictează în mare măsură creşterea 

economică durabilă a oricărei ţări şi contribuie la ridicarea nivelului de trai al populaţiei, în 

Republica Moldova se pune accent pe cercetare şi inovare, ca fiind două imperative de interes 

public major pentru dezvoltarea ţării. O atenţie deosebită se acordă creării sistemului 

inovaţional eficient şi promovării cercetării-dezvoltării în calitate de producător al inovaţiilor. 

Elaborarea şi implementarea inovaţiilor în economie şi societate este tot mai actuală, iar 

eforturile depuse încep a da rezultate. Realizarea cu succes a obiectivelor şi scopurilor 

propuse, pe lângă toate beneficiile scontate în domeniul inovării şi transferului tehnologic, ne 

va permite să consolidăm eforturile pentru a putea face faţă situaţiei de criză financiar-

economică, în care se află toată lumea, inclusiv Republica Moldova, precum şi pentru 

dezvoltarea social-economică a ţării şi trecerea de la economia tradiţională la cea bazată pe 

cunoaştere. 

Iniţiativele cercurilor ştiinţifice, ale mediului de afaceri, ale altor participanţi la 

procesul de inovare şi transfer tehnologic sunt susţinute la toate nivelurile de administrare. 

Astfel, efortul de inovare şi transfer tehnologic şi de absorbţie a inovării în economie şi 

societate este argumentat prin crearea unui cadru juridic, care include 3 componente 

importante: 

- Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, care a avut un rol crucial 

în sensul că nu numai că a stopat degradarea ştiinţei, dar a şi definit formule noi de dezvoltare 

a ştiinţei şi de implementare a rezultatelor cercetării. 

-  Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare, care 

defineşte regimul juridic de organizare şi funcţionare a parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a 

incubatoarelor de inovare, având drept scop stimularea activităţilor de inovare şi de transfer 

tehnologic, menite să transforme rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi inovaţiile în produse, 

servicii, procese noi sau perfecţionate. 

-  Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, care defineşte 

modalităţile de organizare a relaţiilor între Guvern şi Academie pentru perioada definită. 

 În contextul cadrului legal sunt identificate mai multe elemente, care împreună 

formează infrastructura inovaţională a Republicii Moldova şi care este în continuă dezvoltare. 

De asemenea, tranzitia spre o societate informationala bazata pe cunoastere impune opțiunea 

pentru o dezvoltare a economiei prin utilizarea inovațiilor, a tehnologiilor noi si a metodelor 

manageriale progresiste. În aceste condiții, investițiile sunt importante, pentru ca au un rol 

esențial în promovarea noului, noilor tehnologii, în crearea noilor capacitați de producție, în 

generarea inovației și a tot ceea ce duce la progresul material și, de ce nu, spiritual al 

societății.  

Însă, toate acestea sunt determinate, în mare parte, de capacitatea de atragere a 

investițiilor și sporirea eficienței acestora. Astfel, în condițiile economiei de piață și ale 

concurenței naționale și internaționale, inovațiile, privite ca un rezultat obținut pe piață în 
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urma investițiilor într-un produs sau tehnologii noi, trebuie să fie asimilate în modul cel mai 

eficient, adică cu nivel maxim al efectelor pe o unitate de efort. 

Proiectul inovaţional, a fost analizat ca un proces amplu, complex și realizat la mai 

multe niveluri. În acest context, proiectul inovaţional, parte indispensabilă a procesului 

inovaţional reprezintă totalitatea activităților de cercetare și elaborare științifica, realizarea a 

noi tipuri de produse și servicii, implementarea noilor tehnologii, dar, totodata, include și 

activități importante de difuzie a inovațiilor. Acestea condiționează transfer tehnologic, 

aplicarea noilor materiale și procese în activitatea de baza a sectoarelor economiei, adoptarea 

noilor metode de gestiune în alte ramuri și, în final, modificări structurale prin formarea a noi 

sectoare ale economiei. 

 

6. Concluzii 

Preocuparea fundamentării economice a deciziilor de investiții în inovații capătă o 

amploare deosebită datorită complexității procesului inovațional. Având un domeniu destul de 

vast, evaluarea integrala a eficienței economice a investițiilor în inovații nu poate fi realizată 

fără a ține cont de implicațiile sale macroeconomice. Deoarece există o corelație strânsă între 

investiții pe ansamblul economiei naționale, implementarea inovației într-o ramură a 

economiei care are ca rezultat creșterea eficienței procesului de producție creează, la rândul 

său, anumite premise pentru dezvoltarea mediului inovațional în ramurile conexe. Astfel, este 

de apreciat caracterul multiplicator al efectului inovației, eficiența sa influențând pozitiv 

celelalte sectoare ale economiei, iar, în baza acestui fapt, aprecierea eficienței economice a 

unei investiții în inovație nu poate fi efectuată detașat. 

În acest sens se propun următoarele recomandări: 

− Separare clară dintre cercetarea fundamentală și cea aplicativă, cu fonduri separate și 

politici separate de finanțare pentru cele 2 componente. 

− Concentrarea resurselor financiare limitate  pe anumite segmente ale industriei 

− Încurajarea activității de cercetare și dezvoltare prin stimulente suplimentare, cu scopul 

de a da sectorului un nou impuls de dezvoltare:  

− Implicarea mai activă a Republicii Moldova în colaborarea internațională pentru 

cercetare și dezvoltare 

− Promovarea parteneriatelor publice-private în domeniul inovării. 

− Dezvoltarea în continuare a infrastructurii de susținere cercetării și dezvoltării 
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  Motto: ,,În orice ştiinţă este o parte numai pentru învăţaţi; ea nu e    însă nici cea 

mai folositoare nici cea mai înaltă’’ N.Iorga 

 

Abstract 

 Management as a science, is called to find concrete ways to resolve problems arising from the 

management functions including planning, organization, control and evaluation of personnel, ways creep 

component activities of the organization functions to achieve objectives. Therefore I proceeded to determine the 

current state of this issue analyzed organizations' objectives, the theoretical and empirical approach for their 

determination and areas that are key to setting goals to recalls problem causes concerns for objective 

disappearance (disappearance planning) and especially to find the right solution and especially the manner of 

implementation. It is demonstrated by the fact the presence of functional deviationism. This vacuum is felt 

planning- organization employees and their work is just a battle of organizational survival. Will focus only on 

their own objectives. There is a waste of resources because of inefficiency that wastes ,, wealth manager nation 

'(work). This scourge begins with neglect objects of organizations and ends with their disappearance, it has the 

solution for all management by objectives. This paper proposes a categorical system of objectives of the 

organization as a primary tool for short-term planning using a procedure.        

Key words :: management by objectives with the framework procedure, default risk –country obiectives, 

risk of falling, the organization’s financial performance risk of falling, bellow the previously obtained this 

orgamization, efficiency losses, risk management. 

JEL:M10 

 

1. Prezentare şi analiza de situaţie 

 În  România  lipseste mecanismul de guvernanta corporativă adaptat 

particularitatilor societatilor de stat,  ceea ce face ca  managerul sa aiba obiective neclare 

şi, cu siguranţă rău definite, necuantificabile sau neoptimizate, nemaximizate. 

După această cercetare  opinia angajaţilor este că problemele fundamentale  ale 

organizaţiilor de stat sunt  cele izvorând din obiectivele de eficacitate şi eficienţă, cărora nu 

li se mai acordă atenţie deoarece contextul  factorilor de contingenţă actuali,  Uniunea 

Europeană și de procesul de globalizare a adus impunerea restricţiilor normative societale ale 

ţărilor membre, ca cele de ordin ecologic, sanologic, de mediu, etic, juridic, standarde de 

calitate,  la toate organizaţiile româneşti,  iar managerii au deviat de la obiectivele 

fundamentale proprii ale organizației, stabilindu-le pe acestea drept obiective.  

Urmările negative sunt: 

- plăţi restante, 

- arierate, pierderi  

- inexistenţa planificării  în  activitatea economică; 

- neglijarea funcțiunii cercetare-dezvoltare; 

- plecarea continuă a resursei umane strategice; 

 
1 Dr.ec.U.M.Sadu Gorj,lastolojanlafinante@yahoo.com 



The state of management în public organizations in România 
 

490 

- dispariţia indicatorilor calitativi și astfel întreruperea imaginii managerilor asupra  corelaţiei  

dintre obiective şi resurse; 

- o adâncire mare între structurile formală şi informală, generată de cutremurul ideologic din 

1989 care a generat neîncrederea, nedepăşta pina azi in 2020, în instrumentele ştiinţifice 

ale planificării şi în specialiştii proprii;  

- probleme de comunicare în climatul de muncă; 

- dificultăți în autodirecţionarea angajaţilor în vederea realizării obiectivelor organizaţiei; 

- accidente de muncă, datorate neglijării ştiinţei şi normelor; 

- funcţional-operaţional sunt planuri din a căror interferenţă lipsa obiectivelor comune 

transpare cu putere; 

- neglijarea grava a obiectivelor de eficacitate şi eficienţă a organizaţiilor. 

Componenta productivă a abordării, organizaţiile productive,  a fost continuu supusă 

unor restructurări dar, dacă restructurările pot fi de personal, tehnologice şi de management, 

aceasta a beneficiat continuu doar de primele două, deşi, în mod normal oricare din aceste 

restructurări, că se disponibilizau oameni sau se făceau  dotări tehnologice la amplasamentele 

rămase,   trebuia urmate de restructurări de management. Inexistenţa restructurărilor de 

management a făcut ca celelalte tipuri de restructurări practicate, care puteau să fie altfel 

folositoare, să rămână fără rezultate pozitive. Metoda de management a rămas tot ca acum 80 

de ani. 

S-a încercat un management pe produs, un management prin obiective prin centre de 

profit (conferinţa din 2019 a găzduit articolul cu  prezentarea dezavantajelor acesteia faţa de 

obiectivele introduse cu procedura-cadru), s-au ridicat ideile managementului calităţii la nivel 

de metode de management, precum Paretto sau cele referitoare la managementului 

procesului (abordarea managementului prin PDCA (planifică – Execută – Verifică –

Acţionează) . Tratarea problemelor managementului ,,simplu şi intuitiv’’ este management 

neprofesionist şi rămânere în urmă, aşa că supravieţuirea organizaţiilor (care au supravietuit) 

s-a datorat de multe ori chiar neimplicarii in sistemul de management, mai puţin păguboasă 

decât implicării haotice şi renunţării la încercări. S-a renunţat si in organizatiile cercetate, 

metodele nedemonstrându-şi eficienţa, deoarece n-a fost acordată foarte mare atenţie 

managementului schimbării. 

Totodată activitatea managerilor este in cadrul sistemului calitatii si am reuşit printr-o 

teza de doctorat referitoare la aceasta problema sa obţin sufragiul stiintific ca managementul 

prin obiective (cu mari particularităţi la  datorate mediului contingent) este cel potrivit Şi se 

poate aplica printr-o procedură. 

Procedurarea activităţii  managerului se poate face la nivelul intermediar al conducerii, 

în ceea ce priveşte deciziile operative, urmând Ciclul managementului prin obiective: 

Restructurările continue de personal au fost urmate de restructurări tehnologice, 

concretizate în : 

- program de  redimensionare, regrupare a capacităţilor de produse pentru grupe de produse 

specificate; 

- programe de menţinerea în stare de funcţionare a capacităţilor de producţie ale aceloraşi 

grupe de produse. 
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Figura 1.  Ciclul managementului prin obiective 

 

 

 
 

  

  

După o altă reducere de personal au fost elaborate ca obiective ale organizaţiei  

următoarele programe: 

- programul de creştere a vânzărilor pe piaţa internă şi externă separat pe fiecare produs 

din nomenclatoarele de fabricaţie; 

- programul de reducere a normelor de consum de materii prime, materiale, energie, apă, 

gaze naturale, 

- programul de normare a tuturor categoriilor de stocuri, 

- programul de creştere a productivităţii muncii, 

- programul de reducere a costurilor indirecte de producţie: rebuturi, întreţinere, reparaţii, 

- programul de diminuare a imobilizărilor din toate tipurile de stocuri, 

- programul de încasare a creanţelor şi lichidare a datoriilor către bugetul statului, 

- programul perfecţionării pregătirii profesionale a personalului.   

Nu şi-au dovedit eficienţa datorită întârzierii cu care se închid lucrările de postcalcul 

şi a inexpresivităţii indicatorilor economici folosiţi. Aceştia nu sunt nici cantitativi, nici 

calitativi. Indicatorii valorici sunt inexpresivi si nefolositori luării deciziilor şi generează 

o problemă de management foarte gravă: responsabilităţile nu pot fi stabilite în cazul 

unor eventuale abateri, diferenţe, ecarturi faţă de elementele normate. Aceasta este sursa ce 

întreţine problemele economice ale organizaţiilor : responsabilităţile ce nu pot fi stabilite. 

Potrivit Ordinului 1826/22.12.2003 privind unele măsuri  referitoare la organizarea şi 

conducerea contabilităţii de gestiune, aceasta se poate organiza prin evidenţa tehnico-

operativă. Există  metode de imbunatatire a metodei de contabilitate pe comenzi. Cea 

recomandată de noi presupune o mai buna eviedenţa tehnico-operativă.  
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Nu s-au mai făcut niciodată optimizari ale proceselor din organizatii. Vom detalia 

etapa de stabilire a obiectivelor individuale  şi introducerea ideii de ,, optimizare ‘’ a acestora  

Această optimizare a obiectivelor individuale (se elaborează un program pentru ca 

organizaţiile să atingă perfecţiunea în operare: cum se simplifică operaţiile, cum se 

îmbunătăţeşte eficienţa, cum pot activele, structura organizatorică şi angajaţii  să devină mai 

operativi, mai eficienţi, mai flexibili, cum ar specifica obiectivele fundamentale prin 

programele de acţiune) folosind şi toate normativele locurilor de muncă . 

Între sistemul de obiective (volumul producţiei, calitatea producţiei, pierderile de 

materie primă, costurile, beneficiile, cheltuielile de investiţii, productivitatea, consumul de 

utilităţi) şi cel al indicatorilor de rezultate apare necesitatea, în procesul decizional, a 

echilibrării sau compromisului între consecinţele pozitive şi negative, între gradul realizării 

obiectivelor şi eforturilor făcute în acest sens. 

Criteriul de decizie este tocmai ansamblul consecinţelor de care se ţine seama . 

Deciziile in sine vor avea tot obiective. 

Odată cu apariţia ordonanţei 1616/ 2011, ordonanţă care impune descrierea posturilor 

în termeni de rezultate de atins, realitatea U.M.SADU  demonstrează că există dificultăţi 

legate de o organizare insuficientă în conditiile  în care responsabilităţile individuale sunt 

vagi, exprimate în termeni de sarcini de executat. Este, în general, cazul când controlul de 

gestiune este o construcţie contabilă care nu adoptă riguros decupajul real al 

responsabilităţilor. 

 Managementul prin obiective, cu procedura-cadru o considerăm soluţia pentru 

aplicarea cu succes a ordonanţei amintite şi mai ales urmărirea în continuare a îndeplinirii 

obiectivelor. 

 

2. În condiţiile aplicării managementului prin obiective cu 

procedura-cadru  este necesara reproiectarea managerială 

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 responsabilităţilor 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 performanţă 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). 

Cerinţe de bază pentru “ o abordare bazată pe proces ”: 

− Toate procesele trebuie să fie identificate, inclusiv procesele subcontractate; 

− Succesiunea şi interacţiunile proceselor trebuie determinate (citeşte: stabilite); 

− Intrările şi ieşirile proceselor trebuie identificate; 

− Autorităţile responsabile pentru fiecare proces trebuie precizate ( proprietari / stăpâni de 

proces); 

− Metodele de control pentru fiecare proces, ca şi criteriile de măsurare trebuie stabilite; 

− Trebuie stabilite obiective pentru fiecare proces; 
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− Resursele şi informaţiile trebuie să fie disponibile să ajute procesele (Ceea ce implică, 

totodată, că aceste „resurse şi informaţii” trebuie, de asemenea, să fie definite / stabilite); 

− Fiecare proces trebuie să fie monitorizat şi măsurat; 

− Acţiunile trebuie să fie stabilite în funcţie de rezultatele monitorizării şi măsurării şi 

acestea, în general, constituie planuri de reacţie pentru rezultate negative („ acţiuni 

necesare pentru obţinerea rezultatelor planificate”) şi planuri de îmbunătăţire pentru 

rezultate pozitive („ acţiuni necesare pentru obţinerea unei îmbunătăţiri continue).  

În cadrul acestor cerinţe regăseşti abordarea managementului prin PDCA (Planifică – 

Execută – Verifică –Acţionează ). 

Date fiind toate aceste cerinţe, este cel mai bine să le tratezi ca pe nişte paşi, definind 

procesul tău ca un pictor: începînd cu trăsături largi şi gradual adăugînd apoi linii subţiri până 

când pictura este plină de detalii. Pentru a ajunge aici, noi vom utiliza două instrumente 

specifice: „harta proces” şi „modelul procesului”. Harta va prezenta succesiunea şi 

interacţiunea tuturor proceselor şi apoi „modelul” va preciza la fiecare proces în mai multe 

detalii. 

− Pasul 1 (detaliu brut): Stabileşte  procesele, succesiunea şi interacţiunea lor (harta 

proces) 

− Pasul 2 (detaliu clar): Stabileşte autorităţile (stăpânii de procese), intrările, ieşirile, 

metodele de control şi criteriul, planuri de reacţie (modelul procesului) 

− Pasul 3 (detaliu fin): Stabileşte obiectivele, metodele de control şi criteriul, planuri 

de reacţie (modelul procesului).  

 

Stabilirea obiectivelor este primul pas. 

Dar managerii funcţionali nu vor putea realiza singuri obiectivele propuse. 

Managerii funcţionali sunt promotorii strategiilor funcţionale. Aceştia trebuie să 

cunoască exact care posturi din organigramă şi ce contribuţie trebuie să aducă acestea la 

realizarea strategiilor funcţionale. De asemenea, aceştia, pentru realizarea obiectivelor,  vor 

urmări ca acţiunile stabilite în programele de acţiune să se realizeze la termenele stabilite prin 

calendarele de termene  şi la toate nivelurile de realizare a obiectivelor. 

Corneliu Russu (Russu, 2008, p.233) propune folosirea de către manageri a 

formularului ,,Fişa cerinţelor postului’’care cuprinde: poziţia postului în strucrura 

organizatorică’’, relaţiile de serviciu ale postului, rolul postului, în cadrul ,,rolului postului ‚’’ 

conţinând: mijloacele încredinţate ocupantului postului (echipamente, aparate, materiale), 

sarcinile postului, deplasări curente, ce documente semnează, condiţii de lucru, specificaţia 

postului (sex, vârsta, aptitudini), condiţii de ocupare a postului dar şi obiectivele postului (cu 

ce contribuie la sarcinile, programele, unităţii ca indicatori cantitativi şi indicatori calitativi) 

sub forma obiectivelor postului: 

   Tabelul 1.Obiectivele postului     

Obiectivele din programe Contribuţia 

  

 1. Indicatori cantitativi:       ......................................................................................    

 2. Indicatori calitativi:         ......................................................................................    

 

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 activităţi. 
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Specializarea prea mare însă creşte numărul de niveluri ierarhice. Trebuie   parcurse unele 

etape :  

 -identificarea necesităţii postului; 

 -stabilirea obiectivelor postului, raţiunea de înfiinţare a lui, rezultatele aşteptate de la 

titularul postului, dacă e posibil rezultate cantitative, ce controale se fac asupra rezultatelor, ce 

influenţă personală şi directă poate avea titularul postului asupra rezultatelor cantitative (ce 

indicatori se  urmăresc  la fiecare loc de muncă: producţie, consumuri cantitative, exprimări 

valorice).  

 -mijloacele alocate posturilor (funcţie de comandă sau execuţie): tehnice, umane, materiale 

puse la dispoziţia titularului postului sau asupra cărora 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 sa fie consemnate în  fişa postului. 

Optăm pentru perfecţionarea sistemului organizatoric  în cazul introducerii 

managementului prin obiective cu procedura-cadru prin „îmbogăţirea” şi „lărgirea” posturilor 

(şi inserarea acestor modificări în documentele  organizatorice: regulamentul de organizare şi 

funcţionare, organigrama, fişele de post. De asemenea situaţia actuală a organizaţiilor 

româneşti  impune înfiinţarea de compartimente funcţionale şi operaţionale, ca o 

recomandare, compartimentele ,,planificare,,  şi ,,organizare,, deoarece ,, să nu planifici 

înseamnă să planifici să nu reuşeşti’’ şi ce să organizezi, dacă n-ai planificat? 

Fără implicarea managerilor funcţionali în implementarea strategiilor funcţionale se 

statuează 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 influenţează negativ realizarea obiectivelor. 

Vom prezenta în continare particularităţile pe care le aduce managementul prin 

obiective cu procedura-cadru în managementul organizaţiei: 

Legătura dintre programele de acţiune (strategiile funcţionale) organizarea structurală 

şi managementul prin obiective cu procedura-cadru este intrinsecă. 

Rezultatul organizării structurale este structura organizatorică, scopul acesteia fiind tot 

îndeplinirea obiectivelor. 

Organizarea este nemijlocit subordonată atingerii obiectivelor previzionate ale 

organizaţiei, constituind un mijloc esenţial pentru realizarea lor 

Necesitatea reintegrării planificării în sistemul  de management, ca funcţie importantă 

a acestuia este reală. 

În ceea ce priveşte modalitatea de introducere a managementului prin obiective, din 

punct de vedere al organizării structurale ne alăturăm ,,partizanilor’’ organizaţiilor birocratice, 

stabile şi recunoaştem avantajele rutinei în obţinerea rezultatelor. Pornim de la ideea că 

structura organizatorică a organizaţiei  a fost proiectată potrivit cerinţelor obiectivelor 

organizaţiei. Nu recunoaştem necesitatea constituirii centrelor de profit, recomandate de 

autori precum Daniel Froisart, Ovidiu Nicolescu şi Ion Verboncu, cunoscând din practică 

timpul lung (4-5 ani ) pe care îl necesită schimbările organizatorice. În cazul constituirii 

http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2011-02/11_VICTORIA_ILEANA_MUNTEANU_STOLOJANU.pdf
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centrelor de profit are loc o diluare de responsabilitate (Stolojanu Munteanu,2011,p.106) 

pe care o introduce cunoscută metodă de ,,repartizare’’ pe bază de chei de repartizare a 

cheltuielilor indirecte asupra celor directe. Fişa postului este cea care, dacă poartă şi 

obiectivele postului atunci fiecare cheltuială şi fiecare indicator va aparţine unui responsabil. 

Aceasta devine nu un document organizatoric amorf ci un adevărat 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, să nu aibă loc  această modificare a   subsistemului 

organizatoric al organizaţiei prin adăugarea de verigi organizatorice. Este necesară  doar 

multă implicare a managerilor funcţionali, cuatificată în îndeplinirea obiectivelor 

(indicatorilor) din contractele de management şi îmbunătăţirea (dinamizarea ) lucrului cu 

documentele organizatorice.  

Problemele subsistemului organizatoric şi modul în care le rezolvă managementul 

prin obiective  cu procedura-cadru   

Elementele care de obicei împiedică implementarea strategiilor funcţionale în 

organizaţie trebuie cunoscute de manager. Managementul prin obiective cu procedura –cadru 

anihilează manifestarea elementului cu cea mai mare influenţă - 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 politică realistă (studii de piaţă, studii de diagnosticare, studii de 

prognoză), spun unii specialişti, a lipsei planificării, suntem de părere noi.  

Totodată 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 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  insuficientă 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), insuficienta structurare a autorităţii pe niveluri 
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ierarhice; derularea  proceselor  decizionale  de  o  manieră  predominant  empirică. Structura 

organizatorică  proiectatǎ de altfel la înfiinţarea organizaţiei, trebuie îmbunătăţită continuu  

potrivit cerinţelor obiectivelor organizaţiei. 

Vom vorbi de o eficienţă cuantificabilă prin economii de cheltuieli şi una 

necuantificabilă prin antrenarea resurselor ce se creează la locurile de muncă din funcţiile 

organizaţiei, specifice aprovizionării, producţiei, financiar-contabile etc şi care, neunite în 

obiective comune s-ar pierde. 

 Necunoaşterea sistemului organizatoric de către un manager funcţional care ar fi şi 

nedemocrat (autocrat )  poate crea  unele probleme în defalcarea obiectivelor ca:  

- repartizarea sarcinilor pe compartimente după bunul plac iscă fricţiuni şi dispute; 

- formularea vagă a obiectivelor duce la neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare a sarcinilor, 

- atribuirea unor sarcini limitate unor compartimente  poate duce la scăparea de sub 

control a obiectivului urmărit, 

- în dorinţa de a realiza obiectivele propriului compartiment recurg adesea la 

încălcarea teritoriului şi a atribuţiilor altor şefi de compartimente, ceea ce conduce la conflicte 

sau rivalităţi. 

Noutatea lucrării este aceea că dă managementului prin obiective perspectiva pe care 

cercetările actuale  din domeniul managerial şi mai ales din domeniul managementului 

strategic au adus-o: programele de acţiune, parte componentă şi instrument al 

managementului prin obiective ridicate la rangul de  strategii funcţionale. 

Aplicate cu implicarea managerilor funcţionali, cuantificate în îndeplinirea 

obiectivelor (indicatorilor) din contractele de management, considerăm că această perspectivă 

a programelor de acţiune-strategii funcţionale va aduce soluţia pentru problema 

deviaţionismului funcţional pe care lipsa obiectivelor a adus-o în organizaţiile româneşti şi nu 

numai. Obiectivele proprii organizaţiilor trebuie să fie prioritatea, nu construcţii 

organizatorice improprii- o consideră una din cauzele crizei economice actuale. Să nu uită 

ideea că civilizaţii prospere ale antichităţii au dispărut pentru că şi-au irosit resursele 

construind temple ca să-şi îmbuneze zeii. Această direcţionare improprie a resurselor 

societăţii, spre obiective false ne apropie de realitatea zilelor noastre, când sunt ,,importate’’ 

diverse structuri sociale şi economice inadecvate în societatea românească şi care, pentru a fi 

menţinute, irosesc resursele, reducând eficienţa. 

Aveam şi este nevoie de înţelegerea realităţii că neglijarea funcţiilor de  planificare 

(previziune) şi organizare, ca atribute ale managementului a adus şi aduce prejudicii majore 

organizaţiilor româneşti. 

Proiectare-producţie-control au fost cândva activităţi distincte (taylorism). Pledez 

pentru unirea acestora. Controlul nu se exercită corect, accentuând deviaţionismul. Astfel, 

compartimentul operaţional acţionează, alt compartiment funcţional urmăreşe rezultatele—

greşeala clasică –de fapt nu planifică nimeni şi nu mai urmăreşe nimeni.  Fiecare dintre cele 

două desfăşoară o activitate cu ,,obiective proprii’’. 

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 cu procedura –cadru este 

o soluţie), nedepărtându-se de dimensiunea socială a oricărei activităţi, este necesară. 
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Pledăm pentru rutină activă, cum spunea Peter Drucker,  ,,rutina’’ care îi face pe 

oamenii necalificaţi şi fără discernământ în problema respectivă, să poată să facă ceea ce 

înainte putea face un geniu; căci o rutină aşezată într-o formă sistematică (în documentele 

organizatorice), pe etape, este ceea ce un om foarte capabil a învăţat din depăşirea crizei 

anterioare. Criza recurentă este pur şi simplu un simptom al dezordinii şi trândăviei.  

Managementul prin obiective cu procedura –cadru deţine instrumentele de lucru 

necesare şi care nu costă. Managerii din vârful organizaţiei formulează strategiile şi arată 

obiectivele de care sunt interesaţi, iar programele de acţiune 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 organizării, 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 valabilităţii programelor de acţiune. 

Dar managerii funcţionali nu vor putea realiza singuri obiectivele propuse. 

Managerii funcţionali sunt promotorii strategiilor funcţionale. Aceştia trebuie să 

cunoască exact care posturi din organigramă şi ce contribuţie trebuie să aducă acestea la 

realizarea strategiilor funcţionale şi care sunt documentele cu care lucrează. De asemenea, 

aceştia, pentru realizarea obiectivelor,  vor urmări ca acţiunile stabilite în programele de 

acţiune să se realizeze la termenele stabilite prin calendarele de termene  şi la toate nivelurile 

de realizare a obiectivelor.  

 O abordare a  subsistemului informaţional, componentă a managementului 

organizaţiei, în condiţiile aplicării managementului prin obiective cu procedura-cadru 

Sistemul informaţional este nemijlocit subordonat atingerii obiectivelor previzionate 

ale organizaţiei, constituind un mijloc esenţial pentru realizarea lor. 

 După ce s-a previzionat sistemul de  obiective, acestea fiind caracterizări cantitative şi 

calitative ale scopurilor urmărite de organizaţie. propunem o procedură de introducere a 

managementului prin obiective, din care reiese foarte clar configuraţia de ansamblu a 

sistemului informaţional. Din  stabilirea obiectivelor organizaţiei rezultă sistemul 

informaţional propriu managementului prin obiective cu procedura-cadru.  

Sunt necesare ghiduri de acţiune strategică pentru găsirea soluţiilor optime pentru 

organizaţii în condiţiile fluctuaţiei categoriilor de factori contingenţi. 
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STRATEGIES FOR ENSURING SUSTAINABILITY IN THE 

CONTEXT OF INNOVATIVE CHANGES 

 

STRATEGII PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII ÎN CONTEXTUL 

SCHIMBĂRILOR INOVAȚIONALE 

 

Alina SUSLENCO1  

Abstract: 

In this paper we have analyzed the conceptual and empirical aspects of the possibility of ensuring 

sustainability in the business environment in order to quickly adapt to innovative changes that occur over time. 

The business environment is extremely vulnerable and it is extremely necessary to be able to adapt quickly to 

changes in the market in order to ensure competitiveness. Innovative change is a term analyzed in this paper and 

presents the source of ensuring sustainability in the business environment both nationally and internationally. 

The research methodology focused on the use of the following methods: analysis, synthesis, induction, deduction, 

abduction, qualitative research. In conclusion, we can note that sustainability is a term interconnected with the 

term of innovative changes, and with the emergence of various changes in the market, in order to ensure 

sustainability the business environment must show flexibility and adaptability in the context of ensuring 

competitiveness. 

Key words :: strategy, sustainability, innovative changes, typology of strategies, competitiveness 

 

1.Introducere 

În contextul necesității de adaptare a firmelor la noile principii și modalități de activare 

pe piață intervine un element de bază care contribuie nemijlocit la atingerea unei stabilități dar 

și a unui echilibru în vederea anticipării evoluției anumitor fenomene din domeniul afacerilor 

care este managementul strategic. Astfel, firmele în zilele noastre, activând într-un mediu 

turbulent au nevoie de a reconfigure mereu, de a găsi un echilibru dintre o prestație de success 

și satisfacția clienților săi.  

 

2.Conținut 

Managementul strategic poate fi definit din perspectiva elementului de bază pe care se 

centrează acest concept care este strategia. Astfel, în sens restrâns managementul strategic 

reprezintă procesul de elaborare și implementare a strategiilor [1, p. 8]. 

Pe de altă parte, putem menționa că managementul strategic se centrează pe realizarea 

unui proces de elaborare a unei strategii. Putem reitera, că din cele mai vechi timpuri, din 

Grecia Antică, „strategos” – era unul din cei zece zei care avea responsabilitatea de a consuce 

cu țara [13, p. 15]. 

În același context, menționăm că ulterior odată cu trecerea timpului s-a introdus 

denumirea de „stratos” adică un conducător suprem al forțelor armate [13, p. 16]. Astfel, 

stratos esta persoana care avea abilitatea de a conduce țara în condiții dificile și putea să 

prevadă anumite lucruri pentru un orizont de timp mai îndelungat. De aici se desprinde o 

caracterisitcă a managementului strategic care este elaborarea unui plan de acțiuni pentru un 

anumit orizont de timp mai îndelungat. 

 
1 Dr. lect.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova, alina.suslenco@mail.ru  
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Astfel, reiterăm că primul sens al managementului strategic era conducerea unei 

armate adică de a intuit un anumit plan de acțiuni, de a guverna o țară. 

Odată cu trecerea timpului, cercetărorii nu au lăsat umbrit acest domeniu și au venit cu 

o contribuție valoroasă la definirea lui. 

Unul dintre primii cercetători care a definit managementul strategic a fost Thompson 

care definește managementulstrategic ca „procesul în care o întreprindere își definește scopul 

și obiectivele sale dar și nivelul lor de atingere” [10, p. 548]. Analizând definiția pe care ne-o 

oferă acest cercetător putem observa că prin intermediul managementului strategic o 

organizație are posibilitatea de a-și stabili un traseu de activitate, de a stabili un scop și niște 

obiective adiacente pe care odată cu activitatea sa pe piață va tinde să le atingă și să le 

realizeze. 

Studiind DEX-ul, putem menționa că strategia este „ arta de a folosi cu dibăcie toate 

mijloacele disponibile în vederea asigurării succesului într-o luptă”[14]. 

Un alt cercetăror din domeniul managementului strategic este M.Ansoff care consideră 

că „managementul strategic se bazează pe o abordare sistemică”[1, p. 31]. Analizând această 

abordare a cercetărorului putem reitera că managementul strategic se bazează pe analiza 

managementului ca un tot întreg în vederea identificării soluțiilor de activitate pe viitor.  

În baza definițiilor respective se observă că elementul central al managementului 

strategic este elaborarea și alegerea cele mai optime strategii în vederea implementării sale în 

cadrul organizației. Astfel, putem reitera faptul că firma pentru a putea active pe piață trebuie 

să aibă o strategie, un plan de acțiune pe termen lung, prin intermediul căreia să-și sintetizeze 

obiectivele sale. 

Cercetătorul a.D.Chandler, definește managementul strategic ca „determinarea 

scopurilor și obiectivelor organizației pe termen lung, adoptarea politicilor necesare și a 

resurselor în vederea implementprii ei în cadrul întreprinderii” [3, p. 53]. 

Pe de altă parte, potrivit cercetătorului Fred. R. David managementul strategic 

reprezintă „procesul prin care o întreprindere își definește evoluția sa pe termen lung și 

performanțele ei asigurând formularea corectă a strategiei stabilite”. În baza acestei definiții 

observăm că managementul strategic se centrează pe alegerea unei strategii, elaborarea ei  și 

implmeentarea sa corectă în cadrul întreprinderii.  

Realizarea procesului de planificare este unul diferit în fiecare dintre întreprinderi. 

Fiecare manager în parte utilzează capacitățile manageriale și purcede la realizarea procesului 

de planificare strategică în cadrul întreprinderii. De aceea nu putem menționa că procesul de 

planificare se poate asemăna la două întreprinderi. Astfel, el diferențiază în funcție de 

variabilele de intrare dar și de cele de ieșire. 

Studiind literatura de specialitate, și anume lucrările lui Noble, putem menționa că el a 

susținut că pot fi luate mai multe perspective  diferite pentru a defini implementarea strategiei 

în cadrul unei întreprinderi[9, p. 1087].  

Cercetătorul Laffan a susținut că strategia este un proces. Alți cercetărori precum 

Floyd și Woolride, au susținut că implementarea strategiei esteun proces de execuție; în timp 

ce Cespedes și Lffan subliniazăimportanța resurselor și a problemelor operaționale.  

Dar pede altă parte, Thompson & Strickland, au definit strategiaexecuția ca „.... 

implementarea și executarea strategiei presupunetransformarea planului strategic al 

organizațiilor în acțiune și apoi rezultate“[12, p. 149].   
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În lucrarea sa, Adegwah a evaluatfactorii de implementare a strategiilor în școlile din 

Kenya, undea identificat patru elemente de bază care au influențat execuția strategiei. Acestea 

sunt: - abilități manageriale; 

- politici organizaționale; 

- alocarea resurselor 

- recompensă / stimulente [7, p. 68].  

Studiind factorii de succes în atingerea și implementarea strategiei am examinat 

factorii responsabili de strategie implementată în băncile din Arabia Saudită, unde reiterăm 

trei, cei mai principali:  

- factori de proces și personal; 

- factori de proiect;  

- factori organizaționali[8, p. 1981].  

Într-un studiu efectuat în Iran, cwercetătorii Ali și Hadi au sugerat trei factorica 

inhibitori pentru implementarea eficientă a strategiei în organizații: 

- comunicare; 

- stimularea schimbării structurii organizaționale; 

- angajații competenți. 

Cercetătorul Nyamboga descoperă cinci factori cheie care împiedică implementarea cu 

succes a strategiei și anume: 

- finanțare inadecvată; 

- deficiență de personal; 

- lipsă de instruire; 

-comunicarea inadecvată; 

- lipsa de IT.  

Într-un studiu cercetătorul Yipa identificat patru factori pe care el i- a argumentat că îi 

afecteazăsuccesul organizațional în formularea și implementarea strategiilor: 

- structura organizațională; 

- cultura; 

- oamenii ; 

- procesele manageriale [10, p. 552].  

El a clasificat factorii în patru mari categorii: 

- factori de conținut; 

- factori context; 

- factori de proces; 

- factori de rezultat[11, p. 340].  

Alte studii din doemniul managementului strategic prezintă următorii unsprezece 

factori principali care afectează procesul de planificare precum: 

1. Elaborarea strategiei; 

2. Incertitudinea mediului; 

3.Resursele Umane; 

4. Conducerea; 

5. Cultura organizațională; 

6. Planificarea operațională; 

7. Structura organizațională; 
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8. Comunicare; 

9. Alocarea resurselor; 

10. Control; 

11. Rezultat. 

Această listă nu ar trebui considerată niciodată definită, deoarece mai multeșcolile de 

gândire strategică de management au propriile lor presupuneriși sugestii, de asemenea, mediul 

contează foarte mult cândeste vorba de implementarea strategiei[12, p. 173]. Deasemenea, 

capacitatea managementului strategic este un instrument de bază în procesul de îmbunătățire a 

organizațiilor. 

Adecvarea implementării strategiei ca instrument managerial de îmbunătățire a 

contextului organizațional are o importanță deosebită.  

Procesul de management strategic ar putea fiun beneficiu mare pentru organizațiile de 

producție și servicii.  

Planificarea strategică și implementarea strategiilor optime este foarte importantă 

pentru performanța organizațională.  

Cercetătorii Njagi & Kombo în lucrările sale menționează că  o strategie bună poate 

oferi unei organizații un avantaj competitivși, în egală măsură, își crește performanța [11, p. 

98]. Managementul strategic joacă un rol semnificativ în îmbunătățireaperformanță 

organizațională în toate tipurile de organizații, mari șimici, internaționale sau naționale, care 

oferă produse diversificate sau unice șiorientate spre profit sau non-profit.  

Mai mult, a fost dezvăluit înliteratura de specialitate că organizațiile, care le pun în 

aplicare strategiile în mod eficient, în general, merg mai bine decât cele care nu fac acest 

lucru[ 10, p. 552].  

Principalele cauze ale eșeculuimanagementul strategic este implementarea greșită a 

strategiei[6, p. 95]. Planurile strategicepoate să nu producă rezultatele dorite dacă nu a fost 

implementatcorect. Prin urmare, cercetătorul Noble a argumentat că strategiile de afaceri pot 

fi formulate folosind cele mai bune practici, dar acestea pot eșua dacă nu sunt executate într-

un mod corect [9, p. 1086]. 

De implementarea strategiei cu succesdepinde și numeroasele rezultate 

pozitiveobținute de organizații, cum ar fi: creșterea satisfacției clienților înloialitatea 

clientului, satisfacerea nevoia și cererii organizaționaleși oferă organizației un avantaj față de 

rivalii săi. Aplicarea corectă a procesului de planificare strategică contribuie de asemenea, la 

creșterea productivității, îmbunătățește calitatea și crește profitul [8, p. 1981]. 

Dacă analizăm lucrările lui Porter, atuni putem menționa că strategia vizează luarea 

unei decizii. Ea este o modalitate de a asigura aavantaj competitiv durabil, investind resursele 

necesare,dezvoltarea capabilităților cheie care duc la performanțe superioare pe termen 

lung[8, p. 1983]. 

Studiul strategieiinclude acțiunile întreprinse, conținutul strategiei și procesele prin 

careacțiunile sunt decise și implementate. Performanța este o construcție intrinsecă înlegătură 

directă cu strategia.  

Conceptul de performanță poate fi abordat din trei perspective: 

− performanța poate fi abordată ca obiectiv final almanagementului strategic; 

− performanța poate fi abordată ca un scop în sine și poate fi evidențiat la nivelul 

manageri individuali, echipe, întreprinderi și corporații; 
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− Performanța poateși trebuie abordată dintr-o perspectivă de măsurare, cu accent 

peselectarea indicatorilor și nivelurilor corespunzătoare pentru cuantificarea curezultatele 

organizației [6, p. 95]. 

Studiind literatura de specilitate putem identifica mai multe tipuri de strategii pe care o 

firmă le poate aplica în activitatea sa. cercetătorii din domeniul managementului strategic au 

evidențiat mai multe tipuri de astfel de strategii. O parte dintre ele sunt redate schematic în 

tabelul 1.1. 

 

Tabelul 1.1. Tipologia strategiilor de afaceri 

Planul de abordare Tipuri de strategii  Opțiuni strategice 

Strategii organizaționale Strategii de creștere 

(ofensive) 

Strategia concentrării 

Strategie integrării verticale 

Strategie diversificării 

Strategii de stabilitate Strategie de nișă 

Strategii de descreștere Strategie reducerii parțiale a activității 

Strategia de renunțare 

Stragtegia de prezentare pentru faliment 

Strategia captivității 

Strategia lichidării 

Strategii combinate Aplicarea strategiilor diferite 

Strategii de afaceri Strategia de dominarea 

globală prin costuri 

Strategia prețurilor reduse 

Strategia de diferențiere 

a produselor/serviciilor 

Strategia diferențierii  

Strategia de inovare 

Strategia de focusare Strategia de nișă 
Sursa: elaborat în baza [1, p. 52] 

 

În continuare, ne propunem să analizăm aceste strategii. Strategiile organizaționale 

sunt stragtegii aplicate la nivel microeconomic de către fiecare agent economic în 

parte.Aceste strategii sunt diverse în funcție de interesele firmei și de resursele disponibile. În 

acest context, putem menționa că strategiile organizaționale port fi de mai multe tipuri, 

precum: 

1. Strategii ofensive – sunt acele strategii pe care firmele le aplică în vederea creșterii de 

către întrepridnere a cifrei de afaceri. Aceste strategii se concretizează în mai multe tipuri 

precum: 

- strategia concentrării – această strategie se bazează pe extinderea firmei în același sector 

de activitate prin creșterea cotei de piață, creșterea numărului de clienți, creșterea 

gamei de produse; 

- strategia integrării verticale – se bazează pe  extinderea în amonte și î naval adică 

extinderea numărului furnizorilor și a clienților; 

- strategia diversificării – se bazează pe extinderea activității firmei prin deschiderea unui 

nou domeniu de activitate față de cel current practicat de firmă. 

2. Strategii de stabilitate – sunt acele strategii care se aplicăr de către întreprinderi în 

vederea menținerii activității sale în viiitor pe această piață. 

3. Strategii defensive – sunt strategiile aplicate de către întreprinderi în vederea reducerii 

activității firmei. Aceste strategii pot fi puse în aplicare cu ajutorul următoarellor strategii: 
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- strategia reducerii parțiale a activităților – este o strategie prin care firma încearcă să-și 

reducă partial activitatea realziată de ea (face concedieri, trimite angajații în șomaj 

tehnic, reduce volumul producției, reduce cota de piață). 

- strategia de renunțare –această strategie se centrează pe ieșirea de pe piață a afacerii 

totală sau parțială. 

- strategia de prezentare pentru faliment – este o strategie prin care se inițiază procedura 

de reorganizare sau de faliment a firmei. 

- strategia captivității  -este o strategie care se bazează pe idea că o frimă mai micuță 

devine un furnizor al unei companii mari; 

- strategia strategia lichidării – este o strategie de dizolvare sau vindere a afacerii ca 

urmare a deciziei proprietarilor ei. 

4. Strategii combinate – sunt strategii diferite aplicate de către o companie. 

O altă categorie de strategii sutn strategiile de afaceri care sunt strategiile aplicate în 

anumite sectoare, ramuri ale economiei naționale. Această categorie de strategii sunt elaborate 

pentru fiecare doemniu în parte în care firma activează de exemplu învățământ, cultură, sport, 

turism, comerț. În acest context, identificăm următoarele tipuri de strategii de  afaceri: 

1. strategia de dominare prin costuri –  este o strategie aplicată într-un anumit sector de 

afaceri prin care frmele din acest sector intenționează să reducă costurile din diferite mijloace 

fie prin modernizarea producției, fie prin optimizare, fie prin distribuția produselor; 

2. Strategia de diferențiere a produselor –  este o strategie care implică dezcvoltarea d 

enoi produse, servicii care să fie oferite de întreprinderile dintr-un anumit sector; 

3. Strategia de focusare –este o strategie de concentrare pe un anumit segment pentru a fi 

lider pe acel segment. 

Dacă ar fi să facem o retrospectivă a prezentelor strategii, putem observa că, în 

vederea adaptării la schimbările care intervin pe piață, companiile ar fi bine să se centreze pe 

aplicarea strategiilor ofensive, centrate pe implementarea inovațiilor atât în procesul de 

concepere a produselor sau servicilor dar și în procesul de producție/prestare a lor.  

Schimbările inovaționale sunt acea categorie de schimbări care intervin pe piață în 

vederea necesității de schimbare a anumitor elemente din produsul/serviciul prestat de 

companii în vederea creșterii atractivității, calității lui. Această categorie de schimbări sunt 

dictate de necesitatea firmelor de a fi competitive de a asigura sustenabilitate în procesul de 

producție și consum a lor.  

 

3. Concluzii 

În concluzii, putem reitera că aplicarea  strategiilor de afaceri este un element 

indispensabil pentru companiile care doresc să să mențină pe piață și să devină lideri în 

anumite domenii de activitate. Astfel, aplicând anumite strategii de afaceri companiile se 

diferențiază și devin mai competitive, mai sustenabile și care în orice moment sunt gata să 

facă față diferitor turbulențe care apar în mediul de afaceri. Flexibilitatea companiilor este 

asigurată, în mare măsură, și de adaptarea lor la schimbările inovaționale, care sutn acea 

categorie de schimbări la care companiile trebuie să facă față, prin introducerea de schimbări 

în structura, procesul de producție, ambalajul, calitatea produselor/serviciilor prestate. Astfel, 

în vederea asigurării flexibilității companiile trebuie să fie conștiente, capabile de a 

implimenta inovații, care le-ar ajuta să facă față schimbărilor inovaționale. 
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THE SPECIFICITY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

DURING A PANDEMIC 

 

SPECIFICUL ORGANIZĂRII  RESURSELOR UMANE PE TIMP DE 

PANDEMIE 

 

Tatiana TOFAN1 

Abstract 

In this article, the author studied and analyzed the specific the organization human 

resources during a pandemic. Because the current epidemiological period requires a different 

way of life and work. Thousands of employees who until today used certain conditions, tools 

to perform their functions and be successful, today are no longer current and functional.  

Keywords: human resources management, hard skills, soft skills. 

JEL: H1, M1 

 

1.Introducere 

Perioada epidemiologică actuală ne impune un alt mod de viața și de muncă. Mii de 

angajați care până astăzi foloseau anumite condiții, instrumentepentru a-și realiza funcțiile și a 

fi performanți, astăzi nu mai sunt actuale și funcționale. 

Mulți angajațiau fost puși în situația când în timp foarte scurt a trebuit să învățăm noi 

proceduri, procese, softuri etc. atât hard skills necesare pentru activitatea noastră, dar și mai 

important trebuie să dezvoltăm la nivel superior abilități de soft,  care să ne ajute să fim 

eficienți în noile circumstanțe. 

 

2. Acțiuni concrete ce trebuie realizate de către managementul resurselor umane  

În fața top managementului, dar și managemetului resurselor umane a apărut o 

provocare nouă: cum să gestioneze resursele umane în dependență de forma de activitate, ca 

aceștia să-și realizeze sarcinile pe parcursul zile de muncă, dar și să facă față noilor cerințe de 

a munci în condiții de certitudine. 

De aici rezultă, că managementul resurselor umane trebuie sa fie preocupat de 

dezvoltarea de noi competențe a angajaților, ca aceștea la rîndul său, să poată, să facă față 

noilor cerințe de muncă, și anume: 

− Însușirea de softuri noi, tool-uri de lucru (hard skill). Telefonul nu 

întotdeauna va acoperi toate necesitățile de comunicare. Avem nevoie în primul rând de 

programe și instrumente de organizare, interacțiune cu echipele. Angajații simt nevoie de 

coeziune și sunt necesare programe care să permită videoconferințele, în care se pot conecta o 

parte sau întreaga echipă, care în situația actuală înlocuiesc discuțiile la o cafea de la birou, 

cât și interacțiunea pentru manageri care trebuie să delege sarcini, Să prioritizeze activitățile și 

planurile companiei.  

Aplicațiile selectate trebuie să asigure următoarele funcții:[1] 

 
1Conf. univ. dr., șef catedră, Economie și Management Public, Academia de Administrare Publică, Chișinău, 

Republica Moldova, tatianatofan@yahoo.com 
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- Realizarea propriu-zisă a sarcinilor de lucru 

- Coordonarea de la distanța a echipei 

- Monitorizarea progresului per sarcină 

- Performanța echipei 

- Reorientarea echipei 

− Adaptabilitatea (soft skill). O astfel de competență se dezvoltă în 3-6 luni 

parcurgând diverse etape de învățare până a ajunge la performanță. În condițiile actuale, 

suntem impuși să depunem eforturi suplimentare și să învățăm din mers.[2] 

− Capacitatea de comunicare. Imposibilitatea la ora actuală în procesul de lucru 

și comunicare de a auzi, vedea, recepționa mesajele, gesturile, mimica sau de apreciere a unui 

produs al muncii subalternului ne pune in fața unei confruntări limitate de comunicare. În noul 

context, trebuie să reorganizăm în totalitate procesul de comunicare pentru a avea acces în 

continuarea la aceste surse de senzații și percepție. Cum în format online să recepționăm/ să 

compensăm în continuare această informație, este o adevărată provocare. Astfel, managerii 

trebuie să dezvolte competența de a delega sarcini foarte explicit, oferind toate detaliile, să 

îmbine comunicarea verbală cu demonstrarea la distanță. Angajații trebuie să dezvolte 

capacitatea de a oferi feedback, aceștia fiind actorii de cealaltă parte a ecranului care trebuie 

să ofere o reacție inversă team leader-ului sau managerului de proiect prin întrebări necesare 

care să definească clar obiectivele care trebuie atinse în procesul de lucru. În caz contrar lipsa 

unui feedback corect diminuează șansele unei comunicări eficiente.[3] 

− Controlul emoțiilor. Schimbarea bruscă, necesitatea de adaptare rapidă, 

necesitatea de învățare de noi instrumente de noi abilități toate conduc la un stres enorm. 

Anume în așa condiții riscul de emoții negative este tot mare. Cum să ne stăpânim furia, 

nervozitatea este o nouă abilitate care trebuie să o dezvoltăm. 

Pentru dezvoltarea angajaților, sau acordrea suportul angajaților pe timp de carantină, 

Managementul resurselor umane în cadrul organizației au un rol important și anume:[4] 

1. Asigură planificarea și dezvoltarea abilităților pentru performanța de lungă durată a 

membrilor echipei. Elaborarea unui plan de intervenție pentru dezvoltarea ”urgentă” a 

angajaților pentru a face față noilor cerințe vizavi de ei și de organizație. Elaborarea unui plan 

de dezvoltare pentru managerii de echipe și unul pentru subalterni/angajați devine o parte 

esențială a întregii organizaționale.  

2. La fel un impact are și perioada scurtă pentru adaptare a personalului, ce ne impune 

ca obiectivele să fie foarte bine prioritizate. Obiectivele de dezvoltare trebuie adaptate din 

multe în importante. 

3. În dependență de necesitpțile organizației, trebuie de realizat măsuri concrete pentru 

a minimiza povara fiecărui membru de echipă în parte, și anume: 

− Identificarea și analiza diverselor softuri, aplicații pentru video-conferințe și optarea pe 

cea mai optimă pentru echipă, știindu-i necesitățile și particularitățile de lucru; 

− Realizarea sesiuni de training cu angajații pentru dezvoltarea abilităților de comunicare 

la distanța, online; 

− Aplicați tehnici de diminuare a stresului și de control al emoțiilor. Dacă nu aveți 

cunoștințele necesare, apelați la ajutorul unui psiholog.  
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În concluzie se poate de menționat, că situația pandemică actuală ne impune un alt 

mod de viața și de muncă. La fel a făcut corectări și în modul de organizare a timpului de 

muncă și cel personal. Acum locul de muncă este acasă, adică hom-ofice și necesită calități 

personale de organizare individuală, de a dispersa timpul destinat pentru muncă și timpul cel 

personal. În așa condiții este destul de greu ca managerii să monitorizeze activitatea 

angajașilor și să realizeze evaluarea profesională a angajaților.   
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Abstract 

One of the main indicators that determines the living standard of the population, the degree of 

happiness of the people and has an indispensable direct impact on the economic and social development of the 

country is the level of labour remuneration. As a result of the discrepancies between the level of labour 

remuneration and the minimum consumption basket of the population, which varies considerably from one 

country to another, there are multiple socio-economic effects with negative impact that stimulate population 

migration, a phenomenon largely due to the globalization process. 

The main purpose of this article is to compare the dynamics and variation of the average wage in the 

Republic of Moldova with the countries of the European Union, the focus being on the comparative analysis of 

the situation regarding the remuneration of work in Romania. 

The research involves a theoretical-methodological analysis of the salary as the main form of 

population income, being consulted the works of various famous scientists in the field. As research methods, 

there are used the methods of statistical analysis, synthesis, multiple regression and investigation of cause and 

effect, the application which allows drawing conclusions extensive and well founded as regards the level of 

remuneration and identifying solutions and priority areas. The results can be taken into account in order to 

increase the living standard of the population, ensure the economic and social development of the country and 

reduce the negative effects achieved as a result of discrepancies in the level of remuneration. 

The originality and practical relevance of the research consists in identifying and highlighting the 

salary discrepancies between cross-border areas and European Union countries and there are argued soundly 

the resulting problems and practical solutions to recover the economic and social situation. 

Keywords: average monthly wage, GDP per capita, happiness score, migration. 

JEL: F43, F62, E24. 

 

1. Introduction 

At the global level, the process of globalization is becoming more and more 

pronounced, which is manifested in practically all socio-economic processes. One of the 

indispensable pillars of the globalization process is the phenomenon of migration registering 

higher and higher growth rates. 

The effects of migration are complex, bringing benefits and disadvantages for both 

host and home countries [Balan&Radu, 2019]. 

Excessive population migration in the most frequent cases is related to the search for 

higher incomes and better living conditions. In this context, it is interesting to examine the 

links between different economic indicators that express the population’s living standards and 

directly influence the attractiveness of these countries, stimulating migratory flow. 

Achieving better incomes, access to a better health and education system, security 

provided by a stable economy and society, the opportunity for professional affirmation are 

counterbalanced by the difficulties imposed by the activity in a different cultural environment 
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and the separation from the family even if only for a certain amount of time [Botescu I., 

2019]. 

The gaps between the levels of development of countries are quite significant, both 

within a group of countries within the same community, such as the Member States of the 

European Union, and between countries within different geographical and economic regions. 

In this context, it is of particular interest to study the gaps between the incomes of the 

population, the main emphasis being placed on salary incomes, focusing this study on cross-

border areas. 

 

2. Applied research methods and materials 

Based on the basic purpose of this article, the main emphasis is on studying the 

variation of the average level of labour remuneration in the European Union’s countries and 

in other European countries located in the cross-border areas. In this context, the analysis of 

the variation of the average monthly salary applies, in particular compared to the average 

level applied in the countries of the European Union. As a result of the analysis of the 

variation of the average monthly salary, the emphasis is on comparing the extremities of the 

series, namely the countries that apply the highest and lowest salaries. In addition to analyzing 

the variation of the average wage, the variation of the minimum level of remuneration 

established in the same group of countries is also analyzed, which allows to highlight 

discrepancies between the positions of different countries in this range: the rank of countries 

differs in the range and the other string. 

In order to establish the impact of the salary disparities on the economic and social 

development of cross-border areas, a correlational analysis is applied between the average 

monthly wage and the GBP per capita in the European Union’s countries and in other 

European countries. 

Another direction of research involves the correlational analysis of the average 

monthly wage and the happiness score in the European Union’s countries and in other 

European countries. In this sense, the factors underlying the determination of the happiness 

score are examined in accordance with the methodology applied in the World Happiness 

Report. 

Following the application of research methods by applying the analysis of variation 

and correlation, the main problems that appear in the economic and social development of 

cross-border areas through the prism of salary disparities are identified and argued. 

 

3. Research results and analysis 

The problem of wage differences is a problem examined quite frequently at the level 

of an economic entity, at the level of the economic branch, at the level of a country or at the 

level of a group of countries. At the same time, the problem of wage differences stimulates 

people's desire to persevere, and to strive for the highest level. 

Globally, differences in work’s remuneration from one country to another often lead to 

a desire to migrate from one country to another in order to continuously improve living 

standards, causing various regional problems. 

In turn, the labour remuneration’s level depends closely of the existing supply and 

demand on the labour market.The temporary migration of the population in search of better-
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paid jobs leads to a reduction of the supply on the labour market and in response the labour 

remuneration’s level increases [Gheorghita M., 2011]. 

The wage structure's effect would appear to derive from differences between unknown 

factors, while the composition effect can largely be explained by differences in the following 

areas: education, proportion of workers with supervisory responsibilities, occupational 

structure, and, to a lesser extent, industrial structure [Pereira&Galego, 2018]. 

In order to assess the real impact of the average monthly wage on the migration 

process in search of better living conditions and decent incomes, it is proposed to examine the 

variation of the average monthly wage in the European Union's countries and in some 

European countries situated in the cross-border areas (Figure 1). 

As the statistics show, the average monthly salary varies considerably from one 

country to another. The maximum value of the average monthly wage in June-July 2020 is 

recorded in Denmark and amounts to 5426 EUR. Bulgaria has the lowest average monthly 

salary in the European Union with an average monthly salary of 691 EUR. A rather strong 

variation of the average monthly salary is found in the group of member countries of the 

European Union, the ratio between the average monthly salary registered in Denmark and that 

in Bulgaria, being 7.85. According to statistical data, the average monthly salary recorded in 

July 2020 in the Member States of the European Union amounted to EUR 1869. Romania is 

one of the member countries of the European Union in which the average monthly salary is 

below the average level for this group of countries, namely 39.70% lower. 

 

Figure 1. Distribution of the average monthly wage in the European Union’s countries and in 

other European countries in 2020 
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Differences between the level of the work’s remuneration in the states member of the 

European Union in the conditions when the European Union’s policies support the free 

movement of citizens and Cohesion Policy aims at "Promoting sustainable and quality 

employment and supporting labour mobility" [Key achievements of Regional Policy 2014-

2020], the phenomenon of population’s migration is a very pronounced from countries with 

lower levels of labour remuneration to countries with higher wages. 

European countries’ experiences with immigration have been diverse and related to 

geographical location, economic context, political history, and also to notions of nationhood, 

national belonging, and organization of government [Garcés-Mascarenas B. &Penninx R., 

2016]. 

Empirical studies on wage differentials between European countries using 

microeconomic data are scarce, and therefore not much is known about the determinants of 

cross-country wage differences in Europe [Pereira & Galego, 2013]. 

As regards the pay gap between European countries located in cross-border areas and 

the countries of the European Union, these gaps are much more pronounced. Among the 

European countries located in the cross-border area, the lowest average monthly salary is 

registered by Ukraine with a salary of 354 EUR. In this case, the amplitude of the variation of 

the average monthly salary for the analysed group of countries is 5072 EUR, and the ratio 

between the maximum and minimum value is 15.33 times. Thus, the average monthly salary 

in Denmark is 15.33 times higher than the level of this indicator in Ukraine. In the Republic 

of Moldova, the average monthly salary exceeds by 9.89% the average monthly salary in 

Ukraine, but at the same time it is 2.9 times lower than in Romania or 4.8 times lower than the 

average monthly salary specific to the European Union’s member countries. 

If the European Union member states’ citizens as well as cross-border areas decide to 

immigrate for a short or long period to another European country with the highest level of 

remuneration, one of the important indicators is the level of the minimum monthly wage, 

which in some ways can be approached as a guaranteed salary for the employee. 

If the level of the average wage is determined directly by the intersection of supply 

and demand in the labour market, then the minimum monthly wage is set by each country and 

depends heavily of the state budget, the ability to pay and various macroeconomic indicators 

such as attests the country’s level of development. Thus, in different European countries the 

minimum monthly wage is different. 

Figure 2 shows the distribution of the minimum monthly wage in the European 

Union’s countries and in other European countries in 2020. 

Regarding the minimum monthly wage in the European Union’s countries and in other 

European countries in 2020, its distribution is different from the average monthly wage’s 

distribution in the same groups of countries. 

The lowest level of the minimum monthly wage is registered in Belarus at the level of 

EUR 106, although the average salary in this country exceeds 3.89 times the minimum level 

established by law. In the Republic of Moldova, the minimum monthly salary consists 150 

EUR, but the average level of remuneration exceeds about 2.59 times the minimum level 

weakened by law. In this context, for the citizens of the cross-border areas, namely from the 

Republic of Moldova and Ukraine, the minimum level of labour remuneration in Romania is 

approached as a considerably attractive one, being about 3 times higher. 
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Examining the European Union’s countries and  the other European countries' 

distribution according to the minimum monthly wage in 2020, we observe a non-uniform 

distribution, most of the analyzed countries being located in the segment up to 1000 EUR / 

month. Among the countries with the highest minimum wages guaranteed by the state, we can 

mention Spain, France, Netherlands, Germany, United Kingdom, Ireland and Luxembourg. 

 

Figure 2. Distribution of the minimum monthly wage in the European Union’s countries and 

in other European countries in 2020 
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In different countries, the ratio between the value of the average monthly salary in the 

economy and the level of the minimum wage established in the economy is different, due to 

the real distribution of wages by jobs and the concentration of employees in certain branches 

of the national economy. An important problem in this respect is also the problem of 

unofficial payment of "envelope" salaries, the problem especially specific to countries with a 

lower level of development and a very pronounced problem for countries in cross-border 

areas.Undoubtedly, the labour remuneration’s level is closely linked to the economic 

development’s level of the country. 

Scientists' estimates show that international migration flows are highly responsive to 

income per capita at destination [Ortega F.&Peri G., 2013]. 

Figure 3 reflects a correlation dependence between the average monthly wage and the 

GBP per capita in the European Union’s countries and in other European countries in 2020. 

Based on the figures presented, there is a rather strong correlation between the average 

per month and GBP per capita, which is also confirmed by the confidence coefficient, which 

is 0.75. Between these two indicators, there is an obvious linear form of direct dependence. 

The correlation dependency equation allows to draw conclusions based on the regression 

https://tradingeconomics.com/
https://www.xe.com/


The problems of the economic and social development of cross-border areas through the prism of salary .. 
 

516 

coefficient next to the factor x that with the increase of the average monthly salary by 1 EUR, 

GBP per capita increases by 11,5 EUR. 

 

Figure 3. Correlation of the average monthly wage and the GBP per capita in the European 

Union’s countries and in other European countries in 2020 
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Source: Elaborate by authors based on data (2020), https://tradingeconomics.com, converting some data 

in https://www.xe.com 

 

We often wonder why most people are constantly looking for higher incomes and 

better living conditions. In this context, it is interesting to examine the dependence between 

the average monthly salary and the happiness score. 

A large literature, however, observes that average emigration rates are higher in 

countries with sustained increases in GDP per capita than in either chronically poor countries 

or established rich countries [Clemens M., 2020]. 

In the World Happiness Report the happiness score is determined, taking into account 

the following factors (World Happiness Report, 2019). 

- GDP per capita; 

- social support; 

- healthy life expectancy; 

- freedom to make life choices; 

- generosity; 

- perceptions of corruption; 

- dystopia. 

According to the statistical data presented in (World Happiness Report, 2019) the first 

three positions in the top countries according to happiness score are held by: Finland (7,769), 

Denmark (7,600), Norway (7,554). If we examine the average level of remuneration in 

European Union and other European countries located in cross-border areas, in the respective 

top are: Switzerland (5850 EUR / month), Denmark (5426 EUR / month) and Luxembourg 

https://tradingeconomics.com/
https://www.xe.com/
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(53830 EUR / month). In both ratings Denmark is firmly on the second place, while the other 

two countries differ from one indicator to another. In this case, it is not necessary to deny the 

existence of the link between the respective indicators, nor is there a strict dependence 

between the average level of remuneration of the salary and the happiness score. 

Scientists' studies show that feeling good about the self, excited, proud, sociable; 

active as well as being in the conditions for flow experience are the strongest predictors of 

trait happiness [Csikszentmihalyi M. & Hunter J., 2014]. 

Some researcher’s results indicate that migration reduces the happiness of those left 

behind and the monetary inflows (remittances) that accompany migration do not increase 

happiness levels among recipients [Borraz F. &Pozo S. & Rossi M., 2008]. 

Figure 4 shows the correlation dependence between the average monthly wage and 

happiness score in the European Union’s countries and in other European countries in 2020. 

 

Figure 4. Correlation of the average monthly wage and the happiness score in the European 

Union’s countries and in other European countries in 2020 
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Source: Elaborate by authors based on data World Happiness Report 2019  and 

https://tradingeconomics.com, 2020 converting some data in https://www.xe.com 

 

As confirmed by Figure 4 between the average wage and the happiness score, there is 

a pronounced correlation link, the multiple correlation coefficient being 0.86, which attests to 

an intense correlation link. The confidence ratio of 0.732 also confirms a strong influence of 

the average wage on the happiness score. 

The methodology applied in the World Happiness Report to determine the happiness 

score does not include salary as a separate influencing factor. However, if you examine those 

indicators that determine happiness score then their value certainly depends to a greater or 

lesser extent on the income’s level. As we can conclude from Figure 3, in countries with high 

average wages the value of GDP per capita is higher, ie there is a direct linear dependence 

https://tradingeconomics.com/
https://www.xe.com/
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between these two indicators. In terms of social support, in countries with higher wages, 

social security funds are also higher, which allows the state to provide more advanced social 

support. In the same way, a direct correlation dependence can be interpreted as the connection 

of salaries with healthy life expectancy and generosity. It is quite difficult to imagine a society 

with a high level of generosity, when the income of the population is below the minimum 

subsistence level. 

In terms of such an indicator as the freedom to make life choices, this indicator is 

usually more pronounced in democratic countries with a fairly high standard of living, ie the 

population in these countries has a decent income. Analogously, it can be argued the influence 

of wages on the indicator called perceptions of corruption. Normally, in developed countries 

with a high level of GDP per capita and a high level of average monthly wage, in the sphere 

of justice things are quite good, the laws being functional, which reduces the corruption’s 

level, although in this sense there are also exceptions, when in some highly developed 

countries there are big scandals related to corruption. 

 

5. Conclusionsand suggestions for further research 

Research shows that both the European Union’s member states and the countries 

situated in the cross-border area have a high level of variation in the population’s income. 

Wages, as the main form of population’s income, vary considerably from one country to 

another, which guides the flow of emigrants in constant search of well-paid jobs and better 

living conditions. 

In turn, the average wage is closely linked to the country's GBP per capita. In this 

way, highly developed countries with high GBP per capita values also ensure a high level of 

remuneration and are of interest to migrants. Although such an indicator as the average wage 

does not participate in the formula for calculating the happiness score used in the World 

Happiness Report, the applied correlation analysis demonstrated a close link between the 

average wage and the happiness score. 

Based on the research results it can be concluded that in an open economy with free 

movement of citizens namely labour remuneration is an extremely important indicator that 

determines the level of the country’s development, the population’s happiness score and 

influences the emigrants’ flows, ultimately creating multiple related issues. 

For further research, we propose to investigate in detail the problems arising from the 

migration process and their economic impact on economic and social indicators at country 

and regional level. 
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HEALTH SYSTEM EVOLUTION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

EVOLUŢIA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE DIN REPUBLICA MOLDOVA 
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Andrei  PETROIA 2 

 

Abstract 

The health system of the Republic of Moldova has remained unchanged for the last five years. The 

second Population Health Barometer, launched by the Center for Health Policy and Analisys (PAS Center) 

shows that the situation remained the same in 2019, with insignificant changes. Therefor, health reforms 

stagnate, is the general perception about the evolution of the health system in Moldova. 

The 5 most important issues remained constant: endowment with modern equipment (41,6%), 

corruption (38,5%), hight cost of treatment (38,4%), the attitude of the medical staff (30,8%), acces to 

reimbursed and free medicines (27,7%). Compared to 2018, the share of respondents who consider that access 

to reimbursed and free medicines is problematic decreased with 5,2 p.p. (27,7% in 2019 compared to 32,9% in 

2018) and the share of those who mentioned the insufficiency of the medical staff increased slightly (26,6% in 

2019 and 21,8% in 2018). 

According to the research, the share of those who stated that the health situation has not envolved or 

worsened is over 60% for the period 2013-2018 and over 65% - for the last year. Among insured patients, about 

30% believe, however, that the situation has improved. Among uninsured patients, almost 40% of the 

respondents gave the same answer. 

Key words: reforms, health system, medical services, payments, transparency, compulsory health 

insurance  

JEL: I15, I13, I18 

 

1.  Introducere 

Pe parcursul ultimelor două decenii sistemul de sănătate din Republica Moldova a 

trecut prin reforme majore structurale pe toate dimensiunile, inclusiv pe funcțiile de dirijare și 

reorganizare a sistemului de sănătate la nivel central și local, de finanțare, de prestare a 

serviciilor, de asigurare cu produse medicale, imunizări și tehnologii, precum și sisteme 

informaționale, aceste reforme având drept scop creșterea accesului și calității serviciilor de 

prevenire și consolidare a sănătății populației țării și implicit a eficienței și performanțelor 

sistemului sanitar. Odată cu implementarea acestor reforme și programe, accesul populației la 

servicii de sănătate s-a ameliorat, iar barierele financiare au fost micșorate în comparație cu 

anii 1990-2000, fapt demonstrat prin date statistice interne și evaluări externe. Totuși, deși în 

scădere, cota celor neasigurați rămâne una înaltă și a constituit 11,8% în 2018 (conform 

datelor Companiei Naționale de Asigurări în Medicină). Deși, ca și cotă procentuală, 

cheltuielile publice pentru sănătate se mențin la cote destul de înalte din bugetul public, o 

mare parte a populației are cheltuieli semnificative din buzunar la accesarea serviciilor 

medicale, iar din acestea, o mare parte sunt pentru cheltuielile legate de medicamentele 

prescrise. 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale susțin necesitatea continuării 

acțiunilor de reformare a sectorului sănătății în vederea îmbunătățirii calității serviciilor 
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acordate şi a gradului de satisfacție a populației. În ultimii ani, necesitățile și așteptările 

pacientului și calitatea serviciilor medicale sunt subiectul unor dezbateri publice frecvente, de 

aceea sunt necesare date obiective care să monitorizeze dinamica percepțiilor publice atât 

pentru a dezvolta răspunsuri și politici informate, cât și pentru a monitoriza efectul și impactul 

acestora. 

 

2. Percepția stării de sănătate și a evoluției sistemului de sănătate 

Percepția beneficiarilor de servicii de sănătate privind calitatea și accesibilitatea 

serviciilor medicale oferite de sistemul medical din Republica Moldova și asupra reformelor 

din sistemul de sănătate4. 

2.1. Opinia beneficiarilor de servicii de sănătate 

Calitatea. Deși reformele stagnează și direcția acestora este una greșită, în opinia 

majorității respondenților, trendul în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale în ultimii 

doi ani rămâne practic neschimbat. 38,7% dintre respondenți au menționat și în 2018 și în 

2019 că serviciile medicale în țară sunt de calitate înaltă. 42,9% (2019) și 41,7% (2018) au 

avut acest răspuns. Aproape 5%, și într-un an și-n altul, au afirmat că serviciile medicale din 

țară sunt de calitate foarte înaltă. Și doar în jur de 13% - au declarat în ambele perioade că 

serviciile medicale sunt de calitate proastă și foarte proastă. 

Pentru aproape 47% dintre respondenții de la sate calitatea serviciilor medicale în 

2019 a fost înaltă și foarte înaltă, pentru 40,8% - medie și doar pentru 16,6% - serviciile 

medicale au fost necalitative. Doar 38,8% dintre respondenții din mediul urban au menționat 

în raport că serviciile medicale au fost anul trecut de calitate înaltă și foarte înaltă, iar 45,8% - 

de calitate medie și 16,6% - că serviciile au fost proaste. 

Accesul. Serviciile medicale sunt considerate accesibile de către 27,7% dintre 

respondenți și oarecum accesibile de 51,1% dintre respondenți. Cifrele sunt în ușoară creștere 

față de 2018, când la aceeași întrebare asemenea răspunsuri au oferit 26,6% dintre intervievați 

și respectiv 47,1%. Oarecum inaccesibile și total inaccesibile le considerau în 2019 puțin 

peste 20% dintre respondenți. Accesul la serviciile medicale primare sunt considerate 

oarecum accesibile de către aproape 52% dintre respondenți și accesibile - de doar 26,3%. 

Numărul celor care consideră că serviciile medicale spitalicești au fost anul trecut oarecum 

accesibile a fost și mai mare (56%) în comparație cu situația privind accesul la serviciile 

medicale primare. Numărul celor care consideră că serviciile medicale spitalicești au fost 

accesibile este de 25,7%. 

 

2.2. Probleme care nu se schimbă 

Totuși, numărul respondenților care consideră că au un acces mai bun la medicamente 

gratuite și compensate a scăzut de la 32,9% în 2018, la 27,7% - în 2019 (vezi figura 1). În 

schimb, a crescut numărul celor care au menționat printre principalele probleme insuficiența 

de personal medical – de la 21,8% în 2018, la 26,6% - anul trecut. 



Elena  ZUBCOVA, Andrei  PETROIA   
 

523 

Figura 1. Problemele constante în sistemul de sănătate 2019, % 

Elaborată de autor în baza datelor prezentate în “Barometru de Sănătate a Populaţiei Republicii Moldova, 

2019” 

 

2.3. Asistenţa medicală  

Primară. Medicul de familie este primul specialist de la care oamenii află ce drepturi 

și obligații au în calitate de persoană asigurată. Creșterea numărului celor care au declarat 

acest lucru este semnificativă în 2019 în comparație cu 2018 și a crescut de la 53,2% la 

71,9%. 

Dintre respondenți, 78,5% au menționat că se adresează după asistență medicală în 

primul rând medicului de familie. Tendința este constantă față de 2018. E în ușoară creștere 

numărul celor care apelează după ajutor la Serviciul de Urgență – de la 7,4% în 2018, la 8,6% 

- în 2019.Deși aproape 91% dintre respondenți au menționat că localitățile lor sunt asigurate 

cu medici de familie, aproape 40% au enumerat asigurarea cu medici de familie ca problemă 

prioritară pentru asistența medicală primară. 

Majoritatea beneficiarilor de asistență medicală primară au mers la medicul de familie 

2-3 ori sau mai mult în ultimele 12 luni. Peste 74% au declarat că au ajuns anul trecut în mai 

puțin de 30 de minute la medicul de familie, față de 80,3% câți menționau acest lucru în 

2018.S-a dublat practic numărul celor care nu știu că au dreptul să-și aleagă medicul de 

familie, de la 6% în 2018 la 11,7% - anul trecut.Cel mai des respondenți s-au adresat la 

medicul de familie pentru o problemă de sănătate. Al doilea motiv este pentru a obține bilet de 

trimitere la medici de specializare îngustă. 45,7% dintre intervievați au apelat anume din acest 

considerent și mai rar se adresează la medicul de familie pentru examene profilactice. Pentru 

promovarea stilului sănătos de viață, medicii de familie au discutat cu pacienții lor cel mai 

mult despre alimentație (81,4%) și cel mai puțin despre pericolul fumatului (53% în 2019 față 

de 61,1% în 2018) și a alcoolului (55,1% în 2019 față de 66% - în 2018).De la 40,6% a scăzut 

la 34,4% numărul pacienților care au beneficiat de medicamente gratuite, compensate 100 la 

100 de către stat. Dar a crescut numărul celor care au contribuit parțial la procurarea 

medicamentelor compensate de stat. De la 28,6% în 2018 la 36,6% - anul trecut. 

Studiul constată o ușoară creștere a gradului de satisfacție al pacienților față de 

serviciile medicale primare, cu 5,6 puncte procentuale (78,1% - în 2019). Atitudinea 

medicului a fost respectuoasă în opinia a 89% dintre respondenți.Marea majoritate, 93,5% 
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dintre respondenți au menționat că nu au plătit pentru serviciile medicale prescrise de medicul 

de familie la ultima lor vizită, nici oficial și nici neoficial.În general, însă peste 58 la sută 

dintre respondenți au spus că au plătit pentru medicamente. Cifra este însă în descreștere față 

de 2018, când același răspuns îl dădeau 63 la sută dintre respondenți. și aproape 12 la sută – 

pentru diverse examene și analize de laborator. Doar 4% au menționat că au plătit pentru 

consultul medicului de familie. 

Comunicarea dintre pacient și medicul de familie a rămas practic similară cu cea din 

2018. 92,5% dintre respondenți au menționat că medicul a ascultat problema cu care s-a 

adresat, față de 92% câți au indicat acest în 2018. Aproape 89% au spus că medicul a fost 

respectuos cu ei față de 90,6 – în 2018 și 83,4% - au afirmat că medicul el-a explicat pe 

înțelesul lor diagnosticul, planul investigațiilor și tratamentul.Oamenii de la țară dau note mai 

bune centrelor de sănătate din localitățile lor, față de cei din municipii și raioane. Proporția se 

împarte în felul următor: 8,12 – pentru centrele de sănătate din sate, 7,61 – pentru cele din 

raioane și 7,06 –pentru cele municipale. Ultimele două categorii au note mai mici decât în 

2018. 

Majoritatea respondenților consideră că sunt necesare schimbări în asistența medicală 

primară. Aproape 36.3% afirmă că sunt necesare mici schimbări, iar 45,8% - că sunt necesare 

multe schimbări.În același timp, aproape jumătate dintre respondenți le recomandă 

autorităților să doteze cu echipament medical centrele de sănătate, să asigure centrele de 

sănătate cu medici de familie (39,7%), să elibereze mai multe medicamente compensate și 

gratuite (37,5%), să asigure cu asistente medicale și alt personal medical (30,4%) și 

personalul medical să fie bine plătit – 25,5%. 

Spitalicească..  41,3% dintre respondenți au spus că au ajuns la spital, apelând la 

serviciul de urgență. Și doar 29,1% dintre intervievați au declarat că au fost spitalizați în 2019 

cu bilet de la medicul de familie. Față de 2018, ponderea celor care au apelat la Salvare pentru 

a fi spitalizați a crescut cu 2 puncte procentuale, în timp ce ponderea celor care au primit bilet 

de trimitere de la medicul de familie s-a diminuat cu 10 puncte procentuale.Doar 17,6% dintre 

intervievați au declarat că au avut acces liber la propriul dosar medical, față de 23,5% câți au 

declarat același lucru în 2018. Până la peste 21% a crescut însă numărul celor care au avut 

acest acces total sau parțial însă doar în prezența personalului medical (11,4% - 2018). 44,5% 

au menționat că nu au avut nevoie de dosar, față de 49,2% - în 2018. Cele mai multe plăți 

oficiale achitate pe durata aflării în spital, intervievații au menționat că le-au efectuat pentru 

procurarea de medicamente (48,2%), alte investigații de diagnostic (34,1%), consumabile 

medicale (23,5%). 

Cota respondenților care au menționat că au plătit neoficial bani pentru tratament a 

ajuns la 36% față de 2018, când aceasta era de 31%%. În schimb, au crescut plățile neoficiale 

plătite de pacienți în spitalele raionale. 33 la sută dintre respondenți au menționat că au dat 

bani din buzunar neoficial pentru a beneficia de servicii medicale, cu 7,6 puncte procentuale 

mai mulți în comparație cu 2018.În același timp, cele mai multe plăți neoficiale în spital 

respondenții au declarat că le-au făcut pentru consultul la medic (47,5%), pentru serviciile 

asistentelor medicale (33,9%), pentru cadouri, suvenire, produse alimentare și alte obiecte 

(27,1%). 

Pacienții au început să ofere mai puține cadouri drept plată neoficială. Astfel, numărul 

celor care au oferit cadrelor medicale produse alimentare, suvenire sau alte obiecte s-a 
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diminuat cu aproape 17 puncte procentuale în comparație cu 2018 și a ajuns la puțin peste 

27%. În spitalele republicane au plătit neoficial 37,8% dintre respondenți, față de 36,6% în 

2018.Cert este că aproape 67% dintre intervievați au oferit plăți neoficiale din proprie 

inițiativă și doar 4,2% au fost condiționați de către personalul medical.A scăzut în cota 

respondenților „foarte mulțumiți” de cunoștințele și calificarea medicilor și asistenților 

medicali, atitudinea personalului medical și timpul acordat de medicul de salon, a , în schimb 

în ușoară creștere este atitudinea infirmierelor și personalului de la bucătărie, de la 62,2% în 

2018 la 68,8% - în 2019.Totuși, ponderea celor mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile 

prestate în spital diferă în funcție de mediul de reședință, de sex și statut – asigurat ori 

neasigurat. Astfel, respondenții din sate sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile oferite 

în spital în proporție de 86% față de 75,3% cât este ponderea celor din orașe. Bărbații sunt 

mai mulțumiți de serviciile medicale, decât femeile. Proporția este de 84,1% față de 79,5%. Și 

mai mulți asigurați sunt mulțumiți de servicii, față de neasigurați (82,2% față de 77,2%). 

Cu 20,2 puncte procentuale (26,9% în 2019 față de 6,7% în 2018) mai mulți 

respondenți au indicat condiţiile proaste de igienă în secţii (imposibilitatea de a face duș, 

curăţenie) drept cea mai serioasă problemă cu care s-au confruntat, în timp ce rata celor care 

consideră drept problemă serioasă atenţia, atitudinea, înţelegerea acordată pacienţilor din 

partea personalului medical a scăzut cu tocmai 28,6 puncte procentuale, până la 17,5%.În 

medie, nota acordată spitalelor a fost de 8,01 (7,96 în 2018). Spitalele private au obținut nota 

maximă 9.8 (8,5 în 2018), republicane 8,3 (7,9 în 2018), raionale 7,9 (similar în 2018) și 

municipale 7,9 (7,5 în 2018).Printre recomandările sugerate de către pacienți autorităților se 

numără dotarea tehnică a spitalelor cu aparataj modern, modernizarea acestora, lupta cu 

corupția și plățile ilegale, precum și asigurarea cu personal medical. 

 

3. Evoluţia sistemului şi a reformelor de sănătate 

3.1. Evoluţia sistemului de sănătate în ultimii 5 ani1 

În cadrul BSP 2018 respondenții au fost rugați să-și expună opinia despre evoluția 

sistemului de sănătate din țară pe parcursul ultimilor 5 ani. Atunci, părerile respondenților s-

au împărțit în trei părți aproximativ egale, cu mici diferențe: o treime din respondenți (32,1%) 

considerau că situația din sistemul de sănătate s-a îmbunătățit, o treime (30,3%) – s-a 

înrăutățit, iar altă treime – 32,9% considera că situația a rămas neschimbată. În cadrul BSP 

2019, perioada de referire a fost anul 2018. Astfel, jumătate din respondenți (51,6%) 

consideră că nu s-a înregistrat o evoluție în sistemul de sănătate din țară timp de un an. În 

același timp, fiecare al treilea respondent (30%) afirmă că situația s-a îmbunătățit și 14,6% 

sunt de părerea că pe parcursul ultimului an, sistemul de sănătate a înregistrat o involuție (vezi 

figura 2). 

Părerea respondenţilor despre evoluţia sistemului de sănătate pe parcursul ultimului an 

este reflectată în Tabelul 1. 

 



Health system evolution in The Republic of Moldova 
 

526 

Figura 2. Evoluţia sistemului de sănătate din ţară faţă de anul 2018, % 
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Sursa:Elaborată de autor în baza datelor prezentate în “Barometru de Sănătate a Populaţiei Republicii 

Moldova, 2019” 

 Următoarele categorii de respondenți afirmă cel mai frecvent că pe parcursul ultimului 

an sistemul de sănătate a evoluat: 

 

Tabelul 1. Categoriile de respondenți care afirmă cel mai frecvent că pe parcursul ultimului 

an sistemul de sănătate a evoluat 

Nr. 

d/o 

Specificare Categoriile de respondenţi 

1. În funcție de mediul de 

reședință 

respondenții din mediul rural (32%) apreciază o evoluție pozitivă 

mai des, decât cei din urbe (27,3%) 

2. În funcție de vârstă tinerii din categoria de vârstă 15-25 de ani (37,9%) mai frecvent 

apreciază evoluția sistemului de sănătate decât vârstnicii (26,4% 

respondenți de 56-65 de ani și 29,1% persoane intervievate de 65 de 

ani și mai mult) 

3. În funcție de statutul de 

asigurat 

persoanele neasigurate medical într-o proporție mai mare (38,7%) 

apreciază evoluția sistemului medical pe parcursul perioadei 2018-

2019, față de respondenții ce au asigurare medicală (28,7%). În 

același timp, cota celor asigurați (15,7%) care au remarcat înrăutățiri 

a situației sistemului de sănătate pe parcursul ultimilor 12 luni este 

dublă în comparație cu cea a persoanelor neasigurate (7,7%) care au 

participat la sondaj 

4. În funcție de sex Nu sunt diferențe semnificative 

5. În funcţie de indicele 

de bunăstare 

Nu sunt diferențe semnificative 

6. În funcţie de nivel de  

educație 

Nu sunt diferențe semnificative 

Sursa: Elaborată de autor în baza datelor prezentate în “Barometru de Sănătate a Populaţiei Republicii 

Moldova, 2019” 

 

3.2. Direcţia reformelor de sănătate1 

  Per ansamblu, indicele percepției publice a direcției reformelor din sistemul de 

sănătate rămâne stabil (vezi figura 3). Ca și în anul 2018, majoritatea respondenților au avut o 
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opinie negativă referitor la evoluția reformelor din sistemul de sănătate. Fiecare al doilea 

respondent (50,8%) consider că reformele de sănătate din țară stagnează la moment și nu se 

mișcă nici într-o direcție (44,9% în 2018) și 14,2% consideră că se mișcă într-o direcție 

greșită (21,6% în 2018). Doar 29,4% au apreciat pozitiv direcția reformelor în sănătate 

(27,5% în 2018). 

 

Figura 3. Direcţia Reformelor din sistemul de sănătate din ţară (2018-2019), % 
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Sursa: Elaborată de autor în baza datelor prezentate în “Barometru de Sănătate a Populaţiei Republicii 

Moldova, 2019” 

 

În funcție de caracteristicile socio-demografice se observă următoarele tendințe a celor 

care consideră direcția reformelor în sănătate greșită: 

- Locuitorii urbelor (17,4%) sunt mai critici decât cei din sate (11,9%) în evaluarea 

direcției reformelor din sistemul medical. 

- Persoanele asigurate într-o proporție mai mare percep direcția reformelor ca fiind 

greșită (14,9%) decât cei ce nu au statut de asigurat medical (9,9%). 

 

4. Barometrul de Sănătate a Populaţiei (BSP) 

Barometrul de sănătate a populației din 2019 a cuprins un eșantion de 1.318 persoane 

din cadrul gospodăriilor individuale din 74 localități rurale și urbane din 18 raioane ale țării 

(raioane de intervenție și de control) și o supra-eșantionare în municipiile Chișinău și Bălți. 

Datele au fost colectate în perioada 8 octombrie - 9 noiembrie 2019. 47,4% dintre intervievați 

au fost femei, iar 53,7 – bărbați. Vârsta medie a respondenților este de 46 de ani. 57,7% dintre 

respondenți au fost din mediul urban, iar 46,3% - din mediul rural. Aproape 21% dintre 

respondenți au studii superioare, iar venitul mediu per gospodărie este de 5 mii 75 de 

lei2.Barometrul de Sănătate a Populației (BSP) a fost realizat pentru a identifica percepția 

populației care utilizează serviciile de sănătate privind opinia generală despre starea din 

sistemul de sănătate precum și experiența privind utilizarea serviciilor medicale în asistența 

medicală primară și cea spitalicească1. 

Obiectivele de suport ale cercetării constau în evidenţierea factorilor care determină 

performanţa centrelor de sănătate și a spitalelor, precum şi a barierelor în obţinerea asistenţei 

medicale necesare la nivel de asistență medicală primară și cea spitalicească1. Rezultatele BSP 
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vin să sprijine Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în elaborarea politicilor 

publice de îmbunătăţire a calităţii asistenţei medicale primare și spitaliceşti, prin oferirea 

informaţiilor complete, relevante şi valide despre performanţa serviciilor medicale din 

perspectiva utilizatorilor serviciilor de sănătate1.De asemenea, studiul poate fi utilizat la 

măsurarea progresului în atingerea obiectivelor ce țin de reformarea sistemului de sănătate, 

avînd în vedere că a fost efectuat doi ani consecutiv1. 

 

 

5. Concluzii 

- În 2019 s-a înregistrat o autoevaluare mai pozitivă a stării de sănătate din partea 

respondenților - 39,6% din persoanele intervievate au considerat că au o stare de sănătate 

bună sau foarte bună (+4,5 p.p.față de anul 2018); 

- În 2019 o mai mare proporție a celor intervievați care beneficiază de servicii medicale 

le-au considerat accesibile sau oarecum mai accesibile față de anul 2018 (78,8% în 2019 față 

de 73,7% în 2018); 

- Percepția calității a rămas constantă, 43,4% în 2019 și 43,6% în 2018 au considerat 

serviciile medicale de calitate bună și foarte bună; 

- Nu s-a modificat semnificativ ponderea celor care să remarce îmbunătățiri (29,4% în 

2019 față de 27,5% în 2018), însă o pondere mai mare de respondenți au considerat că 

reformele de sănătate stagnează (50,8% în 2019 față de 44,9% în 2018). Ponderea 

respondenților care considerau că evoluția sistemului de sănătate în ultimul an s-a înrăutățit a 

scăzut semnificativ(14,6% în 2019 față de 30,3% în 2018); 

- Similar, a scăzut și ponderea celor care considerau direcția reformelor greșită, de la 

21,6% la 14,2%, păstrăndu-se ponderea constantă a celor care au considerat direcția bună 

(29,4% în 2019 față de 27,5% în 2018). 

Cele mai importante 5 probleme au rămas constante: dotarea cu echipament modern 

(41,6%), corupția (38,5%), costul ridicat al tratamentului (38,4%), atitudinea personalului 

medical (30,8%), accesul la medicamente compensate și gratuite (27,7%). Față de 2018 a 

scăzut cota respondenților care consideră problematic accesul la medicamente compensate și 

gratuite cu 5,2 p.p. (27,7%în 2019 față de 32,9% în 2018) și a crescut puțin ponderea celor 

care au menționat insuficiența personalului medical (26,6% în 2019 și 21,8% în 2018). 
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Abstract 

The health state of a population depends not only on their genetic heritage but also on other 

determining factors playing a very important role such as the behavior and attitude towards health, the nature of 

the social environment where each person lives as well as the health care services. According to the data 

provided by the World Health Organization, Romania-Republic of Moldova cross-border region the prevalence 

of oral disorders is increasing as compared to other countries where a clear downfall was registered.  

The creation of a database to national level regarding oral health in this region is important because 

can conduct to the implementation of a new prevention programs in areas where the results of the 

epidemiological study will find a high prevalence of the oral diseases. 

In this context, a very important event takes place every year, for 11 years, namely, the screening of the 

oral health of the population in Iaşi County- Prophylaxis Caravan carried out for 40,000 people. 

Key words: public health, oral health, systemic status, health programs 

 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii coordonează o serie de programe transfrontaliere  

destinate să rezolve problemele de sănătate publică cu rolul de a permite populaţíei statelor 

lumii să ajungă la un nivel de sănătate cât mai ridicat posibil. Domeniile de acţiune OMS sunt 

următoarele: imunologia ; educarea în domeniul sănătăţii ; distribuirea de medicamente 

esenţiale. In cadrul acestor programme, OMS colaborează cu diferite centre şi instituţii, cum 

ar fi institute de cercetare, universităţi sau structuri ale academiilor, orientate spre 

desfăşurarea de activităţi în sprijinul programelor globale (Gribincea&col.2015). 

 În prezent, există peste 700 de centre de colaboratoare OMS din peste 80 de state 

membre care lucrează cu OMS în domenii cum ar fi asistenta medicala, sănătatea la locul de 

muncă, bolile transmisibile, nutriţie, sănătate mintală, boli cronice şi a tehnologiilor medicale. 

Orientările, direcţiile şi politicile de sănătate implementate în programele tranfrontaliere 

coordonate de OMS pentru următorii ani au fost publicate în « Health 2020 », în care este 

descris cadru de acţiune şi de colaborare cu guvernele statelor şi cu agenţii non-

guvernamentali. 
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In condiţiile în care sănătatea naţiei şi civilizaţiei este o problemă cu aspect economic, 

unele dintre proiectele OMS analizează impactul economic al problemelor de sănătate, 

investigând impactul problemelor de sănătate la nivel microeconomic (veniturile unei 

gospodării) sau macroeconomic (impactul total al unei boli pe ţări, vizând PIB sau 

perspectivele de creştere în viitor).  

In vederea îmbunătăţirii politicilor de sănătate publică, OMS a creat o schemă care 

demonstrează raportul dintre nivelul economic şi eficienţa politicilor sanitare (figura 1). 

 

Figura 1. Raport economie-eficienţa politicilor sanitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Thompson&col, OMS 2014 

 

Colaborarea OMS cu organismele din România implicate în politicile sănătăţii are loc 

în scopul  reducerii incidenței bolilor și a deceselor, pe următoarele direcţii (Agerpress):  

-Protecția internațională împotriva bolilor contagioase ; 

-Măsuri de urgență pentru susținerea guvernelor ; 

-Sprijin pentru guverne ; 

-Asistență în teritoriile sub tutelă ; 

-Standardizarea produselor biologice și farmaceutice; 

-Standardizarea procedurilor de diagnostic; 

-Standarde îmbunătățite de pregătire medical; 

-Corespondența la nivel internațional în cauzele deceselor și maladiilor ; 

-Standarde în produsele alimentare ; 

-Tehnici administrative în sănătate publică și servicii spitalicești ; 

-Sănătate mintală ; 

-Cercetarea științifică. 
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In cadrul programelor transfrontaliere OMS susţine proiecte de cercetare şi analiză 

asupra politicilor de sănătate şi a factorilor care influenţează nivelul de sănătate :  

- stilul de viaţă ; 

- mediul ; 

- statusul socioeconomic ; 

- factorii biologici.  

Alţi factori luaţi în considerare în cadrul unor programe transfrontaliere orientate pe 

politici de sănătate sunt următorii: 

- Fumatul; 

- Consumul de alcool; 

- Nutriţia; 

- Factori de stress; 

- Igiena.  

Studiile şi proiectele implementate în diverse programe transfrontaliere realizate sub 

egida de OMS au scopul de a susţine politicile de alocare corespunzătoare de fonduri şi 

resurse şi dezvoltarea unei politici de prevenţie şi depistare precoce prin dezvoltarea de echipe 

şi servicii medicale integrate, şi prin instituirea unor programe de prevenţie. Un element 

susţinut de OMS în ceea ce priveşte politicile de sănătate este transdiciplinaritatea care este 

considerată esenţială pentru dezvoltarea sistemelor sanitare, pentru abordarea sănătăţii în 

general şi pentru abordarea sănătăţii bolilor care se prezintă în mod co-morbid.  

Schimbările politice şi economice continue din România 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 finanțării reduse, managementului deficitar, corupției, calității 

slabe a serviciilor (Forna NC&col.2015). In România s-au efectuat campanii de prevenție în 

domeniul sănătății într-un număr foarte redus, finanțarea fiind alocată cu precădere în scop 

curativ. In condiţiile în care factoriii de risc comportamentali, de mediu şi socio-economici 

sunt prezenţi semnificativ în România, nivelul stării de sănătate a populației se situează cu 

mult sub cel al țărilor din vestul Europei (OMS, 2002, 2003).  

Colaborarea României cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii a fost reflectată în cadrul 

unor evenimente importante care au reunit numeroşi specialişti la nivel naţional şi 

internaţional. Programe privind îmbunătăţirea sistemului national de sănătate în România se 

adresează următoarelor probleme: 

- Procentul redus din PIB alocat asistenţei medicale;  

- Alocarea centralizată inechitabilă a resurselor; 

- Absenţa răspunsului la nevoile comunităţilor locale; 

- Nivel de slabă calitate al serviciilor medicale (absenţa echipamentelor medicale de 

calitate); 

- Inechitate în ceea ce priveşte oferta de servicii medicale între diverse regiuni şi -grupuri 

populaţionale; 

- Slabă capacitate managerială prin absenţa profesioniştilor cu abilităţi reale -privind 

politicile de dezvoltare şi management. 

Programele transfrontaliere privind asigurarea şi îmbunătăţirea stării de sănătate 

dentară au la bază următoarele principii: sănătatea dentară şi orală trebuie să constitue parte 
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integrantă din asistenţa medicală esenţială pentru menţinerea stării de sănătate sistemice; 

sănătatea orală este un factor determinant al calităţii vieţii; există o interrelaţie strânsă între 

starea de sănătate orală şi starea de sănătate sistemică; asistenţa stomatologică adecvată 

contribuie la reducerea ratei de mortalitate premature.  Obiectivele enunţate sunt următoarele: 

• eforturi de acumulare a dovezilor privind contribuţia stării de sănătate dentară şi orală la 

creşterea speranţei de viaţă şi la îmbunătăţirea statusului de sănătate sistemică (pentru 

formularea unor politici de sănătate bazate pe dovezi); 

• continuarea investigaţiilor privind calitatea politicilor naţionale de asigurare a sănătăţii 

dentare şi a acţiunilor întreprinse la nivel regional; 

• recunoaşterea rolului stării de sănătate dentară şi orală în îmbunătăţirea calităţii vieţii; 

asigurarea de către comunitatea de medici dentişti a asistenţei stomatologice pentru toate 

grupele de vârstă; 

• recunoaşterea factorilor de risc şi aplicarea unor abordări preventive şi terapeutice care 

să ia în considerare factorii de risc comuni pentru diverse afecţiuni localizate la nivelul 

cavităţii orale; 

• crearea unui cadru şi mediu profesional care să încurajeze colaborarea multidisciplinară. 

In România a fost efectuat un vast studiu epidemiologic, sub egida OMS, cu scopul de 

colectare, analiză şi sinteză a datelor privind prevalenţa afecţiunilor orale şi distribuţia 

acestora în raport cu diverşi parametri demografici. Datele obţinute au fost incluse în Raportul 

OMS privind starea de sănătate orală la nivel Mondial (OMS 2002, 2003). Raportul OMS a 

remarcat procentul semnificativ crescut al persoanelor vârstnice (65-74 ani) edentate (26%) în 

România, comparativ cu ţările nordice sau cele din vestul Europei. Programe de prevenţie a 

cariilor dentare prin fluorizare şi sigilare au fost efectuate în România urmând recomandările 

OMS promovate prin programul Health Promoting Schools (OMS 2003) şi planul de acţiune 

prezentat în aprilie 2017 privind promovarea şi integrarea măsurilor de prevenţie a 

afecţiunilor la nivel oral: factori de risc care pot fi modificaţi; factori de mediu; îmbunătăţirea 

sistemelor de politici de sănătate; modificarea unor factori structurali ai societăţii. In acest 

context, în perioada 2009-2016 s-a desfăşurat la Iaşi o amplă acţiune  pentru promovarea 

sănătăţii orale intitulată Caravana profilaxiei, sub coordonarea Doamnei Profesor Universitar 

Dr. Norina Forna, ocazie cu care au beneficiat de serviciile oferite de aceasta peste 25.000 

persoane. Rezultatele acestui studiu demonstrează faptul că, raportat la anul 2017, 87,7% din 

populaţie prezintă o stare orală afectată prin: carii dentare (64,7%), boală parodontală 

(44,7%), resturi radiculare netratate (24,9%), edentaţie unidentară (9,5%), edentaţie parţială 

întinsă (29,1%), edentaţie totală (9,1%). Aceste procente au fost mai mari pentru populaţia din 

zona rurală, pentru subiecţii de sex masculin, precum şi la cei cu un nivel socio-economic 

scăzut . 

Dintre proiectele viitoare de colaborare între România şi OMS in ceea ce priveşte 

sănătatea orală putem enumera următoarele: 

• Cercetare epidemiologică privind prevalenţa afecţiunilor orale şi distribuţia acestora în 

raport cu diverşi parametri demografici (proiectul Oral Health Programme); 

• Programe de prevenţie a cariilor dentare dentare în şcoli (direcţii şi recomandări prin 

programul Health Promoting Schools); 

• Implementarea unor proiecte privind rolul sănătăţii orale în asigurarea unei longevităţi 

sănătoase (conform direcţiilor trasate la Congresul Tokyo 2015). 
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Concluzii 

• Programele de prevenţie care se concentrează asupra controlului factorilor de risc 

(fumatul, consumul de alcool, stressul, regimul nutriţional) pot avea un impact semnificativ 

asupra sănătăţii publice. 

• Programele transfrontaliere pot reprezenta un factor decisiv în promovarea politicilor de 

sănătate și susţinerea unor programe inovatoare de prevenţie şi tratament care vor conduce 

atât la reducerea morbidităţii şi mortalităţii cât şi la creşterea nivelului de sănătate orală. 
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