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CONTEXT CONTEXT 

Organizarea conferinţei ştiinţifico-practice 

internaţionale „Dezvoltarea inovativă, cola-

borativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, 

practică, perspective” este prilejuită 

aniversărilor de 150 de ani ai mişcării 

cooperatiste din Republica Moldova, a 100 de 

ani de educaţie cooperatistă, a 25 de ani de la 

înfiinţarea Universităţii Cooperatist-Comerciale 

din Moldova. 
 

Cooperativele exercită un rol important în 
societatea contemporană datorită impactului 
pe care îl au asupra dezvoltării socio-
economice în orice ţară. Cooperativele 
reprezintă un model dual bazat pe o 
componentă economică şi una  socială, 
devenind actori-cheie ai economiei sociale. Pe 
acest motiv Rezoluţia ONU din 2001 
„Cooperativele în cadrul dezvoltării umane”, 
Recomandarea nr. 193 din 20 iunie 2002 a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind 
promovarea cooperativelor, precum şi politicile 
europene  (Comunicatul Comisiei Europene 
„Promovarea Societăţilor Cooperative în 
Europa” din 23 februarie 2004; Rezoluţia 
Parlamentului European din 2 iulie 2013 
referitoare la „Contribuţia cooperativelor la 
depăşirea crizei” ş.a. orientează spre 
susţinerea acestei forme de  activitate şi 
încurajează guvernele, mediul academic şi de 
cercetare să contribuie la dezvoltarea 
cooperativelor prin îmbunătăţirea legislaţiei, 
identificarea şi implementarea formelor 
inovative de cooperative şi activitate 
cooperatistă, promovarea educaţiei în domeniu 
în baza principiilor şi bunelor practici 
internaţionale. Datorită importanţei 
cooperativelor ONU a proclamat anul 2012 ca 
fiind Anul Internaţional al Cooperativelor. 
 
Dezvoltarea sectorului cooperativelor este în 

continuă creştere şi extensie. Cooperativele 

asociază cca un miliard de membri, fiecare al 

şaselea locuitor al Terrei fiind membru al unui 

sau altui tip de cooperative. Conform datelor 

ACI în activitatea cooperativelor sunt antrenate 

cca 250 milioane de angajaţi. În cadrul ţărilor 

G20 numărul persoanelor ce activează în 

cooperative constituie 12% din numărul total al 

angajaţilor. 

 

The organization of the international scientific-
professional conference “The innovative, 
collaborative, inclusive development of 
cooperatives: theory, practice, perspecti-
ves” is dedicated to the anniversary of 150 
years of cooperative movement in Republic of 
Moldova, to the 100th anniversary of national 
cooperative education, and to the 25th 
anniversary since the establishment of Trade 
Co-operative University of Moldova. 
 
The cooperatives have an important role in the 
contemporary society due to the impact they 
have on the socio-economic development in 
any country. The cooperatives represent a dual 
model based on an economic and social 
element, becoming key actors in the social 
economy. Therefore, the UN Resolution from 
2001 "The cooperatives in the social 
development", Recommendation no. 193 of 
June 20, 2002 of the International Labor 
Organization regarding promotion of 
cooperatives, as well as European policies 
(European Commission Communication 
"Promotion of cooperative societies in Europe" 
from February 23, 2004; European Parliament 
resolution of July 2, 2013 regarding  "The 
contribution of cooperatives to overcoming the 
crisis") are oriented towards the support of this 
form of activity and encourage governments, 
academia and researchers to contribute to the 
development of cooperatives by improving 
legislation, identification and implementation of 
innovative forms of cooperatives and 
cooperative activities, as well as the promotion 
of education in this field, based on principles 
and best international practices. Due to the 
importance of cooperatives, UN proclaimed 
2012 as the International Year of 
Cooperatives.  
 
The cooperative's sector development is 
constantly growing. The cooperatives 
associate about one billion members; every 
sixth inhabitant of the Earth being a member of 
one or another type of cooperative. According 
to the International Co-operative Alliance 
(ICA), in the activity of cooperatives are 
involved about 250 million of employees. In the 
framework of G20 countries the number of 
people that activate in cooperatives represent 
12% of the total number of employees.   
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Cooperativele la fel devin din ce în ce mai 
importante şi în Uniunea Europeană, unde 
există cca 176 000 de întreprinderi cooperative 
deţinute de 141 de milioane de membri.  
Cooperativele Europei asigură locuri de muncă 
pentru 4,7 milioane de persoane şi  contribuie, 
în medie, cu cca 5% la formarea  PIB-ului 
fiecărui stat membru. 
 
Cooperativelor le revine un rol distinct în 
realizarea politicilor economice şi sociale 
naţionale în valorificarea priorităţilor/ 
obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
„Moldova 2020: 7 soluţii pentru creşterea 
economică şi reducerea sărăciei”; altor 
documente de politici. 
 
În Republica Moldova sunt înregistrate 3803 
de cooperative (la 01.01.2018), ce constituie 
2,2% din numărul total de agenţi economici 
înregistraţi în ţară. Segmentul cel mai relevant 
este cel al cooperativelor de consum. 
Dezvoltarea cooperativelor în ţară  înscrie un 
ritm mai lent în raport cu progresele 
înregistrate pe plan internaţional şi cel 
european, la particular. În acest context 
impulsionarea dezvoltării cooperativelor a 
devenit imperativă având în vedere contribuţia 
pe care acestea le pot aduce evoluţiei 
societăţii, realizării politicilor economico-sociale 
de dezvoltare a republicii. 
 
Obiectivele conferinţei: 

 promovarea în Republica Moldova a 
politicilor internaţionale, inclusiv a celor 
europene de susţinere a capacităţilor, 
modernizarea sectorului cooperativelor 
din ţară în acord cu priorităţilor acestor 
politici; 

 prezentarea situaţiei în domeniul 
sectorului cooperativelor în Republica 
Moldova, a provocărilor problemelor cu 
care se confruntă acest sector şi 
identificarea unor soluţii de depăşire a 
acestora; 

 reliefarea direcţiilor şi soluţiilor inovative 
de dezvoltare a cooperativelor, de 
guvernare şi organizare a acestora, a 
politicilor şi strategiilor de inovare, de 
perfecţionare a legislaţiei în domeniu; 

 identificarea noilor posibilităţi de 
cooperare a cooperativelor (clustere, 
consorţii, reţele etc.) şi a beneficiilor ce le 
oferă acestea; 

 descoperirea noilor oportunităţi în 

The cooperatives are becoming increasingly 

important in the European Union, where there 

are about 176,000 cooperative enterprises 

owned by 141 million members. Europe’s 

cooperatives provide jobs for 4.7 million people 

and contribute, on average, about 5% to the 

GDP of each member state. 

 
Cooperatives have a distinct role in the 
achievement of national economic and social 
policies and capitalizing on priorities/objectives 
of the National Development Strategy 
"Moldova 2020: 7 solutions for economic 
growth and poverty reduction"; other policy 
documents.  
 
In Moldova are registered 3803 cooperatives 
(at 01/01/2018), which constitute 2.2% of the 
total number of economic agents registered in 
the country. The relevant segment is that of 
consumer cooperatives. The development of 
cooperatives in the country score a slower 
pace in relation to the progress made at the 
international level and the European level, in 
particular. In this context, promoting the 
development of cooperatives has become 
imperative having regard to the contribution 
they can make changes in society, 
achievement of economic and social policies of 
the country development.  
 
Objectives: 

 Promote within Republic of Moldova the 
international policies, including the 
European policies of sustaining the 
capabilities, and the modernization of 
cooperatives sector in the country 
according to these policies’ priorities; 

 Present the situation of the challenges 
that the cooperatives sector is facing in 
Republic of Moldova and identify 
solutions for overcoming them; 

 Emphasize the innovative directions and 
solutions of cooperatives development, 
together with the governing and 
organization not only of policies and 
innovation strategies, but also of inward-
processing of the framework; 

 Identify new possibilities of cooperatives 
cooperation (clusters, consortia, 
networks etc.) and their benefits; 

 Discover new opportunities in the 
cooperatives development based on the 
international experience and the transfer 
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dezvoltarea cooperativelor în baza 
experienţei internaţionale şi transferul 
bunelor practici comunitare către sectorul 
cooperatist din Republica Moldova; 

 promovarea valorilor cooperatiste şi a 
sistemului cooperatist naţional în context 
global; 

 facilitarea implementării soluţiilor 
inovative şi a practicilor internaţionale, în 
special a celor europene, în activitatea 
cooperativelor din ţară; 

 dinamizarea cercetării – dezvoltării în 
domeniul cooperativelor, cooperarea 
internaţională în domeniu; 

 implementarea inovaţiilor în procesul 
educaţional (formare iniţială şi continuă) 
şi educarea tinerilor în spiritul valorilor şi 
principiilor cooperatiste internaţionale; 

 crearea unei platforme de colaborare 
eficientă dintre tinerii cercetători, savanţi 
preocupaţi de tematica manifestării 
ştiinţifice, din cadrul instituţiilor din ţară şi 
de peste hotare, mediul de afaceri, 
autorităţile publice centrale şi locale. 

 
În cadrul conferinţei vor fi puse în dezbateri 

aspecte ce vizează situaţia actuală şi 

tendinţele de dezvoltare a cooperativelor în 

Republica Moldova şi pe plan internaţional, 

provocările cu care se confruntă acest sector; 

vor fi identificate soluţii inovative, colaborative, 

incluzive de dezvoltare a cooperativelor 

derivate din strategiile, conceptele moderne şi 

practicile benefice internaţionale şi europene, 

la particular. În acest sens, forumul ştiinţific va 

reuni pe o platformă eficientă, autorităţi 

publice, mediul academic, mediul de afaceri, 

tineri cercetători, alte părţi interesate. 

of good practices towards the 
cooperative sector from Republic of 
Moldova; 

 Promote the cooperative values and the 
national cooperative system in a global 
context; 

 Ease the implementation of innovative 
solutions and international practices, 
especially the European ones, within the 
activities of the national cooperatives; 

 Stimulate the research and development 
in the cooperatives domain and the 
international collaboration; 

 Implement innovations in the educational 
process (initial and continuous training) 
and the international values and 
principles of cooperatives in the youth 
education; 

 Develop an efficient platform of 
collaboration between young 
researchers, academics interested in the 
scientific domain from national and 
international organizations, business 
environment, central and local public 
authorities. 

 
During the conference different aspects will be 
debated, which are targeting the current 
situation and the development trends of 
cooperatives in Moldova and internationally, as 
well as the challenges faced by this sector; 
there will be identified solutions for the 
innovative, collaborative, inclusive 
cooperatives development according to the 
modern strategies, concepts, and international, 
especially European good practices. In this 
regard, the scientific forum will bring together 
on an effective platform, public authorities, 
academia, business environment, young 

researchers and other stakeholders. 
  

Proiect susţinut de Ministerul Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării al Republicii Moldova şi Academia 

de Ştiinţe a Moldovei. 

Project supported by the Ministry of Education, 
Culture and Research of the Republic of 
Moldova and the Academy of Sciences of 
Moldova. 
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Abstract 
In the accounting as in other areas of activity, a organizational preventive work is 

required. The organization of accounting consists of various studies, research, preparation 
for accounting and presentation of financial reports. The majority of organizational 
elements are provided in accounting policies, which appreciate accounting methods and 
rules based on the legislative and normative acts approved in the Republic of Moldova. To 
a great extent, the rationality of accounting organization depends on the quality of self-
estimating accounting policies at each entity at the beginning of the calendar year. 

Cuvintele-cheie. Contabilitatea, organizarea  rațională, politici  contabile, praguri de 
semnificație, standardele  de contabilitate. 

 
Introducere 
Cu trecerea la economie de piață s-au determinat necesitățile de creare a unui 

mecanism de dirijare a economiei. Și în cazul dat, un rol important și primordial a fost 
acordat contabilității, care trebuie să asigure cu informație veridică  și obiectivă proprietarii 
și angajații, creditorii și acționarii, structurile fiscale, statale și alte categorii de utilizatori ai 
informației prezentate în raporturile financiare ale întreprinderilor. 

Oricare tip de activitate necesită un proces de organizare a acestuia. Organizarea 
muncii poartă un caracter atât preventiv, cât și conținut neîntrerupt în continuu. Deoarece 
contabilitatea este un sistem informațional, elementele căruia sunt unite prin relații de 
exprimare a proceselor de formare, transmitere, recepționare, păstrare și prelucrare a 
informației economice. 

Organizarea contabilității este o activitate prestată cu scopul de a constitui un sistem 
informațional contabil bine corelat și modern pentru  asigurarea procesului de producere și 
dirijare cu date necesare.  

Fiind o știință specifică ca și alte științe, are obiectul și metoda sa. Obiectul 
organizării contabilității prezintă patrimoniul (activele și pasivele) întreprinderii, 
subdiviziunea funcțională însuși, contabilitatea cu executorii (contabili) acesteia, iar 
metoda demonstrează cele mai performante și moderne procedee, moduri, metode de 
ținere a contabilității și raportări financiare. 

Rezultatele obținute și discuții 
Conform cerințelor  documentelor și actelor legislative și normative în domeniu, cele 

mai favorabile și productive procedee și metode desfășurate la organizarea contabilității se 
caracterizează prin următoarele prevederi prealabile: 

 Folosirea și determinarea unui sistem selectat de evidență contabilă și raportare 
financiară (complet, simplificat, prescurtat etc.); 

 Determinarea formelor progresiste de contabilitate în baza registrelor și 
documentelor de ținere a evidenței sintetice și analitice; 

 Aprecierea formelor de organizare a contabilității (centralizate sau descentralizate); 

 Studierea și implementarea organizării științifice a contabilității prin cercetarea a 
celor mai avansate principii și metode de organizare la nivel național și mondial. 
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Organizarea rațională a contabilității reprezintă fenomenul de totalizare a proceselor 
de utilizare a  obiectelor și metodelor celor mai importante și binevenite în activitatea 
contabilă. Organizarea rațională a contabilității, ca și a altor funcții de muncă în 
management cere o efectuare a unei activități cu eficacitate maximă (calitate, oportunitate 
și alte principii) ale contabilității și cu cheltuieli minime de mijloace și de timp. Așa dar, 
aceasta ar însemna maximum de efect cu minimum de cheltuieli, ceia ce se obține la o 
productivitate și cultură avansată în procesele tehnologice ale contabilității. 

Organizarea rațională a contabilității implică faptul ca fiecare contabil-șef să 
elaboreze un program de modernizare a organizării contabilității care ar  cuprinde: 

 Elaborarea unei liste de elemente contabile cu caracterizarea faptelor economice, 
fenomenelor, proceselor de funcționare a mijloacelor și surselor care au loc la entitate. 
Nomenclatoarele  de date informaționale depinde de o mulțime de factori prevăzuți de 
interesele economice, politice, juridice, etc.  aflate la  rândul său în legături reciproce cu 
formele organizării contabile (centralizate și descentralizate); 

 Organizarea documentării primare, elaborate la întreprindere cu caracter intern prin 
întocmirea unui album de documente și centralizatoare analitice; 

 Descrierea circulației documentare cu aprecierea timpului și căii de mișcare a 
acestora de la momentul întocmirii, până la momentul transferării în arhivă; 

 Elaborarea planurilor de conturi de lucru prin aprecierea conturilor și subconturilor  
utilizate la entitatea dată. Totodată se concretizează articolele de cheltuieli și venituri 
caracterizate în baza tipului de activitate economică; 

 Elaborarea unui plan de inventariere a activelor și decontărilor cu creanțe și 
datoriilor  prin  concretizarea termenului, modalitatea, documentarea și determinarea 
rezultatelor de inventariere conform Regulamentului aprobat de Ministerul Finanțelor al 
Republicii Moldova; 

 Completarea bibliotecii în subdiviziunea de contabilitate cu documente legislative și 
normative referitor la activitatea economică și contabilă a entității (Legea Contabilității, 
SNC, Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Codul Fiscal, Codul Civil, Codul 
Muncii, etc.); 

 Organizarea muncii personalului contabil prin repartizarea funcțiilor în baza nivelului 
de pregătire profesională și competenței fiecărui specialist de contabilitate. Totodată, se 
întocmește un plan de reciclare și recalificare a personalului contabil conform elaborării 
noilor standarde de contabilitate și altor acte legislative și normative în domeniu; 

 Elaborarea planului de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare, declarațiilor 
fiscale, raportului de statistică și altor informații de totalizare a activității economice (lucrul 
preliminar la încheierea anului calendaristic, graficele de totalizare a datelor contabile 
îndeplinite și realizate de fiecare specialist contabil etc.); 

 Elaborarea politicilor contabile cu concretizarea metodelor și procedeelor prevăzute 
de SNC sau alte documente normative de contabilitate, precum  și de Codul Fiscal 
aprobat de Parlamentul Republicii Moldova. 

Politicile contabile prezintă un document semnificativ cu privire la organizarea 
rațională a contabilității deoarece, aceasta desfășoară un comentariu în vederea 
respectării metodelor, procedeelor și regulilor concentrate în standardele naționale și 
internaționale  de contabilitate și raportare financiară. Principalele aspecte ale elementelor 
contabile prevăzute de politici contabile, în baza cărora se efectuează la ținerea organizării 
raționale a contabilității se referă la evaluarea și recunoașterea  activelor, pasivelor, 
veniturilor și cheltuielilor ale entității de orișice tip de proprietate și forma organizatorico- 
juridică ale acesteia. În baza conținutului politicilor contabile se determină praguri de 
semnificație a cheltuielilor și veniturilor, precum și desfășurarea contabilității sintetice și 
analitice conform planului de conturi contabile de lucru aprobat la entitate. Prin metodele și 
procedeele conform SNC, SIRF și altor acte legislative și normative contabilul-șef 
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determină particularitățile de informatizare în contabilitatea curentă și finisarea datelor în 
rapoartele financiare. Din aceasta reiese că politicile contabile joacă un rol actual în 
procesul organizării raționale a contabilității și raportării financiare a entității. 

Pentru entitățile cooperației  de consum, la elaborarea politicilor contabile, este 
necesar de luat în vedere specificul, tipul de proprietate și forma organizatorico-juridică, 
conform prevederilor Legii Cooperației de Consum și statutelor cooperativelor și 
întreprinderilor sistemului dat. 

Raționalismul organizării contabilității în entitățile cooperației  de consum ca și altor 
ramuri ai economiei naționale poate fi  majorat cu elementele vasnice, prevăzute de politici 
contabile cum ar fi determinarea pragurilor de semnificație, provizioanelor de cheltuieli 
actualizate  în standardele naționale de  contabilitate. 

Conform Standardului Național „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, 
erori și evenimente ulterioare” (pct. 4 din standart) pragul de semnificație  reprezintă  
criteriul prestabilit de către entitate  pentru determinarea  necesității de a prezenta sau a 
corela  informații în  situații  financiare, luând în consibilitate  influenței acestor  prezentați 
sau   corectări asupra  deciziilor  economice ale  utilizatorilor. 

Praguri de semnificație  necesită  luate în vedere în cazuri  stabilirii  componentei  
anumitor  elemente contabile la  aplicarea  metodelor  alternative  de contabilizare a unor  
fapte economice, la  asigurării  concordanței  veniturilor și cheltuielilor   recunoscute pe  
perioade de gestiune, la corectarea  erorilor  la aprecierea  corespunderii  situațiilor 
financiare cerințelor SNC și altor  reglementări  contabile. 

Concretizarea  folosirii  pragurilor de semnificație poate  fi apreciată la organizarea  
contabilității în  cazuri: 

 stabilirii componenței  mijloacelor fixe  și a obiectelor de mică valoare și scurtă 
durată; 

 determinarea valorii reziduale  a mijloacelor fixe și altor imobilizărilor  amortizabile; 

 determinarea costurilor  ulterioare referitor la  întreținerea și reparația  imobilizărilor  
corporale pentru  menținerea acestora în starea  funcțională precum și a costurilor de  
ieșire a imobilizărilor  corporale (vezi pct. 57 și 65 din SNC „Imobilizări necorporale și 
corporale”); 

  delimitarea investițiilor  imobiliare  de proprietatea imobiliară utilizată de posesor; 

 recunoașterea veniturilor din  recuperarea  prejudiciului material (pct.32 din SNC 
„Creanțe și investiții financiare”); 

 stabilirea  nomenclatorului  bunurilor cu  o pondere nesemnificativă  în totalul 
stocurilor (pct. 9, SNC „Stocuri”); 

 delimitarea cheltuielilor curente de cheltuieli anticipate; 

 corectarea  erorilor  contabile (p. 28-30 din SNC „Politici contabile, modificări ale 
estimărilor contabile erori și evenimente ulterioare”). 

Concluzii 
Fără pragurile renumite mai sus organizarea contabilității nu va exprima  

corespunderea  cerințelor  SNC și precum  nu va duce la conformitatea Situațiilor 
financiare (pct. 31 din SNC „Politici contabile modificări ale estimărilor contabile erori și 
evenimente ulterioare”).  

Prin specificul  activității  cooperației de consum entitățile din sistem  sunt obligate să  
determină în   politicile  contabile pentru organizarea  contabilității stocurilor modul de  
valorificare a  mărfurilor  în comerț cu amănuntul  și comerț angro, precum metodica  de 
formare  a prețurilor la produse  preparate în entitățile de alimentație publică. Pentru 
aceasta apare necesitatea  de a  determina și a contabiliza adaosul comercial și taxa pe  
valoarea adăugată (TVA) pentru ca corect  să fie  calculată suma  costul  vânzărilor și 
costul mărfurilor rămase în stoc la contul 217 „Mărfuri”. 



 

17 

Aferent problemei organizării raționale a contabilității este  binevenită luarea în  
seamă nivelul  de pregătire  a cadrelor  contabile, practica lor de  activitate în domeniu. 
Acest lucru va fi luat în vedere la repartizarea  lucrului  și întocmirea  graficelor  de 
efectuarea operațiilor contabile, precum și  elaborarea  caracteristicilor  de calificare pentru 
fiecare  contabil în subdiviziune. 

Organizarea rațională a contabilității atinge și alte  elemente  organizatorice cum ar fi 
perfecționarea  cadrelor contabile  în continuu, utilizarea  unor metode  și procedee 
progresiste la calcularea costului produselor fabricate, aprecierea  articolelor  de cheltuieli 
pentru organizarea  planificării, contabilității  și controlului asupra  acestora  la entități de 
caracter  corporativ. 

Numai prin organizarea rațională a contabilității pot fi corect și oportun determinate 
rezultatele financiare și asigura managementul pentru primirea  deciziei la prezent și  
perspectivă. 
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Rezumat 
În articol se analizează politicile comerciale şi situaţia actuală în sfera comerţului 

interior, nivelul de asigurare a consumatorilor cu suprafaţă comercială în localităţile urbane 
şi rurale din ţară, structura volumului vânzărilor de mărfuri. Orientarea spre modernizarea 
comerţului prin care se asigură sporirea eficienţei şi calităţii deservirii consumatorilor 
implică îmbunătăţirea esenţială a infrastructurii în comerţul interior. Astfel, este nevoie de a 
îmbunătăţi şi consolida capacităţile de absorbţie a tehnologiilor moderne şi a inovaţiilor, 
ceea ce pe termen lung, va asigura modernizarea comerţului şi va spori calitatea deservirii 
consumatorilor în comerţ. 

Cuvinte-cheie: comerţ, modernizare, calitate, inovaţii, tehnologii, mărfuri, servicii, 
eficienţă, deservire, unităţi de comerţ, magazine, suprafaţă comercială.   
 

1. Introducere  
Comerţul interior joacă un rol important în sporirea calităţii vieţii consumatorilor, în 

creşterea economică a statului. Comerţul are o contribuţie importantă la formarea PIB. 
Astfel, cercetarea fenomenelor care contribuie la sporirea calităţii deservirii consumatorilor 
are o importanţă deosebită.  

În rezultatul implementării prevederilor Acordului de liber schimb (DCFTA) se 
simplifică procesul de pătrundere în ţară a mărfurilor de import, se intensifică emigrarea 
cetăţenilor, iar aceasta reduce esenţial avantajele competitive ale firmelor din comerţ 
determinate de costurile mici, astfel se agravează decalajul tehnologic faţă de ţările 
dezvoltate. Din aceste considerente este nevoie de a asigura modernizarea treptată a 
sectorului comerţului interior şi de a spori eficienţa în baza factorului axat pe calitate şi 
sporirea nivelului de deservire a consumatorilor.  

Modernizarea comerţului interior bazat pe sporirea eficienţei şi calitatea deservirii 
consumatorilor sunt sursele principale de creştere şi dezvoltare economica durabilă şi de 
sporire a calităţii vieţii cetăţenilor în ansamblu.  

În economia de piaţă sporirea nivelului tehnic şi tehnologic devine o condiţie 
esenţială pentru asigurarea existenţei firmelor specializate în vânzarea mărfurilor şi 
prestarea de servicii. Performanţa realizării obiectivelor depinde de adaptarea permanentă 
a firmelor la cerinţele pieţei şi pretenţiilor consumatorilor prin calitate şi inovaţie.  

 

2. Gradul de investigare a problemei şi scopul cercetării 
În condiţiile actuale antreprenorii din domeniul comerţului întâmpină o concurenţă 

acută şi bariere semnificative pe piaţa internă şi internaţională. Pentru a fi competitivi, ei 
trebuie să se preocupe în permanenţă de satisfacerea exigenţelor consumatorului/ 
clientului. Acest lucru demonstrează că există o puternică relaţie între modernizarea 
comerţului, calitatea produselor şi calitatea deservirii consumatorilor, care devine motorul 
propulsor ce contribuie la dezvoltarea firmei în prezent şi în perspectivă.  

Calitatea deservirii consumatorilor în comerţ este un concept complex ce exprimă 
capacitatea unei firme de a rezista la presiunile de concurenţilor, prin oferirea de produse şi 
servicii ce îndeplinesc standarde de calitate înalte, preţuri competitive, atât la nivel naţional cât şi 
internaţional, în raport cu posibilităţile şi performanţele altor firme comerciale. 

mailto:feodosie_pituscan@yahoo.com
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Problemele calităţii deservirii consumatorilor sunt relevante şi actuale reieşind din 
faptul că concurenţii vor încerca prin diverse metode să atragă un număr tot mai mare din 
consumatorii din piaţa dată, prin oferirea unui nivel de calitate a deservirii mai înalt.  

 
3. Rezultatele cercetării 
Comerţul joacă un rol important în societatea modernă. Prin intermediul comerţului 

se asigură satisfacerea cu mărfuri a consumatorii, acest sector contribuind la distribuirea 
mărfurilor pe toată aria pieţei. Conform datelor statistice, comerţul interior joacă un rol 
important în economia naţională, asigurând  peste 14,1% din PIB în anul 2017, unde sunt 
antrenate în câmpul muncii peste 199,9 mii de angajaţi. 

Modernizarea comerţului interior este o prioritate pentru conducerea de vârf a ţării. 
Pe tot parcursul timpului de la întemeierea Republicii Moldova ca stat independent, 
guvernarea a acordat atenţie deosebită sectorului comerţului. Astfel, au fost adoptate legi 
şi acte normative care reglementează activitatea în comerţ, sau elaborat şi implementat 
politici orientate spre dezvoltarea comerţului interior.   

Una din primele legi care a fost aprobată de Parlamentul Republicii Moldova a fost 
legea Vânzării de mărfuri (1993), legea Cu privire la comerţul interior (1996), reaprobată în 
redacţie nouă în anul 2010, legea Privind protecţia consumatorilor (1993, reaprobată în 
2003). În această perioadă Guvernul Republicii Moldova a aprobat un şir de acte 
normative: regulamente, reguli, norme etc. care au contribuit la crearea bazei legislative şi 
îmbunătăţirea calităţii deservirii consumatorilor.  

În scopul îmbunătăţirii calităţii deservirii şi sporirii satisfacerii consumatorilor 
Ministerul Economiei a realizat diverse politici orientate spre dezvoltarea comerţului. Din 
acestea face parte Strategia de dezvoltare a comerţului interior pentru diferite perioade, la 
momentul actual fiind în proces de implementare Strategia pentru anii 2014-2020.      

Un indicator important ce caracterizează dezvoltarea comerţului interior în ultimii 
ani este numărul de unităţi comerciale care sunt preocupate de vânzarea mărfurilor şi 
deservirea consumatorilor. Deşi, statistica oficială oferă informaţii despre numărul de unităţi de 
comerţ, informaţia publicată de Biroul Naţional de Statistică nu poate fi luată ca bază pentru a 
efectua analize argumentate din motivul că în anii 2013, 2014 şi 2015 a fost modificat modul 
de raportare a datelor despre numărul de unităţi comerciale care activează în republică. Dar, 
din datele prezentate în tabelul 1 se poate concluziona, că numărul de unităţi comerciale este 
instabil, dar în ultimii 4 ani se atestă o creştere lentă, fiind în anul 2013 – 13039 unităţi, în anul 
2015 - 15966 unităţi, iar la 01.01.2018 – 16665 unităţi.1 

Dinamica numărului de unităţi comerciale în structură pe regiuni, ţinând cont de 
criteriile puse la baza elaborării raportului statistic, demonstrează că în anul 2018 faţă de 
2013 a crescut numărul unităţilor de comerţ în total pe ţară cu 3226 unităţi. În municipiul 
Chişinău a crescut cu 2160 unităţi, iar în regiuni numărul acestora a crescut mai mult în 
regiunea Centru cu 699 unităţi, în regiunea Nord cu 408 unităţi în UTA Gagauzia cu 180 
unităţi şi Sud cu 136 unităţi.  

În anul 2018 faţă de 2015 se atestă o creştere a numărului de unităţi comerciale în 
ansamblu pe ţară cu 699 unităţi, din care în mun. Chişinău +665 unităţi şi în regiunea 
Centru  +227 unităţi, iar în celelalte regiuni se reduce numărul cu 176 unităţi în regiunea 
Nord, cu 14 unităţi în regiunea Sud şi cu 3 unităţi în UTA Gagauzia. Aceste date 
demonstrează că în regiunile de Nord, Sud şi UTA Gagauzia în ultimii trei ani nu se 
atestă o îmbunătăţire a calităţii deservirii consumatorilor prin sporirea numărului de 
unităţi de comerţ.   

                                                 
1 http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=142& Numărul unităţilor de comerţ cu amănuntul, în profil 
teritorial, la 01 ianuarie 2013-2018.  

http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=142&
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Tabelul 1. Dinamica unităţilor de comerţ pe regiuni ale ţării 

Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Naţional de Statistică. Numărul unităţilor de 
comerţ cu amănuntul, în profil teritorial, la 01 ianuarie 2010-2018.  
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=142&  
 

Calitatea deservirii consumatorilor în structură pe regiuni poate fi analizată prin 
compararea modificării indicatorului ce caracterizează ponderea numărului unităţilor de 
comerţ pe parcursul ultimilor ani. Astfel, în tabelul 2 se prezintă datele ce caracterizează 
ponderea numărului de unităţi de comerţ în structură pe regiunile ţării. Din datele tabelei 
observăm că în anul 2013 se atestă o pondere relativ înaltă a unităţilor de comerţ 
amplasate în municipiul Chişinău – 55,7%, relativ proporţional fiind prezentate zonele de 
Nord şi Centru cu 17,7 şi 15,9%. La începutul anului 2018, aceasta este în defavoarea 
regiunilor, unităţile de comerţ fiind în mare parte concentrate în municipiul Chişinău – 
peste 56,8%, cota regiunii de Nord fiind redusă până la 16,3%, regiunii Centru în creştere 
până la 16,7%, regiunii Sud – se reduce până la 6,7%, iar UTA Gagauzia până la 3,5%.  

 
Tabelul 2. Structura unităţilor de comerţ pe regiuni (%) 

Anii/ pondere 
Total pe 

 ţară 
mun. 

Chisinau 

Total 
regiune 

Nord 

Total 
regiune 
Centru 

Total  
regiune  

Sud 

U.T.A. 
Gagauzia 

2013 13093 7298 2316 2086 984 398 

Pondere, % 100 55,7 17,7 15,9 7,5 3,0 

2014 15278 8398 2890 2323 1154 513 

Pondere  % 100 55,0 18,9 15,2 7,6 3,4 

2015 15966 8793 2900 2558 1134 581 

Pondere, % 100 55,1 18,2 16,0 7,1 3,6 

2018 16665 9458 2724 2 785 1120 578 

Pondere, % 100 56,8 16,3 16,7 6,7 3,5 

Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Naţional de Statistică. Numărul unităţilor de 
comerţ cu amănuntul, în profil teritorial, la 01 ianuarie 2010-2018.  
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=142&  
 

Prezintă interes analiza dinamicii numărului de magazine în corelare cu structura pe 
regiuni în perioada analizată. După datele statistice numărul magazinelor în anul 2018 a 
constituit în ansamblu pe ţară 9222 unităţi, faţă de 8794 unităţi în anul 2015 şi de 7012 
unităţi în anul 2013 (tabelul 3). Astfel, în perioada analizată numărul magazinelor a crescut 
cu 131,5% faţă de anul 2013 şi cu 104,9% faţă de anul 2015. Cea mai mare creştere a 
numărului de magazine în ultimii ani se atestă în U.T.A. Gagauzia 172,5%, regiunea 
Centru – 141,2%, municipiul Chişinău – 135,9%.  

 

Ani / Regiuni 2013 2014 2015 2018 
2018/2013  2018/2015 

+,- % +,- % 

Total pe republica 13039 15278 15966 16665 3226 127,8 +699 104,4 

Municipiul Chisinău 7298 8398 8793 9458 2160 129,6 +665 107,6 

Total regiunea  Nord  2316 2890 2900 2724 408 117,6 -176 93,9 

Total regiunea Centru 2086 2323 2558 2785 699 133,5 +227 108,9 

Total regiunea  Sud 984 1154 1134 1120 136 113,8 -14 98,8 

U.T.A. Gagauzia 398 513 581 578 180 145,2 -3 99,5 

http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=142&
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=142&
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Tabelul 3. Dinamica numărului de magazine pe regiuni ale ţării 

Sursa: Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Naţional de Statistică. Numărul unităţilor de 
comerţ cu amănuntul, în profil teritorial, la 01 ianuarie 2013-2018.  
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=142&  
 

Totodată, în structura pe regiuni în perioada analizată se atestă menţinerea unui 
echilibru relativ constant. Ponderea magazinelor amplasate în municipiul Chişinău a 
constituit în anul 2013 - 39,5%, iar în anul 2018 - 40,8%, fiind în creştere cu 1,3% (Tabelul 
4). Din datele tabelului observăm că s-a redus ponderea magazinelor în regiunile Nord cu 
2,6%, Sud cu 1,0%, iar în regiunea Centru a crescut cu 1,7%, în UTA Gagauzia cu 1,2% şi 
putem conchide, că în ultimii ani are loc creşterea numărului de magazine pe de o parte, 
iar pe altă parte creşterea ponderii numărului de magazine în municipiul Chişinău, 
regiunea Centru şi UTA Gagauzia.  

 
Tabelul 4. Structura numărului de magazine pe regiuni ale ţării 

Ani / Regiuni 
Magazine, total unităţi 

2013 % 2014 % 2015 % 2018 % 

Total pe republica 7012 100 8356 100 8794 100 9 222 100 

Municipiul Chisinău 2768 39,5 3176 38,0 3332 37,9 3763 40,8 

Regiunea  Nord  1731 24,7 2140 25,6 2226 25,3 2 035 22,1 

Regiunea Centru 1463 20,7 1775 21,2 1932 22,0 2 066 22,4 

Regiunea  Sud 739 10,5 852 10,2 827 9,4 876 9,5 

U.T.A. Gagauzia 281 4,0 311 3,7 477 5,4 482 5,2 

Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Naţional de Statistică. Numărul unităţilor de 
comerţ cu amănuntul, in profil teritorial http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40 
Statistica economica/40 Statistica economica__2 
 

Gradul de asigurare a consumatorilor cu suprafaţă comercială este un indicator 
important  ce caracterizează calitatea deservirii consumatorilor în unităţile de comerţ. 
Suprafaţa comercială poate fi analizată în trei dimensiuni: în aspect dinamic, în medie la 
un magazin şi în raport cu numărul de locuitori în regiune. Cu cât suprafaţa comercială are 
un indicator mai mare, cu atât calitatea deservirii va fi mai înaltă, prin sporirea nivelului de 
prestare a serviciilor comerciale pre şi post vânzare. Datele prezentate în tabelul 5 reflectă 
o creştere continuă a suprafeţei comerciale în anii 2013-2018. Asigurarea cu suprafaţă 
comercială se caracterizează prin creştere continuă, fiind în creştere faţă de anul 2015 cu 
110,7%, iar faţă de anul 2013 cu 124,4%. În perioada analizată se atestă o creştere mai 
mare a suprafeţei comerciale în regiunea Centru cu 202,1%, în alte regiuni fiind de la 
107,6% până la 126,2%.  

 

Ani / Regiuni 2013 2014 2015 2018 
2018/2013  2018/2015 

+,- % +,- % 

Total pe republica 7012 8356 8794 9 222 2210 131,5 428 104,9 

Municipiul Chisinău 2768 3176 3332 3763 995 135,9 431 112,9 

Total regiunea  Nord  1731 2140 2226 2 035 304 117,6 -191 91,4 

Total regiunea Centru 1463 1775 1932 2 066 603 141,2 134 106,9 

Total regiunea  Sud 739 852 827 876 137 118,5 49 105,9 

U.T.A. Gagauzia 281 311 477 482 201 171,5 5 101,0 

http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=142&
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Tabelul 5. Dinamica suprafeţei comerciale pe regiuni ale ţării (m2) 

Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Naţional de Statistică. Numărul unităţilor de 
comerţ cu amănuntul, in profil teritorial http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40 
Statistica economica/40 Statistica economica__2 
 

În structură pe regiuni, asigurarea cu suprafaţă comercială se caracterizează prin 
reducerea ponderii municipiului Chişinău de la 54,3% în anul 2013, până la 46,2% în anul 
2018 (tabelul 6). Totodată se atestă creşterea cotei suprafeţei comerciale a unităţilor 
amplasate în regiunea de Centru de la 15,4% până la 24,8%. Aceste date sunt în 
disproporţie cu ponderea numărul de unităţi comerciale amplasate în municipiul Chişinău 
care este la nivel de peste 56,8% în anul 2018. Cu referire la acest indicator putem 
menţiona că reducerea cotei de suprafaţă comercială a unităţilor de comerţ amplasate în 
mun. Chişinău demonstrează o reducere a calităţii deservirii consumatorilor din capitală.    
 

Tabelul 6. Ponderea suprafeţei comerciale pe regiuni ale ţării în m2 

Ani / Regiuni 
Suprafaţa comercială, m2 

2013 % 2014 % 2015 % 2018 % 

Total pe republica 848226 100 907846 100 963105 100 1066486 100 

Municipiul Chisinău 460878 54,3 474997 52,3 503312 52,2 493020 46,2 

Regiunea  Nord 160312 18,9 180648 19,9 183504 19,0 188346 17,7 

Regiunea Centru 130994 15,4 146954 16,2 163469 17,0 264772 24,8 

Regiunea  Sud 68197 8.0 72130 7,9 76208 7,9 86048 8,6 

U.T.A. Gagauzia 27845 3,3 33117 3,6 36612 3,8 34300 3,2 

Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Naţional de Statistică. Numărul unităţilor de 
comerţ cu amănuntul, in profil teritorial http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40 
Statistica economica/40 Statistica economica__2 
 

Calitatea deservirii consumatorilor este determinată şi de suprafaţa comercială 
a unui magazin. Magazinele cu o suprafaţă comercială mai mare au posibilitatea de a 
oferi un sortiment de marfă mai bogat, utilizează metode de vânzare moderne, prestează 
o gamă de servicii pre şi post vânzare mai variată. 

Astfel, suprafaţa medie a unui magazin în anul 2015 era de 109,5 m2, atunci în anul 
2018 acesta este de 115,6 m2, iar în 2018 de 115,6 m2, sau în creştere cu 105,0% 
(Tabelul 7). În regiunea de Nord suprafaţa medie a crescut în ultimii ani până la 92,6 m2 
(+10,4 m2), în Centru până la 128,2 m2 (+43,6 m2), de Sud până la 98,2 m2 (+6,0 m2), iar 
în mun. Chişinău şi în U.T.A. Gagauzia s-a redus cu 20,1 şi 5,4 m2. Această tendinţă nu 
este relevantă şi pentru compararea cu anul 2013, unde se observă o scădere a suprafeţei 
medii a unui magazin în medie pe ţară cu 5,4 m2, iar pe regiuni o creştere importantă a 
suprafeţei medii a unui magazin în regiune Centru, în medie cu 38,7 m2.  Această situaţie 
demonstrează o îmbunătăţire a deservirii consumatorilor în regiunea Centru a ţării şi o 
reducere în mun. Chişinău şi UTA Gagauzia.   

Ani / Regiuni 2013 2014 2015 2018 
2018/2013  2018/2015 

+,- % +,- % 

Total pe republica 848226 907846 963105 1066486 +218260 124,4 +103381 110,7 

Municipiul Chisinău 460878 474997 503312 493020 +32148 107,6 -100292 80,1 

Regiunea  Nord  160312 180648 183504 188346 +28034 117,5 +4843 102,6 

Regiunea Centru 130994 146954 163469 264772 +133778 202,1 +101303 162,0 

Regiunea  Sud 68197 72130 76208 86048 +17851 126,2 +9840 112,9 

U.T.A. Gagauzia 27845 33117 36612 34300 +6455 123,2 -2312 93,7 
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Tabelul 7. Suprafaţa medie a unui magazin (m2) 

Anii / Regiunile 2013 2015 2018 

Abatere +, - m2 Dinamica, % 

2018/ 
2015 

2018/ 
2013 

2018/ 
2015 

2018/ 
2013 

 Total pe republica 121,0 109,5 
115,6 +6,1 -5,4 105,0 95,5 

Municipiul Chisinău 166,5 151,1 
131,0 -20,1 -35,5 86,7 78,7 

Regiunea Nord 92,6 82,4 
92,6 +10,4 0,0 112,4 100,0 

Regiunea Centru 89,5 84,6 
128,2 +43,6 +38,7 151,5 143,2 

Regiunea  Sud 92,3 92,2 
98,2 +6,0 +5,9 106,5 106,4 

U.T.A. Gagauzia 99,1 76,6 
71,2 -5,4 -27,9 92,9 71,8 

Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Naţional de Statistică. Numărul unităţilor de 
comerţ cu amănuntul, in profil teritorial http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40 
Statistica economica/40 Statistica economica__2 
 

În Strategia de dezvoltate a comerţului interior pentru anii 2014-2020 este prevăzută 
dezvoltarea uniformă a infrastructurii comerciale în toate regiunile ţări (7). Din informaţia 
prezentată observăm că în realitate situaţia este alta.  

Această concluzie se poate confirma şi prin datele care caracterizează corelarea 
numărului de consumatori cu numărul total de unităţi comerciale şi magazine pe regiunile 
ţării, în deosebi în mun. Chişinău. Conform datelor statistice ponderea numărului locuitori 
al municipiului Chişinău în anul 2013 constituie 22,49 % în totalul pe ţară, iar în 2018 de 
23,28%. Astfel, ponderea numărului de locuitori ai mun. Chişinău a crescut cu 0,79% 
(Tabelul 8) În paralel, vedem că ponderea numărului de unităţi comerciale şi magazine în 
această perioadă a constituit în mun. Chişinău la categoria de unităţi comerciale - 55,74% 
în anul 2013 şi 56,75% în anul 2018. La categoria de magazine în mun. Chişinău sunt 
amplasate – 39,57% în anul 2013 şi 40,0% în anul 2018. În concluzie putem menţiona că 
în municipiul Chişinău sunt amplasate peste jumătate din toate unităţile de comerţ din ţară 
şi peste 40,0% din numărul total al magazinelor, ceea ce demonstrează o dezvoltare 
neuniformă a comerţului, calitatea deservirii consumatorilor localităţile din afara capitalei 
fiind la un nivel mai redus.  

 
Tabelul 8. Ponderea numărului de unităţi comerciale şi magazine 

 amplasate în mun. Chişinău 

Anii 
Numărul populaţiei, mii 

locuitori 
Nr. total de unităţi comerciale Nr. total de magazine 

 
Total  

pe ţară 
mun. 

Chisinău 

Pondere, 
% mun 

Chişinău 

Total  
pe ţară 

mun. 
Chisinău 

Pondere, 
% mun 

Chişinău 

Total 
pe ţară 

mun. 
Chisinău 

Pondere, 
% mun 

Chişinău 

2013 3 559,5 800,6 
22,49 

13093 7298 
55,74 7012 2768 39,57 

2014 3 557,6 804,5 
22,61 

15278 8398 
54,97 8356 3176 38,01 

2015 3 555,2 809,6 22,77 15966 8793 55,07 8794 3332 37,89 

2018 3547,5 825,9 23,28 
    16 
665    

9 458    56,75 9 222    3 763    40,00 

Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Naţional de statistică.  
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20de
mografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP010/POP011100re
g.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9.  
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40 Statistica economica/40 Statistica 
economica__2 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__2
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__2
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP010/POP011100reg.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP010/POP011100reg.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP010/POP011100reg.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9
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Un indicator important al calităţii deservirii consumatorilor îl constituie nivelul de 

asigurare a consumatorilor cu suprafaţă comercială. Analiza datelor prezentate în tabelul 9 
demonstrează o creştere în anul 2018 cu 111,0% a asigurării populaţiei Republicii 
Moldova cu suprafaţă comercială faţă de anul 2018, sau cu 297,3 m2 la 10 mii locuitori. În 
structură pe regiuni se atestă o creştere sporită a asigurării cu suprafaţă comercială a 
regiunii Centru cu 163,0%, totodată o reducere a asigurării locuitorilor mun.Chişinău şi 
UTA Gagauzia faţă de anul 2015.   

 
Tabelul 9. Analiza asigurării populaţiei  

cu suprafaţă comercială pe regiuni 

 
2015 2018   

Indicatori 
Nr. de 

locuitori 
(mii) 

Suprafaţa 
comercială 

(mii m2) 

S m2 la  
10000 

locuitori 

Nr. de 
locuitori 

(mii) 

Suprafaţa 
comercială 

(mii m2) 

S m2 la  
10000 

locuitori 

Abatere 
+,- 

Dinamica 
% 

Total Republica 
Moldova 

3555,2 963105 2709,0 3547,5 1066486 3006,3 +297,3 111,0 

Municipiul 
Chisinau 

809,6 503312 6216,8 825,9 493020 5969,5 -247,3 96,0 

Total regiunea 
Nord 

991,2 183504 1851,3 979,7 188346 1922,5 +71,2 103,8 

Total regiunea 
Centru 

1058,7 163469 1544,1 1051,7 264772 2517,6 +666,3 163,0 

Total regiunea 
Sud 

533,9 76208 1427,4 528,4 86048 1628,5 +201,1 114,1 

U.T.A. 
Gagauzia 

161,8 36612 2262,8 161,8 34300 2119,9 -142,9 93,7 

Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Naţional de Statistică. Numărul unităţilor de 
comerţ cu amănuntul, in profil teritorial http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40 
Statistica economica/40 Statistica economica__2 

 
În contextul sporirii calităţii deservirii consumatorilor şi implementării Strategiei de 

dezvoltare a comerţului în Republica Moldova prezintă interes analiza modernizării 
unităţilor de comerţ. 

Aşadar, conform datelor Raportului privind activitatea Direcţiei generale comerţ, 
alimentaţie publică şi prestări servicii pentru anul 2017, (6) în municipiul Chişinău la 
01.01.2018 sunt înregistrate 23930 unităţi de comerţ, 1953 unităţi de alimentaţie publică şi 
5838 unităţi de prestare a serviciilor (Tabelul 10). Din datele prezentate se poate vedea că 
numărul unităţilor de comerţ în anii 2010-2018 a crescut cu peste 1,4 ori, a unităţilor de 
alimentaţie publică cu doar 1,1 ori şi a unităţilor de prestare a serviciilor cu 2,25 ori. Dacă 
analizăm numărul de super şi hiper magazine, atunci observăm că în perioada analizată 
numărul acestora a crescut de la 21 unităţi până la 80, sau cu peste 3,8 ori. de asemenea 
în perioada analizată a crescut simţitor numărul centrelor şi complexelor comerciale cu 
peste 1,65 ori, cea se a sporit şi nivelul de deservire a consumatorilor în municipiul 
Chişinău. Din cele mai relevante se pot evidenţia extinderea numărului de super şi 
hipermagazine din reţeaua Linella, care se compune la momentul actuale din 65 unităţi, 
reţeaua de magazine Casa Curată – peste 60 unităţi, Bomba, Welmart, Bonus, Nr.1 şi 
altele. Analiza în structură a unităţilor de comerţ demonstrează că în perioada analizată  s-
a dezvoltat într-un ritm mai sporit sectorul unităţilor comerciale pentru vânzarea mărfurilor 
nealimentare cu peste 1,6 ori. Aceste date demonstrează că în municipiul Chişinău 
comerţul se dezvoltă intens, se modernizează, ocupă un rol important în satisfacerea 
cererii consumatorilor, ceea ce contribuie şi la sporirea calităţii deservirii consumatorilor. 
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Tabelul 10. Dinamica şi structura unităţilor de comerţ, 
alimentaţie publică şi prestări servicii în municipiul Chişinău 

Sursa: Elaborat în baza rapoartelor privind activitatea Direcţiei generale comerţ, alimentaţie 
publică şi prestări servicii pentru anii 2010-2017 https://comert.chisinau.md/lib.php?l=ro&idc=61 
 

Concluzii. Prin modernizarea unităţilor de comerţ firmele pot obţine mai multe 
avantaje competitive inclusiv: creşterea capacităţii firmei; oferirea unui sortiment de 
mărfuri şi servicii mai amplu şi la cele mai mici preţuri sau la cel mai înalt nivel calitativ; 
dominarea unui segment specific de piaţă (o anumită zonă geografică, un grup specific de 
cumpărători) sau oferirea unor valori globale cât mai mari pentru preţul primit, aceasta 
reprezentând o combinaţie judicioasă şi deosebit de atractivă pentru cumpărător prin 
calitate înaltă, preţ convenabil, servicii adecvate.  

Strategia de modernizare şi sporire a calităţii deservirii asigură firmei un avantaj 
competitiv, care include o serie de capacităţi indispensabile: de iniţiere a acţiunilor strategice 
de modernizare a edificiului comercial prin care să se diferenţieze de principalii concurenţi;  de 
elaborare şi de implementare a tehnologiilor noi de deservire a consumatorilor, inclusiv 
vânzarea prin intermediul reţelelor globale - prin magazinul virtual; de diversificare a portofoliul 
de servicii prestate consumatorilor pre, în timpul şi post vânzare.  

Pentru a efectua modernizarea eficientă şi pentru a obţine un avantaj competitiv, 
firma trebuie să iniţieze o cercetare amplă a pieţei ţintă pentru a identifica potenţialii clienţi, 
dar şi concurenţii, evidenţiind avantajele şi dezavantajele ei, astfel încât să reuşească să 
se diferenţieze faţă de aceasta prin sporirea calităţii deservirii consumatorilor şi 
menţinerea cotei de piaţă.  

Aspectele relatate demonstrează că implementarea strategiilor de modernizare a 
unităţilor de comerţ semnifică în esenţă realizarea de către firmă a avantajului competitiv, 
care este greu de menţinut deoarece impulsionează competiţia în domeniul comerţului.  
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Nr-
d/o 

Tipuri de unităţi comerciale, 
alimentaţie publică şi 

prestări servicii 
2010 2015 2016 2017 

01.01. 
2018 

%, 
2018/ 
2010 

 Unităţi  de comerţ, total 16975 19686 18690 20450 23930 141,0 

1. Magazine alimentare, inclusiv 
Supermagazine / 
hipermagazine 

1076/ 
21 

864/ 
46 

822/ 
65 

863/ 
70/4 

1071/ 
80/ 

99,5/ 
381,0 

2. Magazine  nealimentare 2180 3240 2890 3184 3684 168,9 

3. Centre  şi  complexe 
comerciale, 
case de  comerţ 

41 64 65 50 68 165,8 

4. Alte unităţi de comerţ  13678 15518 14913 16353 19107 139,7 
5. Unităţi  de alimentaţie  publică 1719 1824 1849 1867 1953 113,6 

6. Unităţi  de prestare  a 
serviciilor, total 

2586 3265 3836 4763 5838 225,8 

 Total: 21280 24775 24375 27080 31719  

http://www.asec-sldi.org/dotAsset/29282
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__2
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__2
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=142&
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP010/POP011100reg.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP010/POP011100reg.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP010/POP011100reg.px/?rxid=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9
https://comert.chisinau.md/lib.php?l=ro&idc=61
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Abstract 
Identifying ways to strengthen the financial flexibility of the economic system of 

consumer co-operation and optimizing financial potential under competitive conditions 
continues to be the relevant issue for the national economy. We mention that the solution 
to this problem is both theoretical and practical, and the problem itself is due to the 
specificity of the market relations and the imperfection of the methodological approaches 
for its solution. The modern trends in enterprise finance management due to the 
globalization process are inherent in our country today, so it is natural that companies, in 
an attempt to adequately cope with the challenges of the period, learn the most effective 
ways of enhancing financial flexibility, to raise capital, to manage risks. Both the general 
scientific methods and the specific methods of knowledge were used in the study: 
systemic, historical-logical, structural-functional analysis, time analysis (dynamic), scientific 
abstraction, induction, deduction, balances method, statistics, etc. 

This article aims to present the system of consumer co-operation in the Republic of 
Moldova, its role in the social economy and directions for strengthening the financial 
flexibility, taking into account the current trends. 

Keywords: Financial Potential, Consumer Co-operation, social economy, Financial 
Flexibility, Financing Sources, financial equilibrium. 

 
JEL Classification: G32, M21 

 
1. Introducere 
Mediul de afaceri actual, din majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, este 

caracterizat de crize, respectiv recesiuni economice. În diferite state membre ale Uniunii 
Europene perioada de declin economic a determinat schimbări majore în domeniul finanţării 
în cadrul organizaţiilor economico-sociale şi, în special, al structurilor antreprenoriale, ţinând 
cont de nevoia acestora, dar şi a salariaţilor lor de a fi mai flexibili şi, în consecinţă, mai 
adaptabili într-un mediu tot mai dinamic şi complex. 

Reducerea riscurilor de securitate şi flexibilitatea proceselor din sistemul financiar-
bancar reprezintă principalele premise ce stau la baza desfăşurării activităţii entităţilor 
autohtone, la general, cât şi a întreprinderilor şi organizaţiilor din sistemul cooperaţiei de 
consum, în particular. 

Articolul de faţă are ca principal scop analiza principalelor tendinţe înregistrate în 
cooperaţia de consum din Republica Moldova, precum şi elucidarea direcţiilor de fortificare a 
flexibilităţii financiare. Este un studiu exploratoriu şi explicativ totodată al fenomenului 
cooperatist în ţară şi al poziţionării lui în sistemul relaţiilor economice autohtone.  

Sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova îşi are începuturile în anul 
1868.  Prezentă în toate zonele ţării, cu o istorie de 150 de ani, entităţile din sistemul 
cooperaţiei de consum rămân un factor important al vieţii social-economice din Republica 
Moldova. Totodată, cooperaţia de consum este moştenitoarea unui patrimoniu de invidiat, 
pentru simplul motiv că unităţile sale se află aproape exclusiv în zona centrală a fiecărei 
localităţi.  

Interesul managerilor privind aprecierea echilibrului financiar este legat de obiectivul 
maximizării valorii întreprinderii, adăugându-se criterii de autonomie financiară, creştere 
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economică şi flexibilitate financiară. Simptomele dezechilibrului financiar sunt exprimate prin 
situaţia structurii antreprenoriale, a riscului de faliment, culminând cu încetarea plăţilor. 

Capacitatea structurii antreprenoriale de a se adapta la schimbările neaşteptate care pot 
surveni în mediul comercial, financiar sau tehnologic caracterizează flexibilitatea financiară. 
Spre exemplu, o întreprindere cu un pasiv extern (datorii) atât de mare încât lichidităţile sale 
să fie considerate insuficiente pentru a achita obligaţiile la scadenţă sau pentru a finanţa 
creşterea sa economică este o entitate căreia îi lipseşte flexibilitatea financiară. 

Flexibilitatea şi adaptabilitatea la schimbările mediului economic exprimă capacitatea 
întreprinderii de a face faţă schimbărilor ce intervin în mediul economic, cum ar fi: recesiune 
sau avânt economic; modificarea condiţiilor pe pieţele externe; modificarea tehnologiilor. 

 
2. Retrospectiva activităţii întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum 
Măsurile care necesită a fi întreprinse de către unităţile economice cooperatiste, în 

vederea restabilirii volumului activităţii şi măririi profitului, constituie reducerea cheltuielilor şi 
costului  producţiei, depăşirea imposibilităţii de autofinanţare, creşterea veniturilor, flexibilitatea 
mecanismului de stabilire a preţurilor. 

După destrămarea URSS, în cadrul cooperaţiei de consum a început deteriorarea 
relaţiilor dintre membrii cooperatori şi cooperativele de consum, din cauza diminuării ponderii 
fondului social în capitalul total al cooperaţiei, distrugerii reţelelor de prestări servicii şi a bazei 
materiale, a activităţii de producţie ş.a. Patrimoniul cooperaţiei la acea vreme era de peste 1,5 
miliarde de lei. Ponderea cooperaţiei de consum în volumul total al comerţului autohton s-a 
diminuat de la 45% la mai puţin de 5%. Fenomenele manifestate în economia naţională odată 
cu trecerea acesteia la economia de piaţă au afectat profund şi cooperaţia de consum.  

Din cauză că multe întreprinderi şi organizaţii cooperatiste lucrau în pierderi, în primii ani 
de implementare a reformelor, aferente economiei de piaţă, o sursă importantă de formare a 
elementelor patrimoniale rămân a fi depunerile membrilor-asociaţi (fondul părţilor sociale), 
fondul de dezvoltare a cooperaţiei de consum şi fondurile speciale. 

Remarcăm faptul că cooperaţia de consum, spre deosebire de celelalte structuri 
antreprenoriale, dispune de aşa o sursă unică şi de credibilă ca părţile sociale, depuse în 
bani, precum şi taxele de înscriere, altfel spus resursele membrilor cooperatori. Cooperatorii 
deţin părţi egale (nu inegale, ca acţionarii) şi sunt în acelaşi timp acţionari şi angajaţi ai 
cooperativelor de consum. De asemenea, decizia este luată în mod colectiv şi, de regulă, 
profiturile sunt împărţite şi reinvestite după un plan bine stabilit. 

Potrivit legii cooperaţiei de consum a Republicii Moldova şi statutului, întreprinderile şi 
organizaţiile cooperatiste formează fondul părţilor sociale. Acest fond se formează din 
cotizaţiile de membru şi taxele de înscriere, vărsate de către membrii cooperatori, sub forma 
mijloacelor băneşti, titlurilor de credit, terenuri şi alte bunuri sau drepturi patrimoniale, care pot 
fi evaluate sub formă bănească. Evidenţiem faptul că aspectele aferente participării membrilor 
cooperatori şi utilizarea fondului părţilor sociale întotdeauna au avut o actualitate deosebită 
pentru întreprinderile şi organizaţiile cooperatiste.  

Din practica întreprinderilor cooperatiste străine se observă faptul că formarea 
elementelor patrimoniale pe baza părţilor sociale, are o însemnătate indiscutabilă. Acumulată, 
în aşa fel, suma dată este mult mai preţioasă şi rentabilă, decât un împrumut în suma mare, în 
condiţii avantajoase. 

Membrii asociaţi create benevol cooperativele. Acolo unde membrii asociaţi au interes, 
ei se cooperează şi încep să lucreze atât în cooperative de consum, în cooperative agricole, 
în cooperative de producere şi cooperative de acordare a serviciilor. 

În trecut, părţile sociale ale membrilor cooperatori, determinau, în mare măsură, 
posibilităţile financiare ale cooperaţiei de consum. Pe parcursul ultimilor ani, însemnătatea 
fondului părţilor sociale a scăzut, precum şi rolul lui la formarea elementelor patrimoniale 
aferente întreprinderilor şi organizaţiilor cooperatiste. Actualmente, în sistemul cooperaţiei de 



 

28 

consum al Republicii Moldova, cota fondului părţilor sociale în mijloace circulante, constituie 
aproximativ 0,8%. 

Baza socială a sistemului cooperaţiei de consum este reprezentată de membrii 
cooperatori, care trebuie să formeze cea mai activă parte a cumpărătorilor în întreprinderile 
cooperatiste de comerţ. Cu cât este mai ridicat numărul membrilor cooperatori, cu atât ei mai 
activ participă în activităţile întreprinderii, în finanţarea căreia şi-au adus aportul, cu atât este 
mai stabilă situaţia financiară a cooperativelor şi mai înaltă eficienţa economică şi socială 
aferentă participării în activitatea întreprinderii cooperatiste a însăşi cooperatorilor. 

Atractivitatea mişcării cooperatiste îşi găseşte lămurire în dinamica modificării numărului 
membrilor întreprinderilor şi organizaţiilor cooperatiste, în ponderea mijloacelor îndreptate de 
către aceştia la procurarea mărfurilor de la întreprinderile cooperatiste şi în sumele părţilor 
sociale aduse la finanţarea entităţilor. 

Este cunoscut faptul că întreprinderile cooperatiste au posibilitatea să-şi mărească 
fondul părţilor sociale prin intermediul atragerii noilor membri cooperatori. Acumulată, în aşa 
fel, suma dată este mult mai preţioasă şi rentabilă, decât un împrumut în suma mare, în 
condiţii avantajoase. 

După părerea noastră, o sursă de perspectivă de finanţare a activităţii întreprinderilor din 
sistemul cooperaţiei de consum ar putea să o constituie împrumuturile de la populaţie. 
Aceasta va contribui la sporirea flexibilităţii financiare şi atragerea păturilor populaţiei în 
activitatea întreprinderii şi la ridicarea nivelului activităţii investiţionale, precum şi, ceea ce este 
deosebit de important, reducerea în condiţii de dezvoltare a proceselor inflaţioniste şi nivelului 
ridicat al dobânzii pentru creditele bancare, micşorarea cheltuielilor pentru folosirea lor. În 
această ordine de idei, primul pas îl va constitui elaborarea programei de creare a cooperaţiei 
de consum, ca o structură economică stabilă şi puternică, capabilă să acţioneze activ şi 
însemnat asupra situaţiei economice şi sociale ale societăţii. 

Folosirea împrumutului de la populaţie, însoţit de plata dobânzii pe termen de până la un 
an prin intermediul cambiei sau a unui titlu de creanţă, va contribui la ridicarea interesului 
populaţiei faţă de cooperaţia de consum. La momentul actual întreprinderile cooperatiste 
utilizează creditele bancare pe termen scurt, în cazul când operaţia creditată aduce venit, mai 
mare decât plata pentru folosirea creditului. Plata pentru folosirea creditului bancar, agentul 
economic o include în costul producţiei în limitele majorării cu trei puncte a dobânzii stabilită 
de Banca Naţională. Partea rămasă a sumei aferente creditului primit se plăteşte din profitul 
care rămâne la dispoziţia întreprinderii. Tot din suma profitului obţinut se achită dobânda 
pentru creditele luate şi nerambursate la timp (cu termenul expirat). În aşa fel, utilizarea 
resurselor împrumutate de la populaţie, de rând cu mărimea redusă a procentului plătit, 
favorabil se va răsfrânge asupra costului producţiei realizate de către întreprinderile 
cooperatiste, precum şi la ridicarea concurenţei lor pe piaţă. 

Actele normative autohtone cu privire la cooperaţia de consum este excesiv de 
restrictivă şi nu asigură flexibilitate. Practica ţărilor europene demonstrează că mai funcţională 
este o lege cooperatistă generală, care oferă o libertate largă de constituire a cooperativelor.  

Referitor la reglementările activităţii cooperatiste, statele membre ale Uniunii Europene 
pot fi grupate în trei categorii: prima – state în care există o lege generală aferentă activităţii 
cooperatiste, a doua – state cu o legislaţie sectorială, a treia – state în care nu există legislaţie 
aferentă activităţii sistemului cooperaţiei de consum, iar natura cooperatistă a entităţii derivă 
din documentele de asociere şi statutul acesteia. 

Suntem de părerea că la etapa actuală, cooperaţia de consum ar trebui să rezolve una 
dintre cele mai importante probleme - lupta cu sărăcia în localităţile rurale - prin crearea noilor 
locuri de muncă, lupta cu şomajul, acordarea populaţiei de la sate a serviciilor complexe 
comerciale, având posibilitatea de a ieşi prin sistemul cooperaţiei internaţionale (spre 
exemplu: Suedia, Finlanda, Olanda, Germania etc.) şi din CSI pe pieţele externe. Remarcăm 
că această structură este unica forţă capabilă să scoată satele republicii din sărăcie, să 
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asigure cu surse băneşti populaţia din mediul rural prin lărgirea serviciilor de achiziţie a 
producţiei agricole, de plante medicinale, plante de pădure, prin dezvoltarea meşteşugurilor 
populare ş.a.  

 

3. Întreprinderile cooperaţiei de consum – motor al schimbării, inovării sociale, 
creşterii economice incluzive şi durabile 

Este remarcată evoluţia cooperaţiei de consum din Republica Moldova de la funcţiile 
sale iniţiale legate de nevoile de consum şi valorificare ale lumii rurale la celulă de bază e 
economiei naţionale şi economiei sociale. Astfel, în trecut, activitatea economică desfăşurată 
de întreprinderile cooperaţiei de consum autohtone era axată pe patru mari sectoare, şi 
anume: achiziţionarea de produse agro-alimentare, direct de la producător, nu prin 
intermediari, prelucrarea produselor agricole - producţia alimentară şi non-alimentară, 
desfacerea cu amănuntul şi en-gros  şi alimentaţia publică. 

Misiunea socială a întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum este reflectată, în 
deosebi, în raporturile cu membrii săi prin: ajutorarea reciprocă a membrilor cooperatori prin 
acordarea de rate cu dobândă preferenţială, cu termene mari de restituire şi împrumuturi 
personale; tarife preferenţiale acordate membrilor la bazele de odihnă deţinute de cooperativă 
sau de organizaţiile din care aceasta face parte; acordarea de sprijin financiar fără dobândă 
membrilor în cazul în care au un deces în familie sau necesită tratament medical de 
specialitate pe care nu şi-l pot permite; sprijină membrii săi care sunt mici întreprinzători 
individuali, acordându-le întâietate la închirierea spaţiilor comerciale ale cooperativei pentru 
membrii cooperatori. 

Întrucât întreprinderile cooperaţiei de consum existente au un număr scăzut de membri, 
iar sistemul cooperaţiei de consum are capacităţi nefolosite integral, suntem de părerea că 
spaţiile şi utilajele pot permite primiri de noi membri în cooperativele existente. Astfel, spaţiile 
închiriate pot fi oricând introduse în circuitul productiv.  

Totodată, întreprinderile cooperatiste existente pot fi dezvoltate – populate, prin 
creşterea numărului de membri cooperatori daca condiţiile permit acest lucru.  

Evidenţiem că sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova are probleme de 
supravieţuire şi respectiv de flexibilitate financiară din cauza mediului de afaceri ostil. Din 
acest motiv, sunt elaborate documente de politici care vizează şi sistemul cooperaţiei de 
consum şi care sunt în directă concordanţă cu necesităţile principalelor ramuri ale economiei 
naţionale, proiectele sunt susţinute de calcule financiar-economice concrete, perspective 
investiţionale şi posibilităţi reale de livrare a producţiei autohtone pe pieţele de desfacere 
internaţionale. În acest context, se urmăreşte “restabilirea cooperaţiei de consum, garantarea 
desfacerii producţiei, prelucrarea şi realizarea produselor alimentare care să le înlocuiască pe 
cele din import, limitarea accesului pe piaţa de desfacere a Moldovei a mărfurilor analogice 
din import”. 

Necesitatea înfiinţării băncilor cooperatiste şi a cooperativelor de credit – ca mijloc de a 
sprijini activitatea economică, inclusiv la sate este de a uşura viaţa categoriilor de populaţie 
cele mai vulnerabile. Suntem ferm convinşi că Guvernul trebuie să încurajeze şi să sprijine 
concret activitatea structurilor cooperatiste lucrative, ceea ce şi este prevăzut în Programul de 
activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018. 

Remarcăm că întreprinderile din sistemul cooperaţiei de consum sunt asociaţii de 
persoane ce urmăresc îndeplinirea unor scopuri comune ale membrilor, în special, de natură 
economică, dar şi socială şi culturală. Totodată, acestea sunt deţinute în comun şi controlate 
democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste. La etapa actuală, 
întreprinderile din sistemul cooperaţiei de consum îmbracă diferite forme şi operează în toate 
sectoarele economiei. În general, o entitate cooperatistă este înfiinţată de către un grup de 
oameni care împărtăşesc o nevoie comună, fie că sunt consumatori, producători sau lucrători.  
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În ţara noastră, cele mai frecvente forme cooperatiste sunt cooperativele de consum şi 
cele agricole. Întreprinderile din sistemul cooperaţiei de consum realizează venituri din vânzări 
de produse şi prestări servicii pe piaţă, prin urmare se încadrează în sub-sectorul piaţă al 
economiei sociale. Economia socială, numită şi „economie solidară” sau „al treilea sector, a 
devenit o prioritate la nivel european pentru perioada anilor 2014-2020, o perioadă în care 
modelele economice şi sociale ale Europei trebuie regândite şi reinventate, iar întreprinderile 
sociale trebuie să devină motoare ale schimbării, inovării sociale, creşterii economice incluzive 
şi durabile. Întreprinderile de economie socială sunt prezente în aproape fiecare sector al 
economiei, ca de exemplu sectorul bancar, de asigurări, agricultură, meşteşugărit, diverse 
servicii comerciale, sănătate şi servicii sociale etc. Subiecţii economiei sociale îşi organizează 
activitatea şi funcţionează în bază principiilor egalităţii, eficienţei activităţii, reciprocităţii şi 
solidarităţii, care sunt specifice şi sistemului cooperaţiei de consum. 

Economia socială s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluţii noi, inovatoare unor 
probleme sociale, economice sau de mediu ale comunităţilor şi pentru satisfacerea nevoilor 
membrilor comunităţii care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat.  

Economia socială include forme diverse de organizare şi/sau juridice cum ar fi: 
cooperativele, societăţile mutuale, asociaţiile, fundaţiile etc. Deşi există diferenţe de la ţară la 
ţară, peste tot în Uniunea Europeană exista entităţi comparabile care au aceleaşi 
caracteristici, chiar dacă acestea nu sunt descrise ca făcând parte din „economia socială” şi 
nu sunt reglementate juridic în toate statele membre. 

În comparaţie cu scopul economiei de piaţă, scopul principal al economiei sociale, nu 
este obţinerea de profit, ci constă în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi oferirea de noi 
oportunităţi pentru persoanele dezavantajate sau făcând parte din categorii vulnerabile. 

Economia socială acordă prioritate unui model al structurii antreprenoriale care nu se 
poate caracteriza prin dimensiuni sau prin sectoarele în care îşi desfăşoară activitatea, ci prin 
respectarea unor valori comune printre care se numără: supremaţia participării actorilor 
sociali, a persoanei şi a obiectivelor sociale asupra capitalului; apărarea şi aplicarea 
principiului solidarităţii şi al responsabilităţii; comuniunea între interesele membrilor utilizatori şi 
interesul general; controlul democratic exercitat de membri întreprinderii; adeziunea voluntară 
şi deschisă; autonomia de gestiune şi independenţa faţă de autorităţile publice; alocarea celei 
mai mari părţi a excedentului pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi de 
furnizare de servicii membrilor în conformitate cu interesul general. 

La etapa actuală, cooperaţia de consum din Republica Moldova este reprezentată de 
circa 130 de mii de membri cooperatori, 146 entităţi cooperatiste şi peste 4000 de angajaţi. În 
ultimii ani, prin intermediul reţelei de comerţ cu amănuntul a sistemului cooperaţiei de consum 
au fost comercializate mărfuri în valoare de 3,1 miliarde de lei. Totodată, transferurile la 
bugetul consolidat a impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale şi medicale au 
constituit aproape 432 milioane lei. 

 

4. Direcţii de fortificare a flexibilităţii financiare a sistemului cooperaţiei de 
consum din Republica Moldova 

Într-un sistem economic deschis, în care întreprinderile sunt agenţi economici 
independenţi, fortificarea flexibilităţii financiare este un imperativ. Este constatat faptul că 
activitatea de producţie, în industrie, în agricultură, precum şi toate ramurile economiei 
naţionale se desfăşoară în cadrul structurilor antreprenoriale capabile să mobilizeze 
disponibilităţi băneşti ale unei mari mase de deţinători şi să le transforme în capitaluri 
productive. 

Pentru a evita blocajul financiar al activităţii sistemului cooperaţiei de consum, gestionarii 
trebuie să cunoască cum se determină: necesităţile de finanţare; nivelul de finanţare internă; 
necesarul de finanţare externă; momentul potrivit pentru operarea de împrumuturi.  
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Realizarea obiectivului de bază al funcţiei financiare este determinată de aplicarea 
sistemului de evidenţă şi management financiar al activităţilor funcţionale ale entităţii, conform 
cadrului legal şi actelor normative ale Republicii Moldova şi necesităţilor manageriale interne, 
care va asigura:  

a) evitarea risipei de resurse şi flexibilitatea financiară;  
b) implementarea mecanismului de aplicare şi apreciere a performanţelor financiare;  
c) menţinerea solvabilităţii şi autonomiei financiare; 
d) maximizarea valorii financiare a întreprinderii. 
Printre măsurile ce necesită a fi întreprinse în direcţia fortificării flexibilităţii financiare se 

impune: 
1. Dezvoltarea în continuare a sectorului asociativ (cooperative, asociaţii și fundații) 

prin ridicarea barierelor de înregistrare şi de derulare a activităţilor economice existente în 
prezent;  

2. Stoparea declinului sistemului cooperaţiei de consum şi relansarea acestuia în 
domenii critice pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova - agricultură, forestier, 
dezvoltare rurală - consum şi utilităţi în mediul rural;  

3. Recunoaşterea potenţialului economic şi social al întreprinderilor cooperaţiei de 
consum şi entităţilor economiei sociale ce parte integrantă a sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii prin includerea lor în toate programele de sprijin pentru întreprinderi mici şi mijlocii; 

4. Adoptarea unui cadru legal favorabil dezvoltării structurilor antreprenoriale, inclusiv 
şi celor cooperatiste, din Republica Moldova. 

Consecinţele neadaptării întreprinderii la schimbările mediului financiar se 
materializează în: 

- obţinerea amânărilor la plata furnizorilor, ceea ce reprezintă un mijloc de finanţare; 
- blocarea numitor sume de capital în stocuri create în diferite faze ale ciclului de 

exploatare, acestea generând un prim necesar de finanţare; 
- acordarea de amânări la plata clienţilor este o practică curentă într-o economie de 

piaţă, întreprinderea privându-se astfel de recuperarea imediată a lichidităţilor investite. 
această privaţiune reprezintă o consecinţă nefavorabilă. 

Realizarea echilibrului financiar ridică problema alegerii strategiei de finanţare. Strategia 
optimă de finanţare va fi cea care asigură cel mai scăzut cost al procurării capitalurilor. 

Totodată, performanţa şi funcţionalitatea structurii antreprenoriale depind de capacitatea 
de adaptare, în condiţiile unei gestiuni eficiente a surselor de finanţare, a unei înzestrări 
tehnice optime şi a organizării raţionale a muncii şi a producţiei.  

Întrucât, întreprinderile din sistemul cooperaţiei de consum joacă un rol important în 
sprijinirea obiectivelor stabilite prin politicile guvernamentale, acestea: ajută la creşterea 
productivităţii şi competitivităţii; contribuie la dezvoltarea unei societăţi incluzive şi 
participative; încurajează şi abilitează membrii comunităţii să participe la rezolvarea unor 
probleme locale etc. 
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Abstract 
In many cases the manager lacks the information, determining objective               

probabilities of possible outcomes makes it difficult. Due to the complexity of today's    
world, this situation is common for managers, which is why the decision is to their  
intuition. Confidence in the success of its decision in such cases is lower, due to lack                 
of historical data. 

Key word: paradigms, behavior, uncertainty, probabilities, decision 
  

Introducere în problematică 
Primul an al unui nou secol, întotdeauna pare promiţător. Anul 1900, nu a fost o 

excepţie. Americanii l-au întâmpinat cu cei trei P: Pace, Prosperitate şi Progres. Era 
punctul culminant al multor realizări deosebite. Ei priveau către viitor cu încredere, văzând 
noul secol ca unul al progresului neîntrerupt. Secolul al XX-lea, trebuia să fie o perioadă a 
cunoaşterii şi certitudinii. În mod ironic, s-a încheiat în incertitudine, ambiguitate şi 
îndoială.  

Noul mileniu nu mai promite certitudine, acesta deţine un bun potenţial pentru 
creştere, schimbare, descoperiri şi creativitate pentru toate domeniile. 

Ideea de incertitudine, ca metaforă şi concept integrator apare din următorul 
paradox: puterea care se formează este foarte mare, poate mai mare ca niciodată, 
dar la fel este şi gradul de diseminare a ei. Astfel, în ciuda faptului că actorii pot 
accesa cu usurinţă puterea, nici un actor nu poate deţine o asemenea cantitate de 
putere, încât să ajunga la situaţia de dominaţie absolută, chiar şi pentru un scurt 
timp.  

Autorul analist american, Fareed Zakaria este de părere că o astfel de situaţie duce 
la foarte multă incertitudine, stare care, de altfel, caracterizează tot mai mult secolul XXI.  

Într-o asemenea lume „puterea absolută este, mai mult ca niciodată, o iluzie.“ 
Incertitudinea nu mai este o etichetă, ci tinde să devina tot mai mult un concept 
operaţional, cel puţin prin perspectiva tendinţelor prospective de descoperire a unor 
„incertitudini – cheie“. 

Nevoia de a înţelege şi de a găsi explicaţii formelor de manifestare a incertitudinii şi 
ambiguităţii ce guvernează însăşi condiţia vieţii umane se reflectă de timpuriu în lucrările 
economiștilor, filosofilor, matematicienilor, fizicienilor, sociologilor, psihologilor şi nu numai. 

Chiar dacă în domeniile sus-amintite se constată abordări diferite de explicare a 
conceptului de ambiguitate, majoritatea definiţiilor existente în dicţionarele explicative şi de 
specialitate definesc noţiunea de ambiguitate făcând apel la alte noţiuni printre care: 
neclaritatea, incertitudinea, echivocitatea, incoerenţa, probabilitatea, imprecizia, 
contradicţia etc1. 

                                                 
1 Sonea N., Constantin T. -  “Evaluarea toleranţei la incertitudinea /ambiguitate; definiţii, delimitări 
conceptuale şi concepte asociate”, în  Analele de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Editura Universităţii „Al 
I. Cuza”, volum 2004 – 2005. 
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Atât în dicţionarele explicative cât şi în numeroase studii de specialitate se remarcă 
faptul că termenii de ambiguitate şi incertitudine apar ca fiind sinonimi, unul înlocuindu-l 
sau explicându-l pe celălalt. Cu  toate acestea unii autori sugerează existenţa unor 
diferenţe la nivel semantic.  

Astfel, ambiguitatea se referă la informaţii, care lipsesc deşi ar putea fi 
cunoscute, în vreme ce incertitudinea se referă la informaţii potenţial necunoscute 
sau chiar imposibil de cunoscut. În acelaşi context, cel al ambiguităţii ca şi 
caracteristică a unei informaţii, situaţii sau comunicări, noţiunea de ambiguitate este 
oarecum mai puţin amplă decât cea de incertitudine, ambiguitatea fiind una din formele pe 
care le îmbracă incertitudinea 

 
Rezultate și dicuții 
1.Paradigma – model de formulare a deciziilor şi de finalizare a procesului 

decizional 
Paradigma este o construcţie mentală larg acceptată, care oferă unei comunităţi sau 

unei societăţi pe perioadă îndelungată o bază pentru crearea unei identităţi de sine (a 
activităţii de cercetare de exemplu) şi astfel pentru rezolvarea unor probleme sau sarcini. 

Paradigmele înţelese ca şi realizări ştiinţifice exemplare, exemple concrete de 
formulări şi soluţii ale problemelor ştiinţifice, sunt baza acelui acord al oamenilor de ştiinţă 
asupra fundamentelor, ce distinge orice cercetare ştiinţifică matură.  

Paradigmele sunt realizări ştiinţifice universal recunoscute, care pentru o 
perioadă, oferă probleme şi soluţii model unei comunităţi de practicieni. Ca realizări 
ştiinţifice, care oferă modele de formulare şi rezolvare de probleme unui grup de 
cercetători, constituie entităţi complexe ce cuprind elemente de natură teoretică, 
instrumentală şi metodologică. Cunoaşterea cuprinsă într-o paradigmă este în mare 
măsură una tacită. Formularea şi rezolvarea de probleme pe baza cunoaşterii tacite 
cuprinse în paradigme constituie ceea ce Kuhn numeşte „ştiinţă normală” sau 
„cercetare normală”. Regulile derivă din paradigme, dar paradigmele pot ghida 
cercetarea chiar în lipsa regulilor. 

Deciziile constituie o componentă esenţială a vieţii şi activităţilor noastre cotidiene, 
ele fundamentând comportamentele umane teleologice1. Intenţionalitatea fiinţei umane 
este direct legată şi concret exprimată prin actele sale decizionale. Împreună cu 
rezolvarea de probleme, luarea deciziilor reprezintă o activitate complexă, care implică 
predominant, sub aspect funcţional, mecanismele gândirii. 

 În sens larg, prin decizie se înţelege procesul cognitiv (intelectual) de 
gestionare a comportamentelor în situaţii alternative, subiectul trebuind să realizeze 
alegeri succesive ale variantei optime sau cel puţin convenabile. 

Adoptarea unei decizii comportă o anumită procesualitate, concretizată în 
următoarea succesiune de etape:  

1. recoltarea informaţiilor cu privire la alternativele disponibile,  
2. prelucrarea şi evaluarea gradului de relevanţă şi de reprezentativitate a 

informaţiilor recoltate,  
3. compararea alternativelor pe baza unor criterii de eficienţă prestabilite,  
4. evaluarea raporturilor dintre pierderile şi beneficiile potenţiale pentru fiecare 

variantă,  
5. alegerea unei alternative considerate cel puţin satisfăcătoare, dacă nu chiar 

optime,  
6. execuţia propriu-zisă a deciziei. 

                                                 
1 Teleologia – este o teorie sau un studiu, care are în vedere finalitatea lucrurilor şi a fiinţelor în natură. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mental&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Perioad%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Identitate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sine
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Activitate&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cercetare
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Cătălin Zamfir, oferă o perspectivă descriptiv-explicativă parţial diferită asupra 
dinamicii decizionale, identificând cinci faze ale acestui proces, din care primele trei sunt 
considerate predecizionale1:  

1. definirea problemei,  
2. formularea soluţiilor alternative,  
3. evaluarea şi ierarhizarea soluţiilor alternative, cu  următoarele 4 sub-etape: 
 a) determinarea criteriilor de evaluare 
 b) ierarhizarea criteriilor de evaluare 
 c) evaluarea soluţiilor alternative pe baza criteriilor anterior considerate 
 d) ierarhizarea soluţiilor alternative 
4. alegerea soluţiei (decizia propriu-zisă) 
5. execuţia deciziei. 
În realizarea acestui proces gândirea se implică în fiecare dintre etape, prin 

determinarea valorilor de bază ale situaţiei (valoarea aşteptată, utilitatea aşteptată), prin 
anticiparea rezultatelor în termeni de câştiguri (beneficii) şi pierderi (costuri), precum şi 
prin evaluarea gradului de corectitudine a opţiunii făcute. Un proces de decizie este 
considerat raţional, dacă în urma utilizării unor proceduri raţionale de prelucrare a 
informaţiilor relevante se ajunge în final la selectarea celei mai bune decizii (optime). 
Aceasta presupune ca subiectul să identifice informaţia relevantă pentru decizia ulterioară 
şi să stabilească procedeul, care urmează a fi folosit şi pe care îl consideră optim pentru 
realizarea unei alegeri adecvate. În teoria deciziei, principiul optimizării conform căruia, în 
condiţii egale, trebuie aleasă alternativa cu valoarea cea mai mare, subiectul urmărind prin 
aceasta maximizarea câştigurilor aşteptate şi minimalizarea pierderilor, reprezintă una 
dintre strategiile, care ghidează luarea unei decizii raţionale. Din punct de vedere 
psihologic însă, fiecare subiect realizează aprecieri diferite ale beneficiilor şi pierderilor, 
procedând la reţinerea anumitor alternative şi la respingerea altora, adesea pe baza unor 
criterii şi strategii mai puţin raţionale.  

 În situaţiile de incertitudine persistentă, procesul decizional dobândeşte un 
caracter iterativ: de la o stare actuală se poate reveni la una iniţială, una şi aceeaşi 
alternativă este analizată pe diverse criterii şi din multiple perspective, acceptându-se sau 
respingându-se variante diferite pe baza reconsiderării cunoştinţelor acumulate. Într-un 
astfel de proces ciclic, decizia nu reprezintă punctul final, ci doar o etapă, ciclul reluându-
se pe măsură ce subiectul dobândeşte noi informaţii, care îl fac să-şi reconsidere deciziile 
iniţiale, în condiţii de cunoaştere mai exactă. În situaţiile cu implicaţii şi semnificaţii sociale 
crescute, deciziile sunt puternic influenţate de normele şi valorile socio-morale şi culturale, 
de atitudinea subiectului faţă de acestea, de gradul său de dezirabilitate socială, de modul 
de anticipare a întăririlor sociale posibile etc. Alături de procesele intelectuale, subsistemul 
afectiv-atitudinal, motivaţional şi volitiv-reglator intervine în dinamica decizională.  

 
2. Studierea comportamentului decizional în situaţii de incertitudine 
Studierea comportamentului decizional poate fi făcută atât din perspectiva 

psihologiei clasice, tradiţionale, cât şi din perspectiva psihologiei cognitiviste, 
contemporane, astfel: 

 în sistemul logicii formale se pot construi în mod corect anumite propoziţii 
indecidabile2;  

 într-un sistem logic se pot formula întrebări la care nu se poate răspunde;  

                                                 
1 Zamfir, Cătălin.  -  „Incertitudinea – o perspectivă psihosocială”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 2005. 
2 Propoziţii indecidabile  - sânt cuvintele,  care cuprind în înţelesul lor atât partea pozitivă cât şi opusul ei. 
Rezultă imposibilitatea fixării lor a închiderilor acestora în perimetrul unei limitări a realităţii. Prin aceste 
cuvinte se dezvăluie componenta dialectică a realităţii aşa cum poate fi percepută la nivelul conştiinţei 
umane. 
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 rezultă o dualitate inductivă  între formal şi intuitiv; 

 problemele câmpului intuitiv nu pot fi niciodată complet formalizate. 
Referitor la perspectiva psihologiei tradiţionale, decizia a fost abordată pornind de la 

preocupările unor savanţi cu privire la explicarea voinţei (Byrne, Th. Ribot, Ch. Sigwart), 
care au conturat o schemă a acţiunii orientată către scop, în care se disting următoarele 
faze: apariţia impulsului (trebuinţei), lupta motivelor, luarea deciziei şi executarea acţiunii. 
La sfârşitul secolului XIX,  Ch. Sigwart, folosind indicatorii: Trebuie? Pot? şi Acţiune 
rezultată, a obţinut următoarea schemă a acţiunii: 

 
Impuls spre acţiune Da Da 

Dorinţă Da ? 

Intenţie Da Posibilitate da, dar către ce scop? 

Hotărâre, acţiune riscantă ? Da 

 
S-a constatat că această schemă are însă şi unele lipsuri ca de pildă: 
- nu figurează renunţarea sau amânarea; 
- nu figurează situaţiile de conflict. 
Această problemă o va rezolva cercetătorul american William James,  care va lua în 

considerare aspectul conflictual şi impulsul fight (impulsul spre luptă, acţiune) reuşind să 
identifice următoarele tipuri de decizie: raţională, întâmplătoare, impulsivă, determinată 
de modificarea scalei de valori, determinată de voinţă. 

În secolul XX cibernetica a conferit o nouă dimensiune studiilor legate de 
mecanismele decizionale, acestea având principalul merit în apariţia teoriei previziunii şi 
a conceptului de conexiune inversă. S-a demonstrat că dificultatea anticipării şi a 
deciziei creşte invers proporţional cu cantitatea de informaţii cu care este în contact 
subiectul. 

În teoria asupra conflictului, cercetătorul psiholog american E.N.Miller explică relaţiile 
de conduită dintre cei doi vectori gradientul de fugă respectiv gradientul de apropiere 
astfel: 

- la alegerea dintre două scopuri cu valenţe negative se observă ori fuga din câmp, 
ori o soluţie de compromis; 

- la confruntarea cu un scop, care prezintă valenţe pozitive şi valenţe negative, după 
o perioadă de ezitare se impune gradientul de apropiere; 

- la alegerea dintre două scopuri cu valenţe pozitive nu se ajunge la echilibru stabil, 
deoarece una dintre valenţe precumpăneşte, atrăgând decizia în sensul respectiv. 

Continuând cercetările lui Miller, psihologul german Kurt Lewin (1890-1947), pornind 
de la cercetările privitoare la teoria câmpului de acţiune şi a valenţelor, a constatat că, în 
situaţia în care conflictul constă în fixarea nivelului scopului, acesta este amplasat în zona 
gradelor ridicate de dificultate (nivelul de aspiraţie - scopuri înalte şi dificile). 

 
Gradul de 

dificultate al 
sarcinii 

A 
dificilă 

B 
mai puţin 

dificilă 

C 
medie 

D 
uşoară 

E 
foarte 
uşoară 

Valenţa succesului 5 4 3 2 1 

Valenţa 
insuccesului 

-1 -2 -3 -4 -5 

Suma valenţelor 4 2 0 -2 -4 

Sursa: M.K. Smith – Kurt Lewin, „Groups experimental learning and action research”, în 
„The Encyclopedia of Informal Education”, 2001 
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Această situaţie se confirmă în cazul nivelului de aspiraţie. Pornind de la aceste 
cercetări, prof. univ. dr. Mihai Aniţei a transpus rezultatele în situaţia reală de acţiune, 
ceea ce a dus la: 

Produsul 
valenţelor 

5 8 9 8 5 

Sursa: Mihai Aniţei  - „Fundamentele psihologiei  - Mecanisme psihice cognitive”, Editura 
Credis, Bucureşti, 2005. 

 
În acţiuni concrete, atunci când alegem între utilitate şi probabilitatea succesului, 

apelăm la produsul valenţelor, care exprimă relaţia dintre utilitatea subiectivă şi 
probabilitatea succesului. În acţiunile reale sunt investite acele situaţii în care există un 
echilibru între utilitatea subiectivă  şi probabilitatea succesului. Utilitatea reflectă poziţia 
specifică a unui obiect într-o scală de preferinţă, dar valoarea obiectivă nu se identifică cu 
utilitatea subiectivă, pentru că oamenii atribuie valori diferite aceluiaşi obiect în împrejurări 
diferite.  

Acest lucru impune discuţia dintre valoarea subiectivă şi cea obiectivă. Valoarea 
probabilităţii succesului evoluează pe o scală de valori între 0 şi 1: 

- probabilitate egală cu 1: certitudinea apariţiei evenimentului; 
- probabilitate egală cu 0: imposibilitatea apariţiei evenimentului; 
- probabilitate egală cu 0,5: incertitudine. 
 
Probabilitatea obiectivă echivalează cu eventualitatea calculată, lucru posibil în 

situaţiile în care cuprind un număr finit şi cunoscut de variabile (de exemplu, aruncarea 
zarurilor).  

Probabilitatea subiectivă reprezintă rezultatul unei estimări intuitive exprimate prin 
calificative: foarte probabil, aproape sigur, improbabil. În mod curent se utilizează 
probabilitatea subiectivă ca reflectare anticipată a evenimentelor. 

Dacă utilitatea este determinată de componentele sferei motivaţionale, 
probabilitatea va fi elaborată de mecanismele gândirii, luând forma rezolvării de 
probleme. 

 
3. Variabilele comportamentului în situaţii de incertitudine 
În multe situaţii managerului îi lipsesc informaţiile, determinarea obiectivă a 

probabilităţilor cu privire la eventualele rezultate devenind astfel dificilă. Datorită 
complexităţii lumii actuale, această situaţie este des întâlnită de manageri, motiv pentru 
care, baza luării deciziei o reprezintă intuiţia acestora.  Încrederea în reuşita deciziei luate 
în astfel de situaţii este mai mică, datorită absenţei datelor istorice. 

Putem identifica patru motive principale ale eşuării deciziilor: 

 Decizia în sine. Acest tip de factori se referă la natura a ceea ce urmează a fi 
făcut, care poate genera probleme temporare sau cu caracter permanent. 

 Intuiţia managerului. Unii manageri consideră că reuşita în vremuri grele va fi 
recompensată de către organizaţie, alţii au tendinţa de a nu lua în considerare decât 
aspectele, care se potrivesc percepţiei lor, alţii pot vedea în obstacolele, care apar un eşec 
personal, în timp ce alţii vor continua să investească timp şi resurse, datorită încrederii pe 
care o au în intuiţia lor. 

 Presiuni sociale. Uneori managerii continuă să aplice o anumită decizie nu doar 
pentru că refuză să admită că au eşuat, ci şi datorită faptului că nu vor ca alţii să vadă că 
au dat greş sau că sunt incompetenţi. 

 Inerţia organizaţională. Cel mai simplu factor, care stă în calea renunţării la un 
anumit curs de acţiune îl reprezintă inerţia organizaţională pe care o implică procedurile 
existente şi dificultăţile în încercarea de a schimba o decizie strategică. 
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Din punct de vedere psihologic, incertitudinea este trăită în plan subiectiv printr-un 
ansamblu de factori, variabile, care au trezit interesul psihologiei cognitive experimentale 
moderne. Astfel, începând din anii 1980, cercetătorii din psihologia experimentală, care s-
au ocupat de studiul comportamentului decizional au încercat să pună în evidenţă faptul 
că omul este în permanenţă confruntat cu situaţii de incertitudine şi că omul obişnuit, la fel 
ca omul de ştiinţă, sunt factori decidenţi extrem de slab performanţi, tocmai datorită 
variabilelor multiple, care influenţează comportamentul în situaţii de incertitudine. 

Teoriile clasice ale deciziei1 au insistat asupra probabilităţii şi utilităţii şi au considerat din 
start omul ca factor decident raţional, logic şi eficient. Această atitudine a fost susţinută de 
teoria jocurilor2. S-a încercat să se salveze punctul de vedere al teoriei jocurilor şi 
probabilităţii insistându-se asupra faptului că, spre deosebire de ceilalţi oameni, oamenii de 
ştiinţă pot fi decidenţi eficienţi, întrucât aceştia evaluează raţional, logic şi riguros. S-a 
demonstrat însă că atât omul naiv, cât şi cel de ştiinţă sunt imperfecţi sub aspectul 
comportamentului decizional; performanţele umane sunt non-optimale. 

Variabile independente ale studiul comportamentului în situaţii de incertitudine, 
evidenţiate de către analiştii şi economiști în lucrările şi studiile de specialitate sunt 
următoarele: 

Afectivitatea 
Se constată că deciziile oamenilor sunt puternic bazate pe preferinţe afective. Modelul 

raţional cartezian occidental insistă asupra comportamentelor raţionale, logice, realiste. În 
realitate însă, în condiţii de incertitudine procesele cognitive pot fi slab productive, astfel 
încât ceea ce simte subiectul tinde să compenseze deficitul informaţional, cognitiv. 

Iluzia controlabilităţii 
Este vorba despre o variabilă, care ne arată tendinţa oamenilor de a crede că 

întâmplarea poate fi controlată prin acţiune3.  
Etica 
Aspectele de ordin moral tind să influenţeze deciziile, mai ales în cazul persoanelor 

investite să conducă. Modelul clasic este cel al deciziei înţelepte, întrucât normele de etică 
sunt orientate spre minimalizarea riscurilor şi a rezultatelor neplăcute. 

Propriile teorii 
Concepţiile şi ideile pe care le avem despre lume şi viaţă, precum şi despre diferitele 

aspecte ale acestora, tind să determine abordarea deciziilor.  
Încrederea în propriile cunoştinţe 
În 1986, cercetătorul american Samuel Okamp analizează dinamica relaţiei dintre 

nivelul de încredere în propriile judecăţi date de psihologii practicieni asupra unei 
probleme psihologice şi nivelul de acurateţe al evaluărilor.  

                                                 
1 Teoria clasică a deciziei identifică riscul drept „un element incert dar posibil ce apare permanent în procesul 
activităţilor socio-umane ale cărui efecte sunt păgubitoare şi ireversibile.” 
2 Utilizarea teoriei jocului permite nu numai încorporarea incertitudinii şi a informaţiilor asimetrice, dar face 
posibilă şi construcţia de modele dinamice, cu mare putere demonstrativă. Teoria jocului a redeschis 
interesul pentru vechea formă a monopolurilor, a modelelor oligopolurilor, ca cele descrise de Betrand, 
Conrust şi Stackelberg (S. Martin – 1993), incluse în textele de bază ale macroeconomiei, astfel că 
dezvoltarea teoriei oligopolului este acum un element dominant în economia industriei. 
3 S-a efectuat un experiment de aruncare a zarurilor, în care s-au folosit două grupuri experimentale. S-a 
constatat că există o diferenţă semnificativă în modul de pariere, în funcţie de momentul când se face 
parierea (înainte sau după aruncarea zarurilor). Procentele au fost mai mari înainte de aruncarea zarurilor, 
deoarece subiecţii aveau iluzia controlabilităţii destinului. Într-un alt experiment s-a procedat la extragerea 
unei cărţi de joc dintr-un pachet, de către o persoană considerată competentă (un magician) şi apoi de către 
o persoană neutră. S-a pariat mai mult împotriva persoanei neutre decât împotriva celei competente, 
deoarece se consideră că pe magician nu îl putem controla. 
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Un grup de psihologi practicieni a primit un număr mare de cazuri de analizat şi s-a 
constatat că, într-un anumit punct al procesului de obţinere a informaţiilor, acurateţea 
estimărilor atinge un plafon peste care nu mai creşte.  

Acumularea de noi cunoştinţe nu a mai produs o reducere a incertitudinii obiective şi cu 
toate acestea încrederea subiectivă a continuat să crească treptat. Psihologii practicieni 
păreau să-şi fi cristalizat stereotipuri ferme pe baza prelucrării primelor informaţii           
obţinute, arătându-se apoi puţin dispuşi să-şi schimbe concluziile pe măsură ce primeau 
informaţii noi.  

S-a constatat apoi că de obicei, ultimele informaţii servesc mai mult drept confirmare a 
primelor impresii decât la reconsiderarea lor; chiar şi atunci când informaţia era nerelevantă 
pentru caz sau era chiar stranie, psihologii deveneau tot mai convinşi că aceste ultime 
informaţii au ajutat la o mai bună înţelegere a cazului. 

Tendinţa de a judeca prin analogie 
Evenimentele, situaţiile produse şi care au avut un şir de consecinţe tind să determine 

judecăţi prin analogie asupra unor evenimente actuale. În antichitate, oracolele se foloseau în 
vreme de război tocmai pentru a reduce incertitudinea subiectivă, deoarece ofereau situaţii 
analogice. Se constată că în multe situaţii de joc, în care informaţia este imperfectă, se poate 
demonstra că strategia optimă este cea aleatoare. Argumentul este că într-o situaţie 
complicată, în care ne confruntăm cu un agent decident alegând întâmplător, comportamentul 
nostru devine imprevizibil, ceea ce ne poate garanta obţinerea valorii maxime a câştigului 
minim posibil. 

Se constată că persoanele cu structuri conceptuale complexe utilizează o cantitate mai 
mare de informaţie şi alocă mai mult timp luării unei decizii. Invers, persoanele cu structuri 
conceptuale mai simple folosesc o cantitate mai mică de informaţii şi au nevoie de un timp 
mai scurt pentru a adopta o decizie. 

Influenţa anxietăţii asupra comportamentului decizional1 
S-a demonstrat că persoanele cu nivel scăzut de inteligenţă şi nivel ridicat de anxietate 

prezintă performanţe decizionale mai slabe decât persoanele cu nivel scăzut de inteligenţă şi 
nivel scăzut de anxietate. Persoanele cu un nivel ridicat de inteligenţă au performanţe 
decizionale superioare dacă au şi un grad înalt de anxietate. 

Aceste observaţii nu trebuie luate în sensul strict, dar pornind de la ele, Arnold Lazarus 
(1966) abordează comportamentul decizional în situaţii de criză. Criza este o situaţie limitată 
în timp în cadrul căreia individul este supus la solicitări care depăşesc posibilităţile sale de a le 
face faţă. O asemenea situaţie generează anxietate accentuată. 

Anxietatea este variabila independentă cea mai importantă în studiul 
comportamentului decizional. Decizia se impune în situaţii de incertitudine; orice situaţie 
de incertitudine este generatoare de anxietate. De aici rezultă că, în realitate, 
comportamentul decizional va fi puternic influenţat de anxietate în ceea ce priveşte 
rapiditatea, precizia şi orientarea deciziei. Arnold Lazarus a identificat următoarele modificări 
comportamentale în situaţii de criză: 

- eficienţă scăzută; 

                                                 
1 România a înregistrat un nivel ridicat de evitare a incertitudinii,  care demonstrează că populaţia are un 
grad ridicat de anxietate în privinţa viitorului şi preferă siguranţa zilei de astăzi  incertitudinii zilei de mâine. 
Unii români au dificultăţi în a face faţă unor situaţii ambigue şi opiniilor contrare ale altora. In general, 
oamenii din astfel de culturi se simt mai confortabil în situaţii de consens general. In timpuri, care generează 
anxietate, cum sunt alegerile, ameninţări contra securităţii şi siguranţei, sau în faţa necesităţii de a accepta 
ceva nou, “străin”, cum este tehnologia avansată sau existenţa unui partid minoritar, populaţia reacţionează 
negativ şi emoţional şi se opune acceptării. 
Nivelul ridicat de anxietate are impact şi asupra structurii organizaţionale. Acţiunile preferate sunt cele care 
rezolva situaţia ambiguă de astăzi, “quick fixes”, fără a avea în vedere impactul lor asupra zilei de mâine. 
Nivelul de anxietate creează şi o presiune favorizantă impulsului de moment, grabei şi exprimării emoţiei 
negative fără control.  
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- activitate orientată spre reducerea tensiunilor interne; 
- diminuarea atitudinilor şi comportamentelor constructive, mai ales atunci când se 

înregistrează o creştere a nivelului de frustrare; 
- căutarea "ţapului ispăşitor" şi elaborarea de scuze şi justificări. 
Reducerea anxietăţii se poate efectua normal, prin diminuarea cauzelor ei, dar şi prin 

mecanisme complexe cu caracter patologic, acele mecanisme defensive ale Eului descrise de 
Anna Freud1, menite să reducă artificial anxietatea: 

- negarea realităţii: protecţie faţă de o realitate neplăcută prin negarea ei; 
- fantezia: satisfacerea imaginară a dorinţelor frustrate; 
- raţionalizarea sau justificarea; 
- proiecţia asupra celuilalt a propriilor tendinţe: atribuirea intenţiilor proprii, unei alte 

persoane; 
- represiunea: tendinţa de blocare a gândurilor ascunse; 
- formarea reacţională: blocarea dorinţelor care sunt periculoase, prin exagerarea 

atitudinilor opuse şi folosirea acestora ca bariere (represiunea este doar o blocare pasivă, în 
timp ce formarea reacţională este şi blocare, şi acţiune); 

- sublimarea: activitate de substituţie; 
- idealizarea: accentuarea calităţii şi valorii unui obiect până la perfecţiune; 
- regresia: întoarcerea la un stadiu depăşit, primitiv al dezvoltării. 
Aceste mecanisme defensive au ca rezultat scăderea performanţelor, a eficienţei şi 

generează o imagine cognitivă distorsionată, simplificată şi rigidă. 
 
Concluzii 
Majoritatea studiilor din literatura de specialitate, realizate cu scopul de a evidenţia 

consecinţele formelor de manifestare a incertitudinii şi ambiguităţii în diferite contexte 
(comunicare, învăţare, relaţii interpersonale, adaptarea la cerinţele organizaţiei etc.) au 
accentuat preponderent aspectele negative ale celor două dimensiuni. Un argument ce poate 
fi adus în acest caz este cel al studierii ambiguităţii şi incertitudinii (în mod justificat) ca surse 
generatoare de stres la nivel psihologic şi fiziologic. Majoritatea cercetărilor, care au arătat că 
incertitudinea constituie un puternic destabilizator al echilibrului psihofiziologic al individului, s-
au axat pe manipulări situaţionale ale predictibilităţii cu măsurări ale indicilor fiziologici, 
accentul fiind pus pe sursa stresului. 

Date recente ale cercetării au arătat, însă, că unele situaţii de incertitudine sunt privite ca 
oportunităţi, ca posibilităţi de manifestare a creativităţii ori ca surse generatoare a unor trăiri 
afective pozitive. Viaţa este ea însăşi o incertitudine în condiţiile în care o eroare sau o 
pierdere poate fi compensată printr-un câştig. Incertitudinea reprezintă deficitul de cunoştinţe 
necesare unui proces de decizie în condiţii de certitudine. Importanţa deciziei amplifică 
efectele incertitudini, lipsa de importanţă a deciziei le diminuează. In condiţii de incertitudine, 
subiectul decident este în situaţia de a lua o decizie specială asupra tipului de certitudine în 
care se află şi în consecinţă, asupra comportamentului său decizional. 

Situaţiile de incertitudine asupra comportamentului decizional  au ca efect atât aspecte 
pozitive cât şi negative. Printre cele  pozitive amintim presiunea pentru efortul de sporire a 
cunoaşterii. În cadrul aspectelor negative enumerăm următoarele: 

 amânarea decizie deci ezitarea; 

 scăderea motivaţiei în obţinerea performanţei; 

 starea de conflict, anxietate, tensiuni sociale. 
Reducere incertitudinii poate fi realizată atât prin reducerea incertitudinii obiective cât şi 

a celei subiective. Astfel, în cazul incertitudinii obiective se impune reducerea raportului dintre 

                                                 
1 Anna Freud (1895-1982)-psihianalistă ce a publicat numeroase lucrări despre psihologia copilului, 
anxietate şi depresie. 
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cantitatea şi calitatea cunoştinţelor necesare luării unei decizii şi cunoştinţele pe care 
decidentul le deţine în mod efectiv. Incertitudinea subiectivă fiind o percepţie difuză, mai mult 
intuitivă a incertitudinii obiective, ea nu poate fi în principal o măsură exactă a incertitudinii 
obiective. 

Deşi rolul variabilelor de personalitate în modelarea răspunsurilor la incertitudine a fost 
evidenţiat de timpuriu (Lazarus şi Folkman, 1984), implicaţiile acestora nu au fost îndeajuns 
explorate deoarece, iniţial, s-a considerat că trăsăturile de personalitate arată o generalitate 
limitată fiind predictori slabi ai comportamentului într-o situaţie dată Ulterior, s-a revenit asupra 
acestei perspective argumentându-se că orice evaluare a comportamentelor de adaptare ale 
persoanei în confruntarea cu un eveniment stresor trebuie să ia în considerare atât tipul 
nivelului de analiză (fiziologic, psihologic ori social), consecinţele pe termen lung sau scurt ale 
adaptării cât şi natura situaţiei în cauză. 

Studierea implicaţiilor factorilor de personalitate asupra mecanismelor cognitiv-
emoţionale pe care individul le interpune între el şi evenimentul perceput ca ameninţător cu 
scopul de a atenua sau anula impactul acestuia asupra stării sale de confort fizic şi psihic, 
este necesară de vreme ce printre criteriile de evaluare ale mecanismelor de coping se 
numără şi diferenţele individuale ce sunt preponderent determinate de factorii de 
personalitate (Lazarus şi Folkman, 1984).  
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Abstract 
The article represents an analysis of the current legislation of the Republic of 

Moldova on the direct taxation of small business agents - individual enterprises and 
peasant farms. Direct taxes on SMEs were subject to analysis. The system of taxation of 
the economic agents is progressive, with the increase of the taxable base also increases 
the tax rate of the natural and legal persons. The fiscal regime of the economic entities 
subject to the small and medium enterprises sector is also analyzed. Eliminating tax 
incentives for small business agents and introducing a rather sophisticated fiscal regime 
increases tax pressure on small business agents. Deductions from gross income are 
specified according to legislation, as well as those that are excluded in their full amount. 
The European experience in taxing business transfers and in taxing reinvested earnings is 
elucidated. Proposals on the widening of facilities for the operation of registered startaps 
have a practical significance. 
 

Introducere 
Strategia naţională de dezvoltare până în 2020 prevede opt soluţii pentru creşterea 

economică şi reducerea sărăciei Una din cele mai principale este accesul la finanţare 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Facilitarea accesului la finanţe va conduce la 
creşterea semnificativă a finanţării prin intermediul sectorului bancar şi a celui nebancar ca 
volum şi ca pondere în PIB (până  la 50% spre 2020). Dar, fiind atinsă, o astfel de creştere 
va avea un impact direct şi pronunţat asupra producţiei interne brute şi a veniturilor, prin 
transformarea creditelor în investiţii noi. 

Percepţia investitorilor şi a întreprinzătorilor privind activitatea mediului de afaceri din 
Republica Moldova este ghidată de clasamentele internaţionale. În cel mai recent 
clasament al studiului „Doing Business 2017” (www.doingbusiness org.) R. Moldova ocupă 
locul 23 din 190 de ţări la înregistrarea businessului, locul 165 la primirea autorizaţiilor 
pentru construcţii, locul 80 la conectarea la sistemul de asigurare cu electricitate şi locul 20 
la înregistrarea proprietăţii. 

Indicele libertăţii economice 2018 un indicator de referinţă pe plan internaţional 
include zeci subindicatori din care şi libertate fiscală, libertate financiară după care 
Republica Moldova se poziţionează pe un loc foarte jos între toate ţările. 

Republica Moldova are o economie în cea mai mare parte lipsită de libertate, potrivit 
index of Economic Freedoom – 2018, raport care evaluează gradul de deschidere a 
economiilor naţionale, Moldova este poziţionată pe locul 105 în clasamentul indicelui 
libertăţii economice, din 180 de state incluse în raport. Creşterea economică este frânată 
de corupţia endemică, dar şi de interdicţiile impuse de Rusia la importul de produse 
agricole din Moldova. 

Strategia prevede că mecanismele existente prin care întreprinderile mici şi mijlocii 
care beneficiază de suport financiar şi logistic vor fi extinse şi diversificate. 

 
Rezultate 
În programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pe anii 2015-2018 se 

prevede racordarea politicilor de suport al întreprinderilor mici şi mijlocii la principiile “Small 
Business Act for Europe”. 

http://www.doingbusiness/
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Conform acestui program se prevedea consolidarea şi unificarea unor impozite 
pentru reducerea poverii fiscale asupra mediului de afaceri. Introducerea distribuţiei unei 
cote a impozitului pe venitul persoanelor fizice în funcţie de locul reşedinţei, în scopul 
îmbunătăţirii echităţii fiscale a autorităţilor locale. Introducerea cotei unice a impozitului pe 
venitul persoanelor fizice şi juridice. 

Scopul lucrării este, în subiectul unei forme organizatorico–juridice–întreprinderea 
individuală – persoană fizică de a reflecta normele legislative de impunere care 
funcţionează şi a depista unele lacune în impozitare, şi a elabora unele concluzii pentru 
perfecţionare. 

Din punct de vedere fiscal întreprinderile individuale, ca şi gospodăriile ţărăneşti sunt 
plătitoare de impozit pe venit. Conform legislaţiei, întreprinderea individuală  aparţine 
cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de 
proprietate comună. Întreprinderea individuală este o întreprindere economică fără 
personalitate juridică, ca întreprinzători persoane fizice. Patrimoniul întreprinderii 
individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sunt 
interzise de legislaţie.  

După  forma juridică a agenţilor economici înregistraţi la data de 01.07.2017, conform 
CIS întreprinderile individuale ocupă o pondere de 35% din numărul de întreprinderi. Multe 
din afacerile mici din Republica Moldova se derulează sub umbrela întreprinderilor 
individuale şi gospodăriilor ţărăneşti. 

Potrivit OUG nr.44/2008 a României „privind desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale”, 
întreprinderea individuală este o întreprindere economică, fără personalitate juridică, 
organizată de un întreprinzător persoană fizică. 

 
1.Impozit pe venit  
Una dintre cele mai importante pârghii în stimularea producţiei şi dezvoltarea 

întreprinderilor o constituie sistemul bine gândit de impozitare a beneficiului (venitului 
impozabil). 

Obiect al impunerii cu impozit pe venit este venitul brut (inclusiv facilităţile) obţinut din 
toate sursele de către orice persoană fizică sau juridică diminuat cu deducerile şi scutirile 
la care are dreptul această persoană 

Deducerile din venitul brut  
Expresia „cheltuieli suportate în cadrul activităţii de întreprinzător”, a doua 

componentă a formulei de colectare a venitului impozabil, în legislaţia fiscală poartă 
denumirea de deduceri. Regula generală privind deducerile în scopuri fiscale stabileşte 
următoarele: „Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau 
suportate de contribuabil, pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de 
întreprinzător (art. 24,35 al Codului Fiscal). 

Conform ultimilor modificări la Codul fiscal, a fost introdus al. 20, la art.24 conform 
căruia „Se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de 
asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de până la 50% din 
prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în suma fixă în valoare absolută”. 

A fost introdus art.261 „Deducerea amortizării mijloacelor fixe”.Conform art.28 al 
Codului fiscal se permite deducerea amortizării fiecărei unităţi de imobilizare necorporală 
amortizabilă (brevete de invenţie, drept de autor, desene şi modele industriale, contracte, 
drepturi speciale etc.), cu termen de utilizare limitat. 

Articolul 31, al.51 le permite producătorilor de produse vitivinicole, obligaţi să 
contribuie la formarea mijloacelor Fondului Viei şi Vinului, să efectueze deduceri  ale 
contribuţiilor în fondul menţionat, stabilite prin Legea viei şi vinului nr. 57-XII din 10 martie 
2006. 
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Actualmente, al.5, al art.31 a Codului fiscal le permite băncilor admise şi obligate de 
Banca Naţională a Moldovei să participe la formarea mijloacelor Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar, li se permite de a efectua deduceri ale vărsământului 
obligatoriu anual, contribuţiilor iniţiale, contribuţiilor trimestriale şi contribuţiilor speciale ale 
băncilor în fondul menţionat, stabilite prin Legea nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind 
garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar. 

Se micşorează limita de deducere în scopuri fiscale a donaţiilor efectuate în scopuri 
filantropice sau de sponsorizare de către persoanele fizice şi juridice în favoarea 
autorităţilor publice şi instituţiilor publice, organizaţiilor necomerciale, precum şi în 
favoarea caselor de copii de tip familial, de  la 10%  la 2%  din  venitul  impozabil. 

Deducerile ce se exclud în mărime deplină: 

 deducerea cheltuielilor de investiţii, în limitele venitului din investiţii ce ţin de: 
a) cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe parcursul anului fiscal 

în scopul obţinerii venitului din investiţii; 
b) dobânzile pe datorie, cu condiţia că dobânda să nu depăşească suma venitului 

din investiţii; 
c) deducerea defalcărilor obligatorii în Fondul republican şi fondurile locale de 

susţinere socială a populaţiei efectuate în cuantumurile stabilite de legislaţie; 
d) sumele pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de 

persoane fizice asigurate conform legislaţiei; 
e) deducerea contribuţiilor obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat achitate 

de persoane fizice, pe parcursul anului fiscal,în cuantumurile stabilite de legislaţie; 
f) îndemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă efectuată de patron. 
 
Cotele de impozit 
a) pentru persoane fizice şi întreprinzătorii individuali în mărime de: 
 -7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 33000 lei; 
-18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 33000 lei; 
b) pentru persoane juridice – în mărime de 12% din venitul impozabil; 
c) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) –în mărime de 7% din venitul impozabil; 
d) pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art. 225 şi 

2251- în mărime de 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat în 
contabilitate de agentul economic. 
 

Tabelul 1. Mărimea cotelor de impozit pe venit 
Categoria de 
contribuabil 

Venitul impozabil Obiectul 
impunerii 

Suma de 
la 0 până 
la 33000 

lei 

Suma de 
la 33000 

lei 

Cota de 
impozitare a 
persoanelor 

juridice 

Suma ce 
depăşeşte 
venitul brut 
înregistrat 

Cota impozitului 
pe venit conform 

art.54 

Persoane 
fizice 

7% 18%    

inclusiv:      

cetăţeni 7% 18%    

gospodării 
ţărăneşti 

7% 18%    

Persoane 
juridice 

  12% 15%  

Agenţii 
economici 

    4% 

Sursa: calculele autorului conform Codului fiscal 
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Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

În conformitate cu prevederile art.541 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii 
sunt agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. pe parcursul perioadei 
fiscale declarate, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor 
individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent 
din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management este mai mare de 
60% din venituri din vânzări. 

Agenţii economici menţionaţi la alin. de mai sus pot alege regimul de impozitare 
prevăzut în capitolul 71 sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit dacă: 

a) în conformitate cu prevederile articolului 541 aliniatul (3) din Codul fiscal, care a 
fost modificat prin Legea nr.288 din 15.12.17, agenţii economici menţionaţi în alin.1 care, 
la situaţia din data de 31 decembrie a perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din 
activitatea operaţională din livrări scutite de T.V.A., sau din livrări scutite şi impozabile cu 
T.V.A. în sumă de până la 1,2 mil. lei, cu condiţia că livrările scutite de T.V.A. depăşesc 
50%    din  cele impozabile cu T.V.A.; 

b) conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente 
perioadei fiscale de declarare, nu au obţinut venit din activitatea operaţională; 

c) s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare. 
Agenţii economici menţionaţi mai sus care, conform situaţiei din data de 31 

decembrie a perioadei fiscale precedente de decontare, au obţinut venit din activitatea 
operaţională din livrări scutite de T.V.A. în mărimea ce depăşeşte 1,2 milioane lei, aplică 
regimul de impozitare stabilit în modul general. 

Dacă agenţii economici pe parcursul perioadei fiscale devin plătitori de T.V.A. vor 
aplica regimul de impozitare stabilit în mod general. 

În România impozitul pe venit al întreprinderilor individuale se stabileşte la cota de 
16% asupra veniturilor impozabile. Baza de calcul a impozitului se stabileşte în funcţie de 
sistemul l ales de contribuabil (sistem real sau norma de venit). În sistemul real, titularul 
întreprinderii individuale va determina venitul impozabil ca diferenţa între încasări (venituri) 
şi cheltuielile efectuate în scopuri realizării de venituri, iar evidenţa acestora se realizează 
prin Registrul - Jurnal de încasări şi plăţi. 

În România „Ordonanţa de urgenţă nr.44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare” prevede obligativitatea parcurgerii unei 
proceduri de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a întreprinderilor 
individuale şi familiale. 

Analogic, cu întreprinderea individuală în ordonanţă este dată definiţia întreprinderii 
familiale fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică 
împreună cu familia sa. În Republica Moldova o asemenea specificare a gospodăriilor 
familiale nu există, necotând că numărul acestor întreprinderi în orice activitate economică 
este impunător. 

Pe de o parte, o mare parte din IMM-urile europene, precum şi unele dintre cele mai 
mari companii europene, sunt afaceri familiale. Pe de altă parte,  în Republica Moldova 
similar cu economia europeană sectorul afacerilor familiale este deţinut de IMM-uri. În 
aceste întreprinderi regulile de impozitare pe venit a persoanelor fizice sunt aceleaşi ca şi 
în întreprinderile individuale. 

În Uniunea Europeană caracteristic, pentru întreprinderile familiale este că regimurile 
lor fiscale sunt favorabile – profitul reinvestit sunt avantajoase pentru aceste firme 
deoarece apar oportunităţi noi pentru un profit mai bun. Capitalizarea întreprinderilor 
familiale provine, în mare parte, din fonduri proprii ale familiei şi credite bancare. Această 
stare a lucrurilor este valabilă şi pentru IMM-uri. Ca şi în Moldova, în Slovacia, care este o 
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ţară dezvoltată a UE această situaţie se explică prin caracterul nefuncţional al sistemului 
bancar şi nefuncţionalitatea  sistemului de acordare a resurselor financiare disponibile 
pentru companiile începătoare (start-up-ri), prin urmare, majoritatea acestor tipuri de 
afaceri au fost iniţiate ca întreprinderi familiale. 

Suntem de acord cu excluderea art.49 din Codul fiscal deoarece prin pârghiile fiscale 
erau susţinuţi o gamă largă de agenţi economici a micului business şi statului îi revenea 
greu să colecteze impozitele, dar pentru start-upuri este necesar o politică fiscală aparte  
prin care s-ar prevedea scutirea de plată a impozitului pe venit pe prima perioadă fiscală 
deoarece ele folosesc sursele proprii la capitalizarea afacerii. 

Din retrospectiva fiscală conform al.4 din fostul art.49 al Codului fiscal agenţii 
economici noi înfiinţaţi, aveau dreptul  la scutirea de plata impozitului pe venit în prima 
perioadă fiscală cu condiţia depunerii cererii în organele teritoriale ale Inspectoratului 
Fiscal. Suntem ferm convinşi că această normă care susţine agenţii economici din teritoriu 
trebuie de introdus din nou în Codul fiscal. 

Obiectivele intervenţiei fiscale trebuie să fie îndreptate spre stimularea agenţilor 
economici pentru a efectua investiţii în anumite sectoare, înviorarea micului business, 
protecţia mediului încunjurător.  La prima vedere, se pare că impozitele mari contribuie la 
creşterea veniturilor de stat şi vor lucra pentru societate şi bugetul ţării. Dar la o examinare 
mai profundă a impunerii mari, se depistează o situaţie inversă: nici întreprinderile, nici 
muncitorii, în cazul aplicării impozitelor foarte mari, nu le este convenabil de arăta toate 
veniturile obţinute şi trec să activeze în economia tenebră, fapt confirmat în procesul 
reformării economiei republicii. 

Dar, şi cotele mici de impozitare vor afecta considerabil bugetul de stat şi articolele 
sale principale – cheltuielile pentru întreţinerea organizaţiilor bugetare şi cheltuielile de 
ordin social. De aceea, este necesar de a promova o politică fiscală echilibrată, ca să 
corespundă intereselor contribuabililor şi ale statului. 

Creditul fiscal este pârghia care prevede reducerea treptată a obligaţiunii fiscale a 
agenţilor economici, care în rezultatul producerii şi comercializării producţiei au avut 
pierderi în rezultatul calamităţilor naturale, catastrofelor tehnogene sau altor împrejurări ce 
reţin plata pentru mărfurile comercializate (serviciile prestate) din partea comanditarilor, 
adică există una din aceste condiţii. Acest credit are unele priorităţi în comparaţie cu alte 
facilităţi, deoarece este flexibil şi poate diminua treptat presiunea fiscală, aducând 
beneficiu  atât bugetului, cât şi agenţilor economici. 

Facilităţile fiscale, scutirile şi deducerile unor cheltuieli, prevăzute de Codul fiscal 
contribuie la diminuarea presiunii fiscale asupra contribuabililor – persoane fizice şi 
juridice, însă în unele cazuri ele nu îndeplinesc funcţiile lor stimulatorii şi necesită 
schimbări în direcţia transformării lor în pârghii eficiente pentru optimizarea sistemului 
fiscal. 

Exemplu de impunere a unei întreprinderi individuale 
Domeniul de activitate a firmei - importul lemnului pentru pregătirea semifabricatelor 

din lemn şi de comercializare  lor în România pentru construcţia fațadelor pentru 
restaurante, cafenele.  

Potrivit legislaţiei moldoveneşti, firma (nu contează că este înregistrată ÎI, SRL sau 
SA) nu poate fi plătitoare de TVA, dacă cifra anuală de afaceri este mai mică de 100 de 
mii de lei. De la 100 de mii până la 600 de mii înregistrarea este benevolă, iar peste 600 
mii – obligatorie. Exemplul este tipic pentru anul 2015 când agenţii economici aveau 
dreptul să aleagă regimul fiscal la impozitare, dacă venitul din activitatea operaţională  din 
livrările scutite de T.V.A. sau din livrări scutite   şi impozabile cu T.V.A. era în sumă de 
până la 600 mii lei. 

Dacă firma nu plăteşte TVA, atunci ea trebuie să achite impozit din vânzări în mărime 
de 3%.  În plus, la importul mărfurilor numaidecât se achită TVA la impozit. Dacă firma nu 
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este plătitoare de TVA, atunci ea nu are dreptul să pretindă la neachitarea acestui impozit. 
Adică, ar trebui majorate vânzările până la 100 mii de lei şi după aceia de înregistrat ca 
plătitor de TVA. După aceasta se poate achita impozitul pe venit în mărime de 12%.  
Aceasta este mai avantajos decât de achitat impozitul pe vânzări, deoarece conform 
calculelor, pentru ca 3% din vânzări să fie egale cu 12% din profit  rentabilitatea 
businessului trebuie să fie de cel puţin 25%.   Este necesar de a achita impozitele şi 
taxele locale: apa, amenajarea teritoriului, impozitul pe imobil (dacă este) şi multe altele.   
La fel e şi cu salariul. Fiind salariul în numerar se achita şi lucrătorii conform legii: din 
salariu se reţinea asigurarea medicală ( pe anul curent), în mărime de 3,5% de la 
angajator şi aceiaşi cotă de la lucrător; fondul social – 23% de la angajator şi 6% de la  
angajat, impozitul pe venit care constituia 7% dacă suma venitului anual nu depăşeşte 
25200 lei, şi 18%, în cazul în care acesta era mai mare. Scutirea pentru anul 2015 este de 
10025 lei. 

Forma întreprinderii individuale este oportună mai mult pentru prestarea serviciilor şi 
businessul de familie. Pentru participanţii la comerţul intern şi extern forma mai adecvată 
este SRL. 

În Uniunea Europeană,unde proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice este 
baza tuturor afaceri şi este protejată de stat, sa acumulat o vastă experienţă privind 
păstrarea şi integritatea proprietăţii, transmiterea ei urmaşilor prin moştenire şi donaţie. 

 
 II. Impozitarea legată de transferuri de afaceri. Impozitele pe succesiune şi 

donaţie reprezintă o provocare considerabilă pentru întreprinderile familiale, care ar putea 
contracara finalizarea cu succes a transferului, în cazul în care sarcina financiară raportată 
acestui transfer este insuportabilă pentru bugetul întreprinderii şi familiei. 

Unele sisteme de impozitare europene au caracter confiscător privind transmiterea 
activelor, care reprezintă proprietatea companiei, prin impunerea unor obligaţii fiscale 
pentru proprietarul anterior sau cel actual al afacerii. Dat fiind faptul, că aceste poveri 
fiscale trebuie să fie acoperite din activele de familie – şi, prin urmare,activele companiei – 
aceasta este una dintre cauzele pentru o rată de supraviețuire scăzută a întreprinderilor 
familiale. 

Aceste sisteme, de obicei create pentru a contracara acumularea de avere, prin 
urmare, exercită o presiune financiară asupra întreprinderilor familiale, care subminează 
baza de capital în perioada de tranziţie între generaţii. Ca reacţie la această situaţie,mai 
multe ţări europene au adoptat regulamente, care elimină complet impozitele pe 
succesiune, donaţie pentru transferul afacerilor sau reduc considerabil povara financiară a 
acestora[4]. 

În legislaţia Republicii Moldova (Codul fiscal) art.40 al.4 este stipulat, că persoana 
care face o donaţie se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă preţul lui 
de piaţă la momentul donării. 

Potrivit art.281 alin.(3) din Codul fiscal, în cazul în care  subiectul impunerii primeşte 
bunurile imobiliare prin moştenire sau prin donaţie, obligaţia fiscală neexecutată de către 
subiectul precedent al impunerii este pusă în întregime pe seama noului subiect. Dacă 
obligaţia fiscală neexecutată depăşeşte valoarea estimată a bunurilor imobiliare primite 
prin moştenire, noul subiect al impunerii execută obligaţia fiscală în limite ce nu depăşesc 
valoarea estimată acestui bun imobiliar. 

În caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, pentru 
noul  subiect al impunerii impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul 
înregistrării de stat a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare, sau din momentul 
stabilirii faptului exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de 
dispoziţie asupra bunurilor imobiliare (art.281 alin(2) din Codul fiscal. În acest caz, potrivit 
prevederilor art. 281 alin.(2) din Codul fiscal,subiectul anterior al impunerii este în drept să 
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solicite/ să efectueze calcularea (recalcularea) impozitului pe bunurile imobiliare 
proporţional perioadei în care a deţinut această calitate. 

În cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietate (în folosinţă) comună în 
diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare 
este considerat fiecare din aceste persoane, în cota-parte care îi revine (art. 277 alin.(3) 
din Codul fiscal. 

Persoana care face o donaţie (inclusiv organizaţiilor specificate la art.36 al Codului 
se consideră că a vândut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza 
lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării. 

Donaţia se poate efectua sub forma transmiterii: mijloacelor fixe, activelor de capital, 
altor active circulante ( producţia finită, materiale, mărfuri, mijloace băneşti etc.). Venitul 
rezultat din efectuarea donaţiilor şi supus impozitării se determină în funcţie de categoria 
activelor donate: 

a) pentru mijloacele fixe şi activele de capital – ca diferenţa dintre valoarea de piaţă 
la momentul donării şi baza lor valorică ajustată;  

b) pentru activele materiale circulante – diferenţa dintre preţul de piaţă al acestor 
active şi cheltuielile suportate, legate de procurarea sau producerea acestor active. 

În cazul efectuării donaţiei sub forma transmiterii mijloacelor băneşti, suma lor nu se 
permite spre deducere şi urmează a fi ajustată, dacă aceste cheltuieli au fost reflectate ca 
cheltuieli curente ale întreprinderii în conformitate cu prevederile SNC sau SIFR. Dacă 
donarea mijloacelor băneşti se efectuează din contul venitului rămas după impozitare 
suma mijloacelor băneşti donate nu se adiţionează la venitul impozabil şi respectiv, nu se 
impozitează cu impozitul pe venit. 

 
III. Impozitarea moştenirii 
Potrivit art.281 alin.(3) din Codul fiscal, în cazul în care  subiectul impunerii primeşte 

bunurile imobiliare prin moştenire sau prin donaţie, obligaţia fiscală neexecutată de către 
subiectul precedent al impunerii este pusă în întregime pe seama noului subiect. Dacă 
obligaţia fiscală neexecutată depăşeşte valoarea estimată a bunurilor imobiliare primite 
prin moştenire, noul subiect al impunerii execută obligaţia fiscală în limite ce nu depăşesc 
valoarea estimată acestui bun imobiliar. 

  
Responsabilitatea succesorilor în faţa creditorilor 
Conform art.1540 (alin.1,2,3) din Codul civil al Republicii Moldova moştenitorii care 

au acceptat succesiunea satisfac pretenţiile creditorilor celui ce a lăsat moştenirea 
proporţional cotei fiecărui în activul succesoral. 

Dacă cel ce a lăsat moştenirea a fost debitor solidar, moştenitorii poartă această 
răspundere solidară. 

Moştenitorii, care au primit cota din rezerva succesorală, de asemenea, sânt  
responsabili de datoriile celui ce a lăsat moştenirea. 

IV. Achitarea la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare 
 În conformitate cu art.20 al Codului funciar documentele ce confirmă drepturile 

deţinătorilor de teren sunt: 
-  titlul de autentificare a dreptului deţinătorilor de teren, eliberat de autorităţile 

administraţiei publice locale la atribuire de către stat a terenurilor; 
-  certificatul de moştenire; 
-  contractul de vânzare – cumpărare; 
-  contractul de donaţie; 
-  contractul de schimb; 
-  contractul de arendă funciar. 
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Conform prevederilor art.277 din Codul fiscal subiecţi ai impunerii cu impozit pe 
bunurile imobiliare sunt persoanele juridice ţi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai 
Republicii Moldova: 

a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova; 
b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă 

contractul de arendă nu prevede altfel; 
c) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de 

folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii 
Moldova; 

d) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale institutelor 
finanţate de la bugetele de toate nivelurile; 

e) locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing  financiar. 
 Conform prevederilor capitolului 4 a Codului fiscal, art.280 cotele impozitului pe 

bunurile materiale sunt: 
a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit 

individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea 
sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:  

– cota maximă – 0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;  
– cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.  
Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă și deliberativă a 

administraţiei publice locale  
a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:  
- cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;  
- cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.  
Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă și deliberativă a 

administraţiei publice locale; 
b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, 

inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sânt amplasate şi loturile 
întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0,3% din baza 
impozabilă a bunurilor imobiliare.  

 (2) Autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitorizează deciziile 
consiliului local privind aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare pe teritoriul administrat, 
le prezintă Serviciului Fiscal de Stat în termen de 10 zile de la data adoptării lor şi le aduce 
la cunoştinţă contribuabililor. 

Pachetul de documente întărit de Guvern în privinţa „reformei fiscale mici prevede 
diminuare cotei impozitului pe venit pentru persoanele fizice, de la 18 la 12%, prin 
stabilirea unei cote unice, şi dublarea scutirii personale. Inițiativa prevede şi mai multe 
măsuri fiscale care au drept stimularea mediului de afaceri. 

Potrivit documentului, scutirea personală va fi majorată de la 11280 de lei la 24000 
lei, iar contribuţia angajatorului la Bugetul Asigurărilor Sociale va fi redusă de la 23 la 18%. 

De asemenea, pentru industria HORECA s-a votat reducerea cotei TVA de la 20% la 
10% pentru serviciile din restaurante, hoteluri, cafenele. Pentru a aduce banii din 
economia tenebră în economia reală, persoanele fizice pot declara voluntar bunurile 
nedeclarate, acestea vor trebui să indice sursa venitului şi să achite o taxă de 3% din 
valoarea bunurilor liberalizate până la 10 sau 20 decembrie 2018. 

 
În baza celor expuse putem trage următoarele concluzii:  
1. Deducerea cheltuielilor legate de activitatea de întreprinzător din venitul impozabil, 

precum şi scutirile personale ale persoanelor fizice, sunt instrumente utilizate în scopul 
stimulării investiţiilor şi este necesar să fie folosite în continuare în practica fiscală. 
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2.Legislaţia fiscală trebuie să aşeze presiunea fiscală echitabil pe categorii de 
contribuabili, pentru a nu impozita excesiv şi a nu slăbi aderenţa agenţilor economici la 
efortul de creştere durabilă. Tendinţa Guvernelor de a diminua cota impunerii persoanelor 
fizice cu venituri mici şi de a majora cotele de impunere a celor cu venituri mari, deşi duce 
la lărgirea bazei fiscale, dar, totodată, măreşte presiunea fiscală şi defavorizează 
categoria dată de contribuabili. 

3. Pentru start - upuri este necesar o politică fiscală aparte  prin care s-ar prevedea 
scutirea de plată a impozitului pe venit pe prima perioadă fiscală deoarece ele folosesc 
sursele proprii la capitalizarea afacerii. 

4.Este necesar de a acorda facilităţi fiscale, vacanţe fiscale la achitarea impozitului 
pe venit IMM-urilor care în perioada fiscală au activat în condiţii climaterice grele, 
calamităţi naturale care sau manifestat prin secete, îngheţuri, vânturi şi au dus la pierderea 
unei părţi din roadă, şi tot odată de folosit instrumentele de susţinere acestor întreprinderi 
din fonduri centralizate. 

5. Este necesar de a crea baza legislativă şi normativă pentru înființarea 
întreprinderilor familiale, modalitatea de transmitere a lor în succesiune şi de a elabora 
regimurile fiscale favorabile în procesul transmiterii proprietăţii altor proprietari. 
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Abstract 
Nanotechnology is a rapidly growing area in the agri-food sector. Nanotechnologies 

can contribute to improving the food packaging by modifying the permeability, increasing 
the barrier properties of packaging materials, conferring antimicrobial properties, 
increasing thermal resistance. Nanotechnology can also provide solutions for sensing, 
signaling microbiological and biochemical changes in food. There are concerns about the 
safety of packaging in terms of the migration of unwanted substances, including 
nanoparticles, into food. The article also examines the potential hazards associated with 
the application of nanotechnologies to provide additional guidance on food safety. Adverse 
effects of nanoparticles are toxicity and, possible, genotoxicity, carcinogenicity. 

In the current review, we summarize some of existing data on the benefits and risks 
of nanotechnology applications to the food industry in order to provide additional guidance 
on food safety. It is possible to conclude from the review that the nanotechnology 
advances, on the one hand, leads to the emergence of risks for the consumer through the 
toxicity of  nanoparticles, but on the other hand, increase the safety and quality of food and 
mainly decrease the time for pathogen detection. 

Keywords: Food nanotechnology, nanoparticles toxicity, nano-enabled sensors. 
 

Introducere 
Articolul analizează beneficiile şi pericolele potențiale asociate aplicării 

nanotehnologiiilor pentru a oferi orientări suplimentare privind siguranța produselor 
alimentare. 

Nanotehnologia implică fabricarea și /sau manipularea structurilor, dispozitivelor sau 
materialelor care au  (sau conțin componente) cel puțin o dimensiune de aproximativ 1-
100 nm. Când dimensiunea particulelor este redusă sub acest prag, materialul rezultat 
prezintă proprietăți fizice și chimice care sunt semnificativ diferite de proprietățile 
materialelor compuse din macroparticule ale aceleași substanțe [1,  p. 20]. Nanoparticulele 
sunt de 70000 de ori mai mici decât grosimea unui fir de păr, motiv pentru care pot 
pătrunde în orice microstructură a organismului. 

Beneficiile nanotehnologiilor, recunoscute în medicină, farmacie, industria spaţială 
sunt astăzi exploatate şi în sectorul agroalimentar, inclusiv în industria alimentară. Sunt 
deja folosite în cultivarea, în producerea, în procesarea şi în conservarea alimentelor. 
Cercetarea în domeniul nanoștiințelor a produs materiale cu proprietăți unice, cum ar fi 
nanotuburile, nanofolliile, nanoparticulele, nanocompozitele, nanoemulsiile, nanolipozomii, 
nanoclusterii și nanoparticulele asamblate.  

Aplicaţiile principale ale nanotehnologiei pentru alimente sunt: utilizarea aditivilor 
alimentari sub formă de nanoparticule nano dimensionate, nano încapsulate sau fabricate, 
incorporarea  nanomaterialelor pentru a obţine materiale  active sau liante, folosirea 
dispozitivelor şi materialelor pe bază de nanotehnologii pentru asigurarea inocuităţii şi 
trasabilităţii alimentelor,  pentru ambalarea produselor alimentare.  Nanoencapsularea 
moleculelor funcționale în matricele alimentare este o tehnică nouă de formulare care 
îmbunătățește calitatea și securitatea alimentelor. 
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Rezultatele obţinute şi discuţii 
Legislaţia în domeniul aplicării nanotehnologiilor în sectorul alimentar 
În prezent, în Uniunea Europeană există un cadru reglementar referitor la 

nanomateriale, care a evoluat odată cu aplicarea nanotehnologiilor în sectorul 
agroalimentar. Autoritatea Europeană pentru siguranţa alimentelor (EFSA) a publicat în 
2009 un aviz științific privind potențialele riscuri care decurg din utilizarea nanotehnologiei 
în produsele alimentare, concluzionând că aspectele legate de nanotehnologie trebuie 
luate în considerare atunci când sunt revizuite documentele de ghidare privind evaluarea 
riscurilor în produsele alimentare și zona de alimentare. Mai mult decât atât, EFSA 
recomandă, printre altele, ca evaluarea riscurilor nanomaterialelor din domeniul hranei 
pentru animale și al hranei pentru animale să țină seama de proprietățile specifice ale 
nanomaterialelor în plus față de cele comune pentru non-nanoformele echivalente  [2, 7]. 

Regulamentul (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 
octombrie 2011[3, art.2] privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare,definește în art.2 alin.(2), lit.(t) "nanomaterialul fabricat" ca fiind orice material 
produs în mod intenţionat care conţine una sau mai multe dimensiuni de ordinul a 100 nm 
sau mai puţin sau care este alcătuit din părţi funcţionale distincte, în interior sau la 
suprafaţă, dintre care multe sau una sau mai multe dimensiuni de ordinul a 100 nm sau 
mai puţin, inclusiv structurile, aglomeratele sau agregatele, care pot să aibă dimensiune 
mai mare de 100 nm, dar posedă proprietăţi caracteristice scării nanometrice. 

 În cadrul dispoziţiilor detaliate privind menţiunile obligatorii, la art.18, este prevăzută 
"Lista ingredientelor" şi este cuprinsă prevederea expresă în alin.(3), ca, toate 
ingredientele prezente sub formă de nanomateriale fabricate trebuie specificate în mod 
clar în lista ingredientelor [3,  art. 18]. Denumirile acestor ingrediente sunt urmate de 
cuvântul "nano"între paranteze, iată deci, că este reglementată informarea consumatorilor 
cu privire la prezenţa în produsele alimentare a unor nanomateriale fabricate. 
Răspunderea pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare ii revine 
operatorului sub al cărui denumire sau denumire comercială se comercializează produsul 
alimentar sau, dacă operatorul respectiv nu are sediul în Uniune, importatorului pe piaţa 
Uniunii Europene [4 , p. 404]. 

 În 2011 EFSA a publicat opinia ştiinţifică a Comitetului Ştiinţific EFSA cu privire la un 
proiect de orientare privind evaluarea riscurilor privind potențialele riscuri care decurg din 
aplicațiile nanoştiinței și nanotehnologiilor în produsele alimentare și hrana pentru animale. 
Această orientare conține sfaturi practice privind modul de completare a evaluărilor de risc 
ale nanomaterialelor utilizate în produsele alimentare și produsele alimentare [5, 2142].                
În 2012 a fost publicat alt document cu relevanţă EFSA privind utilizarea nanomaterialelor 
[6, 2012]. 

 
Utilizarea în alimente a oxizilor de metale de dimensiuni nanometrice în contextul 

siguranţei consumatorului. 
Utilizarea Dioxidului de titan TiO2(E171). 
TiO2 reprezintă 70% din totalul pigmenților din întreaga lume și este utilizat pe scară 

largă pentru a oferi albul și opacitatea diferitelor produse, cum ar fi vopselele, materialele 
plastice, hârtia, cernelurile, produsele alimentare, pasta de dinți, precum și produsele 
cosmetice și de îngrijire a pielii, care ajută la protejarea de lumina ultravioletă. Alte utilizări 
ale TiO2 includ aplicații antimicrobiene, catalizatori pentru purificarea aerului și a apei, 
aplicații medicale și stocarea energiei. În prezent se acordă mai multă atenție utilizării 
TiO2 ca nanomaterial. 

Cercetările cu aplicarea Microscopiei electronice sugerează faptul că aproximativ 
36% din particule de TiO2 (E171) sunt mai mici de 100 nm cu cel puțin o dimensiune și că 
se dispersează rapid în apă sub formă de coloizi destul de stabili [7, p. 2242]. 
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Dioxidul de Titan (E171)este un aditiv frecvent utilizat in "producția pentru 
supermarket". Este folosit în zahăr, caramele, produse lactate, făină, şi în produsele de 
patiserie ce necesită o crustă albă şi opacă.   

În industria alimentară E171 este utilizat pentru producerea de mic dejun rapid, 
produse sub formă de pudră, lapte uscat, bastoane de crab, maioneză, crema de hrean,  
gume de mestecat, ciocolată albă şi îngheţată. De asemenea, E171 este utilizat pentru 
albirea făinii. Dioxidul de titan se foloseşte şi în industria de prelucrare a cărnii.  

Copii sunt mai expuşi la E171, deoarece conținutul de TiO2 în  dulciuri este mai mare 
decât în alte produse alimentare. 

Guo Z. şi coautorii [8, p. 70 ] au studiat efectele ingerării nanoparticulelor de 30 nm 
TiO2  într-un model de cultura celulară in vitro a epiteliului intestinului subţire . Autorii au 
constatat că expunerea cronică la nanoparticule de TiO2 a scăzut semnificativ funcţia 
barieră a intestinului, a sporit producţia de specii de oxigen reactiv (ROS), a avut efect 
proinflamator.  Expunerea la nanoparticule de TiO2 a diminuat transportul de fier, zinc și 
acizi grași. Acest lucru este cauzat de o scădere a numărului microvililor absorbanți în 
celulele epiteliale intestinale. În ansamblu, aceste rezultate arată că celulele epiteliale 
intestinale sunt afectate la un nivel funcțional prin expunerea fiziologică relevantă la 
nanoparticulele de TiO2 (E 171)  ingerate frecvent din alimente. 

În 2018 un grup de lucru EFSA  a evaluat rezultatele a patru  cercetări dedicate 
toxicităţii nanoparticulelor de dioxid de titan (E 171), inclusiv a autorilor Guo et al. [9, 80]. 
Grupul de lucru a constatat că  efectele nanoparticulelor fabricate de TiO2  raportate de 
Guo et al. au avut o semnificație biologică nesigură și, prin urmare, au o relevanță limitată 
pentru reevaluarea riscului aditivului alimentar TiO2 (E 1710). Dioxidul de titan sau E171 a 
fost clasificat de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului ca posibil 
cancerigen pentru oameni [10, P.1].Franţa vrea să interzică până la sfârșitul anului 2018  
utilizarea în produsele alimentare a nanoparticulelor de dioxid de titan, ale căror efecte 
asupra sănătăţii nu sunt cunoscute, şi solicită măsuri şi din partea Uniunii Europene. 

Utilizarea dioxidului de siliciu E 551 
Dioxidul de siliciu sintetic amorf (E551) este folosit de mai mulți ani în industria 

alimentară pentru limpezirea  berii,  vinurilor și ca agent antiaglomerant pentru a menține 
proprietățile de curgere ale produselor pulverulente și pentru a îngroșa pastele. Forma 
convențională de SiO2 amorf este utilizată ca aditiv alimentar  [11,  p.9 ] . Aceasta este, în 
general, considerată sigură și a fost aprobată pentru utilizare ca ingredient alimentar sau 
pentru hrana animalelor. Morfologia și dimensiunea particulelor de dioxid de siliciu  
adăugate nu sunt, totuși,indicate de obicei pe eticheta produsului alimentar. În prezent 
existată dezbateri tot mai aprinse  privind preocupările de sănătate și siguranță legate de 
utilizarea nanoparticulelor fabricate în produsele de consum.  

Mai multe studii au sugerat că nanoparticulele de silice au efecte adverse de 
sănătate asupra țesuturilor umane și a culturilor de celule. Yamashita și colab. (12, p. 326) 
a demonstrat că particulele de dioxid de siliciu de 70 nm au indus resorbția fetală și au 
stagnat  creșterea fetusului la femelele însărcinate de șoareci, în timp ce particulele de 
300 și 1000 nm nu au cauzat complicații. 

Jegan Athinarayanan şi coautorii [13,  p. 89, ] au investigat morfologia și dimensiunile 
particulelor de dioxid de siliciu  (E551) în unele alimente (Chipsurile Doritos, Lay's, Tasali, 
Marami şi edulcorantul Sweet’N Low). Morfologia și dimensiunea particulelor de E 551 
adăugate nu erau indicate  pe eticheta produselor  alimentare. Rezultatele analizelor au 
confirmat prezența nanoparticulelor de SiO2 sferice (de natură amorfă) de aproximativ 10-
50 nm în dimensiune ) în alimente. Autorii au  studiat şi  efectele E 551 asupra viabilității 
fibroblastelor pulmonare umane, nivelurilor intracelulare a speciilor reactive de oxigen 
(ROS) și a gradului de exprimare a genelor responsabile de stresul metabolic. Rezultatele 
sugerează că E551 induce o citotoxicitate dependentă de doză și modificări ale nivelurilor 
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ROS, expresiei genice și a ciclului celular. Tratamentul cu o concentrație ridicată de E551 
a provocat efecte citotoxice semnificative asupra fibroblastelor pulmonare umane in vitro. 

Efectele toxice ale nanoparticulelor lor de SiO2 din alimente  asupra sistemelor 
biologice nu au fost explorate pe larg în comparație cu alte tipuri de nanoparticule  
comerciale. Studiile in vitro și in vivo s-au concentrat asupra răspunsurilor biologice la 
expunerea la SiO2 de dimensiuni nanometrice, fără a lua în considerare potențialele 
interacțiuni între nanoparticule și componente biologice sau alimentare. Deoarece 
nanoparticulele din alimente sunt prezente în amestecuri cu matricea alimentelor care 
conțin carbohidrați, proteine, lipide, minerale și alte oligoelemente, interacțiunile dintre 
nanoparticule și componentele alimentare pot fi factori critici care afectează toxicitatea 
potențială, absorbția orală, biodistribuția și eficacitatea nano SiO2. 

Mi-Ran Go şi coautorii  [14, p.10] au constatat că aditivul alimentar nano SiO2  
interacționează cu zaharidele (4,6%), acizii grași (1,7%) și mineralele (1,6%). Interacţiunea 
cu proteinele a fost slabă. Aceste constatări furnizează informații fundamentale pentru a 
prognoza aspectele de siguranţă a utilizării aditivului alimentar E551 (SiO2).   

Utilizarea oxizilor de metale în ambalajele alimentare 
Nanoparticule metalice cu proprietăţile lor antimicrobiene puternice sunt folosite ca 

"ambalaj activ". Nanoparticulele metalice cu proprietăţi biocide pronunţate sunt Ag , Cu, 
Zn, Ti şi Au. Ele contribuie şi la creşterea rezistenţei mecanice, rezistenţei la acţiunea 
luminii şi a proprietăţilor de barieră a ambalajelor. 

Ambalaje cu nanoparticule  de argint. 
Nanoparticulele  de argint (AgNP) s-au dovedit a fi  cele mai eficiente  microbicide 

împotriva unei game largi de microorganism patogene, inclusive bacterii, drojdii, fungi și 
viruşi [15, p. 275]. Aceste nanoparticule au prezentat proprietăți  antimicrobiene mai bune, 
comparativ cu argintul metalic,  datorită suprafeţei lor relative extrem de mari, care poate 
asigura un contact mai bun cu microorganismele. Toker şi coautorii [16, p.275]. clasifică 
ambalajele alimentare antimicrobiene ce conțin nanoparticule de argint  în funcție de tipul 
de polimer în care se includ nanoparticulele: polimer nedegradabil  sau  film  biodegradabil 
comestibil, realizat fie cu un polimer, fie cu un agent de stabilizare. Printre polimerii 
nedegradabili polietilenă (PE), polivinilclorura (PVC) și alcoolul etilen vinilic (EVOH) sunt 
cel mai des utilizați pentru a găzdui AgNPs  în ambalajele destinate produselor alimentare.  

Iată câteva exemple de utilizare a acestor polimeri. Matricea polimerică  din  
polietilenă de joasă densitate (LDPE) care conține nanoparticule Ag și ZnO a fost studiată 
în scopul  menținerii și prelungirii duratei  de depozitare a sucului de portocale [17, p.743].   
Acest nanocompozit activ este foarte eficient ca nanomaterial antimicrobian în combinație 
cu tratamentul termic la temperatura de pasteurizare (55°C - 65°C).  

Activitatea antimicrobiană a LDPE cu nanoargint a fost semnificativ eficientă şi  
împotriva fungilor (drojdii și mucegaiuri), acest fapt a permis scăderea semnificativă a 
temperaturii de pasteurizare a sucului de portocale cu 10%. Nano-ambalajul obținut cu 
polietilenă de joasă densitate (LDPE)  si nano Ag a fost capabil sa menţină calităţile 
senzoriale, fizico-chimice şi fiziologice ale fructelor de afine și de căpșuni la un nivel mai 
înalt  comparativ cu ambalajul obișnuit realizat cu pungi de polietilenă [ 18, p. 43]. 

Mahdi şi colaboratorii [19, p. 288]. au evaluat efectul antimicrobian al 
nanopambalajului PVC-nano Ag  folosit pentru  carnea de vită tocată,  depozită la 
temperatura de refrigerare (+4° C). După 7 zile de studiu s-a constatat ca acest 
nanoambalaj a inhibat creșterea microbiană. Efectul inhibator este mai puternic împotriva 
creșterii Escherichia coli în comparație cu Staphylococcus aureus.  Încetinirea creșterii 
bacteriilor a permis o creștere a duratei de păstrare în comparație cu ambalajul alimentar 
obişnuit. Efectele nanoparticulelor Ag și TiO2 înglobate în polietilenă (PE)  asupra  
conținuturilor  solide, lichide, bogate în grăsimi și,  probele de alimente foarte acide în 
comparație cu recipientele convenționale au fost studiat de Metak şi colaboratorii [20, p. 



 

54 

27]. Containerele cu nano  Ag au prezentat o activitate antifungică semnificativă  după 
câteva zile de depozitare. O activitate antifungică  au demonstrate și containerele de PE 
cu nano Ag și nano TiO2. Autorii   ruşi  Tarasiuc E., Coleada C. şi alții  au  demonstrat  că 
containerele de polipropilenă ce conțin nanoparticule de argint prelungesc durata de 
păstrare a laptelui [21, p. 80]. 

Ambalaje cu nanoparticule de cupru 
Cuprul şi compușii săi sunt cunoscuţi ca substanţe biocide timp de secole., fiind 

utilizaşi în 
prezent ca agenți antibacterieni, antifungici, antivirali şi  moluscocizi eficienţi. Din 

păcate, compușii de cupru pot fi toxici pentru peşti şi alte organisme, poate provoca și 
pericole pentru mediu. Prin urmare, utilizarea directă a cuprului și a compuşilor lui în doze  
mari trebuie să fie restricţionată. Cu toate acestea, cuprul sub formă de nanoparticule de 
cupru poate fi substituentul ce ar permite  evitarea acestor consecinţe.  

Nanoparticulele de cupru pot fi folosite şi ca  una dintre alternativele ieftine pentru 
nanoparticule de argint [22, p. 1002]. Dar utilizarea nanoparticulelor de cupru în industria 
alimentară trezeşte îngrijorare. Cuprul este unul dintre micronutrienţii necesari pentru 
funcționarea normală a corpului uman; contribuie la  menținerea  homeostazei. Dacă 
aportul de cupru depășește limitele toleranței umane, acesta poate prezenta efecte toxice 
cum ar fi hemoliza, icterul și eventual moartea. În mod similar, dacă aportul de 
nanoparticule de cupru pătrunse  în organismul uman în exces pe orice căi,  cum ar fi 
ingerarea sau inhalarea, provoacă efecte toxice în tractul respirator, în tractul gastro-
intestinal şi în alte ţesuturi. 

Chen Z. şi coautorii au demonstrat că nanoparticulele de cupru sunt  mai toxice 
decât microparticulele de cupru, deoarece nanoparticulele pot pătrunde cu ușurință în 
organism. Nanoparticulele din cupru provocă, de asemenea, leziuni patologice ale  
ficatului, rinichilor și splinei Chen [23, p. 114,119]. 

 
Ambalaje cu nanoparticule de oxid de zinc 
Oxidul de zinc (ZnO)  la scară nanometrică a demonstrat proprietăți antimicrobiene și 

poate fi aplicat  aplicat în conservarea alimentelor. Nanoparticulele ZnO au fost 
încorporate în diferite materiale, inclusiv sticlă, polietilenă de joasă densitate (LDPE), 
polipropilenă (PP), poliuretan (PU), hârtie și chitosan, utilizând diferite metode de 
încorporare pentru a asigura activitate antimicrobiană materialului de ambalare și a 
îmbunătăți proprietățile de ambalare. Espitia P. şi coautorii [24, p.1447]. au evaluat 
activitatea antimicrobiană a nanocompozitelor cu ZnO pe exemplul bacteriilor  Gram - 
negative cum ar fi Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Campylobacter jejuni, 
precum și a bacteriilor  Gram- pozitive cum ar fi Bacillus  subtilis, Staphylococcus aureus 
și Lactobacillus plantarum. În majoritatea cazurilor bacteriile Gram – negative au fost mai 
rezistente la acțiunea ZnO decât cele Gram – pozitive, ceia ce se explică în primul rând 
prin diferențele structurale ale pereţilor celulari. 

Nanoparticulele de ZnO au prezentat și o activitate antifungică semnificativă 
împotriva fungilor fitopatogeni ai fructelor în perioada post-recoltă: Botrytis cinerea şi 
Penicillium expansum în concentrații mai mari de 3 mmol/ L-1. 

Ambalajul antimicrobian alimentar fabricat cu aplicarea nanoparticulelor ZnO  
reprezintă un impact asupra consumatorilor. Nanoparticulele de ZnO au demonstrat 
toxicitate, efect inflamator şi cancerigen în experimentele in vitro pe culturi de celule din 
colon.  Puţine studii s-au concentrat asupra migrării nanoparticulelor de ZnO în   alimente.  
Impactul toxicologic al nanoparticulelor ZnO trebuie evaluat pentru a determina efectele 
pozitive sau negative asupra siguranței alimentare[ 24, p.1460 ]. 

Ambalaje nanocompozite pe bază de matrice comestibilă biodegradabilă cu 
nanoparticule 
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Filmele comestibile,  care conțin componente antimicrobiene au o importanță tot mai 
mare   pentru extinderea duratei de valabilitate a produsului și reducerea riscului de 
apariție a agenților patogeni. Peliculele  polimerice biodegradabile reprezintă o opțiune 
alternativă în ambalajul produselor alimentare, deoarece acestea pot fi obținute la costuri 
reduse din surse regenerabile, fără a cauza poluarea mediului. Printre acestea cele mai 
frecvent utilizate sunt aşa polizaharide cum ar fi celuloza, pullulanul, agaroza, amidonul și 
chitosanul. Filmele de acoperire  care au în compoziţie celuloză şi nanoparticule de  argint 
(NP Ag)  au o bună activitate antibacteriană împotriva Eschirichia coli (Gram - pozitive) și 
Bacillus sp. (Gram -negative). Reieşind din aceste proprietăţi, Muthulaksmi L. şi 
colaboratorii [25, p.1029 ]consideră că filmele compozite celuloză / NP Ag  pot utilizate  
pentru ambalarea antibacteriană și aplicații medicale.  

Pullulanul este un polimer polizaharidic comestibil, format din unități de maltotrioză, 
de asemenea cunoscut sub numele de α-1,4-; α-1,6-glucan ". Acest polimer  este produs 
din amidon de ciuperca Aureobasidium pullulans. Peliculele de pullulan sunt incolore, fără 
gust, rezistente la ulei și cu permeabilitate scăzută pentru oxigen, dar sensibile la 
umiditate ridicată Ca aditiv alimentar, este cunoscut prin numărul E1204. Se foloseşte ca 
material de ambalare netoxic, solubil în apă pentru a preveni oxidarea alimentelor.  

  Khalaf H.H şi colaboratorii [26, p.559 ] au studiat activitatea  antimicrobiană a 
filmelor complexe de pullulan ce au incorporate nanoparticule de argint (Ag NP) 100 nm şi 
de oxid de zinc  (ZnO NP) 110 nm. Aceste filme  conţineau, de asemenea, ulei de oregano 
(OR) 2% şi  ulei de rozmarin (RO) 2%. Activitatea antibacteriană a fost determinată în 
timpul preparării și depozitării cărnii la 4, 25, 37 și 55°C pe exemplul bacteriilor Listeria 
monocytogenes și Staphylococcus aureus. Rezultatele studiului  au demonstrat că filmele 
obţinute din polizaharidul  pullulan cu includerea  nanoparticulelor de Ag, ZnO  şi a 
uleiurilor esenţiale de rozmarin și oregano au  inactivat  agenți patogeni, în special 
bacteriile  Listeria monocytogens și Staphylococcus  aureus care cauzează  alterarea  
cărnii. Activitatea antimicrobiană  a fost mai pronunţată la filmele cu nanoparticule de  Ag 
şi ulei esenţial de oregano [26 , p.568 ].  Filmele comestibile nu au modificat proprietăţile 
fizice şi organoleptice ale produsului. Ambalajul activ  din hydrogel de agar cu 
nanoparticule de argint s-a dovedit a fi eficient pentru prelungirea duratei de păstrare a 
caşcavalului Fior di Latte  [27, 1702 ] 

Cercetătorii italieni Longano D., Ditaranto N., Cioffi N. et al. [28 , p.1184] au obţinut 
un nou tip de aditiv antibacterian compus din nanoparticule de cupru încorporate în acid 
polilactic, combinând astfel proprietățile antibacteriene ale nanoparticulelor de cupru cu 
biodegradabilitatea matricei polimere. S-a demonstrat experimental că acest 
nanocompozit previne proliferarea bacteriilor Pseudomonas spp. şi  poate fi folosit pentru 
fabricarea ambalajelor inteligente. 

Nanosenzorii în contextul siguranţei consumatorului 
Globalizarea producției de alimente împreună cu preocupările consumatorilor legate 

de calitatea și siguranța alimentelor au condus la sisteme interconectate și globale de 
producție și distribuție a alimentelor, urmate de o creștere semnificativă a standardelor 
alimentare. Siguranța alimentară este o problemă foarte importantă în industria alimentară 
și agricultură deoarece este direct legată de influența alimentelor asupra sănătății umane. 
Preocupările legate de sănătatea publică privind aditivii alimentari sintetici și reziduurile 
chimice, toxinele microorganismelor  din alimente au condus la necesitatea dezvoltării 
unor metode rapide, sensibile și fiabile pentru a detecta aceste pericole alimentare. 

O alternativă este dată de dezvoltarea rapidă a nanosenzorilor, care au avantajul de 
a detecta componentele alimentare într-un mod ușor și rapid.  Legarea nanosenzorilor cu 
tehnologiile moderne de comunicare și comunicare (TIC) permite modalități noi și online 
de detectare cu mare precizie a diferitor componente. Cele mai multe tipuri de 
nanosenzori sunt dezvoltate pentru inspecția produselor alimentare (nanosenzori pentru 
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detectarea condițiilor externe și interne în ambalajul alimentar, senzori electrochimici pe 
bază de nanotuburi de carbon pentru detectarea cationilor, anionilor și compușilor organici 
din alimente, diverse aptamere pentru detectarea pesticidelor, antibioticelor, metalelor 
grele, celulelor microbiene și a  toxinelor lor  [29, p. , 613].  

Conceptul ambalajului  inteligent  cuprinde un sistem de interacțiune între produs, 
ambalaj și mediu. Un ambalaj  inteligent poate conține senzori sau indicatorii monitorizării 
compușilor de calitate ai produsului sau  a mediului. Indicațiile  senzorului trebuie să fie 
traduse într-un mesaj clar despre  calitatea sau starea de siguranță sau perioada rămasă 
de depozitare. Apoi semnalul trebuie să fie comunicat diferiți actori din lanțul de 
aprovizionare, inclusiv consumatorului. 

Biosenzorii sunt dispozitive utilizate pentru a analiza concentrația unui component-
ţintă specific cu ajutorul unui element biologic sensibil. Sunt capabili să detecteze, să 
înregistreze şi să transmită informaţii analitice selective, cantitative sau semicantitative, 
despre reacțiile biochimice [30,  p. 23]. 

Un biosenzor este alcătuit din două componente principale: un bioreceptor care 
recunoaște ținta și un traductor care convertește semnalele biochimice într-un răspuns 
electric măsurabil. Bioreceptorii sunt componente organice (enzime, anticorpi, hormoni 
sau acizi nucleici), material biologic (microorganisme, organite celulare, ţesuturi sau celule 
receptoare), respectiv material derivat biologic sau componente biomimetice [31, p. 96]. 

Un grup aparte de biosenzori este reprezentat de nanosenzori. Scopul principal al 
nanosenzorilor este acela de a reduce timpul pentru detectarea agentului patogen de la 
zile la ore sau chiar minute. Nanosenzorii microbieni sunt biosenzori utilizaţi in industria 
alimentară pentru  să detectarea  şi  monitorizarea oricărei  alterări apărute la ambalare şi 
depozitare.  

Nanosenzorii  conţin nanoparticule care atacă patogenii sau alţi contaminanţi, cei mai 
mulţi fiind utilizați pentru detectarea patogenilor în pește [32,  p. 67]. Identificarea selectivă 
se bazează pe fluorescență, dispozitive magnetice, conductanță sau bioluminiscență, 
enzime şi anticorpi. Printre patogenii din pește detectați în cele mai recente cercetări se 
numără bacterii precum Aeromonas hydrophyla, Aphanomyces invadans [33, 315] şi 
virusuri cum este virusul necrozei  peștelui [34,  158]  

Nanosenzorii pot compensa dezavantajele ambalării produselor alimentare prin 
proprietățile lor chimice și electro-optice unice. Ei sunt capabili să detecteze prezența 
gazelor, aromelor, contaminanților chimici, agenților patogeni și chiar modificări ale 
condițiilor de mediu. Nanosenzorii asigură  consumatorii că achiziționează produse 
proaspete și gustoase și reduc frecvența infecțiilor și toxiinfecțiilor alimentare, provocate 
de alimente, contribuie  siguranța alimentelor. 

 Nanosenzorii folosiți în analiza produselor alimentare pot să fi clasificați în: 
nanosenzori pe bază de nanoparticule, nanosenzori electrochimici , nanosenzori optici. 

Dr. șt. Vasili Crețu de la Universitatea Tehnică a Moldovei a elaborat  
nanosenzori pentru detectarea vaporilor de etanol şi a hidrogenului, care pot fi indicatori ai 
alterării microbiologice a alimentelor. [35, p.1  ] 

Nanosenzorii servesc şi la evaluarea poluării alimentelor cu antibiotice, conservanţi, 
miciotoxine. Estimarea cantității reziduale de antibiotice în lapte, produse lactate și carne, 
este una dintre cele mai necesare analize   în tehnologia alimentară. Nanosenzorii cu 
nanoparticule de aur ce folosesc şi violet de pyrocatechol interacţionează cu hidroxilul și 
amida grupului din  antibiotice prin legarea de hidrogen. În rezultat se schimbă culoarea şi 
astfel pot fi detectate chiar şi concentraţii mici de antibiotice (kanamicină, neomicină, 
streptomicină și bleomicină  etc.). Nanosenzorii cu argint servesc la detectarea grupelor 
nitrit în alimente care sunt un conservant frecvent utilizat, dar şi  un poluant carcinogen. 
Nanosenzorii cu nanoparticule de aur folosesc o metodă de detectare a rezonanței de 
suprafață pentru detectarea ochratoxinei A, o micotoxină produsă  de mucegaiurile 

http://utm.md/blog/2017/04/15/nanosenzori-pentru-detectarea-vaporilor-de-etanol-si-a-hidrogenului/
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Aspergillus și  Penicillium care adesea contaminează materiile prime şi produsele 
alimentare  și au efecte toxice puternice asupra organelor viscerale atât ale oamenilor, cât 
și ale animalelor [36, p.16132 ] 

În pofida  avantajelor extraordinare ale nanosenzorilor în agricultură și industria 
alimentară,în opinia publică exprimă îngrijorare privind toxicitatea și efectul asupra 
mediului. Există foarte puține cunoștințe despre efectele adverse pe termen lung asupra 
solului, plantelor și, în cele din urmă, asupra omului [37, p. 65]. 

 
Concluzii 
Aplicarea nanomaterialelor în industria alimentară, pe de o parte, este benefică din 

punctul  de vedere ale siguranţei alimentelor (crește calitatea alimentelor, scade timpul 
pentru detectarea agenţilor patogeni) şi costurilor financiare, dar, pe de altă parte, creează 
noi riscuri pentru consumator. Posibila migrare a nanoparticulelor din ambalaje în 
alimente, efectul toxic al acestora asupra organismului uman şi al mediului au o mare 
importanţă, căreia i se acordă o atenţie deosebită la nivelul Uniunii Europene.  

Studiile preliminare pe animale au demonstrat toxicitatea potențială a 
nanomaterialelor pentru ficat, rinichi și sistemul imunitar, reproducător. Majoritatea 
cercetărilor în domeniul toxicităţii nanoparticulelor au fost direcționate către marcheri 
carcinogeni, proinflamatori și inflamatori, deoarece efectul toxic al nanoparticulelor se 
realizează prin  stres oxidativ și inflamație. 

Pentru a garanta  siguranţa consumatorului e necesar ca studiile de evaluare a  
efectelor adverse ale nanoparticulelor asupra sănătății umane și a mediului  să fie 
standardizate, iar numărul acestora ar trebui să crească, în timp ce domeniul 
nanotoxicologiei se extinde la nivel internațional. Evident, necesitatea conștientizării 
prezenței nanoparticulelor în alimente, în mediul înconjurător și detectarea acestora, 
măsurarea emisiilor de nanoparticule, a ciclului de viață, a toxicității și a impactului asupra 
sănătății umane și asupra mediului sunt esențiale pentru realizarea tuturor avantajelor pe 
care  le oferă nanotehnologiile. 
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Abstract 
Accounting again undergoes a reform. This time it is the fiscal accounting, namely 

there have been changes in the Tax Code of RM no.1163-XIII of 24.04.1997. These 
changes to the Fiscal Code by which the rules for the calculation of fixed-term depreciation 
for tax purposes and its computation in financial accounting have been harmonized on 
many positions since 1 January 2018 will have many benefits for accountants and control 
bodies. 

Key words: Fixed assets, depreciation, deduction, linear method, Tax Code. 
 

Introducere 
Contabilitatea din nou trece printr-o reformă. De data asta e vorba de contabilitatea 

fiscală şi anume au fost operate schimbări în Codul Fiscal al RM nr. 1163-XIII din 
24.04.1997. Diferenţele dintre regulile de constatare a veniturilor şi cheltuielilor în scopuri 
fiscale şi în contabilitatea financiară mereu au prezentat dificultate pentru contabili, şi, în 
special, diferenţa privind amortizarea mijloacelor fixe. Aceasta era o diferenţă temporară, 
de care erau legate şi alte diferenţe privind mijloacele fixe şi mereu a fost o temă de 
discuţie şi o situaţie de problemă. 

 Schimbările operate în Codul Fiscal prin care din 1 ianuarie 2018 au fost armonizate 
pe multe poziţii regulile de calcul ale amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale cu cele 
de calcul ale acesteia în contabilitatea financiară, vor avea multe benificii pentru contabili, 
cât şi pentru organele de control. 

 
Rezultate obţinute şi discuţii 

Prin Legea Parlamentului nr. 288 din 15.12. 2017 din data de 1 ianuarie 2018 au fost 
introduse noi metode de calcul a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, cu aplicarea 
unei perioade de tranziţie pentru implementarea obligatorie a acestor modificări. Astfel, pe 
parcursul anului 2018 contribuabilii pot opta: 

 pentru calculul uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale conform metodologiei vechi 
stipulate în articolul 26 din Codul Fiscal cu privire la deducerea uzurii calculate, care va fi 
abrogat începând cu 01.01.2019; 

 pentru calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale conform metodologiei 
noi stipulate în articolul 261 din Codul Fiscal cu privire la deducerea amortizării mijloacelor 
fixe, cu care a fost completat Codul Fiscal începând cu 1 ianuarie 2018. 

Agenții economici care optează pentru noua metodologie de calcul a amortizării 
mijloacelor fixe în scopuri fiscale, trebuie să indice acest fapt în politicile sale contabile 
până la data de 25 aprilie, iar subiecții ce s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de 
declarare - până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare. 

Vom examina schimbările operate în Codul Fiscal privind evidenţa mijloacelor fixe şi 
ordinea calculării amortizării acestora, comparând prevederile articolelor care au fost 
abrogate sau mai sunt valabile în perioada de tranziţie cu prevederile articolelor noi 
introduse, în vigoare din 01.01.2018. 

mailto:djulieta_prodan@
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Tabelul 1. Prezentarea comparativă a modificărilor operate asupra Codului fiscal 
 privind calculul amortizării mijloacelor fixe 

Norme fiscale conform articolelor din Codul Fiscal 
expirate sau în vigoare până la 01.01.2019 

Norme fiscale conform articolelor                   
din Codul Fiscal în vigoare                          

din 01.01.2018 

Proprietatea pe care se calculează amortizarea este 
proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului 
în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de 
întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a 
uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este 
mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 
6000 de lei. 

Mijloacele fixe pe care se calculează 
amortizarea este proprietatea materială 
reflectată în bilanţul contribuabilului în 
conformitate cu legislaţia şi folosită în 
activitatea de întreprinzător, a căror valoare 
scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi 
morale şi a cărei perioadă de exploatare este 
mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte 
suma de 6000 de lei. 

Sunt considerate, de asemenea, proprietate pe care se 
calculează amortizarea investiţiile efectuate în mijloacele 
fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, 
locaţiune, concesiune, arendă.  

Sunt considerate, de asemenea, mijloace fixe 
supuse amortizării în scopuri fiscale 
investiţiile efectuate în mijloacele fixe care 
fac obiectul unui contract de leasing 
operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, 
comodat, sublocaţiune.  

Mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă 
se determină prin înmulţirea bazei valorice a mijloacelor 
fixe, la sfârșitul perioadei de gestiune, ce se raportă la o 
anumită categorie de proprietate, la norma de amortizare 
respectivă prevăzută. Baza valorică a mijloacelor fixe la 
sfârșitul perioadei de gestiune se determină ca valoare a 
mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune, majorată 
cu valoarea mijloacelor fixe nou-procurate şi cu suma 
corectărilor şi micşorată cu suma de la comercializarea lor 
sau cu baza valorică ajustată în cazul altor ieşiri. Valoarea 
mijloacelor fixe la începutul perioadei de gestiune ce se 
raportă la categoria respectivă de proprietate se determină 
ca diferenţă dintre baza valorică a mijloacelor fixe la 
sfârșitul perioadei de gestiune precedente şi suma 
amortizării calculate a perioadei de gestiune precedente. 

Amortizarea mijloacelor fixe se calculează 
începând cu luna următoare celei în care 
mijlocul fix se pune în funcţiune prin utilizarea 
metodei liniare de amortizare. Mărimea 
amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi 
dedusă se determină prin înmulţirea valorii 
mijloacelor fixe la norma de amortizare 
respectivă prevăzută.  

Întreaga proprietate a contribuabilului trebuie să fie 
raportată la una din categoriile de proprietate, în ordinea 
stabilită de Guvern. 

Evidenţa mijloacelor fixe în scopuri fiscale se 
ţine pentru fiecare obiect separat. 

 Se stabileşte următoarea ordine de evidenţă a proprietăţii 
pe categorii: 

a) pentru proprietatea raportată la categoria I, calcularea 
amortizării se face pentru fiecare obiect; 

b) pentru proprietatea raportată la categoriile II-V, 
calcularea amortizării se efectuează prin aplicarea normei 
de amortizare la baza valorică a categoriei respective. 
Raportarea proprietăţii la categoriile de proprietate se 
efectuează în modul prevăzut de Guvern; 

c) pentru proprietatea ce reprezintă investiţii efectuate la 
mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing 
operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, amortizarea se 
calculează în modul stabilit pentru categoria de proprietate 
la care se atribuie mijloacele fixe respective. 

Norma amortizării pentru fiecare mijloc fix se 
determină ca raport dintre 100% şi durata de 
funcţionare utilă a acestuia stabilită de 
Guvern. 

Se permite deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu 
titlu gratuit, cu excepţia cazurilor cînd valoarea acestora a 
fost inclusă în venitul neimpozabil al contribuabilului. 

Nu se permite deducerea amortizării 
mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu 
excepţia cazurilor în care valoarea acestora a 
fost inclusă în venitul impozabil al 
contribuabilului. 

Deducerea cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii se 
efectuează după cum urmează:  
a) dacă cheltuielile suportate pe parcursul anului fiscal 
pentru reparaţia proprietăţii nu depăşesc 15% din baza 

Deducerea cheltuielilor pentru reparaţia 
proprietăţii se efectuează în conformitate 
cu Standardele Naţionale de Contabilitate. 
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valorică a categoriei respective de proprietate (determinată 
fără a lua în considerare schimbările pe parcursul anului 
fiscal respectiv), cheltuielile în cauză vor fi permise spre 
deducere în anul respectiv;  
b) dacă cheltuielile suportate pe parcursul anului fiscal 
pentru reparaţia proprietăţii depăşesc 15% din baza 
valorică pentru fiecare obiect a categoriei I de proprietate şi 
baza valorică a categoriilor IIV de proprietate, mărimea 
acestui surplus se consideră drept cheltuieli pentru 
recondiţionare şi se reflectă la majorarea bazei valorice 
pentru fiecare obiect a categoriei I de proprietate şi baza 
valorică a categoriilor IIV de proprietate. 

Sursa: elaborat de autor în baza Codului fiscal 1163-XII din 24.04.1997, art. 26, 261 şi 27 
[1;2] 
 

Din datele analizate anterior se conturează următoarele schimbări operate de noul 
sistem: 

 în textul codului, cuvântul „uzură", la orice formă gramaticală, se substituie cu 
cuvântul „amortizare" la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepția cazurilor în care 
Codul Fiscal prevede altfel; 

 evidenţa mijloacelor fixe în scopuri fiscale se va ţine pentru fiecare obiect separat 
şi nu pe categorii de proprietate; 

 metoda de calcul a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale este metoda 
liniară; 

 plafonul valoric pentru atribuirea în categoria mijloacelor fixe în scopuri fiscale a 
fost păstrat; 

 s-a exclus clasificarea mijloacelor fixe pe categorii de proprietate, dar durata de 
funcţionare utilă a acestora va fi stabilită în scopuri fiscale de Guvern; 

 amortizarea mijloacelor fixe procurate va fi calculată începând cu luna următoare 
celei în care mijlocul fix se pune în funcţiune, dar nu pentru întreg anul, după cum 
prevedea metoda veche; 

 nu se mai restricţionează deducerea cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii şi se 
permite deducerea acestora în scopuri fiscale în conformitate cu Standardele Naţionale de 
Contabilitate; 

 nu se mai permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu 
excepţia cazurilor în care valoarea acestora a fost inclusă în venitul impozabil al 
contribuabilului. 

Pentru determinarea valorii fiscale neamortizate a fiecărui mijloc fix aflat în 
exploatare se propune: 

   pentru mijloacele fixe raportate la categoriile I de proprietate – baza valorică 
determinată la data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare; 

   pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II-V de proprietate – baza 
valorică determinată prin calcul, având în vedere ponderea procentuală a costului contabil 
a obiectului respectiv în suma totală a costurilor contabile aferente obiectelor atribuite 
categoriei respective la data de 31 decembrie a perioadei fiscale anterioare, aplicată la 
baza valorică a categoriei la care a fost atribuit mijlocul fix respectiv. 

Valoarea mijloacelor fixe nou-procurate se compune din preţul lor de procurare, 
precum şi din toate cheltuielile aferente procurării lor, inclusiv cheltuielile de transportare, 
asamblare şi asigurare, dobânzile plătite sau calculate până la punerea obiectului în 
exploatare. Valoarea mijloacelor fixe aferente proprietăţii create cu forţe proprii include 
toate impozitele şi taxele, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care se deduce, 
cheltuielile şi plata dobânzilor aferente acestor mijloace fixe pentru întreaga perioadă de 
până la punerea lor în exploatare. 
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Calculul amortizării mijloacelor fixe prin metoda liniară în scopuri fiscale se va efectua 
în următoarea ordine de idei: 

 se determină norma amortizării pentru fiecare mijloc fix, ca raport dintre 100% şi 
durata de funcționare utilă a acestuia stabilită prin Catalogul mijloacelor fixe și activelor 
nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.338 din 21.03.2003; 

 se estimează mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă prin 
înmulțirea valorii fiscale a mijloacelor fixe la norma amortizării pentru fiecare mijloc fix. 

Evidența și calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, se realizează în 
baza Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale 
pentru perioada fiscală respectivă. 

Concluzii 
Schimbările operate în Codul fiscal cu privire la ordinea calculării amortizării 

mijloacelor fixe în scopuri fiscale şi stabilirea metodei liniare pentru calculul amortizării 
presupune o serie de avantaje. La acestea se referă următoarele: 

  simplificarea modului de calcul atât pentru agentul economic cât și pentru 
organele de control; 

  reducerea manoperei pentru calculul și evidența amortizării mijloacelor fixe în 
scopuri fiscale; 

  excluderea riscului admiterii unor erori la efectuarea calculelor; 
  excluderea riscului sancționării de către organele de control; 
  asigurarea echilibrului și previzibilității estimării cheltuielilor permise spre 

deducere în scopuri fiscale; 
  răspândire vastă în majoritatea statelor; 
  sistemul actual este unul ineficient, greoi și nu asigură efectul metodei degresive 

existente în cazul investițiilor în mijloacele fixe. 
Metoda existentă crea multe dificultăţi contabililor  şi armonizarea metodelor de 

calcul ale amortizării mijloacelor fixe în contabilitatea financiară şi în scopuri fiscale va 
înlesni şi uşura mult lucrul acestora. Desigur că diferenţa privind amortizarea nu va 
dispărea complet (pentru că, în primul rind, valoarea fiscală a mijloacelor fixe existente va 
fi diferită de ce contabilă), dar totusi vor fi rezolvate multe probleme şi pe multe poziţii s-au 
armonizat prevederile Codului Fiscal şi ale Standardelor Naţionale de Contabilitate. 
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Abstract 
This Article tackles and reviews the accounting issues by responsibility centres and 

processes in the trade area. Pursuant to the flow followed by the goods within the 
commercial units, it is suggested to keep separate records on expenses related to the 
process of supply, storage and sale of goods by introducing certain sub-Articles to show 
the expenses incurred for each process. 

Such separate records of expenses would entail the Managers to make specific 
decisions regarding the types of goods for which higher expenses have been incurred than 
it was projected. 

The information on expenses incurred throughout each process is necessary to 
make relevant decisions at all commercial unit management levels.  

The Article aims to research the manner of obtaining the data on expenses and how 
they influence the decision-making process. 

Key words: accounting data, processes, flow of goods, supply, storage, sale, 
expenses.  

JEL: M-41.    
 
Introducere 
Activitatea entităților comerciale include un șir de procese care țin de fluxul mărfurilor. 

Contabilitatea cheltuielilor aferente acestor procese se tine după metoda globală. 
Totodată, informațiile privind cheltuielile suportate pe parcursul fiecărui proces sunt 
necesare pentru luarea deciziilor manageriale la toate nivelele de gestiune a entității 
comerciale. 

Scopul articolului constă în investigarea modului de obținere a informațiilor privind 
cheltuielile și a impactului acestora asupra procesului decizional. Pentru realizarea acestui 
scop este necesar: 

-  evidențierea proceselor parvenite pe parcursul fluxului de mărfuri; 
- propunerea unor soluții de organizarea contabilității pe procese și centre de 

responsabilitate; 
- divizarea cheltuielilor în articole și subarticole pe procese de aprovizionare, stocare 

și vânzare a mărfurilor. 
În cadrul cercetării, au fost utilizate reglementările contabile europene,Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară, actele normative naționale, precum și rezultatele 
investigațiilor savanților autohtoni şi străini.  

 
Rezultate obținute și discuții 
Realitățile societății moderne ne arată că odată cu dezvoltarea economiei de piață și 

sporirea gradului de complexitate al acesteia, trebuie să se dezvolte corespunzător, ca 

mailto:ebajerean@yahoo.com
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arie, conținut și operativitate și informație economică, pentru ca ea să poată furniza 
elementele necesare luării deciziilor, să reflecte exact situația patrimonială a entităților 
comerciale și rezultatele activității economico-financiare. Valorificarea eficientă a 
informației economice se poate realiza numai în cadrul unui sistem informațional economic 
în care contabilitatea este o componentă de bază al acestuia. Contabilitatea furnizează o 
informație pe a cărei pertinență și fiabilitate se fundamentează calitatea acesteia. De 
calitatea informației depinde calitatea deciziilor curente și a celor luate pe termen lung și 
implicit, rezultatele previzionate ale entităților. Sursa unor astfel de informații o reprezintă 
contabilitatea de gestiune. 

Conform Legii Contabilității,”contabilitatea de gestiune este un sistem de colectare, 
prelucrare și sistematizare a informației contabile pentru planificarea, calcularea costurilor, 
verificarea și analiza executării bugetelor, în scopul pregătirii rapoartelor interne pentru 
luarea deciziilor manageriale” [2, pct.3]. 

Prin urmare, conform prevederilor acestui articol, contabilitatea de gestiune 
elaborează un sistem de acumulare, grupare şi prelucrare a informației contabile pentru a 
mări eficiența şi a ajuta managerii care trebuie să răspundă, pe de o parte la întrebarea: 
cum să aloce resursele încredințate pentru a atinge obiectivele stabilite, iar pe de altă 
parte, cum au fost utilizate resursele alocate. Resursele sunt administrate de către un 
gestionar care decide atît alocarea cît și utilizarea lor și care are nevoie de informații 
privind consecințele alocării resurselor în vederea optimizării raportului: resurse 
consumate – rezultate obținute.  

Comunicarea informației prin limbajul contabil pornește de la ideea alocării resurselor 
în vederea atingerii unui scop și obiectiv, și calculării costurilor. 

Calculul costurilor este în strânsă legătură cu contabilizarea acestora și presupune 
parcurgerea următoarelor etape: colectarea cheltuielilor și repartizarea acestora pe 
purtători de costuri. 

Contabilitatea costurilor reprezintă clasificarea, înregistrarea și alocarea cheltuielilor 
în scopul determinării costurilor produselor, mărfurilor, lucrărilor și serviciilor și prezentarea 
informațiilor necesare în scopul controlului [7, p. 337]. 

Contabilitatea costurilor presupune aplicarea unor principii, tehnici și metode de 
calcul, precum și analiza costurilor prin diferite părți structurale ale unei entități. 

Contabilitatea costurilor este un suport  pentru decizii atât în ceea ce privește 
previziunea alocării resurselor, cât și a utilizării lor. În acest sens este necesar ca 
informația globală să fie descompusă în subansamble care corespund unor centre create 
în cadrul entității. Din punct de vedere organizatoric aceste structuri corespund unor centre 
de responsabilitate corelate între ele. 

Principiul delegării responsabilității poate fi pus în aplicare la nivel organizațional prin 
definirea centrelor de responsabilitate, plierea sistemului informațional pe modul de 
organizare a entității, utilizarea managementului participativ, raportarea performanței, 
aplicarea managementului prin excepție. 

Un centru de responsabilitate este o unitate organizațională care dispune de o 
capacitate de negociere asupra unor obiective şi care are o delegare de autoritate asupra 
mijloacelor. Fiecare centru furnizează o prestație unuia sau mai multor centre în vederea 
atingerii obiectivului propus, cum ar fi achiziționarea unor mărfuri sau prestarea serviciilor 
destinate terților. 

Managerii centrelor de responsabilitate a entităților de comerț cunosc mai bine 
condițiile locale ale pieței şi cerințele clienților, în plus, durata luării deciziilor scade, 
deoarece informațiile sunt disponibile în termeni reduși. 

Contabilitatea de gestiune în entitățile  de comerț se confundă cu probleme ce ţin de 
documentarea, divizarea cheltuielilor pe centre de responsabilitate și procese. 
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Unele din problemele evidențiate sunt puse în discuție în literatura de specialitate atât 
de savanții autohtoni cât și din străinătate. 

Savantul rus Bacanov M.I. evidențiază următoarele probleme [11, p.144]: 

 documentarea şi reflectarea corectă în conturile sintetice a cheltuielilor entității de 
comerț; 

 repartizarea corectă a cheltuielilor pe perioade de gestiune; 

 divizarea cheltuielilor în funcție de nomenclatorul articolelor de cheltuieli, grupa de 
mărfuri şi a altor particularități care asigură necesitățile de informație pentru efectuarea 
analizei economice şi gestionare; 

 prezentarea la timp a informației ce ţine de cheltuielile pentru efectuarea 
controlului şi luarea deciziilor. 

Luând în considerare necesitățile entităților de comerț şi problemele evidențiate de 
unii autori putem menționa, că informația referitoare la cheltuieli trebuie prezentată în aşa 
mod, ca să satisfacă necesitățile managerilor şi să permită luarea unor decizii corecte. 

Gestiunea activităților în entitățile de comerț se bazează pe ideea, că performanța 
este atinsă prin maniera de a lucra, adică prin activități şi prin combinarea lor în procese. 

Comerțul include un ansamblu de activități prin care se stabilesc legături permanente 
între producători şi consumatori. În esență, el se definește ca o activitate de cumpărare a 
mărfurilor şi revânzare a lor în scopul obținerii unui profit. 

De regulă, circuitul parcurs de mărfuri se înscrie în relația: Aprovizionare – Stocare – 
Vânzare. Desfășurarea activității de comerț cu toată complexitatea ei poate fi efectuată 
prin formarea centrelor de responsabilitate pe procese. Managerii centrelor de 
responsabilitate cunosc  mai bine condițiile locale ale pieței şi cerințele clienților, sunt 
cointeresați în alegerea furnizorilor, sortimentului de mărfuri, modalității de distribuire a 
mărfurilor. 

Deci, managerii vor putea obține şi utiliza informații operative care să permită analiza 
cheltuielilor (costurilor) suportate la achiziționarea, stocarea şi vânzarea mărfurilor şi 
luarea de decizii fundamentate informațional. 

Obținerea acestor informații impune eforturi însemnate pentru crearea şi dezvoltarea 
sistemelor informaționale economice proprii, caracterizate prin flexibilitate, precizie şi 
operativitate. În cadrul acestor sisteme informaționale un loc important îl ocupă 
contabilitatea cheltuielilor (costurilor) legate de circuitul parcurs de mărfuri. 

Pentru minimizarea cheltuielilor ce ţin de distribuirea mărfurilor, formarea unor stocuri 
optime, care ar permite organizarea neîntreruptă a activității entității managerii centrelor de 
responsabilitate trebuie să gestioneze cu iscusință. 

În viziunea noastră activitatea și gestionarea unei unități comerciale poate fi 
organizată pe procese prezentate schematic în figura 1. 
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Figura 1. Legătura proceselor în unitățile de comerț 
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Gestionarea continuă a circuitului parcurs de mărfuri constă în gestionarea a trei 
procese, care formează lanțul tehnologic a entităților de comerț – aprovizionare, stocare şi 
vânzare a mărfurilor. Contabilitatea trebuie să asigure managerii entităților comerciale cu 
informații veridice și transparente privind desfășurarea acestor procese. În baza informațiilor 
managerii urmează să primească deciziile corespunzătoare orientate spre eficientizarea 
fiecărui din procesele sus-menționate. 

Informația despre fluxul proceselor se reflectă în contabilitatea de gestiune ca cheltuieli. 
Contabilitatea acestor cheltuielilor trebuie să fie ținută pe procese, ceea ce este necesar 
pentru analiza activității și organizarea controlului de gestiune a entității comerciale.  

Stabilirea componenței și modului de contabilizare a cheltuielilor este reglementată de 
SNC ,,Cheltuieli”. În acest standard cheltuielile sunt definite ca ”diminuări ale beneficiilor 
economice înregistrate în perioada de gestiune sub formă de ieșiri, reduceri ale valorii 
activelor sau de creșteri ale datoriilor care contribuie la delimitări  ale capitalului propriu 
(rezultatului financiar), altele decât cele rezultate din distribuirea acestuia proprietarilor” [5, 
pct.5]. O definiție similară se conține și în literatura de specialitate autohtonă [10, p.41-53]. De 
menționat, că în literatura de specialitate autohtonă cheltuielile sunt definite și în alt mod. 
Astfel, savantul autohton A. Nederița, definește cheltuielile ca ”diminuări ale avantajelor 
economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri/diminuări ale 
activelor sau apariții/creșteri ale datoriilor care au influențat rezultatul (profitul/pierderea) net a 
anului de gestiune curent” [9, p. 15]. 
Conform SNC ,,Cheltuieli” contabilitatea cheltuielilor se ține după destinație pe următoarele 
grupe[5, pct.5]: 

1. cheltuieli ale activității operaționale; 
2. cheltuieli ale altor activități; 
3. cheltuieli privind impozitul pe venit. 
Cheltuielile generate de achiziționarea și comercializarea  mărfurilor sunt considerate ca  

cheltuieli ale activității operaționale și includ costul vânzărilor, cheltuieli de distribuire, cheltuieli 
administrative și alte cheltuieli operaționale. Totodată, unii economiști propun ”ca în scopul 
optimizării contabilizării analitice a cheltuielilor, asigurării posibilităților de urmărire, de analiză 
și reducerea lor este necesară delimitarea în structură, componență și normele de calculare 
ale acestora” [8, p.212]. 

Evidențiind ca obiecte de organizare a contabilității fluxului de mărfuri, noi vom obține 
informații despre cheltuielile ce ţin de achiziție, stocare şi vânzare. Având date contabile 
despre costul proceselor managerii pot lua decizii referitoare la structura şi mărimea stocurilor, 
fluxul cărora produc cheltuieli majore. Informația privind cheltuielile pe procese ajută la 
identificarea priorităților ce ţin de îmbunătățirea unor procese sau excluderea unor procese 
inutile. 

Determinarea cheltuielilor (costurilor) şi compararea acestora cu rezultatele pe direcții 
structurale permit obținerea informației referitoare la repartizarea cheltuielilor (costurilor) între 
centrele de responsabilitate. Organizarea contabilității în aşa mod permite evidențierea 
legăturii între cheltuieli şi venituri cu acțiunile persoanelor responsabile de consumul 
resurselor. 

Reieșind din particularitățile entităților de comerț, pot fi evidențiate următoarele direcții 
principale a contabilității de gestiune legate de fluxul mărfurilor: 

 contabilitatea cheltuielilor ce ţin de formarea stocurilor şi întreținerea acestora; 
 contabilitatea cheltuielilor aferente serviciilor comerciale (procesul de vânzare, 

comercializare); 
 contabilitatea cheltuielilor aferente gestionării entității şi a structurilor ce gestionează 

procesele. 
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Contabilitatea cheltuielilor pe procese necesită revederea nomenclatorului cheltuielilor.  
În literatura de specialitate acest subiect este abordat de către profesorul Tuhari T., care 

menționează că în scopul organizării contabilității și efectuării controlului pe centre de 
responsabilitate, locuri de apariție a cheltuielilor, acestea trebuie divizate pe articole [12, 
p.185]. 

În viziunea noastră nomenclatorul articolelor de cheltuieli trebuie grupate pe procesele 
activității fapt ce va permite mai corect să fie acumulate cheltuielile nemijlocit la etapa apariției 
acestora. De asemenea, propunem pentru unele articole de cheltuieli să fie subarticole care 
ar permite mai exact să cunoaștem componența cheltuielilor, şi cel mai important raportarea 
acestora fiecărui proces sau poziție marfară. Numărul şi conținutul subarticolelor depind de 
dimensiunea, caracterul şi condițiile activității entității de comerț. Determinând mărimea, 
componența şi structura cheltuielilor, diversitatea, regularitatea şi periodicitatea efectuării 
acestora va permite reducerea cheltuielilor apărute la orice etapă a fluxului de mărfuri. 

Principalul criteriu, pus la baza clasificării articolelor de cheltuieli este prezența legăturii 
directe sau indirecte cu fluxul de mărfuri în conformitate cu procesele activității. Cheltuielile ce 
ţin de fluxul mărfurilor este necesar să fie atribuite procesului de gestionare. De exemplu: 
cheltuielile ce ţin de reparația şi întreținerea depozitelor şi a sălilor de comerț trebuie reflectate 
în componența procesului de gestionare, deoarece lipsește legătură directă a acestora cu 
fluxul de mărfuri. 

Însă la formarea costului de achiziție a mărfurilor e necesar de a lua în considerație, 
faptul că unele costuri efectuate la intrarea mărfurilor sunt legate de fluxul de mărfuri, altele 
puteau să lipsească în cazul alegerii altei variante de gestiune. Din acest punct de vedere 
cheltuielile (costurile) aferente fluxului de mărfuri pot fi divizate în: evitabile, care pot fi evitate 
dacă alegem o altă variantă alternativă, şi altele - neevitabile, care vor fi suportate în orice 
situație. 

Dacă ne referim la activitatea de comerț, putem menționa, că cheltuielile neevitabile sunt 
acelea care au fost efectuate pe parcursul tuturor etapelor fluxului de mărfuri. Evitabile sunt 
cheltuieli, care au fost suportate de entitatea de comerț în momentul fluxului de mărfuri, însă 
apariția acestora nu este condiționată nici de un proces. Spre exemplu, amenzile achitate 
furnizorilor, cumpărătorilor, perisabilitățile peste normele stabilite ş.a. 

Pentru ținerea contabilității agenții economici pot utiliza borderouri speciale de acumulare 
a cheltuielilor pe articole prevăzute pentru fiecare proces. 

Informația despre cheltuieli este necesară pentru evaluarea eficienței funcționării 
proceselor ce ţin de circuitul parcurs de mărfuri la nivel de entitate, luarea deciziei despre 
avantajul sau dezavantajul poziției marfare. Deci, entitatea are posibilitatea să-şi formeze 
sortimentul în aşa mod, ca să obțină un venit mai mare cu mai puține cheltuieli. 

Pentru prezentarea informației de acest gen entitatea poate utiliza un raport despre 
cheltuielile evitabile şi ne evitabile pe parcursul circuitului de mărfuri. 

Generalizarea informației aferente cheltuielilor va permite cunoașterea cheltuielilor care 
au fost efectuate în perioada fluxului de mărfuri, care este rentabilitatea mărfurilor vândute, 
luând în considerare cheltuielile evitabile şi ne evitabile.  

 
Concluzii 
Contabilitatea cheltuielilor în entitățile de comerț se ține după metoda globală ceea ce nu 

permite obținerea informațiilor pe procese de: aprovizionare, stocare, vânzare, precum și pe 
articole și subarticole. Această informație este necesară atât în scopuri contabile, cât și 
manageriale. Astfel, informația nominalizată va facilita managerii entităților comerciale în 
luarea deciziilor aferente furnizorilor și a grupurilor de mărfuri etc. În final, aceste decizii vor 
contribui la eficientizarea activității entităților comerciale și ca urmare la creșterea profitabilității 
acestora. 
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Abstract 
The problems of the socio-economic status of men and women, gender features of 

economic development have long been in the sphere of public attention. This attention is 
justified by such facts, which testify to gender inequality, as inequality of opportunities in 
the world of work and inequality in the results of work. The effective functioning and 
sustainable development of a modern market economy largely depends on the ability of 
the labor market to respond adequately to the occurring changes. Based on the above-
mentioned objective of the study is to study the specifics and features of the gender 
segmentation of the labor market in the Republic of Moldova. The basis of research 
methodology is such scientific methods as: study and generalization, abstraction, 
formalization, analysis and synthesis, induction and deduction, historical and logistical 
approaches, a method of comparison and grouping. 

Keywords: labor market, market segmentation, employment, gender disparities. 
 

Введение 
В настоящее время одной из самых обсуждаемых тем, является тема рынка 

труда и его сегментации, так как рынок труда – это важнейший элемент рыночной 
экономики. На данный момент во всём мире, а также в Республике Молдова 
наблюдается сложный процесс преобразования экономики, в рамках которого 
происходят глубокие преобразования в системе политики занятости. Основным 
направлением этого процесса является формирование рынка труда, который в свою 
очередь влияет на всю систему отношений занятости. Проблемы социально-
экономического положения мужчин и женщин, гендерные особенности 
экономического развития уже давно находятся в сфере внимания общества. [1, p. 
126] Интерес к этой теме оправдан такими фактами, свидетельствующими о 
гендерном неравенстве, как неравенство возможностей в сфере труда и 
неравенство в результатах труда. Анализ ситуации в Республике Молдова по 
вопросу равенства мужчин и женщин подчеркивает тот факт, что наиболее 
проблемными аспектами являются: расширение прав и возможностей женщин в 
политической, экономической и социальной областей. Чтобы исправить положение, 
правительство, гражданское общество и партнеры по развитию разработали и 
поддержали многочисленные инициативы и проекты по содействию гендерному 
равенству. [7] Усиление интереса к гендерным проблемам проявилось также в 
развитии отдельного научного направления по исследованию гендерных отношений. 
На данный момент, в настоящее время гендерные исследования составляют 
обширную область гуманитарных и социально-экономических исследований. Они 
активно развиваются в последнее время во всех странах мира. 

 
Результаты и обсуждения 
Рынок труда любой страны характеризуется большей или меньшей степенью 

неравномерности в распределении мужчин и женщин между сферами деятельности, 
однако просто факт существования гендерной сегрегации не создает предпосылок 
для нормативных выводов. Для оценки ситуации необходимо не только измерение 



 

71 

уровня гендерной сегрегации и оценка динамики его изменений, но и осознание 
причин, лежащих в основе феминизации одних профессий и маскулинизации других, 
а также последствий, к которым приводит подобное проявление гендерной 
асимметрии на рынке труда. [3, p. 357] 

Только такой подход отвечает принципам позитивного анализа одного из 
методологических принципов современной экономической теории. Кроме того, он 
поможет сформулировать, в случае необходимости, мероприятия, направленные на 
выравнивание гендерных диспропорции в сфере занятости. Большое значение для 
гендерной сегментации рынка труда играет численность населения страны в 
зависимости от полового признака. 

 
Таблица 1. Постоянное население Республики Молдова в зависимости от 

полового признака (2008-2017 гг.) 

Год Всего 

В том числе: Абсолютное 
отклонение 

в 
отношении 

с 2017 
годом 

Мужчины Женщины 

Тыс. 
чел 

Удельный 
веc (%) 

Тыс. 
чел  

Удельный 
веc (%)  

2008 3,572,7 1,717,5 48,1 1,855,2 51,9 -21,8 

2009 3,567,5 1,714,9 48,1 1,852,6 51,9 -16,6 

2010 3,563,7 1,713,5 48,1 1,850,2 51,9 -12,8 

2011 3,560,4 1,712,1 48,1 1,848,3 51,9 -9,5 

2012 3,559,5 1,711,7 48,1 1,847,8 51,9 -8,7 

2013 3,559,5 1,712,3 48,1 1,847,2 51,9 -8,6 

2014 3,557,6 1,711,5 48,1 1,846,1 51,9 -6,7 

2015 3,555,2 1,710,3 48,1 1,844,9 51,9 -4,3 

2016 3,553,1 1,709,1 48,1 1,844,0 51,9 -2,2 

2017 3,550,9 1,707,4 48,1 1,843,5 51,9 0 

Источник: Население. Банк данных. Режим доступа: 
http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=103 (25.07.2018) [9] 

 
Постоянное население Республики Молдова на протяжении последних 10 лет 

уменьшается. Если рассматривать данные согласно половой сегментации, то стоит 
отметить, что в 2017 г. общее количество мужчин составило 1,707,4 тыс. чел., что на 
136,126 тыс. чел., меньше чем женщин. Исходя и выше представленной таблицы 
стоит отметить, что из 3,550,9 тыс. чел. жителей страны на 1 января 2017 г. 51,9% 
составили женщины, а 48,1% - мужчины. Продолжительность жизни у 
представительниц прекрасной половины Республики Молдова на восемь лет 
больше мужчин - 75,5 лет. Женщины раньше вступают в первый брак, в среднем в 
25,4 года против 28 лет у мужчин. Женщины более образованные, а мужчины чаще 
прекращают образование ради трудоустройства. 
 Естественное движение населения характеризуется показателями 
рождаемости и смертности. 

Данные показывают, что ежегодно в Молдове мальчиков рождается больше, 
чем девочек, данное соотношение составляет 107 мальчиков на 100 девочек, однако 
стоит отметить, что и смертность у мужчин превышает смертность у женщин, о чём 
свидетельствуют выше представленный рисунок. 

http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=103
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Рисунок 1. Естественное движение населения Республики Молдова, 

 согласно половым признакам за 2016,% 
Источник: Статистический ежегодник Республики Молдова, 2017 г. Режим доступа: 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2193 (23.08.2018) [8] 

 
В системе экономических отношений рынок труда занимает важное место. На 

этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и работодателей, 
которые представляют государственные, муниципальные, общественные и частные 
организации. [4, p. 362] Отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко 
выраженный социально-экономический характер. Они затрагивают насущные 
потребности большинства населения страны. Через механизм рынка труда 
устанавливаются уровни занятости населения и оплаты труда. 

 
Таблица 2. Трудовые ресурсы Республики Молдова в зависимости от 

полового признака (2008-2017 гг.) 

Годы 

Активное население 
(тыс. чел) 

Занятое население 
(тыс. чел) 

Безработное 
население (тыс. чел) 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

2008 658.8 644.0 628.8 622.3 30.0 21.8 

2009 648.5 616.8 597.7 586.7 50.8 30.2 

2010 630.6 604.8 573.3 570.1 57.3 34.7 

2011 642.3 615.3 592.6 580.9 49.6 34.4 

2012 618.4 618.4 576.2 570.5 42.2 25.6 

2013 630.0 605.8 592.1 580.7 38.0 25.1 

2014 625.5 606.9 596.6 588.3 28.9 18.6 

2015 639.0 626.6 599.7 603.9 39.3 22.7 

2016 640.6 632.2 605.6 613.9 35.0 30.9 

2017 640.1 619.0 609.2 598.3 18.3 20.7 

Источник: Рабочая сила. Банк данных. Режим доступа: 
http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=107 (30.07.2018) [10] 

 
Согласно данным изученным на протяжении 10 лет, количество активного, а 

именно занятого и безработного населения с каждым годом уменьшается, это 
происходит за счёт уменьшения общей численности населения страны. Если 
рассматривать данные активного населения Республики Молдова за 2017 г., то 
можно сказать, что количество мужчин превышает количество женщин на 21,1 тыс. 
чел, это происходит за счёт преобладания занятости мужчин над женщинами. В 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2193
http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=107
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результате того, что в нашей стране больше занятых мужчин чем женщин, то 
очевидным является тот факт, что количество безработных женщин превышает 
количество безработных мужчин, так как их сумма составляет 20,7 тыс. чел, что на 
2,4 тыс. чел., больше чем у мужчин. 

Одна из основных предпосылок установления реальных равных прав и 
возможностей для мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности является 
образование, которому в международных документах, посвященных проблемам 
гендерного развития, уделяется повышенное внимание. Как и в большинстве стран 
мира, в Молдове ситуация с гендерным равенством весьма далека от совершенства. 
Однако специфика молдавских условий этой в области состоит в том, что 
фактическое неравенство мужчин и женщин в сфере принятия решений, на рынке 
труда, в семье, в доступе к таким ресурсам, как собственность и кредиты, и т. д. 
существует, несмотря на то, что по уровню образования женщины отнюдь не 
уступают мужчинам. 

В Республике Молдова проживает больше женщин с высшим образованием 
чем мужчин, так как общее количество людей с высшим образование 139.8 тыс. чел., 
из которых 169,2 тыс. чел. - женщины и 139,8 тыс. чел. – мужчины (Таблица 3). 
Однако, что касается начального образования, то большее количество составляют 
мужчины, так количество людей мужского пола с начальным образование больше на 
2,4 тыс. чел, чем женского. 

 
Таблица 3. Уровень образованности населения страны в зависимости от 

половой сегментации (2008-2017 гг.) 

Год 
Высшее образование Среднее образование 

Начальное 
образование 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

2008 121.9 146.2 123.2 138.8 8.0 7.1 

2009 126.8 147.9 118.0 132.3 7.5 4.2 

2010 126.4 154.7 123.8 135.0 5.0 3.5 

2011 134.9 161.3 117.0 135.6 5.1 4.3 

2012 141.0 171.3 109.9 122.2 4.8 3.3 

2013 145.0 167.7 108.3 129.9 5.5 3.2 

2014 135.2 165.2 105.4 132.2 5.4 2.9 

2015 136.6 172.4 116.7 132.6 4.4 2.9 

2016 137.7 173.7 122.3 128.9 4.4 2.7 

2017 139.8 169.2 118.5 125.9 3.9 1.5 

Источник: Население. Банк данных. Режим доступа: 
http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=103 (25.07.2018) [9] 

 
Изучение социально-демографических аспектов занятости населения в 

макроэкономическом контексте позволяет проанализировать различные сегменты 
рынка труда в части взаимодействия субъектов спроса на труд и его предложения, 
обладающих различными характеристиками  [2, p. 98]. 

За 2008-2017 гг., численность населения занимающих должности: законодателей, 
старших должностных лиц и руководителей, техников, а также ассоциированных 
специалистов (специалистов среднего звена) уменьшается, однако количество 
работников в сфере услуг, торговли и квалифицированных рабочие в сельском 
хозяйстве, лесном хозяйстве, аквакультуре, рыбоводстве и рыболовстве увеличилось, 
это явление, как было уже выше сказано в работе в большей степени зависит 
количества общей численности населения Республики Молдова и их места 
проживания.  

http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=103


 

74 

Таблица 4 
Занятое население Республики Молдова в различных сферах 

деятельности в зависимости от полового признака (тыс. чел.) 

Год 

Законодатели, 
старшие должностные 
лица и руководители 

Техники и 
ассоциированные 

специалисты 
(специалисты 

среднего звена) 

Работники в сфере 
услуг и торговли 

Квалифицированные 
рабочие в сельском 
хозяйстве, лесном 

хозяйстве, 
аквакультуре, 

рыбоводстве и 
рыболовстве 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

2008 53.1 32.5 27.5 69.9 40,9 121,0 84,5 80,0 

2009 52.0 32.7 27.2 73.0 44,7 125,1 71,3 63,2 

2010 52.7 30.2 27.2 70.2 44,7 126,9 42,3 45,6 

2011 52.7 34.2 34.4 71.0 47,7 126,1 36,1 32,5 

2012 50.7 40.0 33.0 67.2 47,5 121,0 13,7 8,9 

2013 56.1 36.1 30.7 63.4 49,3 125,8 24,2 14,9 

2014 50.1 37.6 31.9 68.0 42,3 123,6 97,5 76,5 

2015 44.7 41.7 31.4 49.5 46,9 119,3 153,8 134,8 

2016 45.3 39.8 27.9 48.8 47,1 120,9 162,7 156,9 

2017 45.8 33.2 29.0 51.6 49,8 123,9 162,6 143,2 

Источник: Население. Банк данных. Режим доступа: 
http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=103 (25.07.2018) [9] 
 

Однако если рассматривать данные занятости в различных сферах деятельности 
в зависимости от полового признака, то следует отметить, что большую часть 
руководящих должностей занимают мужчины, так как их сумма согласно 
статистическим данным 2017г составляет 45,8 тыс. чел., что на 12,6 тыс. чел., больше 
чем граждан женского пола. Так, например, из 101 депутата парламента лишь 22 
(21,8%) представительницы прекрасного пола, а в Европе этот показатель равен 36,9%. 
Среди судей Молдовы женщин 45,2%, а среди полицейских, спасателей и 
пограничников — лишь 17,4%. Больше всего женщин работает в сфере услуг — свыше 
60%. В сельском хозяйстве их, наоборот, меньше — 43,2%. 

. 

 
Рисунок 2. Среднемесячный доход граждан Республики Молдова по 

экономической деятельности, в зависимости от полового признака, тыс. чел. 
Источник: Статистический ежегодник Республики Молдова, 2017 г. Режим доступа: 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2193 (23.08.2018) [8] 

 

http://www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=103
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2193
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Однако стоит отметить, что существует не только сегментация профессий по 
половому признаку, но есть и различия в сумме доходов мужчин и женщин  [5, p. 
310]. Обнаружена устойчивая корреляция между долей женщин, занятых в той или 
иной профессиональной группе, и уровнем средней оплаты труда, то есть 
выявилась проблема более низкой оценки женского труда в целомСтатистические 
данные показывают, что сумма заработной платы с каждым годом увеличивается. 
Сумма доходов мужчин и женщин в Республики Молдова разная, так на пример 
согласно данным 2016 г. средний доход мужчин в месяц составил 5414,4 лей, что 
783 лея больше чем среднемесячный доход женщин. Женщины по-прежнему несут 
основную нагрузку по уходу за детьми и ведению домашнего хозяйства, что 
подкрепляет «широко распространенный как среди работодателей, так и среди 
работников традиционный взгляд на гендерные роли и разделение труда между 
мужчинами и женщинами. В определенной степени эту ситуацию может улучшить 
политика по более равному распределению семейных обязанностей между 
мужчинами и женщинами. Однако, на наш взгляд, в настоящий момент 
соответствующие мероприятия не приведут к желаемым последствиям, так как, во-
первых, разделение гендерных функций между мужем и женой является 
экономически оправданным из-за различий в заработной плате, и, во-вторых, 
установки на распределение гендерных ролей в современном обществе отличаются 
значительной консервативностью. Также стоит отметить, что меры, 
предпринимаемые государственной службой занятости населения Республики 
Молдова, несколько стабилизируют ситуацию. Но этих мер крайне, недостаточно 
для решения вышеизложенных проблем. Исходя из этого можно сделать вывод, что 
в Республики Молдова, на рынке труда существует, и ярко выражается гендерная 
сегментации рынка труда согласно половому признаку: на женский и мужской. Такое 
явление влечёт за собой различные проблемы, и одной из таких проблем, является 
не равноправное разделение доходов. 

 
Выводы 
В настоящее время рынок труда в Республике Молдова, не сбалансирован, 

ситуация на рынке труда продолжает оставаться напряженной, хотя следует 
отметить и определенный прогресс за последние годы. Важным принципом с 
позиций обеспечения занятости населения при стабилизации экономики является 
нахождение компромисса между экономическими и социальными результатами. При 
выборе путей формирования рынка труда надо исходить из необходимости изучения 
и анализа внутренних закономерностей, присущих развитию занятости и 
сохраняющихся в условиях рыночной экономики, поскольку многие факторы, 
влияющие на важнейшие параметры занятости, зависят непосредственно от 
человека. Анализ реального состояния занятости, сегментации в зависимости от 
полового признака в Республике Молдова позволил сделать выводы о том, что 
формированию эффективно функционирующего рынка труда и эффективной 
занятости мешают проблемы, которые носят глубинный характер. К ним можно 
отнести: низкие темпы реформ институциональных механизмов; медленное 
увеличение новых рабочих мест; низкая способность привлекать прямые 
иностранные инвестиции для развития предприятий; несоответствующая рыночным 
условиям система подготовки и переподготовки кадров; рост численности граждан 
страны, не обращающихся в службу занятости; низкий уровень использования 
рабочей силы; увеличение численности выпускников учебных заведений, 
испытывающих трудности с поиском работы; негибкость налоговой системы; 
неразвитость инфраструктуры рынка труда. 
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Abstract 
 Human Resource Management is important for banks because banking is a service 

industry. Banks need to seriously look at recruitment as an option to induct specialists at 
various levels with specific skill sets and experience. This article analyses issues related to 
the Human Resources management system within the bank institutions. There are 
described management responsibilities for optimizing the staff activity, adaptation 
measures for bank employees and remuneration policy. The modern professional 
development of banking staff should involve the use of active training methods for bank 
workers, based on the implementation of computerized and informational technologies. 
For this purpose, the article analyses such methods as the Shadowing, Secondment, and 
Buddying training methods. Further there will be analysed actions taken by HR 
Departments in top 3 banks (according to the number of bank personnel) in order to 
observe which are the most common measures for the development of bank personnel in 
the Republic of Moldova.  

Keywords: Human Resources Management, Human Resources Department, the 
Shadowing method, the Secondment method, the Buddying method, commercial bank, 
banking sector. 

JEL: M12, M53 
Introduction 
The impact of the globalization process, technical and scientific progress, and 

increased competition in the banking sector determine the importance of a permanent and 
constant increase of the efficiency of bank personnel activity for insuring the viability of the 
banking institution. 

Each year, the requirements for banking services are expanding in terms of market 
coverage and quality. On the other hand, the modest systems of professional development 
of bank employees require that adequate measures be taken by HR department to ensure 
the level of special education and social protection.  

Human Resource Management is important for banks because banking is a service 
industry. Banks need to seriously look at recruitment as an option to induct specialists at 
various levels with specific skill sets and experience.  

 
I. The staff management development system  
Generally, staff management involves the complex of activities related to providing 

the banking institution with a sufficient number of employees interested in performing the 
bank’s functions and duties, as well as corresponding production behaviour.  

Bank staff can be considered as one of the core categories of profitable assets, but 
they are an important source of risk. 

The purpose of banking management is to optimize the structure of bank staff and to 
increase the qualification of the personnel in order to create an efficient environment for 
the bank activity. At the same time, the purpose of Human Resources Management (HRM) 
in the banking institution is to organize, train and manage the staff in such a way as to 
completely achieve the bank' strategy with the least possible expenses.  
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Bank management responsibilities for optimizing its staff activity are: 
1. Organization of the work process in an efficient manner for the bank. For this, it is 

necessary to analyze an optimal organizational structure for the implementation of the 
Bank's strategy, both in terms of the necessary number of employees and in terms of the 
quality of its knowledge. It is determined the number of posts and the hierarchical 
structure, determining the degree of responsibility for each employee.  

2. Optimization of the quality of posts and insurance of the minimum necessary 
knowledge and skills for the given posts. The key issue for each bank is to provide jobs, 
especially those with the right to decide with unqualified people, who possess the 
necessary skills in the field. And, because the banking services market is growing steadily, 
the minimum level of skills needed by a bank worker is constantly changing, focusing on 
their complication. This optimization is done to avoid duplicating the (staff) attributions and 
determining the degree of ability.  

3. Employee skills training in the field of professional communication. These abilities 
concern both relations within the bank staff and customer relations, the quality of these 
relationships directly influencing the profitability of the bank. 

4. HRM both vertically and horizontally. The more complicated the banking system in 
its organizational structure, the more difficult it is to track each individual, and thus, the 
more likely the occurrence of errors or frauds is caused by the bad intention of the staff. At 
the same time managing human resources does not just mean pursuing them. The goal of 
the manager is to create such working conditions, a system of priorities, strained to 
stimulate the production process. 

It is important to note that such a vision of staff management is unilateral. By setting 
staff requirements, the bank has to provide employees with working conditions, satisfying 
their interests both in career development and in the material field. Not respecting the 
reciprocal relationship between staff and the banking institution, the latter risks losing the 
most skilled workers, resulting from competition on the labour market. 

Employee management responsibilities must be exercised by all the Bank's 
management structures, department heads, subdivisions, as well as by the head of the HR 
Department.  

 
II. The banking system's professional development system - practical aspects 
The professional development of the bank's staff must be examined from the 

positions of the human factor (man as the bearer of the professional experience) and from 
the positions of training and the development of the staffing potential of the banking 
institution. In this context, above all, it is about developing the functional structure of the 
institution, the needs of which are related to the professional experience of the staff, the 
strategic and tactical goals of the banking institution. The hierarchy of staff development 
management goals within the bank is shown in figure 1. 

The system of professional development of bank employees must be established 
taking into account the following factors determined by the current economic situation. 

First of all, the knowledge of the bank worker is determined by the quality of the 
studies within the higher education institution and their own efforts to amplify them. Their 
own efforts determine the so-called specific knowledge, which cannot be created through 
the training necessary for the fulfilment of the service obligations, but can be obtained only 
after gaining the experience. Efforts depend on possibilities. For example, increased 
workload may lower the willingness of the banker to lift the qualification. Therefore, in this 
context, the possibilities of each worker will be largely determined by the organizational 
capacities of managers in planning the careers of their subordinate workers. 

Secondly, the planning of the development of the professional development system 
by the bank's administration the relations between the bank's employees should be 
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considered, the collective psychological climate, the existence of informal interpersonal 
communication, the use of the solidarity style of responsibility by all the members of the 
collective. The modern professional development of banking staff involves the use of 
active training methods for bank workers, based on the implementation of computerized 
and informational technologies. The active HR training methods refer to the Shadowing, 
Secondment, and Buddying methods.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Structure of goals and tasks of human resources development within 
banks 

Source: Сребник Б. В., Необходимое условие для подготовки кадров для финансово-
экономической сферы, http://www.library.omsu.ru 

 
The Shadowing method – job training in which a new employee or an employee 

desiring to become familiar with a different job follows and observes a trained and 
experienced employee. Job shadowing allows the observer to see and understand the 
nuances of a particular job. "The observer" has the opportunity to get into the work 
process, to study in detail all the functions and actions performed during the day by the 
employee, who works. Applying this method of staff training during, for example a month 
allows not only to convey to the future worker the whole range of job obligations and 
contacts at the workplace, but also to obtain information on the particularities of the 
chosen function. The job shadowing employee is able to observe how the employee 
performs tasks, the key deliverables expected from the job, and the employees with              
whom the job interacts. A job shadowing employee is able to attend meetings, take notes 
during planning sessions, debrief job candidates, and participate in a variety of                   
non-confidential activities. 
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The Secondment method consists in the rotation of staff. Temporary rotation may 
be short-term (about 80 hours of work time) and long-term (about a year). The term 
‘secondment’ describes where an employee or a group of employees is assigned on a 
temporary basis to work for another, ‘host’ organisation, or a different part of their 
employer’s organisation. On expiry of the secondment term, the employee (the 
„secondee”) will return to the original employer. In banking practice, this method is applied, 
for example, when organizing the express retail lending points. It also gives the opportunity 
to understand the specifics of work, to take up skills to increase the efficiency of the 
workplace's activity.  

The Buddying method involves the pairing of the bank’s basic specialist with a new 
employee, whom the former has to train and control. The basic specialist has the 
opportunity to evaluate the knowledge and training capabilities of the potential worker, to 
develop recommendations for his activity and methods applied for the future.  

International practice indicates some mistakes that are frequently accepted within the 
bank management: 

 inadequacy of resources for attracting staff to the strategic tasks of the enterprise; 
 lack of analysis of the efficiency of the sources of attracting the person; 
 discrimination by any criterion that is not attributed to banking activity. 
For a specific country, the characteristics on which the decision to hire a particular 

candidate is taken will be different. The country in question, due to the impact of cultural 
peculiarities, will estimate differently the importance of each indicator. Studies by Western 
experts have established that one of the issues is to hire such a person who would agree 
to European management and the culture of the concrete organization. 

For example, a young foreign graduate candidate from an elite, multi-lingual business 
school can be hired, but in a few months it can be found that this person is not able to 
establish contacts with his colleagues. Another problem may arise between the managers 
of the bank's subdivisions and the personal service, or even the bank's owners, in solving 
the problem of selecting cadres - hiring a specialist or a person with general knowledge. 

The specialist is the person who has the practical knowledge and practical skills of 
his profession. The person with general knowledge in his profession does not have a 
narrow specialization. HR service specialists may prefer to hire the person who has a 
growth potential. In their view, skills can be educated, but the potential of the training 
worker exists or does not exist. At the same time, the managers of the functional 
subdivisions of the bank want to see a person with concrete knowledge and skills in a 
particular field.1 

Another problem faced by HR Department is ensuring the proffessional adaptation of 
employees. Recent studies have emphasized two aspects of the adaptation process – the 
proffessional and social processes.2 

Professional adaptation determines the possibilities of "getting in" as quickly as 
possible for the new worker. In the process of data activity, he acquires new knowledge 
and skills that he will need in the given bank. In this context, it should be noted that the 
worker generally does not acquire professional skills, but gains a general conception of 
their organizational aspect. Professional adaptation can be considered finished if the 
worker on the basis of new skills demonstrates their level corresponding to the criteria 
established for the given job. 

Looking at the process of social adaptation, it should be noted that this is a process 
of acquiring a worker with those norms of relationships, interaction skills, corporate culture 

                                                 
1 Петраков М. А., Большакова А. К. Современные тенденции найма персонала, 
http://www.moluch.ru/archive/79/13959/  
2 Лауес Бассем, Медведев Юрий Викторович, Перспективы развития основных факторов процесса 
адаптации персонала банка, http://nauchforum.ru/node/5427 

http://www.moluch.ru/archive/79/13959/
http://nauchforum.ru/node/5427
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that are characteristic of the internal environment of a concrete bank. The efficiency of 
social adaptation is completed by indicators of the social behaviour of the worker in the 
new environment.  

The adaptation processes, regardless of their form, is relatively subjective. 
Depending on the psychological type, the age of the worker, the level of preparation for the 
adaptation period may vary a lot. 

In a broader approach to adaptation measures for bank employees, there can be 
mentioned:  

 Professional adaptation – improvement of professional capacities;  
 Psycho physiological adaptation - acquiring the totality of conditions that have a 

psycho physiological impact on the worker during work; 
 Social-psychological adaptation - adaptation to the leader, personnel and 

institution, inclusion in the system of relations of the members of the collective with its 
traditions, living norms, values orientations;  

 Organizational-administrative adaptation - the acquisition by the worker of the 
particularities of the organizational management mechanism, the understanding of                   
the place and role of his subdivision and function in the general system of goals and the 
organizational structure, the system of incentives and economic motives, the dependence 
on the new conditions of the remuneration of labour and deferred payments;  

 Sanitary-hygienic adaptation - the worker's acquisition of the requirements of the 
labor, production and technological disciplines, the rules of work order, sanitary and 
hygienic norms. 

Depending on the targeting, the following forms of adaptation can be highlighted:  
  social-organizational - the acquisition by the workers of corporate culture, norms 

and rules of behaviour, awareness of their place in the structure; 
 social – entering the collective, accepting traditions, norms and values; 
 professional - acquiring by the worker of the system of knowledge and skills, the 

peculiarities and nuances of the profession. 
Depending on the level, the following forms of adaptation can be emphasized:  

 the primary - adapting the worker, who is employed for the first time in the 
institution; 

 the secondary - adapting the worker to the transfer of the worker from one job to 
another within the institution. 

Adaptation measures are carried out using some methodologies. In this context, it 
should be noted that a unique adaptation methodology does not exist. But some of them 
may be mentioned:  

 The non-formal assistance method. In this case a staff member of the HR 
department shall provide the informal assistance of the new worker. This method is 
effective if the adaptation measures are directed. In some cases, such a methodology is 
unproductive.  

 The method of conducting the demonstrations. Carrying out corporate events (on 
a certain occasion), where in the informal atmosphere the new worker becomes familiar 
with the requirements of corporate culture, the forms of interaction between workers;  

 Corporative PR Method - consists of developing guidelines, corporate ethics code, 
where a series of aspects related to the personnel activity are presented; 

 Team Trainer - this method is relatively rarely used in a team that is formed; 

 Training in the structural subdivisions of the bank; 

 Forming the file for the new worker - a selection of the material related to the 
bank's activity is carried out and sent to the new worker. 

The motivation of managers is also the task of banking management, as it can 
seriously influence the stability and profitability of banking activity. At the theoretical level 
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we can highlight the theory of the agent, the theory of motivation and the theory of capital. 
Top managers and key staff are being examined as individuals who accept or manage the 
risks.1 

The most popular is the agent theory, which examines the remuneration mechanism 
of top managers. It is dominated by the optimal contacting approach, which assigns the 
remuneration and motivation policy of the capital participation according to the results of 
the activity, the role of the coordination of the interests of the directors and shareholders. 
Leaders are motivated to act in the company's interests, raising their loyalty, identifying 
them with the organization, which leads to lower agent costs. 

Another approach highlights the fact that managers 'payments are not cost-cutting 
tools, but on the contrary amplify them, being just a way of reducing profits from the 
shareholders' account. Top managers can influence their personal remuneration and apply 
this influence to increase their welfare on behalf of shareholders.  

But the international financial crisis has shown a lot of examples, when banks with a 
high remuneration of managers (considering the value of the stock portfolio they hold) in 
practice have shown the worst financial results. It would seem that the top managers 
shared to some extent the losses of the managed companies and did not act in their own 
interest on behalf of the shareholders. In fact, the share of remuneration with stocks in the 
total amount of remuneration must be taken into account. In many bankruptcies, the risky 
option was partly related to holding the shares. For example, in US banks Bear Stearns 
and Lehman Brothers, the remuneration packages were granted in such a way that in the 
case of recognizing corporate losses managers did not repay the primes. 

Research by many economists has shown that raising premiums and share options 
leads to a higher risk acceptance within financial institutions, and such a positive 
correlation can raise bank instability and the likelihood of financial cataclysms.  

The remuneration policy may cover all categories of workers who participate in the 
assumption and control of risks. Regulatory bodies recommend that each banking 
institution should expand the number of personnel to which this policy will refer. At the 
same time, regulators reserve the right to intervene if there is a disagreement within the 
bank about the content of this policy. 

 
In the field of regulation of remuneration systems are included:  
 all major financial institutions, including banks and insurance companies; 
 certain categories of bank staff, ie all individuals who individually or collectively 

exert an influence on the institution's risks. 
Regulators usually highlight four groups of regulated staff: 
1) senior managers responsible for controlling the institution's main strategy or forms, 

including members of the board of directors, the bank's president, the principal risk 
manager, and the heads of the functional and territorial subdivisions;  

2) certain workers whose obligations or activities are related to the assumption of 
substantial risk, such as dealers and traders;  

3) groups of workers whose activities can substantially exposing the institution of risk 
and which work under the conditions of a significant variable remuneration, such as sales 
workers and lending specialists;      

4) workers, whose functions include risk control, such as risk-management, financial 
control, security, internal control, legal service, internal audit.  

The main basic rules recommended for the remuneration of these categories of 
banking staff are as follows:  

                                                 
1 Мировые тенденции в мотивации топ-менеджеров банка, 
http://www.reglament.net/bank/mng/2012_4_article_8.htm 

http://www.reglament.net/bank/mng/2012_4_article_8.htm


 

83 

1. Non-admission of guaranteed premiums for a few years before. 
2. Respecting of fixed and variable shares in salary. 
3. Deferral of the substantial part (40-60%) of the variable remuneration for a period 

of 3-5 years, taking into account: 
a) attachment to the results of the activity; 
b) compensation for losses caused by the manager; 
c) payment of shares or analogous instruments; 
d) motivating the creation of long-lasting value; 
e) time horizon of risks. 
4. Cancellation of payment of the variable part in the event of bad financial results of 

the financial institution's activity. 
5. Establishment of financial and non-financial criteria to achieve results. 
6. Linking the calculation and payment of remuneration to top managers and other 

workers, which have a significant impact on the institution's level of risk, the results of its 
activity and the risks assumed. 

7. Establishment of the requirements for the transparency of information on the 
remuneration policy and structure, which is executed through the annual publication of the 
payroll report. 

8. Ensuring a comparison of the remuneration of top managers of the banks with the 
level of remuneration in the banking and other branches of the economy. 

9. Limiting the variable portion as a percentage of net income if it is inconsistent with 
maintaining sufficient capitalization. 

10. Ensuring the independence of the remuneration committees, which controls 
remuneration policy. 

11. Approval by the General Meeting of Shareholders of the size and order of 
payment of top managers' remuneration. The period of maintenance of the stake by 
managers (sale ban) is from 6 to 18 months.  

In some countries, regulators require banks to allow remuneration policies to set the 
zero level of the variable portion of salary and the methods by which employees receive 
refunds of unfunded premiums in the case of advance payments (or even more than one 
periods) if the lack of foundation has been discovered later or the financial condition of the 
institution has substantially worsened. 

 
III. Human Resources Management within the commercial banks of the 

Republic of Moldova 
According to data provided by the National Bank of Moldova at the end of 2017, in 

the banking system of the Rep. Moldova 7873 persons were employed, and in comparison 
to previous years, the total number of bank staff didn’t register high deviations.  

According to the data of the nominee figure, most of the staff are active in BC 
Moldova-Agroindbank SA with 1921 employees (22,7% of the total number of the domestic 
banking system), followed by BC "Moldindconbank" SA (1447 employees) and BC 
"Victoriabank" SA (1255 employees). 

As regarding the HR management process within the local banks, we cannot state a 
particular policy or strategy. Generally, the Human Resources Department is preoccupied 
with staff recruitment and development, preparing employees for the legislative changes 
initiated in the banking system, or during the process of implementing new products or 
services. At the same time actions are aimed at staff retaining and financial motivation by 
adjusting the labour remuneration to economic realities and market trends.  
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Figure 2. Total number of bank staff in Republic of Moldova (December, 2017)  

Source: elaborated by authors in base of data retreived from the  National Bank of 
Moldova, https://www.bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB1.xhtml?id=0&lang=ro 

 
Further there will be analysed actions taken by HR Departments in top 3 banks 

(according to the number of bank personnel) in order to observe which are the most 
common measures for the development of bank personnel.  

Analysing the Annual Report of BC Moldova-Agroindbank SA (2017), the Human 
Resources Management Strategy in 2018 will be mainly focused on1: 

 Supporting the Bank Business Strategy, having provided the human resources 
necessary to ensure business continuity and development; 

 Further promotion of employer’s image that would boost the Bank’s position as a 
preferential employer; 

 Developing a proactive corporate culture aimed to anticipate the Bank’s needs by 
aligning the personal values of each employee with the Bank’s values;  

 Continual improvement of bank’ staff quality and increasing the labour productivity; 
 Keeping the bank’s employees, retaining and attracting talented staff; 
 Developing the team spirit and involvement of bank’s employees. 
Human Resources Department in BC „Moldindconbank” S.A. continued the 

process of developing the incentive motivational framework for its employees, which has 
made an essential contribution to achieving the planned business indicators. 
Simultaneously with the application of the material motivation system, management 
continued use of quarterly non-material motivation for both branch and employee 
collectives to promote active wage projects, card products and sight deposits2. 

Another concern related to the detection and elimination of the problems faced by the 
employees at the counter, as well as the way of supporting them, taking into account the 
number of staff involved in customer service. As a result the Bank Board has approved a 
comprehensive program of measures regarding the activity of banking officers. Under this 
program, the following activities were carried out during 2016: 

 Increasing the banking officers' salary depending on the bank stage and the 
intensity of the work; 

                                                 
1 Raportul anual al băncii 2017, https://www.maib.md/ro/raportul-anual-al-bancii-economico-financiara/  
2 Raportul anual al băncii 2016, https://www.micb.md/activitatea-financiara-ro/rapoarte-anuale-ro/  

https://www.bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB1.xhtml?id=0&lang=ro
https://www.maib.md/ro/raportul-anual-al-bancii-economico-financiara/
https://www.micb.md/activitatea-financiara-ro/rapoarte-anuale-ro/
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 Establishing bank officers of gradual supplements to the monthly salary for 2016, 
depending on the intensity of work; 

 Organizing a Bank Leadership Meeting with Bank Officers at the Mihai Eminescu 
National Theater"; 

 Organizing the training of the workers at the counter with the theme "The art of 
banking products sales", attracting the trainer from IBR Romania. 

It is to mention that the Bank's effort to maintain the team and improve working 
conditions was appreciated in the study by Axa Management Consulting, "Best Employer 
of the Year for 2016," where the Bank entered TOP 10, which confirms credibility and high 
loyalty of employees.  

Top management in BC "Victoriabank" SA is concerning with problems relating to 
increasing the level of personal, professional, and team integration skills. An important 
task is the formation of staff reserves for managerial positions, which, according to their 
qualifications, experience, skills, skills and abilities, are proposed to managerial positions 
within the Bank. 

For the modernization and development of the Bank's human capital in 2018, the 
following steps will be pursued1: 

 Result and performance orientation. 
 Personal qualities of a bank worker: integrity, fairness, honesty, accountability, 

accuracy, receptivity and discipline. 
 Higher professional qualities, corresponding to the level of technology, flexibility 

and availability for personal development, and professional. 
 Team integration qualities as respect, lack of hostility in relationships with 

colleagues, lack of intrigue, any other personal actions that might it shakes the team spirit 
of the team. 

 Positive attitude in creating and maintaining the image of our Bank and 
strengthening its competitive position on the market, both during the work program, and 
beyond, in accordance with the provisions of the Corporate Ethics Code of the Bank. 

Analyzing actions taken by HR departments, we can conclude that professional 
training and development are strategic processes within the banks in Moldova and as we 
see the employees are considered as the main source for the bank success. Thus, a 
special attention is paid to the training of the bank staff.  

It is also worth noting the massive implementation of codes of ethics in the 
commercial banks of the Republic of Moldova in 2010. Unfortunately, this process was not 
a result of the awareness of the need for such internal regulations of the behaviour of bank 
workers as an indispensable element of a performing corporate culture, but at the initiative 
of the NBM with the approval of the Regulation on internal control systems in banks, which 
stipulates that banks are obliged to elaborate and implement a code of conduct for civil 
servants and a regulation on regulatory policy of conflicts of interest in the bank.2 

Therefore, the attitude of bank staff, in most cases, is the following:  
 The banks' administration perceives the code of ethics as a set of norms, 

formally approved for compliance. Unlike the banks in the Western countries, the ethical 
codes of Moldovan banks do not serve as a means of propagating the positive image of 
the financial institution and the presentation of the fundamental values promoted. That's 
why most of the banks oppose the publication of codes of ethics. 

                                                 
1 Raport anual 2017, 
http://www.victoriabank.md/uploads/default/0001/04/aab05959cf9cafc68123ae73be27787c9c77bd6f.pdf  
2 Regulamentul BNM cu privire la sistemele de control intern în bănci (Aprobat prin HCA Nr. 96 din  
30.04.2010, publicat la 15.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 98-99) 

http://www.victoriabank.md/uploads/default/0001/04/aab05959cf9cafc68123ae73be27787c9c77bd6f.pdf
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 Employees are familiar with this internal document only on hiring and, in most 
cases, they do not even remember provisions until internal scandals have arisen or in 
relations with representatives of the foreign business environment. 

However, it must be acknowledged that due to the implementation of Codes of Ethics 
(with different but similar content) in the Republic of Moldova, problems with compliance 
with the rules of behaviour by the employees of commercial banks are still rarely 
encountered. This is not so much because of raising bankers' culture and awareness of 
the importance of compliance with the rules of conduct, but rather because of a possible 
sanction. 

The problem is further aggravated by the fact that responsibility for violating the Code 
of Ethics is formulated in a specific form: 

 In the case of a violation by the employees, the appeal and enforcement of the 
sanction shall be carried out in accordance with applicable normative acts and collective 
business (Eximbank)1 

 Depending on the nature / severity of the issue, the Head of the Human 
Resources Department (or the responsible person in his absence) is empowered to co-
ordinate and foster compliance with behavioral standards, to register major incidents of 
personnel in the SGED Incident Evidence Record of the information received from the 
leaders of the subdivisions of self-interest and to propose measures concluded from them. 
The Department of Internal Audit will also be involved in the examination of employees' 
incidents. Responsibility for the uniform application of the Code of Conduct lies with the 
Management Board of the NBM. Operational responsibility for the implementation and 
enforcement of the Code of Conduct at the National Bank of Moldova lies with the Human 
Resources Department. (NBM)2. 

 The Procredit Bank Code of Conduct generally does not contain any clause on 
penalizing the violation of this Code.3   

In other words, the decision to penalize staff for breaching bank ethics lies with the 
bank's administration, which, in our opinion, makes the Code of Ethics not so much an 
instrument of educating workers, but of rejecting unwanted people. 

 
Conclusions 
 Within the bank strategy, an increasing role is played by the content and quality 

of Human Resources Management, which in the developed countries has already gained 
the status of a primary domain of theoretical and applicative concerns. It can be said that 
the competitive advantage of an organization resides in its people. In the new information 
and knowledge-based society, human capital has replaced financial capital as a strategic 
resource. 

 The reorganization and restructuring of the HR function within banks calls for 
substantial efforts by raising awareness of senior management. That is why some 
companies have managed to restructure the human resources function, while others are in 
the process of reorganization. 

 In Republic of Moldova top management within banks is mostly concerned with 
improving the professional skills of the employees, with implementation of modern training 
practices, sometimes with the involvement of internal trainers and the attraction of external 
trainers from the country and abroad. The basic task set by HR Department in local banks 
is the maintenance of the number of staff with the increase of the working efficiency, which 

                                                 
1 Codul intern etic şi de comportament al persoanelor cu funcţie de răspundere, angajaţilor, colaboratorilor şi 
furnizorilor BC „Eximbank – Gruppo Veneto Banca” SA). 
http://www.eximbank.com/files/statements/Codul_etic.pdf  
2 Codul de conduită al salariaţilor Băncii Naţionale a Moldovei. http://www.bnm.md  
3 Cod of conduct. http://www.procreditbank.md/files/uploaded_ro/images/codeofconduct.pdf  

http://www.eximbank.com/files/statements/Codul_etic.pdf
http://www.bnm.md/
http://www.procreditbank.md/files/uploaded_ro/images/codeofconduct.pdf
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is achieved by optimizing the activity of the bank's subdivisions, reviewing the work 
programs, analyzing the intensity of work, opening up new economically justified jobs, 
ineffective. 

 However, initiatives related to developing the incentive motivational framework 
for bank employees are insufficient, clients usually showing low satisfaction in relations 
with bank staff. Also, the ethical codes of Moldovan banks do not serve as a means of 
propagating the positive image of the financial institution and the presentation of the 
fundamental values promoted. 
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Abstract 
The article examines conceptual approaches to the definition of taxes. The critical 

analysis of the economic literature and tax regulations of different countries has allowed us 
to identify more tax definitions. Among the tax and tax characterization we identify the 
following doctrinal theories: organic, social, social contract, equivalence, safety and 
sacrifice. The definitions of taxes are also determined by their economic, legal and social 
features. 

At the same time, an important direction of the research was the determination of the 
definitions of the types of taxes and fees calculated and paid by the consumer 
cooperatives. 

Key words: taxes, concepts, theories, definitions, consumer co-operation. 
 

Clasificare JEL: M41. 
 

Introducere. Activând în mediul de afaceri, entităţile economice, inclusiv ale 
cooperaţiei de consum, devin responsabile pentru calcularea, raportarea şi achitarea către 
stat a unei părţi din veniturile sale, numite impozite şi taxe. Informaţiile privind impozitele şi 
taxele sunt furnizate organelor fiscale de către contabilitate. Astfel, în procesul studierii 
contabilităţii impozitelor au apărut următoarele obiective de cercetare: 

 determinarea originii şi esenţei plăţilor fiscale obligatorii către stat; 

 identificarea elementelor care corespund definiţiilor de impozit şi taxă; 

 clasificarea impozitelor şi taxelor după diferite criterii în scopul obţinerii informaţiilor 
necesare pentru întocmirea rapoartelor fiscale, registrelor contabile şi luarea deciziilor 
manageriale şi economice; 

 identificarea componenţei impozitelor şi taxelor achitate de organizaţiile şi entităţile 
cooperaţiei de consum.  

Corpul comunicării. În literatura economică stabilim că „impozitele sunt cunoscute 
din antichitate şi se presupune că au apărut în evoluţia societăţii omeneşti în cadrul 
primelor formaţiuni statale, fiind determinate de necesităţile întreţinerii materiale a celor ce 
exercitau forţa publică, îndeplinind atribuţiile de conducere statală” [1, p. 5]. Impozitele 
constituie, prin proporţii, arie de manifestare şi vechime, forma principală a resurselor 
financiare publice. Ele sunt considerate primul element de finanţe publice, în măsură în 
care statul a trecut la prelevarea, cu caracter obligatoriu, a unor venituri sau resurse 
private la dispoziţia sa, în forma bănească. Conţinutul economic al impozitelor constă, 
deci, în procesele economice de redistribuire, mai ales, a PIB, de la posesorii veniturilor 
(averilor) către stat, în vederea acoperirii nevoilor publice. Cum economia de piaţă se 
bazează pe administrarea resurselor în cadrul proprietăţii private, procesele economice 
exprimate prin impozite sunt procese de repartiţie secundară, a veniturilor şi, în mai mica 
măsură, a averilor acumulate de persoanele fizice şi juridice [11]. 

De-a lungul timpului, modul în care a fost şi este definit impozitul diferă în funcţie de 
cum s-a impus şi a fost perceput de la o etapa la alta.  În teoria economică nu s-a stabilit o 
definiţie univocă a impozitului.  

Impozitul este cea mai importantă şi totodată cea mai veche resursă financiară a 
statului. Etimologic, cuvântul ,,impozit" provine din limba latină de la ,,impositum", care 
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semnifică obligaţie publică. Astfel, noţiunea de impozit semnifica, în primul rând, o 
obligaţie impusa de către stat supuşilor săi, constând în a se ceda acestuia părţi din 
veniturile sau averile lor, pentru acoperirea nevoilor sale de funcţionare, respectiv a 
cheltuielilor publice. 

Evoluţia istorică a impozitelor a fost însoţită permanent de caracterizări teoretice şi 
de concepţii privitoare la necesitatea şi rolul acestora, de principii referitoare la modul de 
stabilire şi încasare a acestor impozite. Dintre caracterizările privind necesitatea şi 
instituirea impozitelor identificăm următoarele teorii doctrinale: organică, socială, 
contractului social, echivalenţei, siguranţei şi sacrificiului [1, 19-20], [22, p. 29-30], [10, p. 
11-14], [8, p. 120-124], [20, p.228], [21, p. 7-9].  

Potrivit teoriei organice, fondată de filosofii clasici germani: Hegel G. W. F. [1770 - 
1831], Fichte J. G. [1762 - 1814], Schelling F. W. [1775 - 1854] impozitul este un „produs 
necesar dezvoltării istorice a popoarelor".  

Teoria contractului social, fondatori Grotius  H. [1583-1645], Hobbes T. [1588 - 
1679], Rousseau J. J. [1712 - 1788], califică impozitele „drept sacrificii de ordin material 
pentru garantarea de către stat a realizării anumitor activităţi”. Dreptul formal al statului de 
impunere apare ca un rezultat al unei înţelegeri între stat şi contribuabili.  

Teoria echivalenţei (teoria schimbului sau teoria intereselor), fondată de către 
Smith A. [1723 - 1790]  şi continuată de către Montesquieu Ch. L. [1689 - 1755]. Smith 
A. afirmă că, „impozitele reprezintă preţul serviciilor prestate de stat". Montesquieu Ch. L. 
declară că „impozitul, este o porţiune pe care o dă fiecare cetăţean din bunul său, pentru a 
avea siguranţa celeilalte părţi sau pentru a se folosi de ea…”.  

În opinia grupului de cercetători Hîncu R., Chicu N., Cuzmina O. etc., în teoria 
echivalenţei impozitele se confundă cu taxele. „Dacă impozitele ar fi, într-adevăr, 
echivalente, ar trebui să măsoare în mod just stabilirea şi perceperea lor. Practic, este 
imposibil de stabilit pentru fiecare cetăţean în parte, de ce anume avantaje sau servicii se 
bucură în stat”[10, p. 13]. Autorul este de acord cu această părere. 

În conformitate cu teoria siguranţei  (Locke  J. [1632 - 1704], Quisnay F. [1694 - 
1774], Girardin E. [1802 - 1881]) „impozitele sunt considerate ca primă de asigurare”. 
Statul pe de o parte, asigură viaţa şi bunurile, iar cetăţenii, pe de altă parte, plătesc un 
impozit, un fel de primă de asigurare. Această teorie este asemănătoare cu teoria 
contractului social şi teoria echivalenţei. Teoria siguranţei a fost combătută pe motiv că 
statul nu îşi asumă vre-un angajament formal de asigurare faţă de cetăţeanul său. 

Teoria sacrificiului, numită şi teoria datoriei sau a solidarităţii, fondată de Mill  J. S. 
[1806-1873], denotă că „impozitul apare nu ca un contraserviciu special pentru anumite 
servicii sau avantaje, ci ca o datorie a tuturor cetăţenilor pentru asigurarea existenţei şi a 
condiţiilor de dezvoltare a întregului social căruia îi aparţine”. 

Corespunzător evoluţiei înregistrate în planul concepţiilor despre impozit şi pornind 
de la conţinutul său economic, în varianta modernă, acesta reprezintă, atât procese de 
redistribuire a produsului creat şi relaţii economice între persoane fizice si juridice, pe de o 
parte şi stat, pe de alta parte, cât si un mijloc de influenţare (de către stat) asupra activităţii 
economice şi sociale. Devine, astfel, deosebit de relevantă exprimarea metaforica a 
profesorului francez Maurice Duverger. Acesta afirmă că în neocapitalismul modern 
„impozitul capătă o semnificaţie mai larga, el încetează de a mai constitui grăuntele de 
nisip care jenează angrenajele, pentru a deveni unul dintre regulatoarele şi motoarele 
maşinii" (economice şi sociale.)”. Într-un mod mai tranşant, americanul William Albrecht jr. 
constata ca, în mod tradiţional, „impozitele au fost privite ca un rău necesar pentru a 
compensa costurile acelor servicii pe care societatea le doreşte a fi asigurate de către 
guvern”. Or, în concordanta cu această optică, impozitele ar trebui să fie la nivelele cele 
mai joase posibile, compatibile cu serviciile dorite, ceea ce corespunde, în esenţa, 
concepţiei clasice referitoare la impozite.  
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De altfel, în contextul doctrinar modern, analizele macroeconomice privind echilibrul 
general, dezvoltate, mai ales, pe baza teoriei generale a lui John Keynes, abordează 
impozitul ca „variabilă cu impact profund şi cu rol de stabilizator principal încorporat în 
mecanismul economiei de piaţă, respectiv de instrument util în realizarea alocării optime a 
resurselor”. 

Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language 
defineşte „impozitul ca fiind o sumă de bani cerută de Guvern pentru întreţinerea sa sau 
pentru anumite facilităţi sau servicii percepută asupra venitului, proprietăţii, vânzării etc.” 
De aceiaşi părere este şi economistul american Hansen A. când afirmă, că „impozitele 
sunt, ca să spunem aşa, preţuri stabilite pentru constrângere pentru serviciile 
guvernamentale” [20, p. 228]. 

Savantul român Bercea F. [26, p. 213] şi savantul moldovean Moldovanu D. [12, p. 
300] definesc impozitele drept „o formă de prelevare obligatorie şi nerambursabilă asupra 
resurselor şi bunurilor individuale la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor 
publice”. 

Aceste abordări a definiţiei impozitelor sunt determinate de relaţia obiectiva dintre 
existenta statului (cu instituţiile sale neproductive) şi efectuarea plăţilor obligatorii pentru 
funcţionarea sa şi trăsăturile impozitelor: economică, juridică şi socială. 

Potrivit art. 6 (1) din Codului fiscal al RM „impozitul este o plată obligatorie cu titlu 
gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi concrete de către organul 
împuternicit sau de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia pentru sau în raport 
cu contribuabilul care a achitat plata”[7].  

Sintetizând pluritatea noţiunilor menţionate şi multe altele ce exista în literatura 
economică, definim că, „impozitul este o prestaţie obligatorie de numerar, stabilită 
prin lege, plătită de persoane fizice sau juridice în scopul finanţării cheltuielilor 
publice, cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie directă şi echivalentă din partea 
statului”.  

A doua categorie de venituri ale bugetului de stat sunt taxele. Definiţia acestora nu 
este atât de larg cercetată în viziunea diferitor savanţi. Cuvântul ,,taxă'' îşi are originea din 
limba greaca, unde ,,taxis”  înseamnă fixare de impozit.  

Grupul de savanţi moldoveni Hâncu R., Chicu N., Cuzmina O. şi alţii prezintă două 
definiţii ale taxelor. Astfel, în viziunea acestora „taxele sunt plăţi efectuate de persoane 
fizice sau juridice pentru serviciile prestate acestora de instituţiile de drept public” sau 
„taxele reprezintă o contribuţie de acoperire a cheltuielilor necesare solicitate de diferite 
persoane în mod direct şi imediat” [10, p. 8-9]. În viziunea noastră, aceste definiţii exprimă 
conţinutul şi trăsăturile caracteristice ale taxelor. Definiţii cu un conţinut similar sunt 
prezentate şi de alţi cercetători: juristul moldovean Armeanic A. [1, p. 13], economistul rus 
Socolov O. [30, p. 256] etc.  

Codul fiscal (art. 6 (2)) fixează că, „taxa este o plată obligatorie cu titlu gratuit care 
nu este impozit” [7]. Această abordare evidenţiază caracterul obligatoriu al taxelor, dar nu 
dezvăluie esenţa taxelor. 

Recapitulând definiţiile prezentate mai sus, trăsăturile acestora şi sursele de 
literatură utilizate, putem considera ca „taxa reprezintă o plată obligatorie a persoanelor 
fizice sau juridice pentru serviciile prestate acestora de instituţiile publice, fără a exista un 
raport de echivalenţă între cuantumul şi costul serviciilor prestate”. 

Deosebirea dintre impozite şi taxe este evidentă, dar necesită anumite concretizări. 
Astfel, în cazul impozitului, prestarea unui serviciu direct şi imediat din partea statului 
lipseşte cu totul, în timp ce pentru taxe se prestează de către stat anumite servicii directe 
şi, pe cât posibil, imediate [10, p. 9].  
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Rolul impozitelor şi taxelor se manifestă în plan financiar prin finanţarea cheltuielilor 
publice, economic - instrument de politică economică în cadrul intervenţionismului fiscal, 
social - instrument de redistribuire a veniturilor din societate între diferite categorii sociale. 

În literatura economică distingem următoarele trăsăturile ale impozitelor: legalitatea, 
obligativitatea, nerestituirea, nonechivalenţa. Pe când trăsăturile specifice ale taxelor sunt: 
subiectul plătitor, contribuţie de acoperire a cheltuielilor publice, neechivalenţa [10, p. 7-9], 
[21, p. 60]. 

Pentru a ţine corect contabilitatea fiecărui impozit sau taxă este necesar de a 
identifica elementele de bază: subiectul impunerii (contribuabilul), obiectul impunerii 
(materia impozabilă), sursa impozitării, cota (cotele) de impunere, asieta impozitului, 
termenul de achitare, facilităţi (înlesniri) fiscale.  

În rezultatul cercetărilor efectuate, s-a constatat că complexitatea formelor prin care 
sunt determinate impozitele şi taxele au creat o serie de clasificări. Cele mai 
reprezentative clasificări a impozitelor şi taxelor sunt prezentate în lucrările cercetătorilor 
români: Brezeanu P. [5, p. 36-37], Moşteanu T. [13, p. 178], Văcărel I. şi alţii [26., p. 416-
418], ruşi: Arhipova A. şi alţii [28, p. 110-114], Aleşin V., Zotova A. [27, p. 230-233], 
Socolov O. [30, p. 260-261],  moldoveni: Secrieru A. [20, p. 231-234], Stratulat O. [21, p. 
40-44]. Acestea sunt caracterizate printr-o varietate mare a criteriilor aplicate, dintre care 
evidenţiem: după locul de percepere, trăsăturile de fond şi formă, subiecţii impunerii, 
direcţii de utilizare, obiectul impunerii, frecvenţa de încasare, factorii şi agenţii economici 
afectaţi de impozite etc. 

Componenţa şi modul general de clasificare a impozitelor şi taxelor entităţilor din RM 
în literatura de specialitate contabilă autohtonă este prezentată în conformitate cu 
prevederile art. 6 alin. (5) din CF [7], care operează cu clasificarea impozitelor şi taxelor, 
după locul de percepere care le generează. [2, p. 10], [14, p. 399], [15, p. 443]. Astfel, în 
baza criteriului enunţat se percep impozite şi taxe de stat şi locale.  

1) Sistemul impozitelor şi taxelor de stat include: impozitul pe venit; taxa pe valoarea 
adăugată; accizele; impozitul privat; taxa vamală;  taxele percepute în fondul rutier, 
 impozitul pe avere . 

2) Sistemul impozitelor şi taxelor locale include: impozitul pe bunurile imobiliare; 
impozitul privat; taxele pentru resursele naturale, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa 
de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, taxa de 
plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), taxa de aplicare a simbolicii locale, taxa 
pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, taxa de piaţă, taxa pentru cazare; 
taxa balneară; taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele 
municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale); taxa pentru parcare; taxa de la posesorii de 
câini; taxa pentru parcaj; taxa pentru salubrizare; taxa pentru dispozitivele publicitare. 

Clasificarea prezentată include componenţa deplină a impozitelor şi taxelor stabilite 
în Republica Moldova. Totodată, această listă nu este valabilă pentru toate entităţile, multe 
obligaţii sunt în sarcina doar a entităţilor care desfăşoară anumite tipuri de activităţi sau 
care deţin anumite bunuri. În plus lista nu este fixă: instabilitatea legislaţiei fiscale din ţară 
face ca destul de frecvent la această listă  să se adauge noi obligaţii sau, mai rar, să fie 
excluse unele impozite şi taxe.  

Următoarea etapă a cercetării autorului va include studierea conceptelor fiscal-
contabile a principalelor impozite şi taxe care sunt în obligaţia fiscală a entităţilor 
cooperaţiei de consum: impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe 
bunurile imobiliare, taxele locale. Acestea necesită analiză şi precizări. 

Reglementările contabile naţionale actuale prevăd impozitarea rezultatelor activităţii 
de întreprinzător cu impozitul pe venit. În opinia noastră, această abordare nu este în 
întregime corectă, întrucât, conform legislaţiei în vigoare, unii agenţi economici din 
Republica Moldova achită impozitul pe venit, iar alţii impozitul pe profit. În acest context, 
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entităţile cooperaţiei de consum sunt contribuabili al impozitului pe profit, deoarece se 
impozitează nu venitul global brut, ci doar rezultatul activităţii (profitul/pierderea) entităţii. 
Această formulare este argumentată economic şi legislativ prin faptul că noţiunea de 
impozit pe profit se conţine în reglementările contabile internaţionale – IAS 12 „Impozitul 
pe profit”. În scopul tratării corecte a denumirii impozitului considerăm că, este rezonabil 
de a utiliza corect aceşti doi termeni în legislaţia fiscală şi de a redenumi titlul II al CF din 
„Impozit pe venit” în „Impozit pe venit/ profit”.  Totodată, utilizarea termenul venit în loc de 
profit în conţinutul CF conduce la înţelegerea incorectă a prevederilor fiscale. Prin urmare, 
este necesară utilizarea corectă a termenului venit şi respectiv profit atât în legislaţia 
fiscală, cît şi în denumirea conturilor contabile. În soluţionarea problemei recomandăm 
modificarea denumirii conturilor contabile şi subconturilor cu termenul „impozit pe 
venit/profit” în loc de „impozit pe venit”.  

Legislaţia fiscală nu prezintă o definiţie a impozitului pe venit/profit, însă IFPS pe 
pagina sa oficială defineşte impozitul pe venit ca „una din cele mai importante surse de 
venituri ale bugetului de stat, izvorul principal al formarii venitului bugetului de stat şi al 
finanţării cheltuielilor publice”. Analizând structura veniturilor bugetului de stat nu putem să 
fim de acord cu astfel de abordare.  

Grupul de cercetători în frunte cu Hîncu R. [10, p. 146] definesc impozitul pe 
venit/profit drept „o parte componentă a sistemului impozitelor şi taxelor generale de stat, 
totodată, constituind o sursă de reglementare a veniturilor sistemului bugetar”. În viziunea 
experţilor contabili Şarcov P., Ipati Gh. [23, p. 17] impozitul pe venit /profit reprezintă „o 
contribuţie obligatorie şi directă către bugetul statului, percepută de la persoane fizice sau 
juridice pentru profitul/venitul impozabil obţinut.”  

Rezumând definiţiile menţionate, conchidem că „impozitul pe venit/profit reprezintă o 
contribuţie directă şi obligatorie către bugetul general de stat, percepută de la persoane 
fizice sau juridice din venitul/profitul impozabil obţinut”. 

Reglementările legislative fiscale naţionale şi internaţionale prevăd taxa pe valoarea 
adăugată. În viziunea noastă, denumirea impozitului „taxa pe valoarea adăugată” este 
nepotrivită. Drept argumente relatăm: 

1) acest impozit are rol şi caracteristici diferite de ceea ce se numeşte în fiscalitate cu 
termenul „taxe”; 

2) sintagma „pe valoarea adăugată” este şi ea imperfectă, deoarece potrivit legislaţiei 
fiscale procedura stabilirii acestui impozit presupune calcularea diferenţei între TVA 
determinată  asupra preţului de vânzare din care se deduce TVA (calculată în acelaşi fel), 
aferentă preţului de vânzare din stadiul anterior.  

Totodată, în legislaţia şi practica internaţională, acest impozit este denumit „taxa pe 
valoarea adăugată” sau „impozit pe valoarea adăugată”. Deoarece denumirea impozitului 
nu corespunde pe deplin conţinutului economic al acestuia, în viziunea noastră este 
important de a analiza în continuare abordările privind definirea TVA. 

În teoria economică şi contabilă constatăm mai multe interpretări ale definiţiei TVA. 
Cele mai reprezentative le vom analiza mai jos. Astfel, în viziunea savantului autohton 
Bucur V. „TVA reprezintă un impozit indirect care îl percepe statul din valoarea adăugată a 
produselor fabricate, serviciilor prestate şi calificate drept vândute. TVA este o taxă 
generală de consum care cuprinde toate fazele circuitului economic: aprovizionare, 
producţie, desfacere şi constituie o sursă importantă de venit permanent al bugetului de 
stat” [3, p. 277-278]. Pe lângă afirmaţiile prezentate mai sus savantul român Bojian O. 
stabileşte „TVA este un impozit care se plăteşte statului de către toate persoanele juridice 
şi fizice ... Deoarece, acestea trec prin mai multe verigi a circuitului economic, s-a impus un 
sistem specific de colectare şi plată a TVA. TVA afectează conturile de terţi, calculându-se 
la valoarea facturilor de vânzare şi a celor de cumpărare” [4, p. 222]. 
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Ţâţu L., Şerbănescu C., Ştegan D. constată, că „TVA este principalul impozit 
indirect din punct de vedere al volumului încasărilor la bugetul statului, precum şi din punct 
de vedere al sferei de aplicare” [24, p. 69], iar cercetătoarea Vintilă G. afirmă că „TVA 
este un impozit indirect stabilit şi perceput asupra valorii adăugate în fiecare stadiu al 
producţiei şi a distribuţiei, şi nu asupra întregii valori a produsului sau serviciului” [25, p. 276].  

În conformitate cu art. 93 alin. (1) din CF al RM, „TVA este un  impozit general de stat 
care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor 
prestate care sunt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi 
din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova” [7]. 

Analizând abordările sus-menţionate a definiţiei TVA, în continuare propunem 
precizarea definiţiei TVA, pe care o considerăm conceptual mai precisă. Astfel, după 
părerea noastră, „taxa pe valoarea adăugată reprezintă un impozit general de stat, 
indirect, pe consum, care este calculată ad valorem din suma veniturilor aferente livrărilor 
impozabile la fiecare stadiu al circuitului economic şi virată bugetului de stat lunar de către 
subiecţii impozabili la suma TVA colectată diminuată cu suma TVA deductibilă”.  

O cercetare de conţinut şi formă necesită impozitul pe bunurile imobiliare. În 
prezent legislaţia fiscală întruneşte sub noţiunea de impozit pe bunurile imobiliare două 
tipuri de plăţi obligatorii:  

 impozitul pe terenuri, numit şi impozitul funciar; 

 impozitul pe clădiri, construcţii şi alte încăperi, numit impozitul pe bunurile 
imobiliare. 

Spre deosebire de impozitele definite mai sus definiţia impozitului pe bunurile 
imobiliare nu este atât de larg dezbătută în literatura economică şi se rezumă la definirea 
acestuia de legislaţia fiscală. Astfel, „impozitul pe bunurile imobiliare reprezintă un impozit 
local şi o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare deţinute în 
proprietate” (art. 276 alin. (1) din CF) [7]. Totodată, prin bun imobiliar se subînţelege bun 
care nu poate fi transportat. 

În viziunea noastră, o definiţie mai exactă a impozitului pe bunurile imobiliare va avea 
următorul conţinut „impozitul pe bunurile imobiliare reprezintă o prestaţie directă şi 
obligatorie la bugetul administraţiei publice locale, percepută de la persoane fizice sau 
juridice din valoarea bunurilor imobiliare deţinute în proprietate”. 

Analiză conceptuală necesită şi taxele locale. Abordările privind taxele locale în 
literatura economică şi legislaţia fiscală se rezumă la determinarea subiecţilor impunerii, 
obiectului impunerii şi baza impozabilă pentru fiecare taxă. Totodată, în conformitate cu 
art. 288 alin. (1) din CF „taxa locală este o plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii 
administrativ-teritoriale”[7].  

Reieşind din definirea anterioară a taxelor şi abordarea prezentată de legislaţia 
fiscală a taxelor locale, se propune o definiţie obiectiv mai clară: „taxele locale sunt plăţi 
obligatorii percepute de la persoane fizice sau juridice la bugetul unităţii administrativ-
teritoriale pentru serviciile prestate de instituţiile publice, fără a exista un raport de 
echivalenţă între cuantumul şi costul serviciile prestate”. 

Precizarea definiţiilor impozitului pe profit, TVA, impozitului pe bunurile imobiliare şi 
taxelor locale ne-a permis dezvăluirea esenţei fiecărui element de impozit sau taxă.  

Cercetând componenţa veniturilor fiscale s-a constat că organele statistice ale RM  
spre deosebirea de legislaţia fiscală a inclus pe lângă impozitele şi taxele stabilite de 
legislaţia fiscală (art. 6 din CF) contribuţiile de asigurări sociale obligatorii de stat şi primele 
de asigurări obligatorii de asistenţă medicală. Această tratare a componenţei prelevărilor 
fiscale este stabilită pe scară internaţională [9, p. 9] şi este utilizată în scopul determinării 
presiunii (tensiunii, poverii) fiscale la nivel macroeconomic.   

Concluzii. Realităţile din lumea moderna demonstrează ca astăzi, impozitele capătă 
o semnificaţie care depăşeşte nevoile financiare ale guvernului. Ele sunt colectate nu 
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numai pentru a achita notele de plata ale guvernului ci şi pentru a influenţa activitatea 
economica. Este evident că, în aceste condiţii, contribuţia de  impozit presupune o 
reducere a puterii de cumpărare a contribuabilului şi acumularea ei la dispoziţia statului. 
Acest transfer de putere de cumpărare este acceptat ca o necesitate cu caracter obiectiv, 
un rău necesar, de către societate, pornind de la considerentul ca funcţionarea statului nu 
ar fi posibilă în absenţa plăţilor fiscale. 

Sintetizând pluritatea noţiunilor menţionate în legislaţia fiscală şi cele existente în 
literatura economică şi de drept, afirmăm că definiţiile propuse de autorul cercetării date 
sunt mai complexe şi permit dezvăluirea mai precisă a noţiunilor de impozite, taxe, impozit 
pe venit/profit, TVA, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale.  

Totodată s-a stabilit că la nivel macroeconomic contribuţiile de asigurări sociale 
obligatorii de stat şi primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală sunt incluse în 
componenţa prelevărilor fiscale. 

 
Referinţe 

1. Armeanic, A. Fiscalitate în statele contemporane. Chişinău: Centrul Ed. al USM, 2003. 
167 p. 

2. Bucur V., Ţurcanu V., Graur A. Contabilitatea impozitelor. Chişinău: ASEM, Ed. 
Tipografia Centrală, 2005. 562 p.  

3. Bucur V., Graur A. Contabilitatea impozitelor. Chişinău: ASEM, 2016. 618 p.  
4. Bojian O. Contabilitate generală. Bucureşti: Editura Universitară, 2003.  576 p.  
5. Brezeanu P. Introducere în finanţe publice şi fiscalitate. Bucureşti: Editura ASE, 1998. 

158 p. 
6. Codul civil nr.1107 – XV din 06 iunie 2002. În: Monitorul Oficial al R.M. nr.82-86/61 din 

22.06.2002.  
7.    Codul fiscal al Republicii Moldova. Disponibil pe http: www.fisc.md. 
8. Gliga I. Drept financiar public. Bucureşti: ALL, 1994. 328 p. 
9. Gogârnoiu Gh. Perfecţionarea sistemelor fiscale în perspectiva integrării europene şi 

contribuţiei la formarea veniturilor bugetare (experienţe moldo-române). Autoreferat al 
tezei de doctor în ştiinţe economice. Chişinău, 2007. 30 p. 

10.   Hîncu R. şi alţii. Metode şi tehnici fiscale. Curs universitar. Chişinău: Departamentul 
Editorial Poligrafic al ASEM, 2005. 261 p.  

11.   Impozitele - principală resursă financiară publică (bugetară).http://www.scritub.com 
/economie/finanţe/IMPOZITELE-PRINCIPALA-RESURSA-16318198.php. 

12. Moldovanu D. Economia politică: Teoria economică adaptată la condiţiile Republicii  
Moldova. Chişinău:  Arc, 2001, 300 p. 

13. Moşteanu N. R. Impozite şi taxe 2004/2005. Bucureşti: Editura economică, 2004, 368 
p. 

14. Nederiţa A. ş. a. Contabilitate financiară. Ediţia a II-a. Chişinău: ACAP, 2003. 640 p. 
15. Nederiţă A. Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor SNC şi Codului 

Fiscal. Chişinău: Contabilitate şi audit, 2007. 640 p.  
16. Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor al 

Republicii Moldova nr.118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al R.M. nr. 233-237 din 
22.10 2013. 

17. Ricardo D. Despre principiile economiei politice şi impunerii. Opere alese (în 2 vol.): 
vol. I, Chişinău, Universitas, 1993, 254 p.  

18. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). În: Monitorul Oficial al RM 
din 30 decembrie 2008 (ediţie specială), Chişinău. 736 p. Disponibil pe http: 
www.mf.gov.md.  

19. Standardele Naţionale de Contabilitate. În: Monitorul Oficial al RM,  22.10.2013, nr. 
233-237. Disponibil pe http:www.mf.gov.md.  

http://www.fisc.md/
http://www.scritub.com/


 

95 

20. Secrieru A. Finanţe publice. Instrumente şi mecanisme financiare de intervenţie 
guvernamentală.  ASEM. Chişinău: Epigraf, 2004. 424 p. 

21. Stratulat O. Impozitele: abordare teoretică. Chişinău: Evrica, 2004. 96 p. 
22. Şaguna D. D., Şova D. Drept fiscal. Ediţia a 2-a, Bucureşti: C.H. Beck, 2008. 350 p. 
23. Şarcov P., Ipati Gh. Impozitarea şi facilităţile fiscale pentru micul business din 

Republica Moldova: Ghid pentru întreprinzători. Ch.: S. n-, Bons Offices, 2003.136 p. 
24.  Ţâţu L.,  Şerbănescu C., Cataramă D. Fiscalitate. De la lege la practică. Ediţia a 3-a.  

Bucureşti: Editura C. H. BECК, 2006. 262 p.  
25. Vintilă G. Fiscalitate. Metode şi tehnici fiscale. Bucureşti. Editura Economică, 2004, 

604 p.  
26. Văcărel I. ş. a. Finanţe publice. - Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 2001. 757 p. 
27. Алешин В., Зотова А. Финансы, Ростов на Дону: Феникс, 2009, 346 с. 
28. Архипова А. и др. Финансы. Москва: ТК Велби, Из-во Проспект, 2007. 632 с  
29. Kузнецов Н., Алифанов Е. и др. Финансы и кредит. Ростов на Дону: Феникс, 2010, 

443 с. 
30. Соколов О. и др. Финансы, деньги, кредит. Москва: Юристь, 2001, 784 с.. 



 

96 

UNELE ASPECTE ANALITICE ALE STRUCTURII  
CAPITALULUI PROPRIUAL SOCIETĂŢII PE ACŢIUNI 

 
Nelea CHIRILOV, dr. conf. univ. 

Academia de Studii Economice a Moldovei 
E-mail: chirilovnv@gmail.com 

 
Abstract 
The role of analyzing the structure of equity increased significantly over the past 

decades and this is due to the fact that the information it provides further influences the 
behavior of users in the decision making process.It is clear that each user wants 
information that diminishes uncertainties and gives the opportunity to make the best 
decisions, these requirements in fact designating the need to provide quality information 
through equity analysis.  

Implementation of scientific results in the economical practice and in the teaching 
process of educational institutions and professional training with economic profile. 

Key words: joint-stock company, information users, equity analysis, information 
needs, economic decisions, a self-financing source. 

JEL Classification: M41 
 
Introducere 
Actualmente, societăţile pe acţiuni sunt prezente practic, în toate sectoarele şi 

segmentele economiei Republicii Moldova. Adică, aportul societăţilor pe acţiuni în 
economia naţională este la momentul actual hotărâtor şi crescător în dinamică. Respectiv, 
specificul structurii capitalului propriu al societăţii pe acţiuni influenţează atât procesul 
analitic, cât şi fundamentarea strategiei financiare de dezvoltare a societăţilor pe acţiuni şi 
a economiei Republicii Moldova. Prin urmare, o problemă importantă o constituie 
identificarea şi clasificarea elementelor componente ale capitalului propriual societăţii pe 
acţiuni. Considerăm că cecetarea acestei probleme prezintă o importanţă deosebită în 
cadrul analizei capitalului propriu al societăţii pe acţiuni, deoarece le oferă utilizatorilor 
situaţiilor financiare posibilitatea de a aprecia diverse aspecte ale acestuia. 

 
Rezultate obţinute şi discuţii 
În literatura de specialitate şi reglementările normative autohtone şi internaţionale, 

remarcăm diferite criterii de grupare sau regrupare a elementelor care copun capitalul 
propriu. Primul şi cel mai important criteriu de clasificare îl reprezintă gruparea după 
conţinutul economic. 

Aşadar, în conformitate cu cerinţele pct. 4.20 al Cadrului general conceptual pentru 
raportarea financiară, capitalurile proprii pot fi prezentate pe linii separate în bilanţ, şi 
anume: „contribuţiile acţionarilor, rezultatele reportate, rezervele care reprezintă distribuirea 
rezultatului reportat şi rezervele care reprezintă ajustări pentru menţinerea capitalului” [4]. 

Dispoziţiile de la pct. 106 din IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” [10] cer, ca 
minimum, includerea în situaţia modificărilor capitalurilor proprii a următoarelor informaţii: 
„(a)rezultatul global total aferent perioadei, evidenţiind separat valorile totale atribuibile 
proprietarilor societăţii-mamă şi intereselor care nu controlează; (b)pentru fiecare 
componentă a capitalurilor proprii, efectul aplicării retroactive sau al retratării retroactive 
recunoscute în conformitate cu IAS 8; şi(d)pentru fiecare componentă a capitalurilor 
proprii, o reconciliere între valoarea contabilă de la începutul şi cea de la finalul perioadei, 
prezentând distinct modificările care rezultă din:(i)profit sau pierdere;(ii)alte elemente ale 
rezultatului global; şi(iii)tranzacţii cu proprietarii în calitatea lor de proprietari, prezentând 
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distinct contribuţiile de la şi distribuirile către proprietari şi modificările privind participaţiile 
în capitalurile proprii în cadrul filialelor care nu duc la o pierdere a controlului” [10].  

Clasificarea elementelor capitalului propriu după conţinutul economic se conţine și la 
economistul român Lefter Chirică care susţine că capitalul propriu este compus din 
următoarele categorii economice: „capital social (aporturile de capital); primele legate de 
capital; diferenţe din reevaluare; rezervele; profiturile nerepartizate, reportate din anii 
precedenţi; capitalul individual; fondurile proprii; subvenţiile pentru investiţii; provizioanele 
reglementate” [6, p.11]. O clasificare asemănătoare întâlnim şi la profesorul universitar 
român Ion Bucur care afirmă că „capitalul propriu sau sursele proprii de finanţare a 
activităţii cuprinde mai multe părţi: a) capital individual sau social; b) primele de capital, 
formate din primele de emisiune şi primele de fuziune; c) diferenţele (sau rezervele) din 
reevaluarea imobilizărilor materiale şi a celor financiare; d) rezervele legale, statutare şi 
contractuale; e) subvenţii de invenţii” [3, p.7]. Profesorul menţionat susţine că „în această 
enumerare există o identitate între noţiunea de capitaluri proprii şi cea de surse proprii 
care se bazează pe o abordare extensivă a noţiunii de capital” [3, p.84]. 

În practica autohtonă, structurarea elementelor componente ale capitalului propriu 
este, de asemenea, una variată. 

După cum se observă din prevederile art. 39 alin. (2) al Legii privind societăţile pe 
acţiuni, „sursă a activelor nete este capitalul propriu al societăţii, constituit din capitalul 
social, capitalul suplimentar şi capitalul de rezervă, din profitul nedistribuit, precum şi din 
alte mijloace prevăzute de legislaţie” [7]. 

În conformitate cu prevederilepct. 6 din SNC „Capital propriu şi datorii” [11] şi 
punctele 53-60 şi pct. 97 din SNC „Prezentarea situaţiilor financiare” [11], capitalul propriu 
include următoarele elemente componente:  

1) capitalul social şi suplimentar − capitalul social, capitalul suplimentar, capitalul 
nevărsat, capitalul neînregistrat şi capitalul retras; 

2) rezervele − capitalul de rezervă, rezervele statutare şi alte rezerve; 
3) profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) − corecţiile rezultatelor anilor 

precedenţi, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi, profitul net 
(pierderea netă) al perioadei de gestiune şi profitul utilizat al perioadei de gestiune; 

4) alte elemente de capital propriu, care nu se includ în punctele 1) − 3), cum ar fi 
diferenţele de reevaluare a activelor imobilizate pentru entităţile care aplică modelul 
reevaluării conform IFRS, subvenţiile primite de către entităţile de stat de la organele de 
administrare publică şi municipale şi decontate (după îndeplinirea condiţiilor 
contractuale) în conformitate cu SNC „Capital propriu şi datorii” etc. 

În opinia autorului, clasificarea elementelor capitalului propriu, conform SNC, asigură 
un grad mai relevant de veridicitate a informaţiilor privind mărimea şi modificarea 
capitalului propriu şi elementelor sale componente. Considerăm că analiza acestor 
informaţii permite comparabilitatea lor la nivel naţional şi internaţional şi oferă informaţii 
consistente pentru luarea deciziilor manageriale şi economice de către toate categoriile de 
utilizatori. 

În contextul celor expuse anterior, putem menţiona că, odată cu schimbările ce au 
loc în mediul economico-financiar al societăţii, observăm că se modifică şi necesităţile 
utilizatorilor în informaţia financiar-contabilă, ceea ce contribuie la modificarea structurii 
capitalului propriu. Astfel, s-au produs unele modificări şi în componenţa capitalurilor 
proprii conform SIPF. În particular, potrivit pct. 110 din IAS 1 „Prezentarea situaţiilor 
financiare”, „punctul 106 litera (b) prevede prezentarea în situaţia modificărilor capitalurilor 
proprii a ajustării totale pentru fiecare componentă de capitaluri proprii care rezultă din 
modificări ale politicilor contabile şi, separat, din corectarea erorilor” [10].  

Pe lângă conţinutul economic, în literatura de specialitate autohtonă şi străină, se 
aplică şi alte criterii de clasificare a elementelor capitalului propriu. 
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Savanţii  autohtoni A.Nederiţa, N.Ţiriulnicova [8, p.329], L.Grigoroi [5, p.259] 
recomandăclasificarea elementelor capitalului propriu în dependenţă de participarea lor la 
formarea acestuia. De menţionat faptul că clasificarea recomandată trebuie revizuită şi 
completată cu elementele suplimentare prevăzute de SNC, şi anume: 

1) elementele care formează capitalul propriu: capitalul social, capitalul 
neînregistrat, rezervele, profitul nerepartizat al anilor precedenţi, profitul net al perioadei 
de gestiune, capitalul suplimentar pozitiv şi alte elemente de capital propriu reflectate 
înbilanţ şi situaţia modificărilor capitalului propriu în mod obişnuit (fără paranteze); 

2) elementele care reduc mărimea capitalului propriu: capitalul nevărsat, capitalul 
retras, pierderea neacoperită a anilor precedenţi, pierderea netă a perioadei de gestiune, 
profitul utilizat al perioadei de gestiune, capitalul suplimentar negativ şi alte elemente de 
capital propriu reflectate în bilanţ şi situaţia modificărilor capitalului propriu în paranteze. 

În opinia autorului, această clasificare a elementelor capitalului propriu permite 
înţelegerea mai profundă şi interpretarea mai corectă a informaţiei în vederea elaborării, 
fundamentării şi adoptării deciziilor economice adecvate.  

Alt criteriu de clasificare este după modul de apariţie a elementelor capitalului 
propriu. În acest context, savanţii români Mihai Ristea şi Mirela Dima afirmă că „capitalul 
propriu delimitează sursele de finanţare constituite prin: aportul proprietarilor 
acţionarilor/asociaţilor în calitatea lor de investitori de capital; autofinanţarea şi anume prin 
capitalizarea profitului; din alte surse financiare nerambursabile stabilite prin lege” [9, 
p.74]. O opinie analogică reiterează şi conferenţiarul universitar român Radu Bălună: 
„capitalurile proprii se constituie din aportul acţionarilor sau asociaţilor, prin autofinanţare 
şi pe seama altor resurse financiare” [1, p.33]. Acest criteriu este recomandat şi de un 
grup de cercetători ştiinţifici ruşi sub coordonarea profesorilor universitari O.V.Efimova şi 
M.V.Melnic, care consideră că, în componenţa capitalului propriu, pot fi evidenţiate două 
componente de bază: capitalul investiţional, adică capitalul depus de acţionari (capital 
statutar, capital suplimentar), şi capitalul acumulat, adică format din contul profitului net 
(capital de rezervă, profitul nerepartizat) [13, p.124]. În afară de aceste două componente, 
cercetătorii menţionaţi disting în structura capitalului propriu şi elementul constituent legat 
de modificarea valorii activelor prin reevaluarea acestora.  

Considerăm, că modul de apariţie a elementelor capitalului propriu, precum şi 
predominarea anumitor componente asupra altora determină în mod direct stabilitatea 
financiară a societăţii pe acţiuni. Prin urmare, rezultatele analizei structurii capitalului 
propriu, după acest criteriu, prezintă interes atât pentru conducerea societăţii, cât şi 
pentru investitorii reali şi potenţiali ai acesteia în scopul aprecierii posibilităţilor de 
dezvoltare şi elaborării deciziilor economice de diferit tip. 

Alt criteriu de clasificare rezidă în provenienţa elementelor componente ale 
capitalului propriu. Economistul român Mihaela-Brânduşa Tudose afirmă că „plecând de la 
natura diferită a elementelor ce compun capitalul propriu, se poate aprecia că la baza 
formării lui stau contribuţiile externe (ce vin din afara întreprinderii, aşa cum este cazul 
aporturilor realizate de acţionari sau asociaţi sau subvenţiilor) şi contribuţiile interne (ce se 
degajă din însăşi activitatea întreprinderii, aşa cum este cazul rezervelor, profitului 
nedistribuit, provizioanelor şi a celorlalte fonduri constituite pentru realizarea anumitor 
obiective)” [12, p.67]. Analogic, susţine şi economistul român Dorel Berceanu că „fondurile 
proprii ale firmei au: fie origine externă (constituirea şi sporirea capitalului social); fie 
origine internă (autofinanţarea)” [2, p.213].  

În viziunea autorului, clasificarea elementelor componente ale capitalului propriu, 
după provenienţă, permite a aprecia atât eforturile proprietarilor, cât şi eforturile societăţii 
pe acţiuni (materializate în realizarea profitului şi reinvestirea lui) la formarea capitalului 
propriu. 
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Cercetările efectuate au permis să constatăm că clasificarea elementelor 
componente ale capitalului propriu se caracterizează printr-o varietate a criteriilor aplicate. 
În scopul dezvoltării acestora, propunem gruparea elementelor componente ale capitalului 
propriu în funcţie de impactul acestora asupra realizărilor societăţii pe acţiuni, în felul 
următor: 

1) elementele capitalului propriu, care ţin de realizările efectuate: capitalul social, 
primele de aporturi din componenţa capitalului suplimentar, rezervele, profitul etc.; 

2) elementele capitalului propriu care ţin de realizările de perspectivă: diferenţe din 
reevaluarea activelor imobilizate, subvenţii etc. 

Considerăm că prima grupă de elemente ţine de efortul, deja, depus de proprietarii 
şi colectivul entităţii în procesul activităţii economico-financiare a societăţii pe acţiuni. 
Astfel, în cadrul analizei structurii capitalului propriu după acest criteriu se va aprecia 
pozitiv, dacă cota elementelor capitalului propriu, ce ţin de realizările efectuate, este 
majoră şi demonstrează tendinţa de creştere în dinamică. Spre deosebire de prima grupă 
de elemente, a doua grupă presupune depunerea efortului în perspectivă pentru obţinerea 
realizărilor. De exemplu, ecartul din reevaluarea mijloacelor fixe nu reprezintă resurse, 
deja, obţinute de entitate. Aceste resurse pot fi obţinute, dacă entitatea va reuşi, în viitor, 
să comercializeze obiecte reevaluate la preţul de piaţă majorat faţă de cel de intrare.  

În cele ce urmează, în tabelul 1 se va prezintaanaliza structurii capitalului propriu în 
funcţie de impactul elementelor componente asupra realizărilor emitenţilor „JLC-Invest” 
SA şi „Floare-Carpet” SA. 

 
Tabelul 1. Analiza structurii capitalului propriu  în funcţie de impactul elementelor 
componente asupra realizărilor emitenţilor „JLC-Invest” SA şi „Floare-Carpet” SA 

Indicatori 

„JLC-Invest” SA „Floare-Carpet” SA 

La finele anului 
201X 

La finele anului 
201X+1 

La finele anului 
201X 

La finele anului 
201X+1 

Suma, lei 
Cota, 

% 
Suma, lei 

Cota, 
% 

Suma, lei 
Cota, 

% 
Suma, lei 

Cota, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Elementele care ţin de 
realizările efectuate, 
inclusiv: 

62313406 99,96 66691464 99,97 96553551 55,48 96039428 55,34 

1.1. Capital social vărsat 42255160 67,79 45855160 68,73 60862090 34,97 60862090 35,07 

1.2. Capital suplimentar 1345091 2,16 1345091 2,02 - - - - 

1.3. Rezerve 19415220 31,14 19415220 29,10 35671661 20,50 34999614 20,17 

1.4. Profit nerepartizat 
(pierderi neacoperite) 

(702065) (1,13) 75993 0,12 19800 0,01 177724 0,10 

2. Elementele care ţin de 
realizările de perspectivă, 
inclusiv: 

24102 0,04 24102 0,03 77489070 44,52 77489070 44,66 

2.1. Diferenţe din reevaluarea 
activelor imobilizate 

24102 0,04 24102 0,03 77489070 44,52 77489070 44,66 

3. Capital propriu total 
(ind.1+ind.2) 

62337508 100 66715566 100 174042621 100 173528498 100 

4. Total pasiv 65444411 x 71515267 x 194468232 x 189934469 x 

5. Rata autonomiei financiare, 
% 
calculată în baza: 
5.1. capitalului propriu total 
(ind.3 ÷ind.4 × 100) 
5.2. capitalului propriu format 
din elementele care ţin de 
realizările efectuate 
(ind.1 ÷ ind.4 × 100)  

 
 
 
x 
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95,25 
 
 

95,22 
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93,29 
 
 

92,25 
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x 

 
 
 

89,50 
 
 
49,65 

 
 
 
x 
 
 
x 

 
 
 

91,36 
 
 

50,56 

Sursa:elaborat de autoriîn baza generalizării datelor din situațiile financiare ale emitenţilor 
„JLC-Invest” SA şi „Floare-Carpet” SA pentru anii 201X - 201X+1 
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După cum se observă din datele tabelului 1, la societăţile pe acţiuni analizate, în 
componenţa capitalului propriu s-au înregistrat atât elemente care ţin de realizările 
efectuate, cât şi de realizările de perspectivă. Sub acest aspect, structura capitalului 
propriu nu s-a modificat considerabil în dinamică. În particular, la emitentul „JLC-Invest” 
SA, la finele anului 201X+1, elementele care ţin de realizările efectuate deţ ineau cota de 
99,97%, majorându-se faţă de finele anului 201X cu 0,01 puncte procentuale. Se 
remarcă faptul că emitentul „JLC-Invest” SA dispune, într-o măsură neînsemnată, de 
elemente ale capitalului propriu ce ţin de realizările de perspectivă, cota acestora este 
destul de scăzută şi descreşte de la 0,04%, în anul 201X, la 0,03%, în anul 201X+1. 
Această situaţie denotă că emitentul analizat are o structură optimă a capitalului propriu 
din punct de vedere al impactului acestuia asupra realizărilor de dezvoltare a societăţii 
pe acţiuni. 

La emitentul „Floare-Carpet” SA, elementele care ţin de realizările efectuate deţineau 
numai 55,34% din totalul capitalului propriu, la finele anului 201X+1, adică cu 0,14 (55,34-
55,48) puncte procentuale mai puţin decât la finele anului 201X. Totodată, se observă 
creşterea cotei elementelor ce ţin de realizările de perspectivă, de la 44,52%, în anul 
201X, la 44,66%, în anul 201X+1. Această informaţie atestă faptul că nu toată mărimea 
capitalului propriu reflectată în bilanţ poate fi utilizată pentru a-şi acoperi nevoile de 
finanţare din sursele proprii ale acestui emitent. 

 
Concluzii 
În opinia autorului, rezultatele analizei structurii capitalului propriu după criteriul 

recomandat pot fi aplicate în procesul decizional în următoarele situaţii: 

 La aprecierea posibilităţilor extinderii şi diversificării activităţii operaţionale pe 
seama surselor proprii. De exemplu, întrucât structura capitalului propriu al emitentului 
„JLC-Invest” SA, la 99,97% din capitalul propriu ţine de realizările efectuate, acest fapt 
indică posibilităţi înalte de dezvoltare a activităţii operaţionale din surse proprii de 
finanţare. Emitentul „Floare-Carpet” SA, din contra, la finele anului 201X+1, dispunea de 
mărimea mai redusă a surselor proprii de finanţare ce puteau fi utilizate în acest scop, 
deoarece doar 55,34% din capitalul propriu ţine de realizările efectuate. 

 La realizarea unor investiţii în acţiuni. În particular, cota înaltă a elementelor care ţin 
de realizările efectuate provoacă interesul investitorilor reali şi potenţiali de a păstra şi 
cumpăra acţiunile emitentului „JLC-Invest” SA. În acelaşi timp, investitorii trebuie să fie 
precauţi în deciziile privind investiţiile în acţiunile emitentului „Floare-Carpet” SA, deoarece 
44,66% din capitalul propriu, la finele anului 201X+1, este format din elemente care ţin de 
realizările de perspectivă, ceea ce indică un grad major de dependenţă faţă de rezultatele 
ce urmează a fi obţinute în viitor. 

 La fundamentarea deciziilor privind acordarea creditelor. În opinia noastră, pentru 
aprecierea raţionalităţii acceptării sau refuzului cererii de credit, trebuie să fie calculată 
rata autonomiei financiare ca raportul dintre capitalul propriu format din elemente care ţin 
de realizările efectuate şi totalul surselor de finanţare, deoarece elementele capitalului 
propriu, care ţin de realizările de perspectivă, la moment, nu pot servi drept garanţie 
pentru achitarea datoriilor. În particular, la emitentul „Floare-Carpet” SA, rata autonomiei 
financiare, calculată în baza capitalului propriu, format din elementele care ţin de 
realizările efectuate în anul 201X+1, este de 50,56%, spre deosebire de nivelul înalt al 
acestei rate calculate după varianta clasică (91,36%). Evident că nivelul acestor rate 
sugerează condiţii de creditare diferite. 

Deci, în opinia autorului, pentru evaluarea posibilităţilor de finanţare din surse proprii, 
este mai raţional să fie aplicată mărimea capitalului propriu format din elementele care ţin 
de realizările efectuate, ceea ce va permite fundamentarea unor decizii economice mai 
adecvate. 
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Generalizând cele prezentate mai sus, considerăm că analiza structurii capitalului 
propriu al societăţii pe acţiuni, din punct de vedere metodologic, este determinată ca 
urmare a unui anumit mod de grupare a elementelor ce stau la baza formării acestuia, în 
funcţie de anumite criterii. 
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Abstract 
The evaluation of competition can be included in the activities of the governmental 

institutions which requires consideration of the following issues. What policies should 
include an assessment of competition? When competing evaluation should be performed 
in the policy development process? Who should be responsible for drafting and reviewing 
competition assessment? What resources are necked to assess competition?    

Keywords: domestic trade, consumer cooperation, competition assessment, 
regulations, competition checklist, standard, restrictions policies, providers, market. 

 
JEL Classification: D41 

 
Introducere   
Concurenta dintre companii poate conduce la îmbunătăţirea eficientei producţiei si la 

apariţia de produse noi si mai bune prin inovații, ceea ce conduce la creşterea economică 
si la bunăstarea consumatorilor. Pentru evaluarea mai completă a concurenței se poate 
utiliza Checklis-tul de concurență ,care  oferă o bază iniţiala solidă pentru identificarea 
acelor reglementări care pot avea un impact negativ asupra concurentei, totodată  indică 
modalitățile principale dar nu și exclusive, prin care reglementările pot restricționa 
concurența pe piaţă în mod nejustificat.  

 
1. Gradul de investigare  al problemei 
Un grad ridicat de concurență poate îmbunătăți performanța economică a unui stat, să 

deschidă oportunități de afaceri cetățenilor acestuia și să reducă costul bunurilor și serviciilor la 
nivelul întregii economii. Totuși, unele legi și reglementări restricționează concurența pe piață. 
Evaluarea  concurenței reprezintă procesul de evaluare a reglementărilor, regulilor și/sau 
legilor pentru a le identifica pe acelea care pot afecta concurența în mod inutil și a le 
regândi pe cele identificate astfel în cât concurența să nu fie restrânsă în mod nejustificat.  

 
3. Metode şi materiale aplicate 
Caracterul complex al problemei a determinat necesitatea aplicării studierii materialului  

legislativ şi practic privind evaluarea concurenței. Metodele ştiinţifice generale şi  metoda 
comparativă reprezintă pentru cercetarea în cauză un element esenţial, inclusiv se acordă 
atenţie la necesitatea alegerii criteriilor ce ar reflecta nivelul concurenţei în comerţul 
interior şi cooperaţia de consum luând în consideraţie specificul activităţii agenţilor 
economici.  

 
4.Rezultate obținute    
Concurenţa apare ca un stimul şi regulator al activităţii întreprinderilor. Ea impune 

întreprinderile la desfăşurarea ulterioară a procesului de producţie, la ridicarea nivelului calităţii 
producţiei şi reducerea preţului acesteia, şi ca finalitate, la ridicarea nivelului de bunăstare 
socială.  

mailto:uccm@list.ru
mailto:svetlana.mustuc@mail.ru
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Economia RM trebuie transformată din una de consum în una bazată pe producere și 
exporturi. O astfel de schimbare a paradigmei economice ar putea crea condiții reale 
pentru stoparea exodului de populație din țară și în viitor reîntoarcerea oamenilor acasă. 
Actualmente exodul populației din țară s-a intensificat iar actualii diriguitori sunt cei mai 
mari beneficiari al modelului economic și nu au multe variante de optimizare a economiei. 

Una dintre variantele de dezvoltare a economiei este dezvoltarea concurenței în 
diverse sectoare a economiei, inclusiv în comerțul interior. “Strategia Națională de 
Dezvoltare - Moldova 2020” are drept scop trecerea adecvată la un model de creștere 
economică pe termen mediu bazat pe sporirea productivității și competitivității. O atenție 
deosebită va fi acordată dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii tehnico-materiale și 
resurselor umane. 

E cunoscut faptul, că politicile privind concurența sunt reglementate prin legi, iar 
autoritatea responsabilă este Consiliul Concurenței al RM, care a fost creat în a.2013. 
Legea Concurenței al RM nr.183 din 11.07.2013 stabilește cadrul normativ pentru 
protecția concurenței și răspunderea pentru încălcarea legislației în domeniul concurenței. 

Referitor la sectorul comerțului interior e necesar de elaborat și realizat următoarele 
măsuri:  

 Elaborarea unui studiu cu privire la analiza mediului concurențial în domeniul 
comerțului interior și oportunităților investiționale în acest sector strategic al economiei 
Republicii. 

 Promovarea culturii concurenței la toate nivelele de dezvoltare a comerțului 
interior. 

 Elaborarea și implementarea unui Program Național în domeniul dezvoltării 
comerțului interior prin adoptarea celor mai corespunzătoare acte normative și practici 
acumulate peste hotare. 

Indicatorul principal în evaluarea situației comerțului interior în republică rămâne 
mun. Chișinău, deoarece în capitală sunt concentrați toți participanții pieței. Conform 
datelor Direcției de comerț, alimentație publică și servicii a mun. Chișinău la 01.01.2017 
funcționau 27 mii unități comerciale, inclusiv: 20 mii magazine, 40 piețe cu 15 mii locuri, 
1,8 mii întreprinderi ale alimentației publice și 4,7 mii întreprinderi prestatoare de servicii. 
În componența comerțului cu amănuntul al mun. Chișinău sunt concentrate: 50 centre 
comerciale și case de comerț, 74 de super-markete și hiper-markete, 4,4 mii secții 
comerciale, 870 magazine alimentare și 3 mii magazine nealimentare, 2 mii depozite en-
gros și 4,5 mii chioșcuri (pavilioane). Concurența acestor întreprinderi ale comerțului 
interior poate fi studiată în baza abordării sistemice prin descoperirea factorilor interni și 
externi de influență, realizarea activității economice și satisfacerea necesității populației în 
mărfuri și servicii. 

De menționat, că comerțul interior al mun. Chișinău spre regret cedează business-
ului particular, în primul rând, din lipsa abordării de marketing în procesul dirijării cu 
resursele. 

În al doilea rând, există o influență puternică a factorilor externi din partea dezvoltării 
generale a economiei republicii care limitează dezvoltarea comerțului interior în mun. 
Chișinău. Astfel, în calitate de factor extern, putem menționa reducerea transferurilor 
bănești din partea cetățenilor republicii aflați peste hotare: în a.2014 s-au transferat 
1613mil USD; în a.2015 – 1129mil USD; în a.2016 – 1079mil USD. 

Alți factori ce influențează creșterea economiei RM sunt: reducerea investițiilor de 
peste hotare, reducerea salariului cetățenilor, migrarea cetățenilor și instabilitatea politică. 
Conform datelor Biroului Național de Statistică, în a.2016 valoarea investițiilor în activele 
materiale pe termen lung a constituit 19405,7 mil lei (în prețuri comparabile), și s-a redus 
cu 13,9% față de anul 2015. Totodată salariul mediu lunar pentru anul 2016 în RM a 
constituit 5050 lei sau numai 227 euro față de media în statele membre ale Uniunii 
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Europene – 1508 euro ( Luxemburg – 3140 euro, Danemarca – 3100euro, România – 463 
euro etc.). Pe de altă parte, salariul minimal în RM constituie numai 94euro, iar în 
România 240euro, Estonia – 420 euro. 

Migrarea cetățenilor crește în continuu din motivul că nu sunt create condiții adecvate 
de muncă și de trai în Republică. Exodul populației din țară stopează ritmurile de realizare 
a producției fabricate de către producătorii autohtoni. 

Concurența economiei urmează să fie afectată și în următorii ani din motivul că 
creșterea productivității muncii este mai lentă de cât creșterea salariilor, iar această 
diferențiere crește în continuu. 

Instabilitatea politică și corupția diminuează mult încrederea agenților economici în 
calitatea pieței și erodează esențial încrederea mediului de afacere. Aplicarea măsurilor 
legislative, deseori subiectivă și netransparentă, se traduce printr-o instabilitate majorată a 
mediului de afaceri și respectiv printr-o diminuare a stimulentelor de a investi.  

Evaluarea concurenței reprezintă procesul de evaluare a reglementărilor, regulilor 
și/sau legilor pentru a le identifica pe acelea care pot afecta concurența în mod inutil și a le 
regândi pe cele identificate astfel în cât concurența să nu fie restrânsă în mod nejustificat. 
Evaluarea concurenței poate fi inclusă în activitățile instituțiilor guvernamentale care  
presupune luarea în considerare a următoarelor chestiuni: 

 Ce politici ar trebui să includă o evaluare a concurenței? 

 Când ar trebui efectuată evaluarea concurenței în procesul de dezvoltare a 
politicii? 

 Cine ar trebui să fie responsabil pentru redactarea și revizuirea unei evaluări de 
concurență? 

 Cum pot fi motivați factorii politici fără responsabilități cu privire la calitatea 
reglementărilor sau de concurență pentru a pregăti o evaluare adecvată? 

 De ce resurse este nevoie pentru evaluarea concurenței? 
Acțiunile guvernului au scopul de a promova și proteja importantele obiective ale 

politicii publice. Deoarece consumatorii au o situație mai bună atunci când există un grad 
mai ridicat de concurență, este important să se evalueze efectele asupra concurenței 
atunci când se aleg aceste opțiuni. Consiliul OECD /forum internațional de dezbatere prin 
intermediul căruia 34 de guverne cooperează pentru identificarea celor mai adecvate 
soluții la provocările economice, sociale și de mediu ale globalizării/ recomandă evaluarea 
concurenței printr-o metodă practică care poate fi utilizată de autoritățile de reglementare 
și legiuitori pentru identificarea restricțiilor importante asupra concurenței și, pe cât posibil 
evitarea acestora.( Setul de instrumente pentru Evaluarea Concurenței. Versiune 2,0. 
OECD – www.oecdorg/competition/toolkit ). Metoda include o serie de întrebări incluse în 
“Checklist-ul de concurență ”,care ajută factorii politici să se concentreze pe posibilele 
probleme de concurență din primele etape ale procesului de dezvoltare de politici.  

Checklist-ul de concurență oferă cadrul analitic necesar autorităților de reglementare 
și legiuitorului pentru a reduce sau evita posibilele probleme legate de concurență. 
Totodată, ajută să identifice alternativele posibile care ar putea reduce sau elimina 
posibilele efecte negative asupra concurenței, continuând să atingă obiectivele politicii.     

În continuare sunt prezentate patru categorii de întrebări din Checklis-tul de 
concurență și primii pași pe care factorii politici ar trebui să-i facă dacă răspunsul la 
respectivele întrebări este “da”. Ar trebui efectuată o evaluare a concurenței dacă 
propunerile au oricare din următoarele 4 efecte (2, pag.8-18): 

 
1. Limitarea numărului sau gamei de furnizori 
1.1 Oferă drepturi exclusive unui furnizor de a oferi bunuri sau servicii. Drepturile 

exclusive pot conduce la stabilirea de prețuri de monopol și alte probleme asociate cu 
exercitarea puterii de piață. Aceste urmări nu pot fi evitate în totalitate prin reglementări 

http://www.oecdorg/competition/toolkit
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deoarece autoritățile de reglementare adesea nu reușesc să atingă nivelul de succes în 
împiedicarea exercitării puterii de piață și în protejarea consumatorilor sau ating un nivel 
prea scăzut. De aceea, asemenea drepturi ar trebui limitate și stabilite doar după o atentă 
analiză a tarifelor practicate, a duratei drepturilor și a căilor alternative de atingere a 
acelorași obiective. 

1.2 Stabilește o licență, o autorizație sau aprobare ca și condiție de funcționare. 
Condițiile de licențiere sau autorizare pot fi uneori mai stricte decât este necesar pentru 
protecția consumatorilor și poate reduce inutil posibilitățile de alegere ale consumatorilor și 
creează o ofertă redusă ceea ce conduce la ridicarea prețurilor. Atunci când schemele de 
licențiere au adesea obiective solide de protejare a consumatorilor, asemenea bariere 
deseori au efectul de protejare a producătorilor deja existenți în fața concurenței. 

1.3 Limitează posibilitatea unor anumiți furnizori de a oferi un bun sau un serviciu. 
Uneori guvernul limitează posibilitatea altor tipuri de furnizori de a participa la o activitate 
de afaceri, asemenea restricții sunt adesea excesive deoarece restricționează inutil 
numărul de furnizori, reduc concurența între furnizori și conduc la tarife mai ridicate și la 
condiții contractual mai puțin dezirabile pentru clienți. 

1.4 Crește semnificativ costul de intrare sau ieșire de pe piață a unui furnizor. 
Reglementările care cresc costurile de intrare sau ieșire de pe piață vor descuraja pe unii 
posibili nou-intrați și vor reduce astfel în timp numărul de participanți pe piață. 

1.5 Creează o barieră geografică în calea posibilității companiilor de a oferi bunuri, 
servicii sau muncă. Reglementările uneori limitează circulația bunurilor, a serviciilor și/sau 
a muncii între diverse regiuni administrative, adesea, ca și instrument a politicii regionale. 
Totuși, asemenea limitări reduc concurența dintr-o zonă geografică pentru furnizarea unui 
bun sau serviciu. Acest fapt reduce numărul de furnizori și poate permite furnizorilor să-și 
exercite puterea pe piață și să crească prețurile. 

 
2. Limitarea posibilității de concurență a furnizorilor 
2.1.  Limitează posibilitatea vânzătorului de a stabili tarife pentru bunuri și servicii. 

Guvernul adesea reglementează tarifele în sectoarele care în mod tradițional sunt sub 
monopol, cum ar fi utilitățile. Aceste tipuri de control al tarifelor sunt probabil utile 
consumatorilor și servesc pentru a echilibra lipsa alternativelor pentru consumator. Totuși, 
controlul prețurilor se aplică uneori în situații în care există numeroși furnizori posibili 
pentru acelaşi consumator. 

2.2.  Limitează libertatea furnizorilor de ași face publicitate la bunuri sau servicii. 
Exisă adesea reglementările care restricționează posibilitatea furnizorilor de a face 
reclamă sau marketing bunurilor și serviciilor pentru a limita publicitatea falsă sau 
înșelătoare. Uneori, restricțiile cu privire la publicitate au ca scop reducerea acestea la 
produse și servicii considerate a avea o valoare negativă din punct de vedere social sau 
care sunt consumate în exces. Alteori, publicitatea pentru anumite grupuri “vulnerabile” 
cum ar fi copiii, poate fi restricționată. Restricțiile de acest gen, atunci când sunt aplicate, 
pot aduce beneficii sociale semnificative. 

2.3. Stabilește standarde de calitate a produsului care conferă un avantaj anumitor 
furnizori sau care depășesc nivelul pe care clienții bine – informați l-ar alege. 
Reglementările care stabilesc standarde adesea oferă beneficii consumatorilor și pot ajuta 
la promovarea de noi tipuri de produse prin asigurarea compatibilității de noi produse de la 
diverși furnizori. Dar stabilirea de standarde poate deseori oferi un avantaj nejustificat unor 
furnizori în detrimentul altora. Există întotdeauna alternative la reglementările cu privire la 
standardele stricte cu privire la produse. 

2.4. Crește semnificativ costurile de producție pentru diverși furnizori față de alții. 
Uneori, reglementările au efectul neintenționat de creștere a costurilor pentru anumiți 
furnizori. O cauză a acestei asimetrii de prețuri sunt reglementările care solicită utilizarea 
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unui anumit tip de producție în detrimentul altora. O altă cauză sunt clauzele cu privire la 
drepturile dobândite care scutesc actualii furnizori de reglementările care se aplică nou 
intraților. Acest fapt poate împiedica intrarea, reduce inovația și scădea presiunea 
concurenței pe piață. 

 
3. Reducerea stimulentelor furnizorilor de a concura  
3.1.  Creează un regim de auto-reglementare sau co-reglementare. Structurile de 

auto-reglementare și co-reglementare pot aduce beneficii substanțiale prin a se asigura că 
standardele tehnice sunt adecvate, iar standardele avansează cu tehnologia. Guvernul ar 
trebui să aibă puterea de a împiedica încercările asociaților din industrie de a încerca să 
utilizeze puterile de reglementare într-un mod care dăunează concurenței. Aici intră 
asigurarea că auto-reglementarea sau co-reglementarea ar trebui să rămână în 
responsabilitatea autorităților de concurență sau ca autoritățile guvernamentale în cauză 
să aibă dreptul să aprobe sau să refuze regulile asociației și, după caz, să le impună pe 
ale sale în cazul în care asociația ar continua să propună reguli inacceptabile. 

3.2.  Necesită sau încurajează ca informațiile cu privire la producția, prețurile, 
vânzările sau costurile furnizorilor să fie publicate. Reglementările care solicită publicarea 
de informații cum ar fi nivelurile prețurilor sau ale producției pot fi adoptate pentru 
îmbunătățirea informării consumatorilor și, uneori, pot îmbunătăți eficiența piețelor. Totuși 
atunci când formarea de carteluri este posibilă, aceste cerințe pot avea un impact negativ. 

 
4. Limitarea opțiunilor și informațiilor disponibile clienților 
4.1.  Limitează posibilitatea consumatorilor de a decide de unde achiziționează. 

Reglementările adesea limitează posibilitatea consumatorilor de a alege. Limitarea poate fi 
dăunătoare deoarece, furnizorii care rămân pe piață ar fi mai puțin stimulați să satisfacă 
consumatorii oferind produsele la calitatea și prețurile dorite. 

4.2.  Reduce mobilitatea clienților între diverși furnizori de bunuri sau servicii prin 
creșterea explicită sau implicită a costurilor de transfer de la un furnizor la altul. 
Reglementările îi pot face pe consumatori mai mult sau mai puțin dornici să treacă de la 
un furnizor influențând costurile de transfer, costurile explicite si implicite suportate de 
către un consumator la schimbarea unui furnizor sau altul. Costurile de transfer pot apărea 
din mai multe motive, inclusiv contractele pe termen lung sau vânzările legate astfel încât 
transferul este dificil de realizat. Furnizorii încearcă adesea să creeze costuri de transfer 
mari, uneori prin promovarea de politici care asigură costuri de transfer ridicate. 

4.3. Modifică fundamental informațiile necesare cumpărătorilor pentru a putea face 
achiziții eficiente. Atunci când consumatorilor li se acordă drepturile de a-şi alege furnizorul 
pe noua piaţă, acestora le poate fi dificil să evalueze ofertele și să facă diferența între 
companiile furnizoare. Un pericol care decurge din aceste situaţii în care lipsesc 
informațiile despre natura noilor produse, este că reformele vor fi desfășurate ulterior din 
cauza reclamaţiilor clienţilor cu privire la faptul că acele companii profită de pe urma lipsei 
de experiență a consumatorilor. In asemenea situaţii ar putea fi mai bine ca crearea unei 
noi piețe să fie însoţită de adoptarea de cerinţe cu privire la informaţii care sa ofere 
consumatorilor un punct de referinţă în compararea ofertelor. 

Autorităţile de reglementare sunt mai potrivite sa efectueze evaluării ale concurentei 
mai ales atunci când acestea sunt efectuate ca parte a RIA, care reprezintă procesul de 
revizuire a reglementărilor pentru ca ele să-și atingă obiectivele propuse. Obiectivul  RIA 
este ca beneficiile unei reglementări să depășească costurile generate de aceasta. RIA 
este mai eficace atunci când unul dintre elementele ei este evaluarea concurențe. 
Autorităţile de concurenţă sunt cele mai potrivite pentru consilierea cu privire la evaluarea 
concurenţei, oferirea de instruire cu privire la proces si efectuarea de evaluări selective ale 
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concurentei. Beneficiile introducerii unui program de evaluare a concurenţei în activităţile 
de reglementare a guvernului justifică pe deplin costurile.       

 
Concluzie: includerea evaluării concurenţei în practicile decizionale ale guvernului 

cu privire la reglementări poate aduce beneficii economice importante prin identificarea 
zonelor în care activitatea pe piaţă este restricţionată inutil şi sugerând politici alternative 
care vor continua să urmărească obiectivele politicii, promovând în acelaşi timp 
concurenţa; este necesară elaborarea și implementarea unui plan complex de reformare a 
economiei, inclusiv a comerțului interior în anumiți termeni, ca întreprinderile să reușească 
dezvoltarea business-ului. 
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Abstract 
The content of the article is based on the principle of direct interconnection and real-

time interaction between the material components and their informational entities of the 
unitary management process, virtually realized as an inseparable material- informational 
nucleus. Starting from such an interpretation, the imperative and the conceptual principles 
of the functional – informatics integration of the processing of the informative resources, 
specific to the economic material activities, including the commercial processes, are 
elucidated. An analysis of the existing situation in the field is carried out. In this respect, 
the decisive factors for contributing to the incorporation of both data processing modalities  
(manual and automatic) into a unitary whole are highlighted. At the general level, the 
variants of the functional-informatics integration of the conceptual transformation of the 
economic situational information of the commercial services are delimited and 
characterized, determined the sequence of their execution. It establishes the composition 
and reveals the essence of the aspects of the existence and evolution of informative 
content information. 

Keywords: principle, direct interconnection, real-time interaction, components, 
unitary process, economic management, commercial activities, imperative, conceptions, 
functional-informatics integration, informative resources, analysis, existing situation, 
contributing factors, composition, essence, aspects, existence, evolution, economic 
situational information                                                                 
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Introducere 
În prezent, pentru domeniul activităților materiale și informaționale economice este 

proprie desfășurarea lor intermitentă, fiind spațial separate și efectuate în diverse intervale 
de timp. Totodată, grație varierii pronunțate a componenței și creșterii expresive cantitative 
a ambelor sfere - materială și informațională – în ultimele decenii se atestă o dinamică 
evidentă a producției și implementării mijloacelor tehnice și metodelor tehnologice de  
realizare informatică concomitentă a lor. Condițiile create tot mai impunător stimulează 
formularea unei idei de elaborare și evoluție cotidiană  a sistemelor informaționale 
economice funcțional-informatic integrate nemijlocit, în definitiv, automate. Se are în 
vedere, asigurarea evoluției continue a proceselor materiale (fabricație, comercializare, 
consum) la orice nivel de gestiune în funcție de compoziția și valorile entităților 
informaționale economice. Cu atât mai mult că, comparativ cu alte zone de preocupări, 
cea comercială dispune în acest sens de anumite premise (simplitate compozițională, 
manipulare cu obiecte finalizate, posibilități de aplicare a efectelor fizice, chimice, 
biologice, etc.). 

Conform concepției mai sus prezentate, specificului situației existente, precum și de 
pe pozițiile anterior menționate, de importanță majoră dispun cercetările teoretice și 
realizările practice ale sistemelor informaționale economice, în astfel de modalitate 
integrate. Mai devreme sau mai târziu, gradual circumstanțele consemnate obiectiv vor 
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contribui la conștientizarea necesității constituirii sistemelor de gestiune economică în 
conformitate cu abordarea unitară, astfel virtual interpretându-le drept nucleu inseparabil 
material-informațional. De aceea crearea oricărei unități economice (materiale sau 
organizatorice) se va fundamenta pe principiul interconexiunii directe și interacțiunii în timp 
real a componentelor sale, spațial și temporal dispersate. În astfel de analiză poate fi 
justificată teza, potrivit căreia procesul indisolubil de gestiune economică structural constă 
din două compartimente – material și informațional, ultimul constând din sub-
compartimentele informativ și decizional. Așa cum în cadrul primului sub-compartiment 
sunt obținute informații situaționale (de evidență, planificare, normare), care constituie 
baza formării informațiilor de gestiune (decizionale), devine inevitabilă primordialitatea 
studiului și realizării activităților informative în cadrul procesului elucidat. 

În așa context inițial se solicită ca mai întâi să fie clarificat imperativul și stabilite 
principiile conceptuale ale integrării funcțional-informatice ale procesării informațiilor de 
conținut informativ.   

Luând în considerare faptul că compozițional și după volumul manoperei, o parte 
semnificativă din activitățile informaționale din comerț preponderant  sunt efectuate în mod 
manual, iar altă parte, infimă – în mod automat, din perspectiva realizării informatice 
integrate și depline a proceselor în cauză se impune analiza situației existente  în 
domeniu. De pe poziții științifice, se solicită ca preliminar  să fie evidențiați factorii decisivi 
ce contribuie la integrarea ambelor modalități (manuală și automată)  de trasformare a 
datelor cu scopul asigurării continuității și unității îndeplinirii tuturor lucrărilor material-
informaționale în cadrul unui proces monolitic de funcționare a sistemului managerial. În 
continuare, de asemenea, la nivel general se cere delimitarea și caracteristica variantelor 
integrării funcțional-informatice ale transformării conceptuale a informațiilor situaționale 
economice ale serviciilor commerciale, determinarea succesiunii efectuării lor. Însă, pentru 
a justifica abordările menționate și conform lor – a orienta preocupările practice și 
interpretările teoretice, se necesită cunoașterea componenței și esența aspectelor 
existenței și evoluției informațiilor de conținut informativ, acestea constituind temelia  
elaborării (proiectării, implementării) și funcționării sistemelor informatice economice 
inegrate de perspectivă .  

 
Metode și materiale aplicate 
Cercetările de față sunt bazate pe metodele investigative ale analizei şi sintezei 

conceptuale a informaţiilor, teoriei manageriale, teoriei sistemelor şi abordării sistemice, 
concepțiile informaticii și ciberneticii economice. Unele rezultate ale lucrării sunt obținute 
grație consultării și examinării surselor bibliografice științifice de management 
informațional economic, informatică economică și a domeniilor adiacente acestor 
specialități. Alte rezultate au fost repurtate în urma elaborării și implementării metodelor și 
tehnicilor de proiectare ale sistemelor informatice utilizate de unităţile economice.  

 
Analize și rezultate 
1.  Imperativul, factorii contributivi şi principiile conceptuale ale integrării 

funcţional-informatice a procesării resurselor informative economice 
Problema integrării modalităţilor de procesare funcţională şi informatică a informaţiilor 

situaţionale economice este impusă de un şir de factori şi circumstanţe de ordin obiectiv şi        
subiectiv, ea ţinând de actualitate, dar, mai cu seamă, de perspectivă.. 

Aşa cum gestiunea  economică este repurtată prin intermediul anumitor funcţii 
(normare, reglementare, previziune, evidenţă, etc.), iar ultimele, graţie transformării 
datelor, sunt susţinute prin deservirea lor cu produse informaţionale, şi procesarea 
informaţiilor în cadrul lor , în opinia noastră, poate fi interpretată drept funcţională. 
Asemenea procesare este condiţionată şi porneşte de la specificul conţinutului gestional al 



 

110 

problemelor fiecărei funcţii. Ea este predeterminată şi din acest motiv influenţează decisiv 
procesarea informatică, cea din urmă manifestându-se prin diverse modalităţi de 
executare în mediul fizic al resurselor tehnice. Majoritatea procedurilor şi operaţiunilor de 
procesare derivă de la conţinutul managerial al problemelor şi sunt îndeplinite de subiect. 
În aşa situaţie, după structură, componenţă şi succesiune de efectuare ea constituie 
echivalentul celei manuale, iar cea informatică - echivalentul celei automate. 

În aşa context pot fi menţionaţi următorii factori decisivi şi contributivi ce obiectiv 
impun preocuparea asiduă de problematica a astfel de integrare: 

1) tendinţa permanentă spre procesarea automată (nu automatizată) în 
interconexiune şi interacţiune iniţial a ambelor categorii de resurse informaţionale 
(situaţionale, decizionale), iar la etapa finală – şi a resurselor materiale cu cele 
informaţionale, în aceeaşi modalitate integrată; 

2) astfel de concepere impune integrarea procesării funcţionale cu cea informatică  a 
lucrărilor materiale cu cele informaţionale în cadrul sistemului managerial unitar; 

3) aşa integrare a proceselor elucidate este de ordin preliminar şi contribuie la: 
a) evidenţierea componenţei depline şi stabilirea logicii succesiunii interacţiunilor 

între operaţiunile procesului unitar de transformare a informaţiilor, începând cu 
organizarea, structurarea , prelucrarea datelor şi finalizând cu obţinerea produsului finit 
informaţional; 

b) clasificarea operaţiunilor acestui proces în cele îndeplinite manual şi automat; 
c) evidenţierea modalităţilor  trecerii de la executarea manuală la cea tehnică a 

operaţiunilor; 
d) stabilirea şi elaborarea interfeţelor informatice ce asigură aşa tranziţie; 
e) susţinerea continuităţii automate a procesului informaţional integral; 
4) câmpul informaţional situaţional economic este semnificativ parţial acoperit de 

mijloace şi metode informatice, practic toate ele aparţinând numai etapei de prelucrare; 
5) acoperirea dată  va contribui la susţinerea evoluţiei automate a funcţiilor 

gestionale; 
6) aşa cum la moment o mulţime de operaţiuni ale tuturor trei etape transformative 

sunt îndeplinite manual, o problemă de prezent, dar şi de viitor este asigurarea tranziţiei 
facile, lente şi fără suspendări de la cele manuale la cele automate. În sensul dat 
primordial e necesar de stabilit componenţa şi posibilele procedee de îndeplinire a 
operaţiunilor în ambele medii (manual, automat) pentru integrarea (înglobarea) în cadrul 
procesului informaţional unitar; 

7) la realizarea automată deplină a procesului managerial contribuie şi abordarea lui 
integrală; 

8) în manopera procesării mai mult de ¾ ocupă procedurile informaţionale şi 
structurale; 

9) organizarea şi structurarea raţională a informaţiilor eficientizează prelucrarea lor; 
Cunoaşterea profundă, conştientizarea obiectivităţii şi rolului, locului, esenţei 

informaţiilor situaţionale economice, conducerea de conceptul integrat al procesării 
funcţionale şi informatice a lor in final va oferi condiţii de realizare a activităţilor materiale şi 
spirituale umane prin intermediul fenomenului informaţional. 

Necesitatea şi importanţa studiului şi realizării interconexiunilor şi interacţiunilor 
proceselor informaţionale economice sunt motivate de amplificarea ascendentă a unităţii 
organice şi legăturilor funcţionale dintre obiectele manageriale economice, fiecare din ele 
solicitând reflectarea (descrierea) activităţilor sale cu ajutorul variatelor fluxuri 
informaţionale. Afară de aceasta, aşa abordare contribuie la raţionalizarea componenţei, 
structurii şi organizării entităţilor informaţionale, în aşa mod, eliminând imperfecţiunile şi 
neajunsurile decalajului (discordanţei) spaţial şi temporal proprii sistemului existent de 
informaţii economice. 
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Ca şi în procesul managerial, în informaţiile generate de el se disting două situaţii –   
statică şi dinamică. Prima din ele preponderent se referă la formarea (acumularea) şi 
organizarea (amplasarea) informaţiilor pentru anumite scopuri (păstrare, prelucrare, 
analiză, informare, etc.), iar cea secundă se caracterizează prin intervenţii cu anumite 
schimbări în componenţă, structură, loc fizic de amplasare, valori ale unităţilor 
informaţionale şi ai altor parametri şi caracteristici ale lor, în funcţie de evoluţia razelor 
spaţiale şi temporale ale obiectului (procesului) gestionat. 

Statica informaţiilor este de ordin subordonat faţă de dinamica lor, se conformează 
celei din urmă şi serveşte scopurilor realizării ei. Aşa, de exemplu, ordinea amplasării, 
mediul şi principiul păstrării datelor iniţiale pot să fie unele pentru prelucrarea şi cu totul 
altele – pentru  utilizarea (analiza şi formularea deciziilor) lor în procesul managerial. La 
rândul său, dinamica proceselor informaţionale este provocată de caracterul probabilistic 
al evoluţiei obiectelor şi proceselor materiale economice şi se manifestă prin schimbarea 
parametrilor şi caracteristicilor lor, care, din punct de vedere al exactităţii, îşi modifică 
valorile lor în mod imprevizibil. 

În legătură cu cele elucidate mai sus, devine evident că pentru a constitui şi pune în 
funcţiune varianta optimă a organizării resurselor informaţionale ale problemelor 
gestionale economice în primul rând e necesar să fie acordată atenţie interconexiunilor 
existente şi posibile dintre statica şi dinamica datelor transformate, să fie stabilite 
momentele tranzitive de la una la alta, interacţiunile dintre unităţile informaţionale ce se 
găsesc în astfel de situaţii. În continuare e important de coordonat ambele situaţii la 
nivelele funcţional şi informatic. În aşa sens, de importanţă deosebită dispune 
determinarea metodelor şi tehnologiei conectării lor, transformarea unei forme de 
prezentare, organizare şi prelucrare în alta. Iniţial se stabilesc conexiunile funcţionale 
externe şi interne, aşa cum procesele informative constituie baza realizării funcţiilor, 
complexelor de probleme şi fiecărei probleme manageriale în particular. 

Integrarea funcţională determină varianta informatică posibilă a integrării 
interconexiunilor, formelor de prezentare şi modalităţilor de transformare a informaţiilor. În 
subsistemul informatic aspectul extern al lor este mai mult static, iar cel intern - dinamic. 

Integrarea funcţională şi informatică a informaţiilor situaţionale economice, 
conectarea ambelor aspecte se efectuează în următoarele variante şi succesiune: 

1) conexiunea funcţiilor gestionale ale sistemului unitar de gestiune economică; 
2) conexiuneaa complexelor de probleme în cadrul fiecărei funcţii de gestiune; 
3) conexiunea fiecărei probleme în cadrul fiecărui complex al lor; 
4) conexiunea entităţilor informaţionale de intrare şi de ieşire pentru fiecare 

problemă; 
5) conexiunea entităţilor informaţionale în interiorul fiecărei probleme; 
6) conexiunea resurselor informaţionale ale problemelor fiecărui complex de 

probleme; 
7) conexiunea resurselor date ale complexelor de probleme ale fiecărei funcţii 

informative; 
8) conexiunea resurselor informaţionale ale funcţiilor sistemului informativ în 

ansamblu. 
De menţionat că nu numai pentru fiecare problemă, dar şi complex de probleme, 

funcţie şi sistem în general conexiunile se stabilesc pentru fiecare obiect gestionat şi 
moment temporal. Altceva, că componenţa obiectelor şi momentelor variază. De exemplu, 
dacă problema se rezolvă pentru un obiect în particular sau un grup de obiecte de aceeaşi 
provinienţă, atunci complexul de probleme poate fi soluţionat pentru diverse grupe de 
obiecte sau pentru un grup al lor.De importanţă semnificativă dispun şi forma prezentării şi 
organizării externe a informaţiilor, procedeele de oferire a lor subsistemului informatic de 
procesare. 
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În aspect informatic se stabilesc interconexiunile dintre metodele organizării, formele 
prezentării şi succesiunea prelucrării valorilor entităţilor informative, se efectuează 
integrarea proceselor prelucrării de calcul şi incalcule. În continuare aşa procese şi 
operaţiuni sunt supuse coordonării pentru fiecare entitate informaţională în cadrul fiecărei 
probleme, complex de probleme, funcţii şi a sistemului informativ unitar. Prin urmare, 
integrarea funcţională a proceselor informaţionale economice poate fi evidenţiată şi 
realizată în următoarea succesiune: obiectul gestionat (activitatea gestionată) → părţile 
constituante → sistemul gestional → funcţiile gestionale → complexe de probleme a 
fiecărei funcţii → probleme ale fiecărui complex → entităţi informative ale fiecărei 
probleme, complex de probleme, funcţii gestionale şi sistem de gestiune în ansamblu → 
distribuirea entităţilor informative pe momente temporale de soluţionare a problemelor şi 
pe componentele obiectului gestionat.  

Prin efectuarea lucrărilor de elaborare şi integrare a unităţilor informaţionale în 
succesiunea prezentată în final va fi constituit sistemul unitar informativ al obiectului 
menţionat şi a fiecărei componente a lui. În baza acestui sistem se creează condiţii şi 
posibilităţi de determinare a celor mai eficace metode de organizare a fiecărei entităţi 
informaţionale pe mediul memorar al subsistemelor informatic şi informaţional. 
Concomitent, se ia în considerare şi se conduc şi de necesităţile integrării (interconectării) 
procedurilor transformative şi operaţiunilor de calcul.  

 
2. Situaţia existentă a sub-compartimentului informativ al sistemului 

managerial economic unitar  
Caracterizarea situației existente şi a urmărilor ipotetice ale compartimentelor 

material și informațional, care compoziţional formează şi asigură funcţionarea continuă                
a procesului unitar de gestiune economică, sunt prezentate şi caracterizate în tabelul 1                    
[3, pp.15-23; 4, pp.31,32; 14, pp.8-13].  

 
Tabelul 1. Situaţia funcţională existentă, urmările evoluţiei compartimentelor 

procesului gestional economic unitar şi caracteristica lor. 
INDICATORII COMPARTIMENTELE ȘI CARACTERISTICA LOR 

 

COMPARTIMENTUL 
MATERIAL 

Fabricarea bunurilor 
materiale şi spirituale 
(obiectul gestionat) 

COMPARTIMENTUL 
 

Sub-compartimentul 
informativ (procese 

informaţionale 
situaţionale) 

INFORMAȚIONAL 
 

Sub-compartimentul 
decizional (procesele 

informaționale decizionale 
(sistemul de gestiune al 

proceselor materiale (subiectul 
gestional) 

Caracte 
ristica 

situaţiei 
existente 

Evoluţie dinamică continue 
(varierea frecventă a 

elementelor constituante, 
extinderea razelor spaţiale şi 

termenelor temporale de 
funcţionare, complexitate 

compoziţională şi structurală, 
amplificarea interconexiunilor 

funcţionale şi 
interdependenţei 

participanţilor procesului 
material unitar) 

Creşterea 
volumelor,varietatea 

pronunţată a 
componenţei, necesitatea 
formării cât mai frecvente 

a valorilor , 
necorespunderea deplină 

a proprietăţilor 
consumabile cerinţelor 

gestiunii moderne. 

Incapacitate de obţinere, 
organizare, prelucrare şi 

utilizare a volumelor existente 
de informaţii, implicarea şi 

analiza limitată a valorilor lor, 
solicitare de informaţii noi, 

soluţionarea în masă a 
problemelor de rutină şi 
necesitate stringentă în 

probleme noi. 

Urmările 
situaţiei 

existente 

Abundenţă de bunuri 
materiale şi spirituale 

„Explozie”(„abundenţă”) 
informaţională  

„Penurie informaţională”, 
rămânere în urmă de la nivelul 

modern de organizare şi 
evoluţie a domeniului material 
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Din tabel e evident că  la moment starea fiecărui compartiment variază, iar la baza 
acestei varieri stă un motiv comun – dinamica proceselor materiale şi a relaţiilor social-
economice derivate de la ele. Dacă primele două compartimente (material şi informaţional) 
treptat se apropie de „nivelul abundenţei”, atunci sub-compartimentul decizional s-a dovedit a 
fi nepregătit de aşa situație. Posibilităţile percepţiei şi transformării valorilor informaţionale şi 
capacităţile disponibile pentru îndeplinirea lor până când sunt destul de limitate. 

S-a ajuns la aşa  situaţie paradoxală, când „abundenţa („explozia”) informaţională” în 
obiectul gestionat a provocat „penurie informaţională” în sistemul managerial al lui. Ca urmare, 
cu dificultăţi esenţiale se reuşeşte soluţionarea chiar şi a  acelor probleme, care cândva nu 
prezentau nici o complexitate şi, de pe poziţiile ştiinţei managementului, ele se consideră  de 
rutină. În  circumstanţele existente „ nu ajung mânile” la problemele noi gestionale, pe când 
obiectul  gestionat insistent le solicită. Prin aceasta se explică invenţia şi formularea 
principiului „problemelor noi”, propriu sistemelor automatizate de gestiune (S.A.G.) ce în 
complex realizează nu numai problemele informative, dar şi cele decizionale [11, pp. 43-45; 
14, pp.38-49; 15, pp.18-19;]. 

În practică, însă, acest principiu nici pe departe nu este realizat pe deplin la toate stadiile 
constituirii şi funcţionării S.A.G [3,4,5,15, etc.]. S-a atestat o mulţime de pricini ce au condus la 
situaţiea formată. Însă, principala din ele constă în aceea că sistemul gestional nu dispune de 
mijloace suficiente, inclusiv şi tehnice, şi metode ce ar contribui măcar la obţinerea 
informaţiilor situaţionale utile pentru formularea deciziilor.  

Numai după soluţionarea acestei probleme poate fi vorba despre tranziţia reală, în masă 
la o etapă nouă, mai performantă şi mai calitativă, de dezvoltare a sistemului gestional. 

Pe lângă cele elucidate, e necesar de avut în vizor şi relativitatea „abundenţei 
informaţionale”, aşa cum ea nu are loc din cauza posibilităţilor reduse ale sistemului gestional 
privinnd „dobândirea” şi „prelucrarea”  informaţiilor situaţionale, realmente fiind de ordin 
potenţial şi nu real. De aceea ea e prezentă la unele etape,  pentru unele funcţii gestionale şi 
din motive că altfel procesul managerial n-ar fi realizat [3,4,5,15, ş.a.]. Aşa, de exemplu, 
funcţia de evidenţă (operativă, contabilă, statistică) nu poate fi realizată fără obţinerea inițială 
a datelor primare. Aceasta, însă, nu înseamnă că pentru alte funcţii gestionale economice 
(normarea, previziunea, analiza) nu sunt necesare date iniţiale. Specificul lor constă în aceea 
că obţinerea lor are loc epizodic, în măsura necesităţilor sau de o singură dată, la o anumită 
perioadă temporală. 

Funcţia de evidenţă, mai cu seamă, cea contabilă, solicită obţinerea datelor primare zi 
de zi. Celelalte funcţii dispun de volume informaţionale relativ reduse, admit o anumită 
aproximaţie (eroare), unele din ele folosind drept   iniţiale informaţiile  derivate ale altor funcţii 
[3,4,11]. Prin aceasta se explică faptul că în practică unele funcţii de gestiune economică 
manifestă anumită „toleranţă” faţă de proprietăţile consumabile ale datelor, pe când evidenţa 
solicită operarea cu date de precizie maximă. Ultima e necesar să fie cu stricteţe respectată şi 
din cauza că contabilitatea  asigură integritatea şi calitatea tuturor resurselor economice, 
nemijlocit atestă rezultatele funcţionării unităţii economice. 

Prin urmare, numai realizarea deplină  a „abundenţei informaţionale” va lichida definitiv  
„penuria informaţională”, ceea ce va contribui la un salt calitativ nou în evoluţia 
managementului economic. Totodată,  „explozia informaţională” a avut loc nu numai  pe 
contul evoluţiei unităţii economice. Desigur, ultima constituie motivul primar al ei, însă, 
creşterea volumelor şi varietăţii compoziţionale a informaţiilor situaţionale s-a produs şi 
datorită evoluţiei subiectului gestional,  necesităţilor în probleme gestionale  şi modalităţi noi 
de abordare a soluţionării lor.  

Obiectul şi subiectul procesului managerial unitar continuu se găsesc în interconexiune 
şi interacţiune  organică, fiind orientate spre atingerea unui scop comun, iar informaţiile 
situaţionale contribuie  la îndeplinirea lor,  fiind proprii atât unuia, cât şi altuia.  
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3. Componenţa şi interconexiunea aspectelor de bază ale interpretării  informative 
integrate a sistemului managerial economic unitar 

Deoarece necesităţile informaţionale economice până când rămân satisfăcute numai 
parţial, îmbunătăţirea calităţii managementului proceselor materiale economice poate să se 
producă preponderent prin asigurarea lui mai deplină cu informaţii cât mai calitative. Ultima 
(asigurarea) depinde nu numai de „capacităţile” transformării datelor, dar şi de nivelul de 
cunoaştere şi de aptitudinile de aplicare a legităţilor existenţei şi evoluţiei informaţiilor în 
practica cotidiană. 

Din motivul dat, important este de stabilit care sunt aspectele de bază ale existenţei şi 
evoluţiei informaţiilor în cauză şi de condus de ele atât pe parcursul constituirii, cât şi 
funcţionării subsistemelor informatice şi informaţionale economice, de determinat varietăţile 
acestor aspecte, locul şi rolul lor în mediul sistemului managerial de aceeaşi categorie. Așa 
cum în prezent şi în perspectiva îndelungată informaţiile situaţionale economice sunt obţinute, 
transformate şi utilizate în mediile a două domenii – managerial şi de transformare a lor, potf  
fi distinse următoarele două aspecte ale formării şi evoluţiei proceselor informaţionale: 

1) aspectul extern, referitor la informaţiile cadrului sistemului managerial; 
2) aspectul intern, cadrul căruia cuprinde organizarea, structurarea şi prelucrarea  

informaţiilor situaţionale  în funcţie de specificul şi potenţialul mediului tehnic informatic. 
De menţionat că aspectul secund nici pe departe nu acoperă integral procesul 

informaţional economic unitar. Relativ pe deplin sunt realizate în plan intern numai lucrările 
etapei de prelucrare a informaţiilor, care include proceduri informaţionale, structurale şi 
operaţiunile de calcul. Totodată, etapele obţinerii valorilor datelor primare sau iniţiale şi 
utilizării rezultatelor prelucrării lor până când în masă nu sunt realizate în acest plan. 

Situaţia creată îşi găseşte explicarea în două motive principale – nivelul nesatisfăcător al 
performanţei funcţionale a mijloacelor tehnice sau absenţa lor şi dinamica pronunţată a 
evoluţiei obiectelor economice, care nu permite aducerea în concordanţa necesară a 
sistemului gestional al lor cu nivelul performant de funcţionare a proceselor materiale. În aşa 
circumstanţe etapele iniţială şi finală de transformare a informaţiilor economice preponderent 
dispun de aspect extern, aşa cum ele sunt realizate masiv în mediul sistemului managerial. 

Mai curând, ambele aspecte sunt de ordin prezentativ, aşa cum prin intermediul lor se 
creează posibilităţi de a distinge procedeele de prezentare şi transformare, organizare şi 
structurare a informaţiilor. Ele obiectiv derivă de la alte aspecte, printre care în primul rând sunt 
cele logic şi fizic. Ultimul este incident de la mediul fizic, pe care se fixează valorile 
informaţionale, iar realizarea lui depinde de metodele posibile de organizare a acestui mediu, de 
procedeele de accesare a datelor, de intervenţie cu corectări, de structurare logică a lor, etc. 

Aspectul logic este preocupat de problemele interconexiunilor şi interacţiunilor de conţinut 
între unităţile informaţionale, independent de mediul fizic de fixare şi prezentare materială a lor,  
din ce motiv include abordarile sintactică, semantică şi pragmatică. 

Informaţia economică este de ordin pragmatic, aşa cum ea concretizează şi orientează 
conţinutul său scopurilor sistemului managerial. De vreme ce gestiunea în general, şi cea 
economică, în particular, sunt realizate prin intermediul anumitor funcţii formate în baza 
specificului şi volumului soluţionării anumitor complexe de probleme, este justificată şi existenţa 
aspectului funcţional al informaţiilor situaţionale. El prezintă continuarea concretizării aspectului 
pragmatic, formându-se prin unirea semanticii şi pragmaticii. Întrucât funcţiile gestionale 
economice în masă sunt îndeplinite de subiect, în afara sistemului informatic, aspectul 
funcţional este de ordin extern. El poate fi considerat  astfel şi din motivul că aşa interpretare 
porneşte de la deservirea cu informaţii necesare a anumitor funcţii  manageriale. De aceea, 
funcţional informaţiile sunt considerate produs consumabil, iar transformativ - obiect de 
procesare.  

Transformarea este esenţial influenţată de calitatea pregătirii informaţiilor, care se reduce 
la aplicarea formelor de organizare şi structurilor de date contributive la îndeplinirea eficientă a 
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procesării. Prin urmare, prelucrarea informaţiilor trebuie să fie elucidată în interconexiune cu 
organizarea şi structurarea lor. Clasificarea şi interconexiunile aspectelor şi conceptelor de 
abordare a evoluţiei informaţiilor situaţionale economice sunt prezentate în fig.1. 

 
Concluzii 
Pentru asigurarea integrării funcțional-informatice a procesării informațiilor sistemului 

managerial economic unitar se solicit[ efectuarea preliminar[ a  următoarelor  lucrări: 
1) și dezvăluirea și formularea factorilor imperativi, care obiectiv impun preocuparea 

asiduă de problematica dată; 
2) revelarea și analiza  situațiilor statică și  dinamică a informațiilor sistemului managerial 

economic, stabilirea concordanței, interconexiunilor și interacțiunilor dintre ele, 
3) evidențierea variantelor  și succesiunii integrării funcționale și informatice a existenței  și 

evoluției informațiilor situaționale economice; 
4) determinarea scopului final al integrării și dezvăluirea obiectivelor investigațiilor, care 

decurg din acest scop și pot fi realizate  în sistemul managerial; 
5) identificarea și formularea principiilor integrării în cauză. 
   

 Conceptele abordării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.  Clasificarea şi interconexiunea aspectelor interpretative şi conceptelor de 
abordare integrată a informaţiilor situaţionale economice 
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Procesele elaborării și funcționării sistemelor funcțional-informatic integrate impun 
cunoașterea și conducerea de următoarele teze generale:  

1) de pe poziții unitare, sistemul de management economic este o unitate spațial și 
temporal inseparabilă a  două compartimente: material și informațional ; 

2) la rândul său, conform rolului realizat în cadrul procesului managerial unitar 
compartimentul informațional este divizat în două sub-compartimente: informativ și 
decizional. Primul din ele conține informații ce caracterizează situația obiectului 
(procesului) gestionat la un anumit moment temporal, într-o anumită rază spațială  și de 
aceea ele se consideră situaționale, iar cel secund – informații, conform valorilor cărora 
evoluează acest obiect (proces). În consecință, cele dintâi pot fi taxate drept pasive, cele 
de ale doilea – active; 

3) integrarea elucidată contribuie la crearea noului sistem managerial economic 
unitar, care rezidă în organizarea spațial interconectată și  funcțional interacționată a 
constituantelor lui în regim de timp real, coordonate în baza unui concept comun de 
obținere a unui rezultat concret. Totodată, se creează premise de asigurare a funcționării 
continue a acestui sistem, indiferent de dimensiunile razelor spațiale și temporale ale 
evoluției și de tipul activităților obiectului (procesului) material gestionat;  

4) constituirea a sistemelor elucidate se bazează pe analiza obiectivă a conjuncturii 
existente și urmărilor ipotetice ale compartimentelor ce susțin funcționarea procesului 
managerial economic unitar (tabelul  1); 

5) imperativul aplicării principiului “problemelor noi” ce în complex realizează nu 
numai problemele informative, dar şi decizionale; 

6)  soluționarea problemei obținerii automate a informațiilor situaționale creează 
condiții obiective  de  tranziție  reală  în masă la o etapă nouă, mai performantă şi mai 
calitativă, de dezvoltare a sistemului managerial economic. 

Efectuarea integrării funcțional-informatice a informațiilor sistemului managerial 
economic cere îndeplinirea următoarele acțiuni preliminare: 

1) fondarea și formularea scopului necesității stabilirii varietății aspectelor 
interpretative și conceptelor abordării informațiilor sistemului managerial; 

2) determinarea și analiza aspectelor acestor informații în dependență de domeniile 
formării și procesării lor; 

3) formularea și selectarea conceptelor  evoluționiste și de realizare a lor, care 
asigură  existența și procesarea informațiilor; 

4) elaborarea schema clasificării și interconexiunilor aspectelor interpretative și 
conceptelor abordării integrate a informațiilor situaționale economice (fig. 1). 
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Abstract 
The world strategic goals of raising competitiveness of economy, human resources 

development, employment, incomes and social integration, along with strategic priorities 
as infrastructure, entrepreneurship encouragement, favorable business environment, 
balanced territorial development, etc., consider knowledge and transfer of innovations 
weaving environmental protection, rational use, conservation and sustainable 
management of natural resources. Current study considers the opportunities of the 
application of the concept of the community-supported agriculture in organic farming as a 
new tool in the creation of strong connections between rural and urban areas and great 
social and financial benefits for both. The introduction of community-supported agriculture 
(CSA) as a variety of alternative food networks (AFNs) and as an innovation which would 
provide the necessary financing for organic farms/enterprises, as well as giving 
opportunities for diversification of activities, are discussed. Economic and social impact of 
alternative food networks and community supported agriculture in particular are scrutinized 
in the context of organic production development and its potential for contribution to 
sustainable development through the application of new instruments and approaches in its 
encouragement. 

Keywords: Organic farming, Sustainable development, Community-supported 
agriculture, Marketing innovation 

 
 

Introduction 
Agriculture is a main economic activity because of providing necessary food and 

products for human existence. It is a very specific sector being a subject of long historical 
development but in relation to quality and crucial stages it is distinguished by inertness and 
conservatism. In contemporary conditions of general globalization conventional production 
could not succeed to answer real needs and challenges. The changes that are needed 
should be realized and initiated not only by international communities and states but also 
by agricultural producers, processors and traders. The negative trend of strengthening its 
position as an unattractive branch should be scrutinized very concretely for a specific 
country or a region because of peculiarities in history, culture, traditions, mind and 
behavior [1]. Now the focus is on sustainable agriculture which integrates three main 
objectives – healthy environment, economic effectiveness and social justice, when the 
international community is searching for ways of effective use of all the resources (natural, 
material, financial, human, etc.) the organic production method as a multifunctional 
system, integrating economic and social issues with those of environmental protection, is 
an appropriate alternative for the operators (producers, processors and traders) to find the 
best solution for organization, management and development of agricultural holdings, 
processing or trade companies and to find markets for their produce.  

Organic production follows the same principles in their essence in the whole world 
but in accordance to local social, economic, cultural and other characteristics. The aims of 
organic farming are to protect: (a) the environment, by using organic management 
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practices that do not have adverse effects of conventional practices, and (b) the health of 
consumers, by the provision of organic products [5]. 

One of the most accepted definitions is that of International federation of organic 
agriculture movements (IFOAM) along with its principles of health, ecology, fairness and 
care: "Organic agriculture is a production system that sustains the health of soils, 
ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted 
to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic Agriculture 
combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and promote 
fair relationships and a good quality of life for all involved" [13]. 

According to Codex Alimentarius’ definitions: “Organic agriculture is a holistic 
production management system which promotes and enhances agroecosystem health, 
including biodiversity, biological cycles, and soil biological activity. It emphasizes the use 
of management practices in preference to the use of off-farm inputs, taking into account 
that regional conditions require locally adapted systems. This is accomplished by using, 
where possible, cultural, biological and mechanical methods, as opposed to using 
synthetic materials, to fulfil any specific function within the system” [10]. 

The transition from intensive to alternative agriculture is „the key to decrease the 
negative impact of agricultural production on the environment” - in organic agriculture high-
quality production is provided and it has a role in the multifunctional development of 
agricultural areas in esuring sustainable development [21]. Organic production is a 
production method which in the greatest extent puts the accent on environmental 
protection, health and safety. That way it appears to be the right and the most direct way 
for a farm/plant to respond to all legislative requirements in those fields. On the other 
hand, the organic sector proves to be one with the biggest potentials for achievement of 
sustainable economic and social growth, as well as for supporting rural areas 
development. The key difference between intensive agriculture and organic farming turns 
to be that the first one is oriented towards world market while the second one towards 
ecosystems. A commonly accepted notion is that one of the indicators of society viability 
and sustainability is the food system’s long term health impact in which sustainable 
agriculture is of particular importance [1]. Thus, from its advent as a way of thinking and 
agricultural practice at the beginning of 20th century organic farming has been expanding 
and embracing more and more countries and areas. Last years’ sector growth is assessed 
as permanent and stable. Encouragement and development of organic production and its 
integration with other economic branches is one of the alternatives for future sustainable 
development. The leading principle in this development is the quality. The choice of 
consumers is directed towards healthier and tastier food with high nutritional values 
produced by environmentally friendly methods as it is organic farming in particular. As a 
whole, consumers now do not search anymore only easily determined facts in relation to 
quality, safety and hygiene of products but also such that give added value and answer 
sustainability goals and a market-oriented operator should respond to consumers’ 
demands in order to sell the produce. On the other hand, the motivation for organic 
farming varies from own health anxiety to planet ecological balance concern in both 
groups – consumers and operators too. So it can be examined at different levels starting 
from the separate farm till global level’s policies. 

Further, it is concluded that for organic production development first of all „market 
innovations” are needed, not only expressed in changes in design and packaging of 
products, their positioning, promotion and price-making, but also assuming new market 
approaches and connections to consumers [18]. Current study considers opportunities and 
economic and social impact of alternative food networks, and community supported 
agriculture in particular, as a way of reaching positive economic growth, increasing 
employability and reviving of rural regions, establishing places for social activities and 
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rising society consciousness in addition to other outcomes - providing of fresh, tasty and 
healthy food, protection of environment and positive impact for the local businesses. 

 
The concept of the community-supported agriculture and the opportunities of 

its application in the organic sector 
In the era of the globalizing world the problems of food safety and security are bigger 

than ever before as well as the importance of agriculture for sustainable development. 
Medium and small-scale enterprises have been gathering significance in the past decades 
concerning entrepreneurship encouraging and competitiveness raising strategies aiming at 
sustainable growth. In the context of producing subsistence, agriculture practice is now 
under a transition from large scale commodity enterprises to small scale self-sustaining 
civic activities. In practice, recent urban development projects emphasized the production 
of local food within the urban development site to promote a healthy, ecologically and 
economically sustainable lifestyle [9]. In several developed countries, most households 
have secure quantities of food with verifiable attributes, so they increasingly focus on less 
tangible dimensions such as food safety and health (e.g., absence of pesticide residue), 
environmental conditions, geographic and social affinity (e.g., locally grown products, 
support of ‘small’ producers, fair trade considerations) and animal welfare [7]. 

Alternative food networks (AFNs) are commonly defined by attributes such as the 
spatial proximity between farmers and consumers, the existence of retail venues such as 
farmers markets, community supported agriculture (CSA) and a commitment to 
sustainable food production and consumption. Focusing upon processes rather than 
attributes, this paper identifies two place-based processes that both promote and constrain 
the emergence and development of AFNs. Urbanization and rural restructuring are critical 
to the development of AFNs. AFNs are not a ‘‘thing’’ to be described, but rather emerge 
from political, cultural and historical processes [14]. Alternative food networks AFNs are 
defined in four major ways: (1) by shorter distances between producers and consumers; 
(2) by small farm size and scale and organic or holistic farming methods, which are 
contrasted with large scale, industrial agribusiness; (3) by the existence of food purchasing 
venues such as food cooperatives, farmers markets, and CSA and local food-to-school 
linkages; (4) by a commitment to the social, economic and environmental dimensions of 
sustainable food production, distribution and consumption [14]. 

Alternative food networks are seen as a response to the food crisis and as a 
promising basis for a new food chain based on the sustainable development paradigm 
[17]. Their activities aim at realizing a process of relocation and resocialization of 
production, distribution and consumption practices, aiming at building a greener / 
environmentally friendly, socially equitable and economically sustainable food system. 
Alternative food networks cover different food supply and sale practices that differ from the 
main food systems and are based on three key concepts: accessibility (both for sale and 
for agricultural and food products); sustainability (in economic, social and environmental 
terms); quality and links between participants [6]. 

Community supported agriculture (CSA) is a direct-marketing food network that has 
the potential to decommmodify food and support farmers while providing consumers with 
sustainably raised, seasonal, local food [12]. Community supported agriculture (CSA) 
programs have become a viable source of locally produced foods and represent a new 
way to increase fruit and vegetable consumption among individuals. Because CSAs 
represent a way for consumers to acquire healthy foods while providing financial support 
to local farmers, CSA involvement could reflect, and be related to, greater concern with 
both health and environmental impact of food choice [16]. 
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CSAs provide a variety of food products ranging from fruits and vegetables to meats, 
poultry, and eggs in a system where a farmer or producer partners with community 
members to create a sustainable and healthy local food system. In the typical CSA 
community members pay for a “share” in the farm’s production in the fall or spring and are 
given goods throughout the season, thus allowing the farmer to have access to the 
financial capital necessary to purchase seeds and other inputs for the upcoming season. 
In addition, both farmer and CSA members have an investment in the operation and share 
the risks and benefits associated with the uncertainty of farming: “some harvests are 
meagre due to growing conditions and other variables, while other bounties exceed 
expectations” [8]. CSAs are argued to have multiple community and ecological benefits, 
including civic renewal and increased collaboration at the community level, improving 
access to healthy foods, and preserving farmland through sustainable production practices 
(Feenstra 1997 cited by Brehm& Eisenhauer 2008). An important variable in both the 
conception and application of CSA is a strong and vigorous community. 

The CSA trend continues to grow, but research on producers, consumers, and CSA 
programs themselves is limited. The current body of literature focuses primarily on 
describing the typical CSA member and identifying motivations for involvement with local 
foods or barriers to participation [16]. A study evaluated the association of ecological 
attitudes with behaviours such as recycling and composting, eating out, and family 
involvement in food preparation. Overall, ecological attitudes among CSA members were a 
significant predictor of multiple self-reported sustainability- and food related behaviours 
[16]. Other analyses reveal that CSA member motivations are similar to those found in 
past empirical work, with concerns over quality of food being the strongest motivators. The 
importance of community building and development of social capital are not considered 
significant motivators for joining a CSA, nor are they perceived to be particularly important 
benefits of membership. However, the importance of community attachment in enhancing 
certain motivating factors like a desire to develop a stronger sense of community and a 
desire to support local growers is significant [8]. 

Organic production provides many opportunities for applying the concept of 
community supported agriculture and this is the way of assuring its development in a 
country or a region [1]. Associations between organic farms (producers) and the society 
(consumers) in a partnership will provide direct economic and social connections between 
food production and consumption. On one hand this is the way of assuring sustainable 
agricultural development with sure incomes, on the other – healthy and safe food, pure 
environment and places for tourism, rest and/or training, providing information and 
motivation, social contacts, etc. This is the right way in the situation of small distances 
between towns and villages, for small and medium-size business development and 
increasing the competitiveness of local produce. 

The approach to rely on the increasing demand of healthy food of high quality is 
wrong for organic sector development. The underlined lack of information in some general 
directions [2] shows that this way one could not expect any substantial changes in the near 
future. Furthermore, one of the most important challenges which organic producers will 
continue to face in the future is the low purchasing power in some countries which is a 
basic factor too. Bearing in mind that the legislative frame is available as well as the 
necessary soil, climatic, natural and other resources, the crucial role for organic sector 
development will have the increase in the level of information and motivation amongst 
business sector, non-profit sector and consumers about the potential of organic production 
for achieving sustainable growth, entrepreneurship encouragement and cooperation in 
storage, processing, marketing and sales. The need of development new strategies and 
plans for organic sector development based on the integrated approach and including 
clear, real and effectively controlled objectives and actions is more prominent than ever. 



 

122 

Financial obstacles that are usually stated as the basic ones for organic sector 
development in fact require a completely different approach – leaving the expectations 
from state or international funds and programs [3]. By the way, this is a problem not only 
for organic sector development. Reaching financial independence is a slow process. Good 
practices show that this is the right way. Unfortunately, the common wish falls in the two 
extremes: making great profit in a very short term and avoiding investments in business or 
living on credits. The selfish behaviour of large scale businessman and consumer of 
putting personal wishes and welfare at the first place leads not only of their dissatisfaction 
because they are growing permanently but to economic decline too. Life quality is 
dependent on society in which people live, not of that they are striving after or of the 
money they have. This is the main idea of the three aspects of sustainable development – 
to live bearable, equitable, viable, with a clear consciousness about the future, not ‘day by 
day’, ‘month by month’, ‘year by year’ or as long as one could. So, the main problem stays 
to be adjustments and stereotypes in the societies. Undeveloped civil societies in some 
countries have impacts on all other spheres which directly or not influence organic sector 
development. 

The organic agricultural activities are mostly implemented by small and medium 
enterprises and farmers. That way they could not reach the levels needed for gaining 
market advantages. The market opportunities are big but the risks are even bigger. The 
profit in agricultural sector is low as a principle and this impedes the production increase. It 
is necessary an agricultural system to be established which to support the close 
connections to producers and to improve the innovation activities. Organic production has 
great opportunities to integrate with a number of other economical and non-economic 
activities. The development of organic production should be connected to alternative 
tourism development too providing the great opportunities for this integrated development. 
On the other hand, the encouragement of entrepreneurship in organic farming is closely 
connected to encouragement measures in processing industry. Economic effectiveness, 
social responsibility, ecological conformity and health effect are the key elements in 
characterization of sustainable development.  

Organic production and regional tourism are important sectors for rural development. 
The integrated approach to them would bring economic, social and ecological benefits. 
Priorities of sustainable and balanced regional development impose special assessments 
of the resources in agriculture, processing industry and tourism as sectors that could not 
be developed separately. Establishment of intersectoral networks on regional level would 
lead to increase in opportunities for diversification, quality improvements, effective PR 
campaigns on national and international level, all year employment, increase in economic 
effectiveness and social prosperity. The underlined connection to sustainability priorities 
would strengthen the effects and would bind them to the global aim of food safety, health 
care and environmental protection. 

Some of the challenges before organic sector are the following: increasing the level 
of information for organic production/consumption advantages; selection of appropriate 
varieties; improving production technologies; lowering cost price; increasing production; 
providing markets, etc. The future of the sector is dependent on information provided to 
consumers and operators and popularization of ecosystem services – the real price of 
saved nature and effective, long-term and sustainable use of resources, development and 
transfer of innovations, consulting and training activities, creation of favourable 
administrative and social environment, etc. One of the most crucial points is the provision 
of effective control of quality and safety in order to assure consumers’ trust. Putting the 
accent on risk assessment and prevention, as well as risk management on different levels, 
should be a major task in sector development and management on different levels [3]. 
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On the basis of the results of an investigation and the following considerations [3]: 
agricultural products markets are mainly situated in towns; government and local 
authorities have no financial resources for supporting agriculture in rural areas; very low 
production, very low incomes and low life standard in rural regions leading to 
abandonment and low development; development of “non-formal” production and sales of 
agricultural produce; big chains advent which do not want to be dependent on local 
production; consumers have access to sufficient quantities of good food at affordable 
prices but they are not satisfied – they search for tasty, quality and safe food, preserved 
nature, landscape, etc.; demand in towns combined with export opportunities could 
become a start point for development of agriculture and processing industry in different 
ways: increase in production but wise use of resources; creating new market niches (local 
food chains); diversification – new products and services: alternative tourism, trainings, 
etc., a proposal of a model for establishment CSA groups was made (Fig. 1). The 
proposed model contains several key points: preliminary analyses, planning, organization, 
development, management and control. The accent is on the motivation, communication 
and feedback. The model underlines the importance of the activities of planning on 
different levels and taking decisions by the CSA members. It imposes the necessity of new 
skills in farmers and non-farmers concerning the group’s management, organizing 
activities, social contacts and interactions [19].  

Entrepreneurship is considered a central force of economic development, as it 
generates growth and serves as a vehicle for innovation and change [15]. 
Entrepreneurship has been recognized as a major conduit for sustainable products and 
processes, and new ventures are being held up as a panacea for many social and 
environmental concerns. However, there remains considerable uncertainty regarding the 
nature of entrepreneurship's role and how it may unfold [11]. It can be assumed that 
sustainable entrepreneurship, in its essence, is not different from other types of 
entrepreneurship, but it takes into consideration the social and environmental issues 
together with economic ones; thereby sustainable entrepreneurs are more responsible 
[15]. There is growing recognition that firms’ long-term success depends on strategic 
entrepreneurship – simultaneously exploiting current domains while exploring for new 
domains [22]. 

The significance of the requirements to entrepreneurial ethics is growing – 
responsibilities: clients: safety, quality and quantity in correspondence to price; suppliers: 
correct payments; competitors: fair trade: employers: salary, training, social activities, etc. 
Contemporary entrepreneurs should be more wise and flexible than ever before, but also honest 
to customers and socially responsible. Organic production concept and methods fully corresponds 
to the needs of entrepreneurial, knowledge-based and sustainable behaviour [1]. Entrepreneurs 
should develop new business plans based not only on profit but showing how social and 
ecological aspects are implemented in their activities. CSA, as a kind of alternative food networks, 
provides opportunities for sustainable urban and rural development and could turn into a 
successful entrepreneurial initiative. When applying it is important to consider economic, social, 
cultural and other characteristics of the region as well as the participants’ profile. Another 
important requirement in the above presented model is the application of the concept of corporate 
social responsibility (CSR) from the very beginning of the group – balancing economic, social and 
ecological goals. In recent years the corporate social responsibility expanded to a multilateral 
concept embracing all the spheres in life including agricultural production and it turns to be an 
important issue in AFNs too. It is based on three fundamental concepts: the voluntary nature of 
the initiatives, awareness and attention to relations with the market and thus with consumers and, 
finally, the involvement of all stakeholders. This suggests that being socially responsible means 
paying greater attention to the environment, to employment and to responsible consumers [20]. 
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Figure 1. Model for development of CSA 

Source: Developed by the author [3, 19] 
 

The concept of corporate social responsibility (CSR) considering competitiveness and 
sustainability issues in contemporary globalizing world is closely linked to organic production 
being a production system applying holistic approaches in the overall management and 
production activities and assurance of the highest degree of conformability to sustainable 
use and preservation of resources. The organic production is considered to be a business 
model corresponding to the spheres of CSR regarding society, environment, human capital 
and work conditions, knowledge and education [4]. The focus in on sustainable business 
practices in organic production from the point of view of management, environment, human 
resources, public relations and business environment considered in five dimensions: 
economic, social, environmental, cultural and accountability. 

 
Conclusions 
Organic production is a specific production method preserving environment and 

providing healthy food of high quality having the following advantages: production of healthy 
food with high technological characteristics; increasing demand; new markets; higher prices; 
less intensive use of land; lower energy consumption; environmental protection; rural 
development, etc. Organic farming is an overall systematic approach based on a number of 
processes leading to sustainable development. Increasing employment and decreasing 
unemployment, reducing the risk of poverty, increasing the attractiveness of some regions or 
destinations as a result of improvement of ecological conditions of life, attracting direct 
foreign investments, increasing incomes and employment in rural regions. Organic 
production examined by the traditional pillars of sustainable development provides: 
economic sustainability – competitiveness increase, strong market orientation and increase 
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in incomes; social sustainability – bigger responsibility towards consumers’ needs, improving 
quality and safety of food, regional development; ecologic sustainability – a common frame, 
effective application, control, development of standards of environmental protection, health 
and welfare, as well as contributes to the dimensions of culture and accountability too. 

The application of the CSA concept could lead to new directions in organic sector 
development (and its integration with other sectors, i.e. processing and tourism). This 
could be an effective entrepreneurial strategy for rural development starting from urban 
areas demand and embracing not only food or other products but also places for rest, 
tourism, landscape preservation, protection of nature, culture, infrastructure development, 
etc. Nowadays markets in cities/towns have special requirements towards products, 
especially food, its safety and quality, which is an opportunity for organic entrepreneurs. 
CSA has proven itself as a way of reaching a positive economic growth, providing 
employability and reviving rural areas, providing places for social activities, rising society 
consciousness, etc. All this complement the provision of fresh, tasty and healthy food, 
environmental protection and positive economic impact on local business as a whole. 
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Abstract 
Oxidizing processes in lipids of winter wheat varieties were studied during storage during 

the year. The degree of oxidation of lipids was determined by the stage of per oxidation using 
two methods: classical and Hara-Totani. It was established that the oxidation of lipids in wheat 
grains occurs in two stages: - during the first 16 weeks, the peroxide number slowly increases; 
- after 16 weeks of storage, the peroxide number increases rapidly. Changes in wheat 
moisture due to the breathing process during storage are an important factor in the oxidation 
of lipids. 

Keywords: Oxidizing processes, lipids, in wheat grains, storage. 
 

Cerealele au o importanță deosebită nu numai în nutriția umană, ci și ca materie primă 
principală pentru multe ramuri ale industriei alimentare. Cerealele sunt plante cu parametri 
fiziologici obișnuiți și sunt divizate în două grupe: a. grâu, secară, orz, ovăz; b.  mei, sorg, 
porumb. 

Grâu este un termen generic care desemnează mai multe specii aparținând 
genului Triticum. Acestea sunt plante anuale din familia gramineelor (Poaceae), cultivate în 
aproape întreaga lume, are aproximativ 16 specii, care diferă prin structura anatomică a 
bobului. Semințele acestor cereale sunt de formă alungită, cu pubescență (barbă) pronunță 
deasupra bobului și canelura longitudinală care se extinde de-a lungul bobului. În țara noastră 
se cultivă grâul de primăvară  și de iarnă (bienal). Vânzarea de cereale în întreaga lume se 
realizează conform clasificării internaționale în care toate grâul este împărțit în clase: 1-5 
pentru alimentațieși clasă 6 pentru furaj. 

Structura și compoziția anatomică a boabelor de grâu. 
Boabele diferitelor soiuri de grâu se deosebesc prin formă, culoarea şi aspectul 

suprafeţei lor. Bobul de grâu are, în general, o formă ovală, cu o parte concavă ce are o 
adâncitură sub formă de şanţ, cealaltă fiind convexă. Capătul ascuţit al bobului conţine în 
interior embrionul, la capătul opus găsindu-se bărbiţa sub forma unui smoc de peri curbaţi, 
care are rol de a proteja bobul şi de a accelera respiraţia în fazele anterioare coacerii 
depline. Mărimea şi forma perişorilor este caracteristică fiecărei varietăţi de specie şi soi, însă, 
forma bobului de grâu poate fi alungită, eliptică, ovală sau rotunjită. Culoarea variază de la 
alb-gălbui, galben până la roşu de diferite nuanţe, iar suprafaţa bobului poate fi netedă, aspră 
sau zbârcită pe porţiuni mai mult sau mai puţin întinse. Dacă efectuăm o secţiune 
longitudinală  şi transversală prin bobul de grâu observăm că se evidenţiază următoarele părţi 
principale:învelişul fructului sau pericarpul,învelişul seminţei sau spermoderma, stratul 
aleuronic,corpul făinos sau endospermul,germenele sau embrionul,bărbiţa.Endospermul este 
o parte nutritivă valoroasă a cerealelor, care este de 80% -82% din masa sa. Conține 
proteine, glucide, grăsimi și este utilizat pentru a produce crupe și făină. Embrionul reprezintă 
în medie 3% din masa cerealelor și conține multe lipide, proteine, glucide, vitamine și enzime. 
Embrionul are o valoare nutritivă ridicată, dar este eliminat în timpul măcinării. Lipidele 
conținute în embrion ușor se oxidează în perioada de depozitate, provocând alterări 
alimentare.Compoziția chimică a boabelor de grâu: apă - 12% -16% proteină - 8% -25%, 
glucide - 50% -70%, lipide - 2% -8%, substanțele minerale 1% -2,5% și depinde de soiul de 
grâu, condițiile de creștere, variază în procesul de păstrare și  depozitarea cerealelor. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regnum_Plantae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://proalimente.com/tag/bobul-de-grau/
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Condițiile de păstrare a grâului sunt un set de măsuri tehnice utilizate pentru a influența 
procesele fizice și biochimice care apar în masa cerealelor. Aceste măsuri vizează 
conservarea cerealelor în anumite condiții. Obiectivul principal al acestor măsuri tehnice este 
menținerea calității și cantității de cereale la consumul optim de energie. 

Grâul proaspăt recoltat are o serie de caracteristici specifice, atât fiziologice, cât și 
tehnologice. Aceste caracteristici pot fi explicate prin faptul că, la colectaregrâul nu ajunge la 
maturitate completă, și procesele de sinteză secundare nu sunt încă finalizate. În prima etapă 
de depozitare a grâului (maturarea după recoltare) în condiții favorabile, indicele de germinare 
crește, iar parametrii tehnologici ai cerealelor sunt îmbunătățiți. 

 
Materiale și metode de investigare 
Obiectul studiului este reprezentat de soiurile de grâu de toamnă - Sorrial și Natalka, 

roadă  anului 2016. Grâul a fost recoltat în iulie, după care a fost depus la păstrare pentru o 
perioadă de 12 luni. 

 Extracția lipidelor a fost efectuată săptămânal prin metoda Soxhlet timp de 6 ore 
utilizând eter de petrol ca solvent. 

Pentru lipidele obținute, a fost stabilit un indice de peroxid exprimat în moli de oxigen 
activ (peroxid) la1000 grame de lipide. 

În timpul depozitării boabelor există o schimbare chimică în compoziția lipidelor sub 
influența proceselor chimice, non-enzimatice și enzimatice. Conform teoriei lui Bach Engler și 
teoria reacției în lanț a academicianului  Семёнов, oxidarea lipidelor are loc în trei etape : - de 
inițiere nu se  detectează procese oxidative a lipidelor  definite chimic; - primară - formarea de 
produse primare de oxidare a lipidelor, în special a compușilor de peroxid. Reacția începe cu 
formarea de radicali liberi, care se combină cu oxigenul pentru a forma peroxid; - finală - la 
rândul său radicalul de peroxid  rupe hidrogenul din noua moleculă de acid gras pentru a 
forma un hidroperoxid și un radical nou și apoi lanțul se repetă. Ca urmare, acumularea de 
radicali, peroxizi și hidroperoxizi are loc cu formarea unui miros și a unui gust neplăcut. 

Indicele de peroxid poate fi exprimat în următoarele moduri: 
- volumul 0,1N ml de tiosulfat de sodiu consumat pentru titrare de iod liber care rezultă 

din interacțiunea cu peroxizii din 1 gr lipidă cu sol.de KI; 
- numărul de grame de iod eliberat din iodură de potasiu de peroxizi, la 100 grame de 

lipide; 
- echivalenți gram de oxigen activ pentru 1 gram de lipide. 
Indicele de peroxid a fost determinat prin două metode: 
- Metoda clasică - GOST 26593-85; 
- metoda Hara-Totani - determinare potențiometrică. 
Determinarea indicelui peroxid din uleiuri vegetale extrase din eșantioane de grâu prin 

metoda clasică a fost efectuată în conformitate cu cerințele - GOST 26593-85- Uleiuri 
vegetale. 

 Metoda de determinare a indicelui de peroxid. 
Determinarea indicelui de peroxid la uleiul vegetal extras din semințe de grâu prin 

metoda Hara-Totani  - echipament : microbiurete, potențiometru cu electrod de platină, 
agitator magnetic; - Reactivi - cloroform, acid acetic glacial, soluție saturată de iodură de 
potasiu, soluție de tiosulfat de sodiu 0,01 N și probe analizate. 

 
Calculul indicelui de peroxid 
Valoarea indicelui de peroxid a uleiului studiat a fost calculat după formula: 

I.P.= 2/kg) 

în cazul în care: 
V - volum 0,001 N soluție de tiosulfat de sodiu consumat pentru titrarea substanței de 

testat, ml; 
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Vm - cantitatea de soluție de tiosulfat de sodiu 0,001 N utilizată pentru titrare în 
experimentul de control, ml; 

m - masa probei cercetate, g; 
F - factor de corecție pentru soluția de tiosulfat de sodiu 0,001 N; 
N - este normalitatea soluției de tiosulfat de sodiu 0,001 N. 
Rezultate și discuții 
Avantajul metodei Hara-Totani în comparație cu metoda clasică. 
Rezultatele obținute prin titrare potențiometrică, sunt mai precise decât rezultatele 

obținute prin aplicarea metodei clasice, deoarece  detectarea punctului de echivalență este 
mai sensibilă datorită unei modificări bruște a potențialului de electrod la punctul de 
echivalență. 

Calculul punctului de echivalență a fost realizat prin metoda curbei pătratice de titrare 
potențiometrică în intervalul de schimbare maximă  a potențialului electric. Pentru a efectua 
calculele, sa folosit software-ul. 

Pentru experiment sa folosit  cantități mici de ulei, care pot varia în funcție de indicele de 
peroxid (20 mg. de ulei –indicele de peroxid mai sus  de 1mEO2 / kg , și 100 mg. ulei, când 
valoarea indicelui  de peroxid mai mică decât 1mEO2 / kg lipide.). 

Datele experimentale confirmă  că metoda Hara-Totani este mai precisă (pragul de 
sensibilitate este mai mare cu aproximativ 90-100 de ori) decât metoda clasică. În metoda de 
titrare potențiometrică se utilizează  soluție mai puțin saturată de iodură de potasiu decât în 
metoda clasică. 

Continuând răcirea vasului pentru titrare, s-au obținut rezultate mai precise decât atunci 
când se folosește metoda clasică, deoarece solubilitatea iodurii de potasiu este afectată de 
temperatură.Rezultatele sunt prezentate grafic în Fig.1.  

 

 
Figura 1.Indicele de peroxid pentru probele de ulei extras din grâu. 

Sursa: Elaborat in baza datelor proprii. 
 

Din rezultatele experimentale rezultă, că oxidarea lipidelor are loc în 2 faze ale 
depozitării boabelor de grâu: în timpul primei săptămâni de depozitare a cerealelor indicele 
de peroxid  are o creștere foarte lentă, atingând 19mEO2/kg de ulei (valoare admisă  după 
GOST) după 16 săptămâni de depozitare. Din acest moment, rata de oxidare sporește, iar 
la a 12-a lună de depozitare a boabelor de grâu indicele de peroxid crește. 

Schema de autooxidare clasică este utilizată pentru a explica oxidarea lipidelor, care 
are loc în trei etape: inițierea, formarea produselor primare de oxidare, formarea produselor 
finale de oxidare. Mai multe modele cinetice au fost de asemenea propuse pentru oxidarea 
lipidelor în produsele alimentare bazate pe reacții chimice de ordinul 1 și 2. 
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Valoarea Indicelui de peroxid pentru degradarea monomoleculară a fost determinată 
prin următoarea expresie: 

 a  

În cazul degradării bimoleculare: 

;  
în cazul în care: 
PV - valoarea indicelui de peroxid, mE / kg; 
PV0 - valoarea indicelui de peroxid din proba de control mE / kg; 
Vb -  este valoarea indicelui de peroxid la momentul tb, mE / kg; 
Ka   - constanta [mE / kg] .t-1; 
kb - constantă, t-1; 
tb - momentul de atingere a punctului (19 mE / kg de ulei), pe curba de oxidare a 

lipidelor. 
În primele luni de depozitare, concentrațiile mici de hidroperoxizi au fost determinate 

de oxidarea lipidelor - inițierea monomoleculară. Când se atinge valoarea critică, 
mecanismul bimolecular este principalul factor care controlează procesul de oxidare. Sa 
demonstrat experimental că valorile Ka obținute într-o reacție monomoleculară depind de 
condițiile de depozitare, înregistrând valori crescătoare cu temperatură în creștere. 

 

Concluzii 
O ușoară creștere a indicelui de peroxid înregistrat în intervalul 1-16 săptămâni este 

cauzat de procesul de respirație a semințelor și, în consecință, de creșterea temperaturii. 
Principalele procese care furnizează energie celulei sunt fotosinteza, chemosinteza, 
respirația, fermentația și glicoliza, ca o etapă de respirație. Datorită procesului de respirație, 
boabele primesc energie prin asimilarea substanțelor organice stocate și, mai presus de toate, 
prin asimilarea glucidelor. Disimilarea glucidelor poate apărea în două moduri: aerobă și 
anaerobă. În condițiile aerobe de respirație, produsele finale de descompunere a glucidelor 
sunt CO2 și H2O. Consumul de oxigen necesar pentru acest proces, prezența CO2 în aceste 
sisteme duce la o încetinire a reacțiilor de oxidare a lipidelor. Pentru a evita, accelerarea 
oxidării lipidelor în boabele de grâu în timpul depozitării se necesită un control asupra aerării. 
În același timp, umiditatea aerului intergranular nu ar trebui să fie mai mare de 7,5%, iar 
concentrația de CO2 nu va depăși 16%. 

Constatări 
Astfel, metoda expresivă și sensibilă a lui Hara-Totani este utilizată pentru a 

determina gradul de oxidare (Indicele de peroxid) în lipidele din grâu în timpul depozitării. 
Se constată că această metodă este mai sensibilă și mai precisă în determinarea Indicelui 
de peroxid. 
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Abstract 
The article contains approaches related to the quality phenomenon of accounting 

information – the result of the accountant’s professional work. This product is created 
daily, balanced monthly (on a quarterly basis) and legally reported yearly (half-yearly). 

The importance of the resulted information is beyond dispute, since it is applied in the 
process of adopting the managerial resolutions, being analysed by third persons: the 
owners (i.e. associates, shareholders, founders, members), the creditors, the employees, 
the public authorities and the audience for the purpose not only of evaluating the financial 
position of the entity and the resulted financial performances from the carried out 
economic-financial activity, but also of taking economical decisions. 

The procedure of creating the accounting information is influenced by a variety of 
factors, that, consequently, affect its quality, amongst which we can highlight the 
regulatory quality of the accounting procedure, the professional judgement, the 
professional ethics and the tax influence. The quality of the analysed information is also 
given by the qualitative principles and characteristics identified by professionals.  

The study of the essence of things and the reality expression in the mentioned 
domain has been realised based on the analysis performed on the research papers, the 
synthesis of the economists’ thoughts assigned to the area of expertise of the problem and 
the accounting regulatory documents.  

Keywords: accounting information, quality, qualitative principles, qualitative 
characteristics, National Standard of Accounting  
 

Introducere 
Informația contabilă este rezultatul muncii profesionale a contabilului sau a creației 

contabile. Acest produs este plăsmuit zilnic, sistematizat lunar (trimestrial), raportat legal 
anual (semestrial), cu procedee și instrumente metodice inerente filosofiei contabile. 

Informația enunțată este parte a informației economice, considerată actualmente 
unul din factorii de producție, acordîndu-i-se supremație față de alte resurse de unii 
economiști.  

Fenomenul calității informației contabile corespunde conceptului științific al evidenței 
contabile, iar, în realitatea actuală, poartă un caracter relativ, calitatea fiind influențată de o 
mulțime de factori, printre care se evidențiază, nu în ultimul rînd, conjunctura geopolitică și 
reglementarea corespunzătoare, nivelul profesional, subiectivismul personal ș. a. 
Indiferent de circumstanțe, obiectivul primordial al contabilității a fost și rămîne a fi 
asigurarea calității informației contabile create. În acest context se vor aborda în lucrare 
esența lucrurilor, manifestarea realității acestei probleme. 

 
Rezultate obținute și discuții 
Informația contabilă depinde de conceptul sistemului contabil aplicat. Actualmente 

contabilitatea reprezintă un sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, 
înregistrare, generalizare și de prezentare a informațiilor privind elementele contabile [2].  

Reforma impusă contabilității în circumstanțe geopolitice noi a identificat două tipuri 
de contabilități: financiară și de gestiune. Contabilitate financiară constituie un sistem de 
colectare, înregistrare, prelucrare şi generalizare a informaţiei privind existenţa şi mişcarea 
activelor, capitalului propriu, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor pentru întocmirea situațiilor 
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financiare, iar contabilitate de gestiune este un sistem de colectare, înregistrare, 
prelucrare şi transmitere a informaţiei pentru planificarea, controlul și analiza activității 
entității, în scopul întocmirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale [2].  

Obiectivul general al reformei contabilității l-a constituit crearea unei baze 
informaţionale sigure în vederea dezvoltării pieţelor de capital şi de hîrtii de valoare, 
atragerii de investiţii, aprecierii obiective a activităţii întreprinderii, extinderii relaţiilor 
economice internaţionale, obţinerii unui sistem unic de comparare a indicatorilor financiari, 
ce trebuie să permită autorităţilor de stat să utilizeze datele din rapoarte în calitate de bază 
informaţională principală la soluţionarea problemelor ce ţin de dezvoltarea economică, de 
finanţarea diverselor ramuri şi regiuni, de impunerea fiscală, precum şi la întocmirea 
bugetului de stat [3]. În condițiile trasării unui astfel de obiectiv se specifica, că lipsa 
contabilității de gestiune nu ar asigura păstrarea secretului comercial al întreprinderilor, ar 
limita posibilităţile acestora de a elabora şi a aplica în mod autonom metodologia 
contabilităţii de gestiune, destinată să satisfacă necesităţile interne de informaţie ale 
întreprinderilor. În viziunea noastră acest fapt ridică semne de întrebare în privința calității 
informației contabile. Nu este clar care ar fi limita secretului comercial ce nu ar admite 
denaturarea informației contabile.  

Ca argument neadecvat al necesității reformei contabilității, ce influențează calitatea 
informației contabile, a constituit și reglementarea excesivă a bazelor metodologice şi 
organizaţionale ale contabilităţii, fapt ce ar limita posibilităţile întreprinderilor de a-şi crea o 
politică proprie de contabilitate, afectînd şi posibilităţile dezvoltării creative a profesiei de 
contabil, activitatea căruia atesta lipsa unui caracter analitic, orientată, în principal, spre 
executarea funcţiilor de simplă evidenţă, spre întocmirea şi prezentarea rapoartelor 
financiare şi statistice.  

Nu negăm faptul că actul normativ intern, precum este Politica de contabilitate 
(considerăm corect numărul singular al denumirii actului), este un document necesar, dar 
reglementarea neexcesivă metodologică a perfectării lui a condiționat că aproximativ 21 
de ani mulți contabili nu-l pot oferi studenților pentru asimilarea materiei contabile în 
contextul stagiilor de practică, din motivul că nu este întocmit exhaustiv. Dar Politica de 
contabilitate este fundamentul calității informației contabile în cadrul unei entități 
economice. 

Reforma contabilității în Republica Moldova și-a propus drept obiectiv și ridicarea 
nivelului profesional al contabililor, sporirea rolului acestora în luarea deciziilor financiare şi 
de gestiune, însă mulți contabili întâmpină probleme legate de analiza reglementărilor 
Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) (în ultima variantă 2014) grație limbajului 
conceptual străin, exemplelor stîngace, nedescifrabile pe elemente contabile, abstracte, 
incomplete. Astăzi contabilii nu consultă SNC, ci citesc zilnic Codul fiscal, care le-a devenit 
„cartea de căpătâi”. Codul fiscal, la rîndul său, este foarte greu de citit și de înțeles, iarăși 
din motivul limbajului conceptual neînțeles. Actul normativ dat este, în esență, construit 
haotic, nelogic, neinteligibil. În unele cazuri, pentru a citi esența reglementărilor fiscale, se 
cere consultarea actului în limba rusă. Zilnic contabilii se confruntă cu probleme fiscale. 
SNC nu rezolvă aceste probleme, neincluzînd aspecte de impozitate cu TVA, accize, iar 
instrucțiunile, scrisorile și alte materiale ale Serviciului Fiscal de Stat, Ministerului finanțelor 
nu prezintă scheme de contabilizare corectă a problemelor și situațiilor practice. Totodată 
între fiscalitate și contabilitate apar divergențe de tratare a aspectelor fenomenelor, care 
generează denaturarea informației contabile. De aici apar probleme de ordin profesional, 
etic etc.  

Raționamentul contabil în problema libertății și aplicării principiilor și regulilor 
contabile, de asemenea poate genera rezultate voite de profesioniști contabili și nu 
informații reale [10, p. 68]. 
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În contextul celor relatate afirmăm că calitatea informației contabile urmează a fi 
influențată și de alți factori. Figura 1 conține sistematizarea factorilor și riscurilor 
neconformității calității informației contabile în viziunea unor economiști.  

 

Factori 

- jurisdicţia şi normele care 
guvernează pieţele financiare 
internaţionale [9]; 

- calitatea reglementării normative a 
procedurii contabile [14]; 

- etica profesională [14]; 
- controlul intern [11, 14, 16, 17]; 
- transparența [11]; 
- interesele divergente sau chiar 

contradictorii ale actorilor implicaţi în 
afaceri [11]; 

- raționamentul profesional [10, 14]; 
- influența fiscalității asupra gradului 

de corectitudine a informaților 
contabile prezentate [10]; 

- procesul formării și prezentării [14]; 
- sursele prezentării, utilizatorii 

informației (sau utilizatorii finali) [14] 

 

Riscuri 

- riscurile 
inerente 
modului în care 
sunt realizate 
operaţiunile 
contabile 
specific fiecărei 
categorii [11]; 

- riscurile 
aferente 
modului în care 
sunt înţelese şi 
aplicate 
politicile şi 
procedurile 
contabile 
specifice [11] 

Figura 1. Factorii și riscurile conformității calitative ale informației contabile  
Sursa: elaborată de autor în baza opiniilor economiștilor 

 
Necătînd la toate reformele întreprinse pe plan mondial în domeniul contabilității, 

economiștii evidențiază două tipuri de riscuri legate de neconformitatea informației 
contabile: riscurile inerente modului în care sunt realizate operaţiunile contabile și riscurile 
aferente modului în care sunt înţelese şi aplicate politicile şi procedurile contabile 
specifice. 

Ambele grupe de riscuri sunt legate de reglementarea normativă a organizării 
contabilității și a procedurii contabile, respectiv reglementare excesivă nu poate fi. 

Dintr-o activitatea eminamente practică, ale cărei cunoştinţe erau dobândite în mod 
empiric, contabilitatea a devenit o disciplină ştiinţifică menită să furnizeze date şi informaţii 
eficiente pentru elaborarea strategiilor la toate nivelurile precum şi în procesul decizional. 
Specialiştii în domeniu consideră, de altfel, că acesta este şi motivul pentru care a fost 
necesar ca practicile contabile să aibă drept fundament o teorie contabilă şi o bază 
conceptuală în care cercetarea să joace un rol determinant [8, p. 99].  

Această afirmare poate fi discutabilă în condițiile afecțiunii geopolitice, jurisdicţiei şi 
normelor care guvernează pieţele financiare internaţionale. Ultimele influențează calitatea 
reglementării normative a procedurii contabile, precum și etica profesională contabilă, iar 
cercetarea contabilă nu poate juca un rol determinant. 

Realitatea a demonstrat că mediul profesional reacționează cu atât mai slab la 
schimbările de reglementări contabile cu cât aceste schimbări sunt mai inconsistente, mai 
incoerente și uneori chiar insuficiente [7]. Această situație se atestă și în Republica 
Moldova. 

Trebuie să înțelegem că reglementarea calitativă a contabilității este fundamentul 
unei informații exhaustive contabile, prezentate fiecărui utilizator indiferent de interes și 
categorie. Din anul 1998 contabilii moldoveni lucrează cu SNC, care au fost modificate în 
anul 2014 și revizuite, fiind pregătite pentru utilizare începând cu anul 2019. Atestăm că 
chiar și a treia variantă nu a evoluat considerabil în privința unor aspecte contabile 
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importante. De exemplu, în SNC „Stocuri” rămîne nedescris aspectul esenței metodelor 
costului standard și metodei preţului cu amănuntul pentru evaluarea stocurilor în cursul 
perioadei de gestiune, este nesoluționată problema contabilității predării în exploatare a 
obiectelor de mică valoare și scurtă durată. În același SNC se aplică noțiunea de marjă 
brută, iar în Planul general de conturi contabile este recomandat pentru utilizarea 
elementului contabil corespunzător contul 821 „Adaos comercial”. SNC „Diferențe de curs 
valutar și de sumă” conține tratamente contabile ce diferențiază de tratamentul fiscal al 
diferențelor de sumă, fapt ce creează haos profesional cu consecințe fiscale reale. Din 
aceste considerente suferă raționamentul contabil și calitatea produsului creat de către 
contabili.  

Calitatea este o categorie filozofică prin care se desemnează sistemul însușirilor 
esențiale ale unui obiect, ale unui fenomen etc., în virtutea cărora el este obiectul, 
fenomenul dat și nu altul [13]. 

Pentru calitatea informației contabile drept însușiri esențiale apar principiile 
contabilității și caracteristicile calitative. 

În Tabelele 1, 2 sunt sistematizate informațiile referitoare la evoluția conceptuală a 
principiilor și caracteristicilor calitative ale informației contabile în contextul reformei 
contabilității. 

 
Tabelul 1. Principiile contabilității sub aspect evolutiv conform reformei contabilității 

în  Republica Moldova 

Principiul 
Legea contabilității și 

raportării financiare [2] 

Legea contabilității [1], SNC 
„Prezentarea situațiilor 

financiare” [4, 5] 

Bazele conceptuale ale 
pregătirii şi prezentării 

rapoartelor  
financiare [6]  

Continuitatea 
activităţii  

presupune că entitatea își 
va continua în mod normal 
funcţionarea pe o perioadă 
de cel puţin 12 luni din data 
raportării, fără intenţia sau 
necesitatea de a-şi lichida 
sau reduce în mod 
semnificativ activitatea 

prevede întocmirea situaţiilor 
financiare pornind de la 
ipoteza că entitatea îşi va 
continua în mod normal 
funcţionarea cel puţin pe o 
perioadă de 12 luni din data 
raportării fără intenţia sau 
necesitatea de a-şi lichida sau 
reduce în mod semnificativ 
activitatea.  

întreprinderea 
funcţionează şi va 
funcţiona în viitorul 
previzibil. În acest caz 
se  presupune  că 
întreprinderea  nu  are  
nici  intenţia, nici 
necesitatea  de  a  
reduce esenţial  sau  a 
înceta activitatea sa. 

Contabilitatea de 
angajamente 

prevede recunoaşterea 
elementelor contabile pe 
măsura apariţiei acestora, 
indiferent de momentul 
încasării/plăţii de numerar 
sau al compensării sub altă 
formă 

impune recunoaşterea 
elementelor situaţiilor 
financiare, cu excepţia 
elementelor situaţiei fluxurilor 
de numerar, pe măsura 
apariţiei acestora, indiferent de 
momentul încasării/plăţii de 
numerar sau compensării în 
altă formă 

permite  reflectarea  
consecinţelor   
evenimentelor activităţii  
economice anume 
atunci cînd acestea s-au 
produs şi au  fost 
înregistrate  în  
documentele  contabile,  
sînt  incluse  în  
rapoartele financiare  în  
perioada la care se 
referă, dar nu atunci  
cînd  plătesc mijloacele  
băneşti  sau 
echivalentele acestora 

Permanenţa 
metodelor 

constă în aplicarea politicilor 
contabile  în mod 
consecvent de la o perioadă 
de gestiune la următoarea 

  

Prudența 

prevede neadmiterea 
supraevaluării activelor și a 
veniturilor și/sau a 
subevaluării datoriilor și a 
cheltuielilor 

 Apare ca, 
caracteristică calitativă 
a informației contabile 
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Intangibilitatea 

presupune că totalul 
bilanțului la începutul 
perioadei de gestiune 
curente trebuie să 
corespundă cu totalul 
bilanțului la sfîrșitul 
perioadei de gestiune 
precedente  

  

Separarea 
patrimoniului şi 

datoriilor 

prevede prezentarea în 
situaţiile financiare doar a 
informaţiilor despre 
patrimoniul şi datoriile 
entităţii, care trebuie 
contabilizate separat de 
patrimoniul şi datoriile 
proprietarilor şi ale altor 
entităţi 

prevede prezentarea în 
situaţiile financiare doar a 
informaţiilor despre patrimoniul 
şi datoriile entităţii, care trebuie 
contabilizate separat de 
patrimoniul şi datoriile 
proprietarilor şi ale altor entităţi 

 

Necompensarea 

prevede contabilizarea și 
prezentarea distinctă în 
situaţiile financiare a 
activelor şi datoriilor, a 
veniturilor şi cheltuielilor. 
Compensarea reciprocă a 
activelor şi datoriilor sau a 
veniturilor şi cheltuielilor nu 
se admite, cu excepția 
cazurilor prevăzute de 
prezenta lege și de 
standardele de contabilitate 

constă în prezentarea distinctă 
în situaţiile financiare a 
activelor şi datoriilor, veniturilor 
şi cheltuielilor. Compensarea 
reciprocă a activelor şi 
datoriilor sau a veniturilor şi 
cheltuielilor nu se admite, cu 
excepţia cazurilor în care 
compensarea este permisă de 
Standardele Naţionale de 
Contabilitate 

 

Prioritatea 
conţinutului 

asupra formei 

presupune că informațiile 
prezentate în situațiile 
financiare trebuie să reflecte 
mai curînd esenţa și 
conținutul faptelor 
economice, decît forma 
juridică a acestora 

 Apare ca caracteristică 
calitativă a informației 
contabile 

Evaluarea la cost 
de intrare 

prevede că elementele 
contabile prezentate în 
situațiile financiare sînt 
evaluate la cost de achiziție 
sau la cost de producție, cu 
excepția cazurilor prevăzute 
de standardele de 
contabilitate 
 

  

Importanța 
relativă 

prevede că nu este 
necesară îndeplinirea 
cerințelor privind 
recunoașterea și evaluarea 
elementelor contabile, 
privind prezentarea, 
publicarea și consolidarea 
informațiilor aferente 
acestora atunci cînd 
efectele îndeplinirii cerințelor 
respective sînt 
nesemnificative 

 Apare ca caracteristică 
calitativă a informației 
contabile 

Consecvența 
prezentării 

 prevede menţinerea modului 
de prezentare şi de clasificare 
a elementelor în situaţiile 
financiare de la o perioadă de 
gestiune la alta 

 

Sursa: elaborat de autor în baza actelor normative 
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Tabelul 2. Caracteristicile calitative ale informației contabile sub aspect evolutiv 
conform reformei contabilității în Republica Moldova 

Caracteristici 
calitative 

Legea contabilității și 
raportării financiare [2] 

SNC „Prezentarea 
situațiilor 

financiare” [4, 5] 

Bazele conceptuale ale pregătirii şi 
prezentării rapoartelor financiare [6] 

 Fundamentale   

Relevanţa 

informaţiile trebuie să fie 
importante pentru 
utilizatori şi să-i ajute să 
evalueze evenimentele 
trecute, prezente sau 
viitoare, să confirme sau 
să corecteze evaluările 
anterioare ale acestora  

informaţiile trebuie 
să fie importante 
pentru utilizatori şi 
să-i ajute pe 
aceştia să 
evalueze 
evenimentele 
trecute, prezente 
sau viitoare, să 
confirme sau să 
corecteze 
evaluările lor 
anterioare 

Utilitatea  informaţiei este determinată de 
importanţa  acesteia la luarea deciziilor 
economice. Anume importanţa ca  o  
caracteristică calitativă  influenţează asupra 
luării deciziilor de către  utilizatorii de   
rapoarte   financiare,   ajutîndu-le  să   
aprecieze   evenimentele anterioare, curente 
sau viitoare, să le confirme sau să le 
corecteze. 
Informaţia este esenţială în cazul în care 
lipsa ei sau calculul greşit pot să influenţeze 
deciziile economice ale utilizatorilor pe care le  
iau  în  baza  rapoartelor financiare.  
Esenţialitatea  asigură  mai degrabă   
criteriul  de  constatare  sau  de  limitare,  
constituind   o caracteristică  calitativă  iniţială 
a faptului ce trebuie să conţină  o informaţie 
utilă. 

Reprezentarea 
exactă 

informațiile prezentate în 
situațiile financiare trebuie 
să fie complete, imparțiale 
şi fără erori 

informaţiile trebuie 
să fie complete, 
neutre şi fără erori 
semnificative 
(corespunde 
caracteristicii 
credibilitate) 

Informaţia  este  utilă în cazul cînd este 
veridică.  Ea  posedă calitatea  de  
veridicitate în cazul cînd lipsesc erorile  
esenţiale  şi neobiectivităţile. 
În scopul  asigurării  veridicităţii  informaţia  
prezentată  în rapoartele  financiare  trebuie  
să  fie definitivată,  ţinînd  cont  de 
esenţialitatea  şi  dezvăluirea  unor cheltuieli  
eventuale.  Neglijenţa poate  conduce  la 
aceea că informaţia va fi falsă sau greşită şi,  
 prin urmare, neautentică 
 şi insuficientă în sensul importanţei acesteia. 

 Amplificatoare   

Comparabilitatea 

situaţiile financiare trebuie 
să conţină informaţii 
comparative, aferente 
perioadei precedente, 
pentru toate elementele 
contabile raportate ale 
perioadei de gestiune 
curente, dacă standardele 
de contabilitate nu prevăd 
altfel 

situaţiile financiare 
trebuie să conţină 
informaţii 
comparative 
aferente perioadei 
precedente pentru 
toate elementele 
raportate ale 
perioadei de 
gestiune curente, 
dacă Standardele 
Naționale de 
Contabilitate nu 
permit altfel 

Utilizatorii  trebuie să aibă posibilitate să 
compare rapoartele financiare  atît  ale  
unei întreprinderi în diferite perioade  de  
timp pentru  a  identifica tendinţele în 
situaţia financiară  şi  rezultatele activităţii 
acesteia,  cît  şi ale diverselor  
întreprinderi  pentru  a compara  situaţia  
financiară acestora, rezultatele  activităţii  
şi modificările  în situaţia financiară şi 
rezultatele activităţii, ceea ce influenţează 
modificarea rezultatelor financiare. 

Verificabilitatea 

constă în asigurarea 
posibilității utilizatorilor de 
a verifica direct sau 
indirect informațiile din 
situațiile financiare 

 

 

Oportunitatea 

informaţiile sînt 
disponibile utilizatorilor 
într-un timp util pentru a le 
influenţa deciziile 

 

În cazul   reţinerii   pregătirii  şi  prezentării   
rapoartelor financiare  informaţia  
conţinută  în acestea poate  să  piardă  
parţial importanţa  sa.  De aceea 
conducerea întreprinderii trebuie  să  
asigure îmbinarea optimă dintre 
oportunitatea relativă de  prezentare   a 
rapoartelor şi veridicitatea informaţiei. 
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Inteligibilitatea 

informaţiile trebuie 
clasificate, caracterizate 
şi prezentate în mod clar 
şi concis 

informaţiile trebuie 
clasificate, 
caracterizate şi 
prezentate în mod 
clar şi concis 

Principala  cerinţă calitativă faţă de 
informaţia prezentată  în rapoartele  
financiare este claritatea acesteia pentru 
utilizatorii care trebuie  să  aibă  
cunoştinţe  suficiente  despre  afaceri, 
activitatea economică  şi  contabilitate,  
precum  şi să aibă dorinţă  de  a  studia 
informaţia cu o deosebită străduinţă 

Sursa: elaborat de autor în baza actelor normative 
 
Examinând principiile contabilității și caracteristicile calitative ale informației 

contabile, constatăm că în perioada derulării reformei contabilității au fost efectuate 
modificări în componența acestora. Explicație poate servi filosofia contabilă concepută 
sub aspect global, lipsa unei conceperi exacte a noilor tratamente, lipsa reglementării 
precise a scopului ținerii contabilității în actele normative de specialitate.  

Unele caracteristici calitative, precum: prudența, prioritatea conținutului asupra 
formei, importanța relativă, au trecut din categoria respectivă în categoria principiilor. 
Totodată vom menționa, că principiile contabile actuale conținute în actele normative 
contabile sunt generale.  

Termenul „principiu” identifică baza sau începutul. Principiul exprimă conceptul 
central, fundamentul sistemului, generalizarea și dispersarea unei anumite prevederi 
asupra tuturor fenomenelor domeniului corespunzător, din care acest principiu a fost 
abstractizat [18]. 

Sistemul de colectare, înregistrare, prelucrare şi generalizare a informaţiei privind 
elementele contabile, faptele economice presupune aplicarea unui ciclu contabil identic 
pentru toate elementele contabilizate și cuprinde [2]: 

a) documentarea faptelor economice; 
b) recunoaşterea şi evaluarea elementelor contabile;  
c) reflectarea informaţiilor în conturile contabile;  
d) întocmirea registrelor contabile;  
e) inventarierea;  
f) întocmirea situaţiilor financiare. 
Ciclul contabil ne induce asupra faptului că principiile contabile indicate în Tabelul 1, 

cu excepția principiului evaluării la cost de intrare, constituie convenții sau cerințe, iar în 
calitate de principii contabile trebuie identificate: 

1) principiul obligativității și continuității ținerii contabilității; 
2) principiul documentării fenomenelor economice, stării și mișcării elementelor 

contabile; 
3) principiul estimării valorice (evaluării); 
4) principiul dublei înregistrări; 
5) principiul simplei înregistrări; 
6) principiul controlului și inventarierii patrimoniului. 
Caracteristicile calitative ale informației contabile, precum reprezentarea exactă, 

comparabilitatea sunt denaturate la aplicarea în contabilitate a pragului de semnificație, 
inteligibilitatea  suferă din cauza actelor normative contabile superficiale, descrierea 
insuficientă și formală a aspectelor procedurale, care pune semn de întrebare referitor la 
raționamentul contabil și etica contabilă.  

Pentru ca ceva să funcționeze ideal trebuie să existe o instrucțiune complexă, 
completă, detaliată. Aceasta se impune și unei contabilități. Contabilitatea creativă este 
salutabilă, dar la nivelul procedurii organizării activității. Fosta Uniune Sovietică este un 
exemplu concludent cu privire la standardizarea regulilor contabile [12, p. 32]. 
Reglementarea contabilității a constituit factorul decisiv al organizării contabilității și 
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controlului. Aceasta a reprezentat cea mai mare victorie a contabilității pe parcursul istoriei 
sale multiseculare [15, p. 8].  

Raționamentul profesional și etica contabilă, care reprezintă factori ce afectează 
calitatea informației contabile, sunt dependente de actul normativ care reglementează 
acțiunile contabilului, drepturile și obligațiile specialistului. În Republica Moldova prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 64 din 14.06.2012 s-a acceptat actul normativ 
internațional Codul etic al profesioniștilor contabili care cuprinde principiile fundamentale 
de etică profesională cu care trebuie să se conformeze un profesionist contabil în 
derularea activității sale. Pentru contabilii care au trecut prin sistemul contabil sovietic actul 
este neinteligibil, informația este nerelevantă, voluminoasă. O activitate specifică, precum 
este contabilitatea, trebuie în viziunea noastră să fir reglementată printr-un act inteligibil. În 
acest context se cere elaborarea unui Standard profesional contabil în care să fie descrise 
scurt, clar, cuprinzător principiile activității, principalele activități sau lucrări ce revin fiecărei 
categorii profesionale contabile conform Standardului internațional al clasificatorului 
ocupațiilor, drepturile și obligațiile corespunzătoare. 

 
Concluzii 
În articol au fost abordate unele probleme actuale ale creării informației contabile 

conforme și calitative. S-au sistematizat factorii și riscurile informației contabile, s-a 
analizat influența reglementării normative asupra ținerii contabilității. 

Cercetarea a inclus examinarea principiilor, caracteristicilor calitative ale informației, 
prezentarea unei noi tratări a principiilor contabile legată de esența lucrurilor în acest 
domeniu, ca concept central, fundamental sistemului, generalizare și dispersare a unei 
anumite prevederi asupra tuturor fenomenelor domeniului corespunzător, din care acest 
principiu a fost abstractizat. 

În lucrare s-a ridicat problema necesității elaborării unui Standard contabil profesional 
care ar reglementa activitatea profesională pe categorii de contabili și, implicit, ar contribui 
la îmbunătățirea calității informației contabile.  

În final conchidem că contabilii derulează lucrări excesive, deoarece lipsește 
organizarea științifică a muncii, actualmente denumită management, costurile lucrărilor 
depășesc relevanța informațiilor din lipsa reglementărilor, iar randamentul și recompensa 
muncii nu sunt comparabile cu ale altor specialiști din domeniul economiei. E necesar să 
medităm asupra realității lucrurilor și nu numai în context filosofic. 
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Abstract 
It is worth mentioning that an important factor for the economic and financial activity 

is the uncertainty and the risk, which have an objective character, we emphasize that they 
result from the influence of the external factors, for this reason, the emphasis is on the 
interdependence between the forecast data and the actual results obtained. The 
complexity of the research theme requires a global approach in a systemic view of the 
process of change, which requires the development of both theoretical and empirical 
investigations in various fields of science. We mention that this approach imposed the 
treatment of the investigated problems by calling upon the multitude of existing research 
methods, among which we point out: documentary analysis, study of specialized literature, 
observation, synthesis, operationalization of concepts, processing of information and 
results obtained and formulation of proposals. We know that if the decisions are influenced 
by the internal factors, then the manager works in certainty, eliminating the negative 
factors and achieving major performances. Otherwise, if uncertainty arises, the need for 
risk measurement, the estimation of all negative situations, by the application of 
minimization and stabilization measures also arises. 

Keywords: Decision, entrepreneurship, probability, risk, uncertainty. 
 

Introducere 
În momentul, în care dorim să luăm o decizie financiară importantă, în cadrul 

activității de antreprenoriat, ne dăm seama că nimeni nu stie cum va arăta viitorul. Deci, 
numai în cazul unei informări corecte referitor la problema analizată, prin intermediul 
persoanelor competente, profesioniști în domeniu, obținem o probabilitate mai înaltă de a 
înregistra succes. Este binevenit faptul, de exclus unele incorectitudini în cazul deciziilor 
financiare, mai ales în cadrul activității de antreprenoriat, care se află în condiții de 
incertitudine. 

Decizia este elementul de bază în cadrul procesului de gestiune, se poate de 
caracterizat ca actul de trecere de la gîndire la acţiune. Decizia urmăreşte căutarea celor 
mai raţionale mecanisme economice cu scopul obținerii eficienței maxime în cadrul 
activității antreprenoriale. 

Adesea greșeala este făcută în cazul luării deciziilor influențate de unele persoane, 
care nu cunosc domeniul, în unele situații, nu deținem întreaga informație, uneori, chiar nu 
este rentabilă investiția planificată, fiind mai bine de amînat. 

Indiferent pe cît este de complexă problema analizată, toate deciziile sunt constituite 
dintr-o serie de situații decizionale luându-se în calculposibilitatea modificării factorilor de 
influiență, iar în literatura de specialitate găsim interpretarea grafică– arboredecizional, 
carese utilizeazăîn scopul adoptării deciziilor în condiții de incertitudine. În același timp 
observăm în comportamentul persoanelor că, decizia se ia adesea pentru o activitate cu 
un venit mic, dar în acelașii timp, sigur în defavoarea unui venit mare, dar incert. 

 
Rezultate obţinute şi discuţii 
Menționăm, că rezultatul cercetării aduce o transparență în unele controverse legate 

de posibilitatea de a lua decizii antreprenoriale în condiții de incertitudine. Cu toate 
acestea, este necesară localizarea unor dificultăţi şi găsirea unui mijloc optim de 
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soluţionare a problemelor legate de procesul decizional în condiții de incertitudine, fapt ce 
ar conduce la depășirea crizei financiare în cadrul activității de antreprenoriat, cît și 
înregistrarea performanțelor financiare. 

Care ar fi ideia în cazul luării deciziei financiare corecte și inteligente, astfel ca 
această decizie să îndeplinească scopurile și obiectivelefinanciare a activității de 
antreprenoriat, în același timp, să fie previzibilă și situația de incertitudine care poate să 
afecteze activitatea. 

În continuare, cu referire la incertitudine, se poate de menționat faptul că aceasta 
include suma tuturor pericolelor potenţiale. Mai mult decât atât, incertitudinea este într-o 
interconexiune cu probabilitatea, iar deciziile luate în condiții de incertitudine cu aplicații în 
activitatea de antreprenoriat, sunt specifice situațiilor,care cu greu sunt estimate, precum 
și consecințele în cazul realizarării variantelor de alternativă. 

Așadar, în situația respectivă, decidentului îi rămâne să se bazeze pe intuiția și 
experianța sa, totuși în condiții de incertitudine mai sunt folosite și un șir de reguli și 
tehnici, iar rezultatele deciziilor vor depinde mult de caracterul optimist sau pesimist al 
decidentului.În această ordine de idei, flexibilitatea ar trebui să impună decidentului un 
mod de gândire, ce i-ar permite să utilizeze resursele financiare disponibile în direcţiile 
cele mai eficiente. Aceasta presupune elaborarea şi implementarea unui model flexibil de 
activitate ce prevede adaptarea operativă a procesului de producţie, volumului de achiziţie 
şi comercializare, structurii şi calităţii cererii solvabile de piaţă. Indicatorii principali ce 
caracterizează flexibilitatea financiară sunt: rata îndatorării, capacitatea de autofinanţare, 
mărimea activelor neutilizabile, structura cheltuielilor. 

Studiile de specialitate arată că performanaţa deciziei de grup este cu mult mai 
superioarăcelei individuale, drept factor fiind abilitatea proprie şi gradul de cunoaștere a 
problemei, diversitatea personalităţilor și folosirea experienței pentru obţinerea unui 
rezultat înalt. Este de menționat faptul și riscul înalt o au deciziile luate în comun acord cu 
echipa, față de cele luate individual. 

În economia modernă, activitatea de antreprenoriat trebuie să fie la curent 
cumecanismul de funcţionare a pieţei, iar în acest scop este necesar un sistem de 
gestiune, care să permită previziunea modificărilor,cu scopul adaptării rapide. Sistemul de 
gestiune menționat, presupune reducerea riscului, susținerea liberei inițiative și 
încurajarea invențiilor în procesul decizional. 

Elaborarea strategiei investiţionale cuprinde trei direcţii aferente luării deciziilor: 
investiţiile, finanţarea şi activitatea de producere.  

Anume luarea de decizii privind rezolvarea unor asemenea probleme legate reciproc, 
ca: eficienţa activităţii de prognozare cu condiţia folosirii optimale a resurselor de finanţare 
şi investire, ce are ca bază atât o estimare minuţioasă a deciziilor de investire, cât şi a 
riscurilor – pot permite înscrierea rezultatelor scontate şi consemnarea tendinţei de 
ameliorare a situaţiei activității aflate în stare de incertitudine.  

Deci, pentru a atinge eficienţă în activitatea de antreprenoriat este necesară 
estimarea situaţiei, a segmentului ce poate fi ocupat, volumului de vânzări, nivelului 
preţurilor, cheltuielilor variabile şi celor constante. În acelaşi timp, eficienţa finanţării 
presupune: estimarea capitalului propriu, capitalului împrumutat şi costul împrumutului la 
termen, venitul din vânzări şi posibilitatea de capitalizare a profitului. Astfel, eficienţa 
investirii se bazează pe estimarea bazei investiţionale, evaluarea investiţiilor noi şi 
posibilităţile de finanţare. 

Gestiunea instabilităţii şi elaborarea strategiilor de evitare a crizei financiare trebuie 
să includă unele măsuri şi recomandări cu scopul micşorării consecinţelor, ce pot surveni 
în urma luării diferitelor decizii. Aceasta ar permite managerului să evalueze starea 
agentului economic legată de incertitudine, care se pot solda cu eşec în privinţa scopurilor 
propuse şi să obţină informaţii preţioase, privind daunele posibile. Aşadar, mediul de 
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activitate impune întreprinderii o nouă variabilă, de care trebuie să se ţină cont – riscul, 
adică incertitudinea întreprinderii faţă de rezultatele obţinute.  

Luând în considerare faptul că forţa motrice a dezvoltării activităţii de antreprenoriat 
sunt incertitudinea şi riscul, care au caracter obiectiv, menţionăm că acestea constituie 
rezultatul influenţei factorilor mediului extern şi, din aceste considerente, se pune accentul 
pe asigurarea legăturii reciproce între procesul de prognozare şi rezultatul realităţii 
curente. 

Referitor la problema incertitudinii, putem afirma că ea persistă la toate stadiile 
ciclului de viaţă al activității şi se datorează multitudinii de participanţi la procesul de 
afaceri, comportamentul cărora, în diverse situaţii, nu poate fi prevăzut cu exactitate. 
Concomitent, activitatea de antreprenoriat mai este influenţată de strategiile, scopurile şi 
criteriile, ce nu pot fi invariabile la nivelul corespunzător de performanţă. 

Accentuăm faptul, că informaţia este o variabilă strategică, pentru piața actuală fiind 
un factor scump, care se distribuie diferit între participanții acesteia, în unele cazuri, chiar 
fiind indisponibilă. Cei ce o dețin, pot influența direct sau indirect asupra rezultatului 
deciziilor luate, dacă comparăm managerii, ce dispun de informaţii privilegiate, în raport cu 
acţionarii sau cu potenţialii investitori, recunoaștem că informaţiaprimită de cei din urmă 
este cu întârziere şi la un anumit grad al comunicării, totodată și concurența poate 
beneficia de această informație.  

Astfel poate apărea și asimetria de informaţie care generează riscul de hazard moral 
și riscul proceselor de selecţionare adversă, iar identificarea acestor riscuri este meritul 
economistului american K. Arrow. 

Riscul de hazard moral se datorează incertitudinii, apărută din faptul că unii agenţi 
economici intenționat transmit semnale false pentru a influenţa piața și a obţine profituri 
din diferenţa între valoarea reală a titlului şi preţul de piaţă.  

Riscul proceselor de selecţionare adversă apare în urma comportamentului 
speculativ al gestionarilor activității de antreprenoriat, care atrag capital din afară, în 
măsura în care informaţia disponibilă le permite înșelarea investitorilor de capitaluri.  

Menționăm, că consecinţele acestor categorii de risc, asupra deciziilor de investiţii şi 
de finanţare şi impactul lor asupra valorii întreprinderii au fost analizate, pentru prima 
datăde M.Jensen şi W.Meckling: ”Theory of the firm: managerial behavior, agency 
costsand capital structure”, Journal of Financial Economics, nr.3, 1976. Ei sunt autorii 
teoriei de agent care îşi propune structurarea relaţiilor contractuale între participanții 
activității antreprenoriale.[1; p. 315] 

Chiar dacă, în momentul adoptării, decizia este ideală, schimbările rapide din 
economie, de pe piaţă sau imperfecţiunea celor, care o execută, fac necesară corectarea 
periodică a deciziei şi, în unele cazuri, chiar a întregului lanţ decizional. Structura 
întreprinderii atrage după sine aprobarea deciziilor influiențate de o serie de probleme 
specifice, reprezentate de dorințe, posibilități și preferințe. 

Așadar, pornind de la problemele care apar în gestiunea activității antreprenoriale, 
distingem mai multe tipuri de decizii:decizii luate în conditii de certitudine - fiecare variantă 
conduce la un rezultat predeterminat, decizii luate în condiții de risc – există probabilitatea 
apariției unui eveniment nedorit, ceea ce conduce la înregistrarea rezultatului diferit de cel 
presupus, decizii în condiții de incertitudine – din alternativele propuse este imposibil de 
ales cea corectă, luînd în considerație necunoașterea viitorului. 

Indiferent de soluția care a fost adoptată și tehnicile ce au fost folosite pentru analiza 
acesteia, toate deciziile au fost însinuate prin probabilitatea producerii unui eveniment, 
modificării unui factor de influență și propunerii unei alternative optime printr-o construcție 
grafică, care se numește în literatura de specialitate – arbore decizional. 

Folosind arborele decizional este posibil de secventat problema complexă în cîteva 
mai simple și de evaluat matematic toate cîștigurile sau pierderile, ce pot apărea la 
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alegerea unei sau altei alternative. Aceste alternative prezintă anumite particularităţi 
tehnico-economice şi sociale, avînd o influență imediată sau în perspectivă, totodată se 
folosește o serie de parametri cu scopul de a stabili varianta optimă pentru decident.  

Așadar, elaborarea și adaptarea deciziilor impune permanent aprecierea 
consecințelor, dezvoltarea abilităților, perfecționarea profesională, luînd în considerare că 
orice decizie luată, atrage după sine adaptarea noilor decizii și intervenția decidentului, 
mai mult ca atît în situații de incertitudine. 

Drept motiv, poate fi apariția factorilor de influență negativă sau pozitivă și a 
rezervelor, ce necesită să fie incluse în cadrul scopului propus, cu implicarea practicii 
acumulate și libertății acțiunii. Experiența și practica acumulată este binevenită cu scopul 
estimării diferitor soluții posibile, comparativ cu rezultatele obținute anterior, iar libera 
inițiativă și invențiile propune alternative și metode noi.  

În cadrul activității de antreprenoriat în condiții de incertitudine, necesitatea adoptării 
deciziilor se impune în mai multe situații, printre care evidențiem: modificări în structura 
calităţii factorilor de producţie, dezechilibru la nivel organizatoric, neconcordanța între 
posibilități și așteptări. 

Este destul de importantă starea deciziei de a rămâne neschimbată sau de a se 
prezenta în situaţie de incertitudine, care poate la un moment oarecare aduce câştig sau 
înregistrează pierdere. În această situație decidentul sau decidenții, responsabili de diferite 
domenii, prin mijloace specifice, ar fi în stare să influiențeze valoarea activității, în scopul 
realizării performanțelor şi asigurării creșterii economice durabile. 

Oricare decizie adoptată, are la bază o fundamentare complexă, care rezultă din 
informația obţinută, aplicarea acesteeaîn ciclul de exercițiu,momentul oportun pentru 
adoptare, formularea corectă cu scopul implementării acesteia și înregistrării eficienţei 
economice. Deciziile care vizează obiective majore, ce antrenează un volum important de 
resurse, avînd consecinţe de lungă durată, solicită un volum de informaţii mai mare, cu un 
anumit grad de prelucrare. 

Precizarea corectă a problemei, delimitarea domeniului în care trebuie să se 
intervină permite şi conturarea cu claritate a obiectivului ce trebuie atins. Deci, se 
desprinde scopul întregii acţiuni care, la rândul lui trebuie să fie mobilizator şi perceptibil 
nu numai pentru decident dar şi pentru executanţi. Precizarea corectă a problemei, 
delimitarea domeniului în care trebuie să se intervină permite şi conturarea cu claritate a 
obiectivului ce trebuie atins. Deci, se desprinde scopul întregii acţiuni care, la rândul lui 
trebuie să fie mobilizator şi perceptibil nu numai pentru decident dar şi pentru executanţi. 

Deciziile necesită să fie ordonate, aceasta fiind o cerinţă de bază, care asigură 
înțelegerea şi îndepărtarea unor contradicţii ce pot apărea între deciziile în totalitate şi cele 
complementare. Această legăptură reciprocă a deciziilor nu restrînge iniţiativa decidenților, 
aflaţi la niveluri ierarhice inferioare, ba chiar, invers, înfăptuirea obiectivelor comune ale 
activității antreprenoriale pot fi realizate anume prin stimularea iniţiativei acestora, astfel 
încît să mobilizeze toate resursele din domeniul său de activitate. 

Este cunoscut faptul că, adoptarea unei decizii, indiferent de nivelul ierarhic a 
decidentului sau domeniul de activitate practicat, presupune elaborarea mai multor 
variante, care reprezintă posibilităţile de realizare a scopului propus. Așadar, pentru 
fiecare alternativă trebuie să se determine consecinţele previzibile, evaluarea acestora şi, 
în funcţie de rezultatele date, se alege varianta ce corespunde cel mai bine obiectivului 
urmărit. Cerinţa de bază pentru fundamentarea deciziilor constă în stabilirea unui număr 
corespunzător de variante, cît și analiza temeinică a acestora. Pentru realizarea în 
practică a cerinţei respective este necesar, ca decidentul să dispună de un anumit volum 
de informaţii oportune şi de un anumit de timp, de la identificarea problemei pînă la 
necesitatea adoptării acesteia, stabilind alternativa optimă.  
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Conţinutul principal al activităţii de conducere îl constituie procesul de luare a 
deciziilor, conducere fără decizie neexistând. Decizia se regăseşte în toate funcţiile 
managementului şi pe toate treptele ierarhice de management, ocupând astfel un loc 
central în procesul managementului.  

În urma studiului întrebării date în literatura de specialitate, evidențiem că în raport cu 
ierahizarea obiectivelor urmărite, în cadrul managementului financiar interacţionează trei 
mari categorii de manageri: top managerii, middle managerii şi first-line managerii. 

Rolul top managerilor constă în adoptrea deciziilor ce privesc obiectivele 
organizaţionale fundamentale, care întotodeauna îmbracă şi o tentă financiară. Ei adoptă 
de asemenea decizii cu privire la alocarea resurselor, implicit a celor financiare, necesare 
atingerii obiectivelor propuse, aici se are în vedere, structura de capital, politica de 
dividend, politica de finanţare, studiul comercial, gestiunea financiară etc. 

Middle managerii au rolul de „curea de transmisie" întrucât asigură recepționarea 
informației dinspre top-manageri spre first-line manageri şi apoi de informare a top-
managerului despre rezultatele obţinute în urma implementării deciziilor anterioare. Ei se 
ocupă cu elaborarea planurilor şi programelor de acţiune,îndeplinesc sarcinile, inclusiv 
cele de natură financiară, pe colective de muncă şi centre de responsabilitate, urmăresc 
realizarea lor în practică, tot ei fac comparaţii între nivelul sperat şi cel realizat al 
obiectivelor propuse, analizează ecartul şi impactul acestuia asupra evoluţiei viitoare a 
activității, stabilesc factorii de influenţă şi propun măsuri pentru redresarea unor situaţii 
devenite nefavorabile. 

First - line managerii au în obligație conducerea nemijlocit a colectivului de lucru. Ei 
operează cu situația actuală și reală şi au ca sarcină de a asigura transpunerea în 
practică, într-un orizont de timp imediat, a obiectivelor înscrise în programul de acţiune, 
elaborat pentru domeniul lor de activitate de către middle manageri. Au şi sarcina de a 
raporta sistematic rezultatele obţinute şi de a supune spre analiză middle managerilor 
cauzele şi efectele, precum şi de a formula propuneri de îmbunătăţire. 

În continuare, cu scopul fundamentării deciziei este necesar să fie luate în 
considerare unele aspecte, printre care, menționăm:  

- Decizia trebuie să fie luată în baza unor argumente solide, cel mai bine nu în 
momentul cînd a fost primită informația (numai în cazul dacă este oportună în timp), ci 
după ce a fost analizată și aleasă varianta corectă; 

- Este bine de folosit role-play pentru a observa alternativa din diverse puncte și a 
descoperi beneficiile; 

- Aplaudabilă este estimarea punctelor slabe și celor forte a alternativelor propuse și 
a deciziei luate cu scopul înregistrării rezultatului probabil (pierdere sau cîștig); 

- Acumularea informației din surse oficiale și neoficiale, avînd la îndemînă informația 
suficientă și transparentă cu scopul minimizării riscului în activitatea de antreprenoriat; 

- Înțelegerea corectă și clară a ideei propuse, prin discuția cu persoanele care 
cunosc domeniul și pot sugera diverse sfaturi și păreri. 

Laureatul premiului Nobel pentru economie din 2002, Daniel Kahneman în lucrarea 
sa ”Gândire rapidă, Gândire lentă”,schițează un tablou în alb și negru al modului în care 
funcționează mintea noastră. În viziunea lui psihicul uman e alcătuit din două categorii 
opuse de procese, grupate în două sisteme de gândire – Sistemul 1 și Sistemul 2. Primul 
este unul rapid, instinctual și emoțional, al doilea este lent, deliberat și logic. [2] 

Așadar, este important în luarea deciziilor în condiții de incertitudine anume situația 
că este ceva nou, necunoscut și care implică riscuri, indiferent de situație, numai că unele 
riscuri pot fi evitate, iar unele pot fi numai minimizate sau estimate, dar nicidecum 
eliminate. 

Eliminarea riscului în activitatea de antreprenoriat este destul de costisitoare și în 
situație de incertitudine, chiar greu de efectuat, totodată dacă te programezi că nu există 
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risc,obții situații neprevăzute, care aduc la pierderi enorme, din motiv că nu există nici o 
formă de acțiune lipsită de riscuri. 

În situație de incertitudine este binevenit să fie un nivel de investiții scăzut cu un 
randament ridicat, folosirea diferitor strategii și tactici, fiind importantă și diversificarea 
activității, controlul permanent a activității, concentrarea factorilor pentru atingerea 
obiectivului propus. 

Atingerea scopului înseamnă înregistrarea succesului, totuși în unele situații pentru a 
obține acest obiectiv este necesar de schimbat abordarea, de comparat problema apărută 
cu una similară, de găsit o echipă formată din persoane care au obținut succes din 
alternativa propusă. 

În cadrul activității de antreprenoriat în unele situații este corect de preluat o 
abordare, dar de adaptat la cerințele mediului în care activează. Activitatea de 
antreprenoriat într-un climat incert şi imprevizibil face dificilă reorientarea bazată pe 
consum la cea de investiţii şi export. Accentul politicilor de stat trebuie pus pe problemele 
ce ţin de activitatea de antreprenoriat, fiindcă aceasta reflectă o creştere stabilă a 
segmentului pe care-l ocupă, atât datorită îmbunătăţirii mediului de afaceri, cât şi 
perfecţionării cadrului juridic.  

 
Concluzii 
În concluzie, putem afirma faptul că orice activitate atrage după sine obținerea unor 

rezultate pozitive ori negative. Mai mult ca atît, criteriile de fundamentare a deciziilor pot fi 
măsurabile și nemăsurabile. Nemăsurabile, din motiv ca nu se poate cunoaște care vor fi 
consecințele unui eveniment, cînd se vor manifesta și cât de mult vor influiență. Totodată, 
acestea pot fi masurabile, prin utilizarea unor metode și tehnici de determinare a riscului. 

De obicei, pentru luarea deciziilor în condiții de incertitudine, se recomandă ca 
decidentul să analizeze toate alternativele, astfel rezultatul final va fi corespunzător 
variantei optime, care se obține în majoritatea criteriilor. Pentru a evita o parte a restricţiilor 
impuse de piaţă şi din afara pieţei, antreprenorii caută să devină mai puternici, şi în acest 
context, să-şi adapteze activitatea la schimbările ce survin în mediul economic, juridic şi 
social, precum și în cadrul progresul tehnic şi tehnologic. 

Condiţiile în care se desfăşoară activitatea de antreprenoriat se găsesc într-o 
permanentă adaptare, fapt ce impune căutarea unor modalităţi raţionale de organizare şi 
de conducere a proceselor pecare afacerile respective le generează. Alegerea 
modalităţilor de organizare şi de gestionarea proceselor, care să răspundă cel mai bine 
obiectivelor afacerii, se face prin combinareaoptimă a resurselor materiale, financiare, 
umane şî informaționale de care aceasta dispune. Acest fapt defineşte gestiunea 
întreprinderii, care este o metodă practică de organizare, de conducere și de control a 
activităţilor productive.  

Manifestarea autonomiei, se exprimă prin exercitarea posibilității reale și legale de a 
planifica, organiza şi a conduce afacerea proprie, aceasta impune luarea deciziilor, 
acțiunea şi mijloace pentru realizarea obiectivelor propuse. Gestiunea economică se 
concretizează într-un ansamblu de decizii şi de operaţiuni de executare a acestora ce 
privesc, pe de o parte, procurarea şi utilizarea eficientă a factorilor de producţie, iar pe de 
altă parte, administrarea performanțelor obţinute în urma activităţii desfăşurate. 

Pentru a supravieţui, activitatea de antreprenoriat are nevoie de capacitatea 
antreprenorului de a evalua situaţia ei, ceea ce e necesar pentru luarea deciziilor privind 
îmbunătăţirea condiţiilor funcţionării viitoare. Foarte rar, problemele financiare apărute 
constituie rezultatul unei singure decizii incorecte. Adesea, acestea sunt cauzate de o 
totalitate de erori, consecinţele cărora nu se conturează imediat, dar peste o anumită 
perioadă de timp. 
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Între timp, accentuăm faptul că, intensificarea concurenței se produce pe fundalul 
globalizării și internaţionalizării pieţelor, în comun cu gradul de saturare aproximativ. 
Reușita afacerii în această competiţie poate fi asigurată în funcţie de felul cum aceasta 
mobilizează întreg arsenal al resurselor, promovează noi produse și servicii, care menţin 
interesul clienţilor, menține calitatea proceselor activității și implementează noi modele 
tehnologice din domeniu. 

Mai cu seamă, observăm intensificarea rolului finanțelor întreprinderii, în combaterea 
concurenței acerbe şi în acest sens, remarcăm modificări în cadrul politicii și gestiunii 
fionanciare, prin intermediul introducerii modalităților de plată atractive, avănd ca scop 
atragerea și menținerea clienților și partenerilor de afaceri. 

Totodată este necesară utilizarea de instrumente moderne pentru fundamentarea şi 
monitoringul realizării deciziilor financiare, apreciind că rolul procesului decizional în 
condiții de incertitudine se face și cu scopul menținerii competitivității activității, fiind în 
strînsă legătură cu oportunitatea extinderii pe piața externă, precum și dezvoltarea 
ingineriei financiare  
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Abstract 
The article analyzes the specifics of the adult learning process. Various concepts 

and theories of pedagogy and andragogy on the specifics of learning in adults are 
analyzed. Thus, by developing adult education programs, it is necessary to take into 
account modern science that studies the evolution of personal specificity, age in general 
and how to receive information in particular. Finally, recommendations are made to 
facilitate the adult learning process. 
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Potrivit definiției date de UE, “învățarea pe tot parcursul vieții cuprinde toate  
activitățile orientate spre un anumit scop, fie formale sau neformale, întreprinse în mod 
continuu, avînd ca țel îmbunătățirea cunoștințelor, aptitudinilor și competenței”. În Codul 
Educației RM, art. 3. formarea continuă a adulţilor este o componentă a învăţării pe tot 
parcursul vieţii, care asigură accesul continuu la ştiinţă, informaţie, cultură, în vederea 
adaptării flexibile a individului la noile realităţi socio-economice în permanentă schimbare 
şi în scopul dezvoltării competenţelor necesare pentru activitatea profesională şi socială. 

In decursul vieții și existenței sale, omul este supus unor transformări, schimbări de 
ordin cantitativ si calitativ. In funcție de nivelul la care au loc aceste modificări, sunt 
următoarele tipuri de dezvoltare: - dezvoltare biologică, care constă în schimbări 
morfologice și biochimice ale organismului; - dezvoltare psihică, care constă în 
transformarea proceselor, funcțiilor psihice;- dezvoltare socială, care constă în reglarea 
conduitei individului în conformitate cu cerințele și normele impuse de colectivitate, de 
mediul social. Intre cele trei forme ale dezvoltării umane există o strânsă interacțiune și 
interdependență. 

Principalele caracteristici ale dezvoltării psihice sunt: 
a) caracterul complex, plurideterminat, multifactorial, dinamic: dezvoltarea este 

determinată de factori diverși: caracteristicile speciei (treapta filogenetică a dezvoltării); 
caracteristicile psiho-individuale (treapta ontogenetică a dezvoltării); ereditate; mediul fizic 
și social; educație. Dezvoltarea psihică nu este liniară, uniformă, continuă, ci ea este 
polimorfă și discontinuă. 

b) caracterul stadial: Se cunosc mai multe teorii privind dezvoltarea stadială a 
psihicului. Amintim, dintre acestea, pe acelea care s-au impus în psihologie și pedagogie. 
Teoria relațiilor interpersonale a lui H. S. Sullivan (1953) susține că relațiile dintre 
persoane sunt generatoare de particularități relativ asemănătoare între indivizii din 
aceeași grupă de vîrstă. Teoria psihosocială a ego-ului a lui E. Erikson (1950), susține 
influența deosebită a factorilor interni care relaționează cu factorii de mediu și cei 
educaționali, determinând anumite caracteristici specifice și relativ comune ale 
persoanelor din aceeași grupă de vârstă. Autorul susține că Procesul de educație trebuie 
să continue pe tot parcursul vieții unei persoane (lifelong education) pentru al ajuta să 
reacționeze în mod adecvat la schimbările tehnologice și sociale, să-și realizeze pe deplin 
potențialul. 

Diferențele dintre elevii adulți și elevii copii au fost treptat acceptate de știință. În 
pedagogie a apărut o știință didactică, care a primit numele de andragogie. Andragogia - 
artă şi ştiinţă de a-i ajuta pe adulţi să înveţe, este un cadru conceptual util în organizarea 
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instruirii adulţilor. Cercetătorul M. Knowles (1984) a pus bazele dezvoltării celui mai 
elocvent model de instruire a adulţilor - modelul andragogic fundamentat pe ceea ce pare 
a fi, la o  prima  analiză,  în opoziţie  cu pedagogia.  Andragogia  se bazează  pe  
asumpțiile  umanistice despre adult că e educabil, caracterizat prin autoconceptualizare, 
independență, motivaţie intrinsecă, o experienţă anterioară profundă şi vastă (adulţii au o 
experienţă de viaţă deja acumulată), un puternic montaj psihologic pentru a învăţa 
şi orientarea spre un scop bine definit care, de regulă, este determinat în funcţie de rolurile 
sale sociale şi responsabilităţi. Teoria andragogică a lui Knowles  încearcă  să 
 diferenţieze  modalitatea  prin  care  învăţă  adulţii de cea a preadulților. 

Pedagogia este definită că artă şi ştiinţă de a educa copiii şi, spre deosebire de 
andragogie, ea este fundamentată pe convingerea că profesorii ar trebui să orienteze 
instruirea spre expectanţele societăţii, urmând întocmai curriculumul standardizat, iar 
experienţă anterioară a copiilor are o importantă infimă. Principiile modelului andragogic 
de instruire vin să confirme faptul că instruirea adulţilor trebuie să difere de cea a 
preadulților. Adulţii diferă de preadulti prin modalităţile diferite de abordare a procesului de 
învăţare.  

 
Vârsta a doua, epoca de aur al creierului 
Mintea umană funcţionează cel mai eficient în jurul vârstei de 50 de ani, nu în 

tinereţe. Corpul şi creierul nu îmbătrânesc în acelaşi ritm. Dimpotrivă, puterea minţii creşte 
odată cu vârsta, arată studiile. Cercetătorii - sociologi, psihologi şi neurologi - au 
descoperit însă că, în cazul unei persoane ajunsă la vârsta a doua, creierul nu se 
comportă ca restul corpului. Este adevărat că memoria este afectată, la fel şi alte funcţii 
ale creierului legate de motricitate. Pe de altă parte, creşte abilitatea de a lua decizii 
corecte despre lumea din jur. Cercetătorii au folosit rezonanţa magnetică pentru a analiza 
efectele îmbătrânirii şi au constatat, că celulele creierului nu se împuţinează subit. 
Dimpotrivă, creierul se adaptează şi le permite persoanelor trecute de 50 de ani să-l 
folosească mult mai eficient. Astfel, dacă tinerii folosesc pe rând cele două emisfere ale 
creierului, persoanele în vârstă reuşesc să le utilizeze simultan. De asemenea, se 
îmbunătăţesc capacităţile cognitive, după cum demonstrează un studiu care a urmărit 
evoluţia vieţii a 6.000 de americani timp de 40 de ani.   

 
Învățarea permanentă și adaptarea adultului  
Perfecționarea, specializarea și mutațiile în planul profesiilor impun o învățare 

permanentă a omului. Revoluția tehnico-științifică, modernizarea economică și social-
culturală creează restructurări profunde în domeniul profesiunilor, o perimare profesională 
rapidă, însoțita de cerințe de adaptare prin reciclare, învățări rapide, reprofilări și achiziții 
de abilități tot mai înalte. In cazul adulților, învățarea permanentă atenuează inegalitățile 
existente în pregătire, prelungește durata participării la viața social-profesională prin 
îmbogățirea de cunoștințe și adaptarea la schimbări, optimizează condițiile de participare 
la progresul științei, tehnicii și culturii. Prin această pregătire și specializare, crește rolul 
profesional și se conștientizează subidentitatea profesională, dilatându-se zonele sinelui. 

Învățarea permanentă antrenează toate funcțiile psihice, începând cu cele ale 
nivelurilor senzorio-motorii și psihomotorii, dar și nivelurile intelectuale, a celor sociale 
(morale și culturale) și mai ales a celor afective și estetice. 

In procesul învățării, randamentul adultului  este  diferit de cel al copilului sau 
tânărului. 

Dificultățile se datorează stresului și anxietății în fața competiției, menținerea unor 
stereotipii, a motivației mai reduse și existența unor interese axate pe activitatea directă în 
care lucrează, de lipsa de timp, prin angajarea socială și familială, de responsabilități 
complexe cu care se confrunta. 
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Personalitatea adultului evoluează sub influența preocupărilor sociale, culturale, 
extraprofesională, extrafamilială, care creează resurse importante de echilibrare și de 
exprimare. Alături de preocupările social-profesionale, conviețuirea în familie, dobândirea 
unui fel de stil comun, care se exprimă ca o similitudine discretă în comportamentul 
general de relații, imprimă forme comportamentale specifice. Succesele și eșecurile se 
evaluează într-un mod specific în familie și contribuie la consolidarea suportului afectiv și 
de intimitate al familiei. In genere, personalitatea adultului suferă transformări care denotă 
o adaptare mai bună sau mai puțin bună la situații și sunt relevante pentru echilibrarea 
omului cu mediul ambiant. 

Cercetările despre vârstă au arătat că: capacitatea de învățare nu scade o data cu 
vârsta, ci cu lipsa de practică.  

Celebrul psiholog american Carl Rogers a formulat caracteristicile psihologice ale 
adulților care sunt premize ale unei învățări reușite: 

- omul de la natură posedă un mare potențial de învățare; 
- învățarea este eficientă atunci când obiectul său este real pentru om și atunci când 

persoana ("eu") nu este în pericol; 
- întreaga personalitate este implicată în procesul de a învăța, care, ca rezultat, 

provoacă schimbări în a se organiza și în percepția de sine; 
- cea mai mare parte a învățării este realizată prin acțiune, menținând în același timp 

o deschidere spre experiență; 
- critica de sine și  stima de sine activează procesul creativ, întăresc calitățile precum 

independența și încrederea în sine. 
Având în vedere popularitatea pe scară largă a învățării adulților David Kolbom și 

colegii săi de la Case Western Reserve University au propus modelul cu patru cicluri 
empirice de predare-învățare și asimilare a  informației noi (Experiential Learning Model). 
Cercetătorii au descoperit că oamenii învață într-una din cele patru căi: prin experiență; 
prin observare și reflecție; cu ajutorul conceptualizării abstracte; prin experimentarea 
activă - oferindu-le o preferință față de ceilalți. Potrivit autorilor studiului, formarea constă 
în etape repetate de "împlinire" și "gândire". Aceasta înseamnă că este imposibil să 
învățați în mod eficient ceva prin simpla citire a acestui subiect, studierea teoriei sau 
ascultarea de prelegeri, fără motivație, fără analiză și conștientizare. 

 
Motivația-aspect important al învățării adulte. 
Adulții, în scopul însușirii unei noi profesii efectuează o căutare independentă de idei 

și cunoștințe noi pentru rezolvarea propriilor probleme, generează propriile idei noi, 
verifică eficiența lor în practică,  le construiesc într-un stil individual de activitate, 
evaluează utilitatea și eficiența noilor cunoștințe în comparație cu cele anterioare. 

Cel putin cinci factori servesc drept surse de motivare pentru invatarea adulta: 
-Relațiile sociale: pentru a lega noi prietenii, pentru a satisface nevoia de legături și 

prietenii; 
- Bunăstarea: pentru a gasi locuri de muncă bine plătite și pentru a avea mai multe 

oportunitați de venituri(cum ar fi, de exemplu, inceperea unei afaceri proprii); 
- Ascensiune personală: pentru a obțineasigurarea progresului personal; 
- Evadare / Stimulare: pentru a scăpa de plictiseală, pentru a oferi o schimbare în 

rutina de acasă sau de la serviciu și pentru a oferi opusul altor detalii obositoare ale vieții; 
- Curiozitate și interes: pentru a învăța de dragul de a învața, pentru a căuta 

cunoastințe doar de dragul lor, și pentru a satisface o minte iscoditoare; 
Deci, adulții sunt subiecți ai activității profesionale și participă activ la organizarea sa,  

la discuții ce țin de preocupările și problemele lor, împărtășesc cunoștințele și experiența 
lor cu ceilalți, exprimă propriile hotărâri și constatări, avind în bază motivația de a învăța și 
cunoaste pentru realizarea unui scop strict determinat. 
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Constatări 
Astfel, prin dezvoltarea programelor de educație pentru adulți,este necesar să se 

ținăseama de știința modernă care studiază evoluția specificuluipersoanal, de vârstă în 
general și modalitatea primirii  informației în special. 

 Rezumând cele de mai sus, este posibil de formulat o serie de recomandări privind 
organizarea și conținutul învățarii adulților: 
- A stimula motivația de a învăța, de a se autoinstrui, de a căuta și nu de 

prezentatinformația gata; 
- Experiențaadulțiloreste o parte integrăa procesuluide instruire; 
- Cunoștințele dobândite în procesul de învățare trebuiesc utilizate în 

activitateapractică; 
-Parteneriatul didactic este singura formă posibilă de interacțiune între profesor și  

elevul adult; 
- Toleranța și maturitatea profesorului care vor permite acceptarea diferitor  opinii de 

la elevul adult. 
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Abstract 
The article is dedicated to the study of the physic-chemical and biochemical indices of 

grape seeds and nut oils and their possibilities to be used in the cosmetic and 
phytotherapy industry. 

Has been analyzed the practice of using cosmetic products obtained from grape seed 
and nut oil in the treatment of dermatitis, against the action of sun rays, prevention of 
human skin aging, treatment of skin erosion and others. These oils by their active structure 
and constituents represent the main nutritional source of the skin. 

Due to the successful development of the wine industry and the valorization of the 
production of nut plantations, research and investigations in this field are economically 
justified in obtaining grape seed and nut oil. They are based on the study of the raw 
material of the domestic cosmetics industry, including products for export. 

Key words: grape seed oil, nut oil, biologically active substances, bioflavonoids, 
antioxidants, cosmetic industry 

JEL Classification: Q02 
 
1. Introducere 
Noile concepte în terapia biologică a pielii şi a părului, ingredientele active noi pentru 

împrospătarea, protecţia şi regenerarea pielii şi părului, tehnologiile de formulare avansate 
legate de stabilitatea emulsiilor şi a produselor, precum şi aspectele privind măsurarea 
eficacităţii şi siguranţei ingredientelor active şi a produsului final, sunt reperele cheie ce 
stau la baza utilizării uleiurilor naturale biologic active în industria cosmetică. 

Produsele cosmetice „bio” pe bază de antioxidanţi naturali şi nutrienţi esenţiali de 
origine vegetală constituie o direcţie nouă în obţinerea produselor cosmetice. Pornind de 
la studiul mecanismelor de creştere şi de protecţie a plantelor împotriva agenţilor nocivi din 
mediul înconjurător şi ţinând seama factorii poluanţi, sunt create noi formule ultra-
performante de produse cosmetice destinate special îngrijirii şi întreţinerii pielii şi părului, 

cu rolul principal de: prevenire a proceselor de îmbătrânire biologică şi prematură prin 
antioxidanţii naturali folosiţi; protecţie a pielii şi părului împotriva factorilor poluanţi; îngrijire 
şi întreţinere a pielii şi părului prin hidratare, nutriţie, regenerare celulară şi tisulară. 

Din cele mai vechi timpuri este binecunoscută utilizarea uleiurilor naturale presate la 
rece pentru ten sau piele în scopul îngrijirii pielii tenului datorita acţiunilor terapeutice şi 
conţinutului de substanţe biologic active 100% naturale şi înalt tolerate de corp. O sursă 
bogată în substanţe biologice active sunt uleiurile naturale. 

Uleiurile naturale prezintă un complex de substanţe uleioase extrase prin diferite 
metode din plante, fructe sau sâmburi fără a fi amestecate cu produşi din sinteza chimică. 
În funcţie detehnologiile de extracţie a uleiului din plantă şi de natura acesteia, aceste 
substanţe uleioase îşi păstrează din proprietăţile esenţiale naturale care le fac benefice 
pentru sănătate. Procesele de extracţie a uleiurilor vegetale influenţează proprietăţile 
biologic active. Producţia obţinută se divizează în: 
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- uleiuri presate la rece - extrase in mod natural, fără procese chimice sau termice; 
- uleiuri esenţiale - sunt produse prin distilare din sâmburi, plante, rădăcini etc.; 
- uleiuri bio - plantele sunt crescute în mediu biologic controlat, fără a fi afectate de 

alte substanţe de creştere sau care poluarea mediului. 
 
2. Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării  
Piaţa produselor cosmetice în mare parte este bazată pe componenţi chimici organici 

sintetici. Aceste produse conţin ingrediente chimice cu impact negativ asupra sănătăţii. 
Sunt realizate deja suficiente studii, care demonstrează ca unele ingrediente sunt nocive 
sănătăţii omului, favorizând diversele aspecte alergice. S-a dovedit deja ca aluminiul, 
uleiurile minerale derivate din petrol, parabenii, fenoxietanolul, SLS-ul (sodium lauryl 
sulfat) provoacă pe termen lung de la alergii pana la boli mult mai grave. 

Actualmente s-a înregistrat o creştere semnificativa a interesului populaţiei pentru 
produse din ingrediente vegetale naturale şi „bio”. Acestea se referă la alimente, 
suplimente nutritive, cosmetice sau produse de curtenie. Produsele „bio” actualmente 
reprezintă cea mai noua tendinţă în ceea ce priveşte modul de a trai o viata sănătoasa. 

Cosmeticele „bio” sunt cosmeticele care conţin doar ingrediente naturale provenite 
din agricultura ecologica şi care acestea nu au în componenta lor nici-un compus din 
sinteza chimică sau ingrediente sintetice; ele nu conţin parfumuri sau arome artificiale. 

Aceste produse conţin un complex de compuşi fitoterapeutici naturali activi din plante 
medicinale şi aromatice, din specii de plante indigene, sub formă de: extracte concentrate 
(afin, oregano, cimbru, lemn dulce, castan, nuc, gălbenele, măceş, cătina albă, muşeţel), 
gemoderivate (muguri şi mlădiţe de plop, tei, viţă de vie, orz), sucuri concentrate 
(pelargonium, aloe vera), uleiuri naturale grase (cătină, armurăria, porumb, seminţe de 
struguri, in) şi uleiuri eterice (lavandă, salvie, ienupăr, rozmarin, busuioc).  

Sortimentul de produse cosmetice bazate pe uleiuri naturale cu proprietăţi biologic 
active include: loţiuni şi şampoane contra căderii părului şi de regenerare a acestuia; 
emulsii purificatoare, creme hidratante şi protectoare pentru ten şi zona oculară; 
spumante, uleiuri şi creme de masaj pentru îngrijirea corpului. Compoziţia complexă şi 
variată a principiilor active din plante determină efectul antioxidant şi de reechilibrare a 
statusului redox al pielii, de refacere a matricei intracelulare; previne îmbătrânirea 
prematură a pielii, încetineşte procesul de îmbătrânire biologică şi atenuează ridurile deja 
formate. 

Uleiurile vegetale naturale ca uleiul din seminţe de struguri şi uleiul din nuci prin 
structura şi constituenţii lor activi uleiurile vegetale reprezintă principala sursă 
nutritivă a pielii: 

- conţin acizi graşi esenţiali: aceştia sunt deosebit de importanţi pentru buna 
desfăşurare a proceselor biochimice ce au loc la nivelul epidermei; acizii graşi esenţiali nu 
pot fi sintetizaţi de organismul uman şi de aceea trebuie luaţi fie din alimentaţie, fie prin 
aplicaţii topice (la nivel cutanat); 

- înlocuiesc eficient lipidele fiziologice constitutive ale epidermei atunci când 
acestea lipsesc (în cazul pielii uscate); 

- contin compuşi liposolubili preţiosi precum: vitamina E, vitamina A, fitosteroli, 
polifenoli etc. Fiecare constituent are un rol specific de protecţie şi regenerare la nivel 
cutanat (de ex. unii sunt antioxidanţi şi fotoprotectori, alţii au efect calmant, antiaging, etc); 

- mentin integritatea structurii lipidice a epidermului şi ajută astfel pielea să-şi 
indeplinească principala funcţie biochimică, aceea de barieră în faţa mediului şi a 
evaporării în exces a apei din organism prin piele (aşa-numita pierdere de apa 
transepidermala); 

- menţin un nivel optim de hidratare a epidermei, ceea ce înseamnă o piele suplă, 
netedă şi catifelată; 
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- ajută la menţinerea pH-ului normal al pielii şi pastrează intactă mantaua acidă 
a epidermei. 

Studiul efectuat constituie în evaluarea componentelor biologic active din uleiurile din 
seminţe de struguri şi nuci utilizate în produsele cosmetice. 

 
3. Metode şi materiale aplicate 
S-au utilizat surse importante de literatură de specialitate, care prezintă indicii fizico-

chimici şi biochimici a uleiurilor din seminţe de struguri (Oleum Vitis vinifera) şi nuci 
(Juglans regia L). S-a analizat practica utilizării preparatelor cosmetologice, obţinute în 
baza uleiului din seminţe de struguri şi nuci în tratarea dermatitelor, contra acţiunii razelor 
solare, prevenirea îmbătrânirii pielii organismului uman, tratarea eroziunii pielii şi al. 

Ca rezultat al utilizării uleiului din seminţe de struguri , cunoscuta întreprindere din 
Republica Moldova Viorica Cosmetic S.A. oferă consumatorilor o linie întreagă de produse 
cosmetice „Viorica Grapes” ce conţine şampoane, creme, spray-uri, gel-uri pentru ten 
corp, mâini, picioare, păr. În total 20 tipuri de produse cosmetice. 

Practic la producerea acestei linii de produse au fost utilizate toate componentele 
esenţiale ale uleiului din seminţe de struguri. 

La producerea cremei-balsam pentru mâini „Extranutriţie” se foloseşte uleiul de nuci. 
 
4. Rezultate obţinute şi discuţii 
Printre realizările recente ale savanţilor şi specialiştilor din ramura vitivinicolă a 

Republicii Moldova se numără şi elaborarea unei noi tehnologii şi linii de producere cu 
ciclu închis a uleiului din seminţe de struguri. La volumul de 400-500 de mii de tone de 
struguri anual procesaţi în Republica Moldova revin minimum 600 de tone de seminţe de 
struguri în care concentraţia uleiului variază între 12-14%. Cererea uleiului din struguri pe 
piaţa mondială şi evident pe cea naţională este în continuă creştere şi se utilizează pe larg 
în farmacologie (tratarea eroziunilor şi ulcerelor tractului digestiv, a dermatitelor ş. a.), 
cosmetologie (de exemplu: linia Viorica Grapes la S.A. „Viorica Cosmetic”, Chişinău), în 
industria alimentară (pregătirea salatelor, maionezei ş.a.). Uleiul din struguri, graţie 
proprietăţilor sale fizico-chimice (de viscozitate stabilă la temperaturi înalte +60ºC şi joase 
-60ºC), este utilizat la motoarele cu turaţii mari [1].  

Activitatea biologică înaltă a uleiului de struguri este asigurată de complexul de 
substanţe biologic active, printre care locul important îl ocupă resveratrolii şi 
bioflavonoidele - proantocianidinele oligomerice – un cluster de antioxidanţi care previne 
degenerarea celulelor în organismul uman.[2].  

În compoziţia uleiului de struguri intră vitamina E, care este în acţiune sinergetică cu 
vitaminele din grupa P şi care au o acţiune modificatoare asupra fosfolipidelor 
membranare. Vitamina E inhibă peroxidarea acizilor graşi polinesaturaţi, în care este 
bogat uleiul de struguri [3].  

Pigmentul vegetal clorofilă, care condiţionează nuanţa verzuie a uleiului de struguri, 
are un efect tonic, ameliorează starea metabolismului bazal uman, stimulează granularea 
şi epitelizarea ţesuturilor afectate. 

Până nu demult, uleiul din seminţe de struguri era utilizat în principal în scopuri 
tehnice, în industria vopselelor, în industria chimică şi la motoarele cu mare turaţii în 
interval larg de temperaturi. Rezultatele recente ale cercetărilor ştiinţifice atestă uleiul de 
struguri ca produs preţios alimentar şi dietetic, precum şi aplicarea sa efectivă în medicină 
şi industria cosmetică. [4]. 

Seminţele condiţionate de struguri pregătite pentru procesarea industrială (Tabelul 1) 
(de cele mai dese ori presarea la rece) conţin cca. 10-18% de ulei de calitate înaltă şi 
destul de preţios, ceea ce asigură o înaltă rentabilitate a produsului finit pe piaţă. 
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Tabelul 1. Compoziţia chimică a seminţelor de struguri 

Compo- 
nente % 

Apă Ulei Proteine Substanţe 
extractive 
neazotoase 

Celuloză 
 
 

Cenuşă 
 
 

8-10 10-18 11-13 35-47 21-35 1,5-3 

Sursa: [5]  
Turta, care reiese în rezultatul presării seminţelor, conform compoziţiei chimice a 

materiei prime procesate industrial este bogată în proteine, substanţe neazotoase şi, un 
component foarte important - fibrele celulozice. Transformarea ei în făină cu microparticole 
permite utilizarea eficientă în producerea caracmelelor, bomboanelor 

Datele prezentate în tabelul 2 atestă un înalt conţinut în acizi graşi nesaturaţi                    
(în mediu 88g/100g de lipide totale); valoarea acestui indice biochimic mărturiseşte înaltul 
potenţial biologic activ al uleiului obţinut. 

 
Tabelul 2. Indicii nutritionali ale uleiului din seminţe de struguri presat la rece 

Indicii 100 g 

Valoare energetică  900 kcal/3700 KJ 

Proteine  0 

Glucide  0 

Fibre  0 

Sodiu  0 

Lipide  100 g 

- acizi graşi saturaţi  12 g 

- acizi graşi nesaturaţi  88 g 

 
Uleiul din seminţe de struguri de calitate reprezintă o compoziţie specifică, care se 

deosebeşte esenţial de alte produse de acest gen şi care conţine cantităţi importante de 
acizi graşi, vitamine, biominerale şi serveşte drept sursă de bioflavonoizi. Prezenţa 
ultimilor în uleiul din seminţe de struguri este factorul important determinant la diminuarea 
radicalilor liberi din organismul uman.  

Prin aceste caracteristici fizico-chimice uleiul din seminţe de struguri corespunde 
multiplelor exigenţe, formulate de concernele mondiale cunoscute (Mary Kay, Oriflay etc.) 
faţă de componentele produselor cosmetice de calitate superioară (Tabelul 3). 

 
Tabelul 3. Caracteristicele uleiului din seminţe de struguri 

Caracteristicele Conţinutul 

Densitatea (la 15°C), kg/cm3 0,919-0,920 

Indicele de refracţie (la 20 °C) 1,474-1,475 

Viscozitatea (la 20 °C), cp 52,3-63,0 

Temperatura de solidificare, °C de la minus 24 

Conţinutul de acizi graşi (total), % 

 Saturaţi 

 Nesaturaţi 

11-12 
87,6-89 

 
Conform investigaţiilor de laborator, uleiul rafinat are o culoare gălbui-verzuie, iar 

cel nerafinat – culoarea măsliniu-verzuie. 
Analizele fizico-chimice şi biochimice specifice au permis de a stabili principalii 

indici medii ai acestui ulei:  
- masa specifică, g/kg: -0,920-0,956; 
- punctul de solidificare: -13,7°C;  
- indicele de saponificare, mg KOH/g ulei: 178-190;  
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- indicele de iod, I2 /100 g: 94-173;  
- indicele de acizi graşi nevolatili, %: 92-98;  
- indicele de acizi graşi volatili,%: 0,46-0,50;  
- indicele de acetilenă, C2H2 /100 g - 2,7-81,5. În ceia ce priveşte uleiul alimentar, 

acest produs trebuie să corespundă următoarelor cerinţe esenţiale:  
- să posede valoare nutritivă sporită;  
- să posede caracteristici organoleptice bune (gust, miros, culoare, consistenţă) şi 

stabilitate antioxidativă pe parcursul depozitării şi prelucrării culinare la temperaturi sporite.  
Pentru uleiul din seminţe de struguri reglementările în vigoare sunt prevăzute în 

Standardul Internaţional European (Codex Stan 127-1981 Codex Standard for Edible 
Grapeseed Oil), care include următoarele cerinţe:  

1. Uleiul din seminţe de struguri se obţine din varietăţile europene Vitis vinifera. 
2. Caracteristicile de identificare sunt următoarele:  

densitate relativă — (20°C/apă 20°C) 0,923-0,926 

coeficientul de refracţie - (η25D) 1,473 -1,477 

coeficientul de - saponificare (mg KOH/g 
ulei) 

188-194 

indicele de iod (Wijis) - 130-138 

substanţe nesaponificabile, max. 20 g/kg 

conţinutul de eritrodiol, min. 2% (după masă) din conţinutul total de 
steroine 

3. Compoziţia acizilor graşi:  
lauric (C12:0) <0,5 
miristic (C14:0) <0,12 
palmitic (C16:0) 5,5-11,0 
palmitoleinic (C16:1) <1,2 
stearic (C18:0) 3,0-6,0 
oleic (C18:1) 12-28 
linolic (C18:2) 58-78 
linolenic (C18:3) <1,0 
arahic (C20:0) <1,0 
behenic (C22:0) <0,3 
lignoceric (C24,0) <0,1 

 
4. Caracteristici de calitate:  
- culoarea - caracteristică pentru uleiul din seminţe de struguri; 
- gust şi miros - specific, fără miros şi gust străin;  
- indice de aciditate - max. 0,6 mg/g; 
- indice de peroxid max. - 10 mg, echivalent de oxigen peroxidat la 1 kg de ulei.  
Ascensiunea din ultima perioadă în cultivarea plantaţiilor de nuci (Juglans regia L) 

este datorată atenţiei din partea statului Republica Moldova prin Legea nucului Nr.658-XIV 
din 29.10.99. Acest act legislativ Prezenta lege reglementează activitatea legată de cultura 
nucului, producerea, recoltarea, prelucrarea şi comercializarea nucilor şi a produselor 
derivate.[6] Ponderea suprafeţelor plantaţiilor de nuci în structura plantaţiilor multianuale 
din Republica Moldova constituie cc.25%. Ponderea exportului nucilor şi a miezului de 
nuci , în grupul de fructe şi legume este de 1,5%. 

Potrivit statisticilor, în Moldova, peste 26 de mii de hectare sunt plantate cu nuci, iar 
95 la sută din producţia obţinută este exportată.  

Din totalul de 200 de mii de tone de fructe care se exportă, nucile sau miezul de nucă 
constituie în jur de 7,2 %; din cuantumul de 200 de milioane de dolari, de la exportul 
fructelor cca. 100 de milioane aparţine nucului sau peste 55%. 
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Soiurile de copaci de nuci se disting prin: randamente mari - 122 kg dintr-un copac, 
conţinutul de miez de nucă care este de 53-47,1%, greutatea unei nuci în mediu este de 
17,6-10,8 g, prin uşurinţa cu care pot fi decojite, rezistenţa faţă de vătămători a miezului şi 
a bolilor frunzelor. 

Uleiul de nuci este obţinut prin presare la rece a miezului din soiuri bogate în ulei. 
Nucile culese sunt depozitate timp de 3-4 luni pentru a reduce conţinutul de sucul lăptos în 
ele, conţinutul căruia diminuează termenul de păstrare a produsului finit, după care nucile 
se decojesc, miezul se usucă şi se zdrobeşte.  

Principalele substanţe nutritive a miezului de nuci sunt uleiurile grase, proteinele şi 
carbohidraţii. În funcţie de varietatea (forma) şi locaţia arborelui, numărul acestora este de 
96 - 98%. În miezul matur se acumulează o cantitate mare de substanţe proteice, al căror 
conţinut este mult mai mare decât cel de cereale. În miez predomină globuline (4,3 - 9,1 
calculată în masa uscată), albumine (0,3 - 0,9%), gluteline (0,1-0,9%). Cantitatea de 
proteină totală în miezului de nuci este caracterizată printr-un conţinut ridicat al întregul 
grup de aminoacizi esenţiali (aproximativ 30%). 

Componenta principală a substanţelor nutritive din miezul de nuci - este uleiul de 
nuci, greutate specifică al căruia la 15°C este de 0, 926.  

Acesta este un produs foarte valoros cu bun gust. Uleiul pur de nuci are un gust 
incomparabil şi gust fin de nuci. Având în compoziţia sa acizi graşi esenţiali - linoleic (52,3 
- 57,3%) şi linolenic (15,9 - 17,9%), uleiul de nuci este de o importanţă excepţională pentru 
sănătatea umană.  

Acizii graşi nesaturaţi din uleiul de nuci nu sunt sintetizaţi în organism şi nu pot fi 
înlocuiţi cu acizi graşi care fac parte din grăsimile animale. Pe lângă aceşti acizi graşi în 
uleiul de nuci mai conţine şi alţi acizi graşi - palmitic (6,01 - 7.05%), acid oleic (14.21-
23,27%), stearic (56.95-62.19%). Compoziţia uleiului include, de asemenea: vitamina P, 
vitaminele A, E, C, carotenoide, un grup de vitamine B; macro şi microelemente (zinc, 
cupru, iod, calciu, magneziu, fier, fosfor, cobalt). În concentratul de ulei se conţine o 
cantitate record de vitamina E. 

 
Tabelul 4. Indicii fizico-chimici a uleiului de nuci 

Indicii Parametrii 

Indicile de iod, g / 100g 140-162 

Fracţia de substanţă nesaponificabilă,%, nu mai mult de 1,0 

Indicele de saponificare, mgKON / h 192-200 

Indicele de culoare mgI2, nu mai mult de  45 

Indicele de acidicate, mgKON / g, nu mai mult de 2,0 

Fracţia masică a impurităţilor ne lipidice,%, nu mai mult de 0,05 

Fracţia masică a substanţelor care conţin fosfor, %, calculat pentru 
stearooleoletcină, nu mai mult de 

0,40 

Fracţia masică a umidităţii şi a substanţelor volatile,%, nu mai mult de 0,15 

Coeficientul de refracţie la 20 ° С 1,478-1,485 

Densitatea la 15 ° С, g / сm3 0,925-0,930 

Indicile de peroxid, mmol 1/ 20 / kg, nu mai mult 10,0 

Sursa [7] 
 

Caracteristicile fizico-chimice ale uleiului de nuc obţinut prin metoda nerafinării este 
aproape incolor cu nuanţe verzui sau de chihlimbar, cu aromă şi gust bogat de nucă. 
Dietologii recomandă utilizarea de nucilor şi a uleiului de nuci persoanelor implicate în 
activităţi ce necesită atât efort mintal cât şi fizic. 

Uleiul de nuci se utilizează în scop curativ a hipertensiunii, diabetului zaharat, boli de 
ficat, rinichi, a glandei tiroide, a colitei cronice şi în alimentaţia dietetică. În cosmetologie 
uleiul de nuci se utilizează pentru a îmbunătăţi culoarea tenului, profilaxia ridurilor, 
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îngrijirea buzelor şi pentru favorizarea bronzării. După aplicarea uleiului de nuci pe piele, 
din componenţa cremelor cosmetice, se modifică caracterul influenţei asupra barierei 
lipidice pe măsura penetrării în straturile mai profunde a pielii. Iniţial aplicat pe piele uleiul 
formează o peliculă hidrofobă de protecţie, reduce evaporarea de pe suprafaţa ei după 
care diminuează pierderea umidităţii din celulele transepidermice. Astfel uleiul de nuci 
funcţionează ca emolient, înmoaie şi hidratează pielea. 

Implementarea eficientă a unor astfel de funcţii contradictorii este posibilă numai prin 
selectarea unei combinaţii de uleiuri cu caracteristicile corespunzătoare ( ulei din seminţe 
de struguri şi de nuci). 

Cele mai importante caracteristice ale acestor uleiuri, determină proprietăţile 
produsului cosmetic prin conţinutul de esteri ai acizilor graşi (triglicerol) - compoziţia de 
acizi graşi. Triglicerolul participă activ la formarea structurii, funcţionarea şi refacerea 
barierei lipidice a membranelor celulare, astfel încât să menţină integritatea straturilor 
lipidice ale pielii şi proprietăţile fizico-chimice a ei necesare pentru a stabili un echilibru 
între acizii graşi saturaţi (AGS) şi acizi graşi nesaturaţi (AGN) a fazei lipidice din cremele 
cosmetice. 

În Tabelul 5 este prezentată compoziţia uleiurilor naturale din seminţe de struguri şi 
nuci.  

În funcţie de prezenţa sau absenţa legăturilor nesaturate în moleculă, acizii graşi 
sunt grupaţi în grupuri: AGMNS - acizi graşi mononesaturaţi, AGPNS - acizi graşi 
polinesaturaţi, AGS -acizi graşi saturaţi. 

 
Tabelul 5. Compoziţia chimică comparativă  

a uleiului din seminţe de struguri şi ulei de nuci 

Tipul de ulei 
AGS 

total,% 
AGMNS, 

% 
AGPNS 
total,% 

Acid 
linoleic, 

% 

Acid 
linolenic, 

% 

Vitamine 

β-caroten, 
mg 

E, mg 

Seminţe de 
struguri 

14,0 57,0 29,0 29,0 0,3-1,0 0,1-0,5 32 

De nuci 8,0 22,0 70,0 58,0 12,0 0,1-0,5 10,8 

 
Din datele comparative prezentate în tabelul 5 rezultă că ambele tipuri de uleiuri sunt 

bogate în unii componenţi (de exemplu cel din seminţe de struguri au valori ridicate la 
AGS, AGMNS), şi cedează la alţii ( cel de nuci are sporit de AGPN, acizi linoleici şi 
linolenic). Cât priveşte vitaminele la β-caroten, avem aceleaşi valori, pe cînd la vitaminele 
E, uleiul din struguri este de peste 3 ori mai bogat. 

 
5. Concluzii şi constatări 
În rezultatul studiului literaturii de specialitate şi a unor lucrări realizate în domeniul 

valorificării seminţelor din struguri şi uleiului de nuci şi a produselor obţinute din ele prin 
metoda presării la rece s-au stabilit indicii fizico-chimici, ce caracterizează aceste produse 
ca fiind înalt valoroase. Utilizarea lor în industria cosmetică, permite actualmente să 
plasăm pe piaţa internă şi cea externă a produselor înalt curative, destinate întreţinerii 
organismului uman într-o stare fiziologică excelentă. O serie de firme europene (italiene, 
franceze, germane etc.) produc în baza uleiurilor din seminţe de struguri şi nuci preparate 
cosmetice eficiente în protecţia pielii de razele solare. În practica procedurilor fizice 
terapeutice realizate în China masajele corpului uman cu pielea iritată se aplică, 
utilizându-se pe larg, uleiul din seminţe de struguri şi nuci aromatizate natural cu adaos de 
extracte din plante medicinale. 

Uleiul din seminţe de struguri şi uleiul de nuci sunt unanim recunoscute în toată 
lumea ca unele dintre cei mai puternici produşi naturali antioxidanţi şi sunt folosite ca 
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ingredient important al produselor cosmetice şi dermatologice pentru tratarea pielii uscate, 
iritate sau îmbătrânite.  

Acest fapt se datorează calităţilor de regenerare, care permit o hidratare mai 
eficientă a pielii; uleiurile penetrează rapid în epidermă şi nu lasă senzaţia de piele grasă.  

Datorită conţinutului ridicat de acid linoleic, care este repede incorporat în piele, 
reduce pierderea de apă din epidermă şi restabileşte elasticitatea ei. Acizii graşi esenţiali 
penetrează eficient în stratul cornos, ce conferă uleiurilor din seminţe de struguri şi nuci un 
efect ocluziv şi curativ. Folosirea sistematică a acestora determină micşorarea ridurilor 
(mai ales în jurul ochilor) şi a petelor pielii.  

Proprietăţile lor terapeutice se datorează: vitaminei E, vitaminei C, beta-carotenului, 
acizilor graşi polinesaturaţi, care manifestă un efect antioxidant marcat şi de lungă durată.  

Potenţialul Republicii Moldova, datorită dezvoltării în continuare cu succes a 
industriei vitivinicole şi a valorificării producţiei din plantaţiile de nuci, în obţinerea uleiului 
din seminţe de struguri şi de nuci sunt economic justificate cercetările şi investigaţiile atât 
pentru materia primă a industriei cosmetice autohtone, cât şi ca produselor destinate 
exportului. 
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Abstract 
The article is devoted to the potential of the internal and external market of sun flower 

seeds evaluation. There has been undertaken an assessment of the import and export 
economic efficiency of sunflower seeds, concluded with the analysis results of the current 
situation and prognosis of sunflower seeds harvest and production. Dynamics of sunflower 
areas in the Republic of Moldova 

Cuvinte-cheie: întreprindere, diagnostic, analiză, evaluare, rezultat, prognoză, 
potențial, recoltă, semințe de floarea soarelui,piața internă, piața externă. 

 
Una dintre direcțiile de dezvoltare ale industriei alimentare la nivel național și 

internațional se referă la extinderea gamei și îmbunătățirea calității alimentelor, acordând o 
atenție deosebită siguranței și calității materiilor prime folosite pentru a crea astfel de 
produse. Semințele de floarea-soarelui sunt o materie primă prețioasă pentru o gamă 
largă de alimente și furaje (ulei de floarea soarelui, prăjituri, pâine etc.), aflându-se pe al 
doilea loc dintre principalele produse exportate de Republica Moldova. Astfel, țările regiunii 
Mării Negre au devenit furnizori importanţi de seminţe de floarea soarelui pentru Europa, 
iar Republica Moldova a deţinut  6,9% din totalul importurilor europene de seminţe de 
floarea soarelui în 2016 (218 mii tone), atestând o creştere medie anuală de 54%  (în 
expresie naturală) în anii 2012-2016. În perioada de referinţă importurile din Moldova a 
acestui produs au înregistrat o majorare de 5,5 ori. 

Acest produs rămâne a fi unul strategic în exporturile Republicii Moldova, de aceea 
necesită eforturi conjugate din partea autorităţilor şi companiilor producătoare şi 
exportatoare pentru a menţine poziţia de lider în domeniu. 

După datele FAO suprafețele însămânțate cu floarea soarelui în 2016 în lume, au 
constituit 26,2 mil. ha. 

 

 
Fig. 1 Suprafața mondială de floarea soarelui în anii 1961-2016, mil. ha 

Sursa: [2] 
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În ultimii 10 ani suprafața cultivată cu floarea soarelui în lume a crescut cu 18,5%, iar 
în ultimii 50 de ani suprafața a crescut de 3,7 ori. 

Producția globală mondială de floarea soarelui în anul 2016 a constituit 47,3 mil tone, 
adică cu circa 30% mai mult decât în anul 2012. Creșterea producției globale a favorizat 
căderea prețurilor la semințele de floarea soarelui și la ulei în a doua jumătate a anului 2013. 

 

 
Fig. 2. Producția globală în lume de floarea soarelui în anii 1961-2013, milioane tone 
Sursa: [2] 

 
În ultimii 10 ani, producția globală la nivel mondial a crescut cu 71%, iar comparativ 

cu anul 1961 de 6,6 ori și a constituit în 2013 - 44,8 mil. tone. Aceasta creștere este 
datorată creșterii suprafețelor cultivate cu această cultură dar și recoltei la 1 ha. 

 

 
Fig. 3. Recolta medie de floarea soarelui în lume, în anii 1961-2016, q/ha 

Sursa: [2] 
 

Astfel recolta de floarea soarelui la 1 ha în 2016 a fost mai mare cu circa 80% 
comparativ cu anul 1961. Valoarea semințelor de floarea soarelui este determinată de nutrienții 
ce se conțin în ele și, mai presus de toate, de lipide și proteine. Cea mai importantă 
componentă a semințelor de floarea-soarelui sunt lipidele. Ponderea lor în diferite soiuri și hibrizi 
variază de la 47 până la 54% (prin greutatea absolută) și din aceste considerente piața de 
floarea soarelui la nivel mondial în ultimii ani este caracterizată de o creștere considerabilă a 
recoltei globale și a suprafețelor însămânțate cu această cultură. Trebuie remarcat faptul că 
interes sporit este față de semințele de floarea-soarelui ale soiurilor de cofetărie, care sunt 
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materia primă pentru producerea kernelului utilizat pentru a produce sâmburii prăjite ca produs 
independent, precum și pentru producția de produse de patiserie.  

Cei mai mari cultivatori de floarea soarelui la nivel mondial sunt Ucraina și Rusia, aceștia 
semănând peste 40% din suprafața mondială a acestei culturi. În top 10 țări cei mai mari 
cultivatori mondiali de floarea soarelui mai intră  Argentina, China, România, Bulgaria, 
Franța, Turcia, Ungaria și Tanzania. 

În 2013, volumul comerțului mondial cu semințe de floarea-soarelui a ajuns la 4,9 
milioane de tone. În comparație cu anul 2012 (4,2 milioane tone), această cifră a crescut 
cu 16,7%, față de 2011 (4,8 milioane tone) - cu 2,1%.  

Unul din cei mai mari importatori de semințe de floarea-soarelui din lume este Turcia, 
care în anul 2017 a importat 640 mii tone (circa 12% din totalul importurilor mondiale) de 
semințe de floarea soarelui. În top 10 țări importatoare de semințe de floarea soarelui mai 
intră Olanda, Germania, Franța, Portugalia, Spania, Ungaria, Italia, Austria și Belgia. 

 

 
Fig. 4. Volumul importurilor de semințe de floarea soarelui în Turcia și structura 

după țările exportatoare, mii tone 
Sursa: [4] 

  
În 2017, Republica Moldova a fost unul din principalii furnizori de semințe de floarea 

soarelui în Turcia cu o cotă de 34,7% din totalul importurilor. 
Dinamica suprafețelor cultivate cu floarea soarelui în Republica Moldova 
În anul 2017 suprafaţa însămânţată în Republica Moldova a constituit 1533 mii de 

hectare, ceea ce reprezintă circa 45% din suprafaţa totală a ţării. Din total suprafața 
însămânțată, circa 30% reprezintă culturile tehnice, ocupând locul doi după culturile 
cerealiere, iar floarea soarelui deține circa 26% din totalul de suprafaţă însămânţată, vezi 
Tabelul 1.  

 

Tabelul 1. Suprafeţele însămânţate cu culturi tehnice, mii hectare   

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Suprafeţe 
însămânțat

e - total 
1500,3 1464,1 

1460,
3 

1477,2 1468,4 1494,3 1502,8 1502,6 1520 1533 

Culturi 
tehnice 

342,1 365,4 388,3 412,4 403,6 399,5 437,7 439,9 447 478 

din care: 
        

  

Floarea 
soarelui 

228 227 252 277 299 298 320 330 362 385 

Sursa: realizat de autor în baza [1] 
 

Floarea-soarelui este una din principala cultură oleaginoasă din Republica Moldova, 
cu un spectru larg de utilizare în sectorul alimentar şi industrial, contribuind astfel la 
soluţionarea mai multor probleme de valoare economică.  
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Valoarea semințelor de floarea soarelui este determinată de nutrienții ce se conțin în 
ele și, mai presus de toate, de lipide și proteine. Cea mai importantă componentă a 
semințelor de floarea-soarelui sunt lipidele. Ponderea lor în diferite soiuri și hibrizi variază 
de la 47 până la 54% (prin greutatea absolută) și din aceste considerente piața de floarea 
soarelui la nivel mondial în ultimii ani este caracterizată de o creștere considerabilă a 
recoltei globale și a suprafețelor însămânțate cu această cultură. Trebuie remarcat faptul 
că interes sporit este față de semințele de floarea-soarelui ale soiurilor de cofetărie, care 
sunt materia primă pentru producerea kernelului utilizat pentru a produce sâmburii prăjite 
ca produs independent, precum și pentru producția de produse de patiserie.  

Floarea-soarelui, se caracterizează printr-o evoluţie semnificativă în ultimii ani. În 
perioada analizată 2008-2017 observăm o creștere a suprafețelor cultivate de floarea 
soarelui cu 69%, de la 228 mii ha - în 2008 până la 385 mii ha în 2017. În anul 2017 
suprafața cultivată cu floarea soarelui a crescut față de anul 2016 cu  23 mii ha, și a 
constituit 385 mii ha. 

 

 
Fig. 5. Evoluția suprafețelor însămânțate cu floarea soarelui, 2008-2017, mii ha 

Sursa: realizat de autor în baza [1] 
 

În anul 2017 cele mai mari suprafețe de floarea soarelui au fost însămânțate în 
regiunile de dezvoltare Nord și Sud. Regiunii de dezvoltare Nord îi revin circa 40% din 
suprafața însămânțată, al doilea loc îl ocupă regiunea de dezvoltare Sud cu circa 30. Iar în 
U.T.A. Găgăuzia suprafețele însămânțate au constituit circa 10% din total suprafață. 

 
Tabelul 2. Suprafața însămânțată, roada medie și producția totală de floarea soarelui 

în întreprinderile agricole și gospodării țărănești pe regiuni, 2014-2017 

 
2014 2015 2016 2017 

 

Suprafața 
însămân-
țată, ha 

Roada 
medie 

la 
ha/q 

Productia 
globala, 
mii tone 

Suprafața 
însămân-
țată, ha 

Roada 
medie 

la 
ha/q 

Productia 
globala, 
mii tone 

Suprafața 
însămânțată, 

ha 

Roada 
medie 

la 
ha/q 

Pro-
ductia 

globala, 
mii tone 

Supra-
fața 

însămân-
țată, ha 

Roada 
medie 

la 
ha/q 

Pro-
ductia 

globala, 
mii tone 

Total pe republica 252,9 18,4 464,4 261,5 15,5 404,8 291,9 19,8 575,1 317,1 21,8 690,0 

Municipiul Chisinau 1,2 12 1,3 1 8,7 0,9 1,0 18,3 1,9 1,1 17,7 1,9 

Nord 103 20,7 213,4 103,8 15,5 160,3 119,6 18,6 221,0 125,1 21,7 271,0 

Centru 58,1 15,8 92 52,8 13,7 71,8 60,7 19,2 115,5 68,4 19,3 132,1 

Sud 68,5 17,8 121,4 78,6 16,7 130,8 84,6 21,7 183,2 92,3 23,4 215,1 

U.T.A Gagauzia 22,2 16,5 36,6 25,3 16,3 41,1 25,9 20,7 53,5 30,3 23,1 70,0 

Sursa: realizat de autor în baza [1] 
 

În anul 2017 recolta totală de floarea soarelui a crescut cu 117% față de anul 2008 
(372 mii tone) și a constituit 804 mii tone. În 2012, din cauza secetei producţia totală a 
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constituit numai 296 mii tone. (Figura 6.) Anul 2016, datorită condiţiilor climatice favorabile, 
a fost un an bun pentru producția de floarea soarelui în Republica Moldova. Producţia 
totală de floarea soarelui ajungând la 677 mii tone, cu un randament mediu de 19 q/ha. În 
anul 2017 recolta totală de floarea soarelui a ajuns la 804 mii tone, cu recolta medie la ha 
de 21q/ha  atingând, astfel un nou record istoric.  

 

 
Fig. 6. Evoluţia recoltei totale și recolta medie la ha de floarea soarelui în 

gospodăriile de toate categoriile în anii 2008-2017 
Sursa: realizat de autor în baza [1] 

 
În profil teritorial o creștere a recoltei totale de floarea-soarelui în anul 2017 a fost 

înregistrată în regiunea de dezvoltare Sud. Recolta de floarea soarelui în regiunile de 
dezvoltare Nord și Centru au avut de suferit din cauza lipsei de precipitații. În anul 2015, 
cele mai mari recolte totale de floarea soarelui au fost înregistrate în raioanele Cahul 
23,27 mii tone, Ștefan Vodă 21 mii tone, Drochia 20,6 mii tone, Florești 19,6 mii tone, 
Căușeni 18,1 mii tone, Soroca 17,6 mii tone, Taraclia 17,3 mii tone și Râșcani cu 17 mii 
tone.  

 

 
Fig. 7. Evoluţia producției globale de floarea soarelui în raioanele R. Moldova,  

2014 - 2017 
Sursa: realizat de autor în baza [1] 

Conform analizei realizate asupra pieții de floarea soarelui, s-a constatat că aceasta 
reprezintă una dintre culturile agricole importante din Republica Moldova.  
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În perioada de referință, pentru care s-a urmărit identificarea unei tendințe de lungă 
durată, a recoltei de floarea soarelui, volumul fizic al producției а înregistrat o variație mai 
accentuată decât variația suprafețelor destinate culturii, înregistrând o tendință moderat 
favorabilă (de creștere), iar dinamica generală poate fi caracterizată de o funcție liniară. 
Prin urmare, fără alte implicații, bazându-ne numai pe aspecte inerțiale, potențialul de 
plantare a florii soarelui dispune de rezerve, încât spre anul 2020 acesta ar putea să 
depășească ¼ din suprafețele agricole totale însămânțate. 

Principalul producător de ulei din floarea-soarelui şi soia este SA „Floarea-Soarelui”. 
Actualmente, întreprinderea are o capacitate de producţie de 50 mii tone de ulei rafinat pe 
an. Circa 80% din producția SA „Floarea-Soarelui” sunt exportate în 25 de țări. Al doilea 
producător este „Trans-Oil” cu o capacitate de prelucrare 400 tone semințe de floarea 
soarelui în 24 ore. 

Cererea tot mai mare din partea întreprinderilor din sectorul producerii uleiului 
continua să stimuleze creșterea suprafețelor de floarea soarelui. Sectorul de plante 
oleaginoase include aproximativ 122 de întreprinderi (de uleiuri şi grăsimi vegetale şi 
animale), care prelucrează anual aproximativ 205,7 mii tone de floarea-soarelui şi produc 
circa 90  mii tone de ulei vegetal.  

De aceea, este important ca întreprinderile din domeniul dat să-și revizuiască 
strategiile în domeniul managementului relațiilor economice internaționale în vederea 
eficientizării acestuia, în scopul menținerii sau poate chiar majorării potențialului de export 
în domeniul analizat.   
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Abstract 
The research purpose is to analyze the main aspects of the influence of nutrition on 

the individual's health with the thyroid gland pathology. Differ several pathological 
conditions: hyperthyroidism, autoimmune thyroiditis (Hashimoto) and hypothyroidism. 
Treatment is with antithyroid drugs, surgery but an important role is dietotherapy and 
excluding habits which affects the thyroid gland. Nutrition research has been performed- 
diet in thyroid gland diseases: correct, balanced nutrition quantitative and qualitative, has 
an important role in the pathology of the body, and adaptation and the resistance of the 
body to harmful factors of the environment. 

Keywords: thyroid gland pathology, hyperthyroidism, hypothyroidism, autoimmune 
thyroiditis, the hormones dietotherapy. 

 
Introducere  
Scopul cercetării este  analiza principalelor aspecte ale influenţei alimentaţiei asupra 

stării de sănătate a individului cu patologia glandei tiroida. Glanda tiroidă are un rol 
esențial pentru o bună funcționare a organismului, aceasta având capacitatea de a secreta 
o serie de hormoni care ajută la reglarea metabolismului. Atunci când glanda tiroidă nu 
funcționează în normă, pot să apară probleme la nivelul mai multor organe.  

Se disting câteva stări patologice a acestei maladii: hipertiroidia sau tireotoxicoza, 
tiroidită autoimuna, denumită Hashimoto şi hipotiroidia. Tratamentul se face cu 
medicamente antitiroidiene, intervenții chirurgicale dar un rol important îl are dietoterapia și 
excluderea obiceiurilor care afectează glanda tiroidă.  

 
Rezultate obţinute şi discuţii 
 

Tabelul 1. Simptomele 
Stările patologice 

Hipertiroidia Hipotiroidia 

agitație, indispoziție, oboseala, slăbiciune oboseală, lipsa de energie, somnolenta sau apatie 

tremurături ale mâinilor, respirație dificila chiar și 
în timpul repausului 

scăderea capacitații de memorare şi concentrare, 
gândire şi vorbire lenta, depresie 

transpirații abundente, piele umedă si roșie care 
poate produce prurit 

dureri musculare, bătăi cardiace lente (sub 50/min.),  

flatulențe și balonări frecvente dificultatea de adaptare la frig 

părul fin și moale care cade piele uscată, îngroșata şi aspră, păr şi unghii friabile 

scăderea în greutate chiar dacă alimentația este 
normală sau în cantități mai mari decât de obicei. 

constipație, creștere în greutate în condițiile unui apetit 
diminuat, infertilitate sau avorturi spontane 

Sursa: Vasilachi, Gheorgeta. Alimentația omului sănătos și a omului bolnav. Recomandări 
pentru cele mai diverse cazuri de boală. Chișinău ARC, 2008 

 
Cine ar trebui să-și evalueze funcția tiroidiană? 

 femeile care doresc să planifice sarcina 

 oricine prezintă mai mult de 2-3 simptome din cele enumerate în tabelul 1 

 oricine are antecedente familiale sau personale de afecțiune tiroidiana (patologie 
ereditară) 
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 oricine a urmat sau urmează tratament cu medicamente ce conțin interferon și/sau 
ribavirina (hepatite virale), amiodarona (aritmii cardiace), litiu (afecțiuni psihice). 

După efectuarea examinării medicale, cel mai edificator test este dozarea din sânge 
a unui hormon numit TSH (hormonul de stimulare tiroidiană), creșterea acestuia 
reprezentând primul indiciu de hipotiroidie, chiar și atunci când nu exista încă simptome. 

Înaintea terapiei se încearcă găsirea unei cauze: deficit de iod, tiroidita cronica 
autoimuna Hashimoto, etc.) prin analize de sânge și ecografie, mai rar alte metode 
(scintigrafie, teste speciale). Există și forme tranzitorii de hipotiroidie, una apărând mai 
frecvent după o sarcină (tiroidita postpartum) și alta în urma unei infecții virale în urma 
căreia tiroida devine foarte dureroasa (tiroidita subacută). 

Creșterea funcției tiroidiene se definește prin hipertiroidie. Aceasta  este o stare 
patologică de acumulare în organism a unor cantități mari, în exces de hormoni. Și se 
caracterizează prin: mărirea metabolismului bazal, dereglarea funcțiilor sistemului nervos 
central, ale sistemului cardiovascular. Pacienții cu hipertiroidism au, de obicei, guşă, adică 
o mărire a glandei tiroide, care poate avea dimensiuni impresionante. 

Sindromul insuficienței  funcției tiroidiene – definește hipotiroidia. La bolnavi se 
reduce metabolismului bazal, apare tendința către obezitate, somnolență, constipații. 

Hipotiroidismul se tratează pe cale medicamentoasă, se prescriu hormoni tiroidieni 
sub formă de pastile. Tratamentul este ieftin și necesita administrarea pe stomacul gol și la 
distanța de alte medicamente, intr-o singura priza pe zi. De obicei rezultatele sunt vizibile 
după doar 2 săptămâni dar, dacă se continuă tratamentul, se va observa o scădere în 
greutate și o scădere a nivelului de colesterol odată cu creșterea energiei percepute de 
persoana în cauză. De cele mai multe ori tratamentul va trebui continuat toata viața. 
Hipotiroidia corect tratata și monitorizată nu modifica speranța de viața sau calitatea vieții. 

 
Analiza datelor statistice 
La adulţi, prevalenţa hipotiroidiei este de 2% - la femei, şi de 0,2%, la bărbaţi. 

Incidenţa anuală a hipotiroidiei este de 4 : 1000 la femei, şi de 0,6 : 1000, la bărbaţi. 
Cauzele de hipotiroidie primară sunt: 50% – etiologie autoimună; 40% – secundare 
tratamentului. Copiii născuți de la mame cu hipotiroidie netratată sau tratată insuficient pe 
parcursul sarcinii pot avea retard de dezvoltare neuro -psihică și probleme de creștere. 

Cauzele de hipertiroidiei (iod radioactiv, chirurgical, antitiroidiene de sinteză); şi 10% 
– diverse cauze.  

Tiroidita autoimună afectează aproximativ 10-12% din populaţie, predominanţa fiind 
feminină (raportul femei / bărbaţi este de 9/1), evoluează cu hipotiroidie în 3%–20% de 
cazuri.   

 
Analiza alimentației - Dieta în bolile glandei tiroide 

 
Se permite (se indică)  Alimente și bucate 

 
Se interzice (se exclud) 

1 2 3 

Pâine de grâu și de secară 
(prospețimea de 1 zi) 

Pâine și produse 
de panificație 

− Pâine proaspătă 
− Articole din aluat dospit 
− Articole din aluat foitaj 

− Supe de legume 
− De crupe 
− Lapte cu macaroane, fidea 
− Supe vegetariene 
− Borș vegetarian 

Supe 

− Supele de carne, pește, ciuperci 
− Se exclud bulionurile 
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Se permite (se indică)  Alimente și bucate 

 
Se interzice (se exclud) 

− Carne slabă de vită, de vițel 
− Iepure 
− Găină 
− Curcan fără tendoane 
− Carnea de pasăre fără piele. 

Pregătită prin fierbere sau 
component în bucate: 
sarmale, pilaf. 

− Pregătită la aburi: perișoare, 
pârjoale la aburi 

Carne  

− Carnea grasă (de porcine, de 
ovine) 

− Carnea de rață, de gâscă 
− Bucate din subproduse: ficat, 

rinichi,creier 
− Afumăturile, salamurile, 

conservele  

Pește slab fiert sau copt  
(fiert în prealabil) 

Pește  

− Varietățile de pește gras, prăjit 
− Pește afumat 
− Pește sărat 
− Conservele 

− Lapte 
− Chefir 
− Iaurt 
− Brânză de vaci degresată, 

budincă din brânză, 
pudinguri la aburi 

− Cașcaval nepicant 

Produse lactate 

− Smântână 
− Frișcă 
− Brânză sărată 
− Cașcaval sărat, picant 

− Omletă din albuș coaptă 
− 1 ou fiert moale  
− ½ gălbenuș în bucate 

Ouă  
 
 

− Ouă fierte tare sau prăjite 
  

− Cașe din ovăz și hrișcă și 
bucate din ele coapte 

− Orez cu fructe uscate, cu 
morcovi 

− Budincă cu morcovi 
Paste făinoase fierte 

Crupe  

− Leguminoasele 

− Legume crude și fierte 
− Varză murată nu prea acră 
− Pireu din mazăre verde 

Legume  

− Spanac 
− Măcriș 
− Ridichea de lună și de iarnă 
− Usturoi 
− Ciuperci 
− Reventul  
− Legume marinate 

− Ceai 
− Ceai de măceșe 
− Cafea cu lapte 
− Sucuri de fructe și legume 
− Decoct de tărâțe 

Băuturi  

− Cafeaua neagră 
− Cacao 
− Băuturile reci 
− Băuturi gazoase 
− Alcool sub orice formă (bere, vin, 

țuica etc.); 

− Unt pe pâine și adăugat în 
bucate 

− Ulei vegetal (de fl. soarelui, 
de măsline, de porumb), fără 
a fi supuse prelucrării 
termice; 20-30g pe zi 

Grăsimi  

− Se exclud celelalte tipuri de 
grăsimi (untură, slanină ș.a). 

Sursa: Vasilachi, Gheorgeta. Alimentația omului sănătos și a omului bolnav. 
Recomandări pentru cele mai diverse cazuri de boală. Chișinău ARC, 2008 
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Concluzii 
Regimul alimentar – hipertiroidia 
Se exclud produsele care excită sistemul nervos central: ceai concentrat, cafea, 

cacao, ciocolata, bulionul de carne, pește, afumături, condimente, băuturile alcoolice. 
Se recomandă  hrană bogată în vitamine, pentru a normaliza deficitul lor; cantități 

mărite de săruri minerale, îndeosebi calciu. 
Bolnavii să se alimenteze de cel mult 4 ori pe zi, la bază este dieta 5 cu unele 

corecții. 
 
Regimul alimentar – hipotiroidie 
Se limitează zahărul, mierea, dulceața, produse bogate în colesterol (grăsimile 

animale, carnea și peștele gras, creierul, ficatul, rinichii, untul, smântâna ). 
Se recomandă produse bogate în celuloză - legume, fructe nu prea dulci. Celuloza 

contribuie la detoxifierea organismului. Proteine se includ în cantități mărite: carne slabă, 
pește slab, produse de soia. 

În constipații produse cu proprietăți laxative: produse acidolactice, pâine integrală, 
sfeclă, morcovi, prune etc.). La bază dietoterapiei este dieta 10 și în obezitate 
concomitentă dieta 8. 

Alimentaţia corectă, echilibrată cantitativ şi calitativ, are un rol important în patologia 
organismului, cât și la adaptarea şi rezistenţa organismului la factorii nocivi ai mediului 
ambiant.  

În ultimul secol, industrializarea, a provocat manifestări considerate nocive asupra 
sănătăţii: uniformizarea alimentaţiei; creşterea ponderii produselor prelucrate în raport cu 
cele proaspete. Astfel s-au accentuat bolile civilizaţiei: obezitatea, bolile cardiovasculare, 
cancerul.  
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Abstract 
The food industry is interested by natural acidifiers obtaining, because it is very 

important to find the alternatives for citric, tartaric, acetic acids, which present risk for human 
health in frequently consumption. The research developed in France, Russia and Moldova 
shows the acidifier obtaining possibility from grape and mirabelle. In our country, each year, 
after technical operations at early stage of maturity, are thrown away 50000 tones of green 
grapes, these quantities may be processed for acidifiers manufacture. The researchers of 
SPIHFT have elaborated a process for non-alcoholic products obtaining, as acidifiers and 
juices. The economical indices of raw material, transport, direct and indirect manufacture costs 
are calculated. Were evaluated the prices for natural grape acidifier as 3000 MDL/tone and 
respectively 7500 MDL/tone for concentrated grape acidifier, the profit is between 16-17%. The 
grape acidifiers production present attractive economic perspectives for food canned 
enterprises.      

Keywords: acidifiers, grape, direct and indirect manufacture costs, prices. 
 

Introducere. La producerea băuturilor şi conservelor din legume şi fructe, anual se 
importă cantităţi enorme de acizi citric, tartric, acetic, preponderent de provenienţă chimică, care 
măresc costurile de fabricare şi prezintă risc pentru sănătate la consumul frecvent al produselor 
menţionate. 

Practica mondială manifestă interes sporit la obţinerea acidifianţilor naturali. Cercetările 
efectuate în Franţa [1], Federaţia Rusă [2] şi în Republica Moldova [3] arată că strugurii verzi şi 
fructele de corcoduşe pot fi utilizate la producerea acidifianţilor, cu aplicare ulterioară în industria 
băuturilor răcoritoare şi a celei de conserve [7, 9].  

Suprafaţa plantaţiilor viticole a Republicii Moldova, conform Notei informative a Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare prezentate la data de 14.08.2015, constituia 140,4 mii ha, 
inclusiv pe rod 129,2 mii ha [4]. Suprafaţa viilor cu soiuri tehnice europene cultivate în 
gospodării ţărăneşti, SRL, SA, cooperative agricole se estimează la nivel de 92 mii ha, pe rod – 
82,8 mii ha. Producătorii mici (cu terenuri până la 10 ha) posedă 2/3 din suprafaţa totală. 

Plantaţiile viticole cu soiuri de masă constituie 14,7 mii ha, inclusiv pe rod 12,2 mii ha. 
Suprafaţa viilor cu soiuri Vitis Labrusca (Isabella, Lidia, Noah) constituie cca 3-3,5 mii ha, 
amplasate preponderent în zona de centru a republicii. Producţia de struguri în gospodăriile de 
producţie-marfă, conform datelor Biroului Naţional de Statistică [4], pentru perioada anilor 2013-
2015 variază în limitele 370-380 mii tone, cea a strugurilor de masă respectiv 82,0-87,0 mii tone. 

Cu scopul reglării sarcinii pe butuc, diminuării recoltei în exces, şi asigurării unei calităţi înalte 
a vinurilor, anual se înlătură la pîrgă cca 10% din recoltă. Astfel anual în RM cca 50 mii tone de 
struguri verzi (45 mii tone soiuri tehnice şi 5 mii tone soiuri de masă) se aruncă fără a fi valorificaţi.  

La IŞPHTA au fost efectuate ample cercetări ştiinţifice în vederea valorificării strugurilor la 
maturarea timpurie şi s-a elaborat un procedeu de obţinere a acidifianţilor naturali din struguri [8].   

 
Rezultate obţinute şi discuţii 
Estimarea economică privind costurile de recoltare, transport şi procesare a strugurilor 

pentru obţinerea acidifianţilor s-a efectuat conform unui studiu de fezabilitate, apropiat celui 
folosit la întreprinderi de producere a conservelor din legume şi fructe. S-a utilizat informaţii 
oficiale plasate pe site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) şi 
cel al Biroului Naţional de Statistică (BNS).  
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Procedeul de producere a acidifiantului din struguri [8] prevede în calitate de materie primă 
struguri ce posedă substanţe uscate hidrosolubile cu valori în limitele 10,0%...13,9%  şi aciditate 
titrabilă în limitele 1,21%...2,5%, exprimate în acid tartric. Recoltarea începe cu 30 zile înainte 
de atingerea maturizării tehnice a strugurilor şi durează aproximativ 14 zile. 

Recoltarea manuală a strugurilor verzi se realizează de către muncitorii agricoli care culeg 
în medie 500 kg/zi fiecare, costul unei zile/muncitor fiind de 200 lei (la preţul anului 2017). 

Pentru 1 tonă struguri recoltarea va costa 2*200lei = 400 lei. 
Transportul strugurilor materie primă de la producător spre întreprinderea de procesare,              

s-a calculat conform Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transport auto [10].  
Un camion Kamaz 5320 dotat cu remorcă tur transportă 15 tone struguri şi consumă 33,6 

litri motorină pentru distanţa de 100 km, iar retur fiind fără marfă, consumă numai 27,7 litri 
motorină. Preţul motorinei la sezon de recoltă pentru anul 2017 era de 15,43 lei/litru.  

Costul de transport estimat la 1 tonă struguri materie primă se prezintă în tabelul 1. 
 

Tabelul 1. Cost de transport a strugurilor materie primă  
cu camion Kamaz 5320 dotat cu remorcă 

Denumirea costurilor Norma de consum a 
motorinei, litri/100km 

Preţul, 
lei 

Valoarea 
costurilor,lei 

Transport struguri materie primă tur 33,6 15,43       518,5 

Deplasare spre punct de recoltare retur 27,7 15,43       427,4 

Tarif de muncă a şoferului tur-retur  250       250,0 

Total transport a 15 tone struguri       1195,9 

Transport/tonă struguri           79,7  

La recepţia strugurilor materie primă pentru procesarea industrială, costul de achiziţie 
pentru 1 tonă ar fi: cost de recoltare/tonă + cost de transport/tonă + cost auxiliar (amortizare) în 
valoare numerică acesta are forma Cost de achiziţie/tonă = 400 + 79,2 + 20,8 = 500 lei.  

Perioada de recoltare a strugurilor – materie primă, inclusiv şi cea de procesare se 
stabileşte 14 zile. Acidifianţii de struguri se preconizează a fi obţinuţi la linia tehnologică cu 
capacitatea de procesare 20 tone struguri/oră.  

S-a efectuat calculul economic al costului total direct ce include costurile materiilor prime, 
auxiliare şi energetice, manoperei pentru fabricarea acidifiantului natural (a vedea tabelul 2) şi a 
acidifiantului concentrat din struguri (a vedea tabelul 3). Preţurile respective sunt întocmite la 
nivelul preţurilor datei de 1.08.2017.   

 
Tabelul 2. Costul estimativ al resurselor materiale şi energetice 

pentru fabricarea acidifiantului natural din struguri 

Tipul de resurse 
Unit. de 
măsură 

Preţ unitar, 
lei 

1 tonă produs 
finit 

Costul 

Norma de consum lei % 

Struguri – materie primă tone    500,0           2,300 1150,0 65,09 

Enzime pectolitice kg  1000,0           0,030     30,0   1,70 

Gelatină kg    300,0           0,200     60,0   3,40 

Apă potabilă m3       12,0           2,600     31,2   1,76 

Energie electrică KW*h        1,92         23,00     44,2   2,50 

Agent termic (abur) tone    500,0           0,200   100,0   5,65 

Manopera om*ore    333,0           0,9   306,0 17,30 

Materiale de igienizare kg 100,0           0,450     45,0   2,54 

Total cost direct estimativ, lei/tonă    1766,8 
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Tabelul 3. Costul estimativ al resurselor materiale şi energetice 
pentru fabricarea acidifiantului concentrat din struguri 

Tipul de resurse 
Unit. de 
măsură 

Preţ unitar, 
 lei 

1 tonă produs finit  Costul 

Norma de consum lei % 

Struguri – materie primă tone    500,0 5,750 2875,0 64,12 

Enzime pectolitice kg  1000,0 0,075     75,0   1,67 

Gelatină kg    300,0 0,500   150,0   3,34 

Apă potabilă m3       12,0 6,500     78,0   1,74 

Energie electrică KW*h        1,92           73,00   140,2   3,12 

Agent termic (abur) tone    500,0 0,600   300,0   6,69 

Manopera om*ore    333,0             2,3   765,0 17,06 

Materiale de igienizare kg 100,0 1,000   100,0   2,23 

Total cost direct estimativ, lei/tonă    4483,8 

 
Analiza rezultatelor indicate în tabelul 2, obţinute la totalul de resurse, şi luînd în 

consideraţie preţul unitar şi norma de consum, ne indică un total a costului direct estimativ 
în sumă de 1766,8 lei per tonă de acidifiant natural din struguri. Ponderea semnificativă a 
acestui cost este reprezentat de costul materiei prime (struguri) – 65,09%, apoi urmează 
ponderile manoperei – 17,3%, respectiv a agentului termic (abur) – 5,65%. 

 Analiza rezultatelor indicate în tabelul 3, obţinute la totalul de resurse similare pentru 
producerea acidifiantului natural, ne indică un total a costului direct estimativ în sumă de 
4483,8 lei per tonă de acidifiant concentrat din struguri. Normele de consum a resurselor 
materiale şi energetice la producerea acidifiantului concentrat sunt mai mari de cca 2,5 ori, 
deoarece conţinutul de substanţe uscate hidrosolubile se concentrează de 2,5 ori, pînă la 
valoarea de 30 %. Norma de agent termic (abur) este de 3 ori mai mare, fiindcă este inclus 
şi consumul de energie termică la concentrarea acidifiantului. Profilul costurilor în procente 
este similar celui fabricării acidifiantului natural. 

Costul total indirect s-a efectuat în baza costurilor : uzurii clădirii secţiei de producere, 
a utilajului tehnologic, a salariilor angajaţilor administraţiei şi cei auxiliari, cheltuielilor 
administrative (a vedea tabelul 4). 

S-a apreciat prin aproximaţie că valoarea clădirii secţiei de producere şi a depozitului 
pentru produsul finit este de 9 milioane lei, cu durata de amortizare 20 ani. Linia de 
procesare include utilaj modern, valoarea căruia se estimează la 21 milioane lei, cu durata 
de amortizare 10 ani.  

Prin urmare valoarea amortizării fondurilor fixe pentru fiecare an va fi :   
Uzura clădirii secţiei de producere =   9000000 lei / 20 ani =   450000 lei/an 
Uzura utilajului tehnologic             = 21000000 lei / 10 ani = 2100000 lei/an 
Total amortizarea pentru clădire şi utilaj                              = 2550000 lei/an 
1/3 din uzura anuală se atribuie obţinerii acidifianţilor, respectiv 1/3 producerii 

sucurilor naturale din struguri, iar restul 1/3 fabricării vinurilor conform tehnologiilor clasice.  
Valoarea uzurii clădirii şi utilajului tehnologic ce va fi inclusă în costul indirect la 

procesul de obţinere a acidifianţilor, se calculează 1/3 din amortizarea anuală, obţinem : 
Amortizarea (clădiri+utilaj)/an = 2550000:3 = 850000 lei/an. 

Conform rezultatelor obţinute la elaborarea procesului de fabricare, s-a stabilit că din 
20 tone de struguri nematurizaţi se obţine 8,7 tone acidifiant natural cu conţinut de 
substanţe uscate hidrosolubile 12%; dacă acesta se concentrează până la conţinut de 
30% substanţe uscate hidrosolubile, atunci din aceeaşi cantitate de 20 tone, se obţin 3,48 
tone acidifiant concentrat.     

Volumul anual de producere preconizat va fi : 
acidifiant natural : 8,7 tone/h * 5 h/schimb * 2 schimb/zi * 14 zile/an = 1218 tone 
sau acidifiant concentrat : 3,48 tone/h * 5 h/schimb * 2 schimb/zi * 14 zile/an = 487 

tone 
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Tabelul 4. Structura costurilor indirecte pentru fabricarea acidifianţilor din struguri 

Tipul de cheltuieli indirecte Acidifiant natural 
Acidifiant 
concentrat 

Amortizarea clădirii şi echipamentului tehnologic, lei  850000   850000 

Salariul angajaţilor din administraţie pe 1 lună, lei    16000     16000 

Salariul angajaţilor auxiliari pe 1 lună, lei      9000       9000 

Cheltuieli administrative şi alte cheltuieli, lei      5000       5000 

Total cost indirect pe sezon, lei  880000   880000 

Volum preconizat de fabricare, tone       1218          487  

Total cost indirect estimativ, lei/tonă        722,5       1807,0 

 
Fiind calculate costurile totale directe şi indirecte per tonă produs finit, s-a estimat 

costurile totale de fabricare a produselor preconizate, s-a inclus rentabilitatea cu valori de 
16-17% şi s-a stabilit care pot fi preţurile de comercializare ale acidifianţilor (tabelul 5). 

 
Tabelul 5. Estimarea costurilor de producere  

şi preţurilor pentru acidifianţii din struguri 
Nr. 
d/o 

Denumirea 
indicilor economici 

Produse preconizate spre fabricare 

Acidifiant natural Acidifiant concentrat 

1. Cost direct, lei/tonă    1766,8      4483,8 

2. Cost indirect, lei/tonă      722,5      1807,0 

3. Cost total, lei/tonă    2489,3      6290,8 

4. Rentabilitate, lei/tonă      510,7  (17%)      1209,2    (16%) 

5. Preţ total, lei/tonă    3000,0      7500,0 

 
Se consideră că prezintă interes costurile de producere estimate a acidifianţilor pentru 

fabricile de conserve şi sunt accesibile ca oportunitate de implementare la procesarea 
strugurilor. 

Acidifianţii obţinuţi din struguri posedă un set nativ de componenţi valoroşi din de vedere 
nutriţional şi pot substitui în conserve din legume şi fructe acizii citric şi acetic, o parte de zahăr 
şi imprimă în aromă note plăcute de struguri. Alt domeniu de aplicare a acestor acidifianţi este 
producerea unor noi tipuri de băuturi răcoritoare, cu caracteristici originale în gust şi aromă. 

 

 
Concluzii 
1. Ajustarea sarcinii de struguri a butucilor viţei de vie, conform cerinţelor pentru obţinerea 

strugurilor marfă de calitate, duce la acumularea a cca 50 mii tone struguri verzi care pot fi 
valorificaţi prin procesare industrială cu obţinerea unor acidifianţi naturali, preconizaţi la 
producerea conservelor din legume/fructe şi a băuturilor.  

2. Preţurile de comercializare 3000 lei/tonă pentru acidifiantul natural şi 7500 lei/tonă 
pentru acidifiantul concentrat, s-au estimat conform nivelului actual al cheltuielilor pentru 
recoltarea şi transportarea materiei prime, a procesării la unităţi industriale dotate cu utilaj 
modern, a consumului de resurse materiale şi energetice.  

3. Perspectiva economică de producere a acidifianţilor pe bază de struguri este o 
alternativă oportună pentru valorificarea strugurilor, nesolicitaţi în faza de maturitate tehnică. 
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Rezumat: „Creditul în economia de piaţă deţine funcţia de repartiţie (distributivă) şi 

de control, relaţiile de credit făcând parte din relaţiile financiare în sens larg, dar mai are şi 
funcţia de emisiune, de mobilizare şi redistribuire, prin credit îndrumându-se un volum mai 
mare de resurse decât cel mobilizat (creditul este purtător de dobândă)” [9]. Pentru bancă 
dobânda reprezintă preţul creditului concretizat în câştigul băncii, obţinut din dobânda 
aplicată de către bancă la credit. Pentru societăţile comerciale creditul reprezintă o 
importantă sursă financiară. Relaţiile care se statornicesc între bănci şi clienţii lor sunt de 
natura relaţiilor dintre debitori şi creditori potrivit tipului de operaţiuni care se generează 
între aceştia. Efectuarea acestor operaţiuni de la bancă spre clienţi sau de la clienţi spre 
bănci presupune existenţa unui cont curent deschis în vederea înregistrării tuturor  
operațiunilor de încasări ṣi plăţi. În relaţia cu start-up-urile, băncile oferă partea de 
cofinanţare printr-un credit punte, care este garantat de statul român printr-un parteneriat 
pe care acesta îl are cu banca respectivă. 

Cuvinte-cheie: bancă, cofinanțare, credit, credit punte, dobândă, start-up, ajutoare 
financiare. 

 
Abstract: „Credit in the market economy has the function of distribution (distribution) 

and control, the credit relations being part of the financial relations in the broad sense, but 
it also has the function of issue, mobilization and redistribution, by credit guided by a 
higher volume of resources than mobilized (credit is interest-bearing)” [9]. For the bank the 
interest represents the credit price materialized in the bank's earnings obtained from the 
interest applied by the bank on credit. For businesses, credit is an important financial source. 
Relationships between banks and their clients are in the nature of relationships between 
borrowers and creditors according to the type of operations that are generated between them. 
Performing these operations from bank to customers or clients to banks implies the existence 
of an open account for the registration of all cash and payment operations. In relation to start-
ups, banks offer the co-financing part through a bridge loan, which is guaranteed by the 
romanian state through a partnership it has with the respective bank. 

Keywords: bank, co-financing, credit, bridge credit, interest, start-up, financial aid. 
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Introducere. Creditul bancar apare ca un sistem de relaţii între întreprinderi şi bănci, 
în cadrul căruia mijloacele băneşti ale întreprinderilor, devenite temporar disponibile în 
conturile bancare ale acestor întreprinderi, ca şi cele ale sistemului financiar care se 
eliberează, de asemenea, temporar în cursul operațiunilor acestui sistem devin în urma 
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mobilizării lor de către bănci, resurse ale sistemului de credit şi sunt folosite prin 
redistribuire la acordarea de credite economiei.   

Pe lângă funcţia distributivă, creditul îndeplineşte şi funcţia de emisiune, de injectare 
a unui volum suplimentar de bani în economie, alcătuind, de fapt, principalul volum de 
mijloace de plată din circuitele economice [1]. 

Creditul trebuie utilizat în conformitate cu cerinţele sale şi ale echilibrului economic 
general. El nu trebuie folosit abuziv, deoarece în acest caz ar duce la grave dezechilibre 
economice monetare. 

Dobânda este unul dintre principalii factori care acţionează în viaţa economică.   
Ca preţ al creditului, dobânda nu este o mărime fixă, ci una care diferă atât de la ţară 

la ţară, cât şi în cadrul aceleiaşi ţări, de la o operaţiune de credit la alta.  În esenţă, nivelul 
general al dobânzilor într-o ţară se stabileşte în funcţie de gradul de lichiditate al pieţei 
capitalului la un moment dat, cu alte cuvinte, în funcţie de mărimea ofertei de capital faţă 
de o cerere presupusă constantă.  Dacă lichiditatea este mare, adică dacă disponibilitățile 
de capital ale pieţei sunt mari, dobânda se reduce, şi invers [2]. 

I. Aspecte privind creditele punte pentru start-up-uri 
Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi 

mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online 
conform cerinṭelor, o serie de criterii de eligibilitate, printre care: 

 sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României 
nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările  ulterioare; 

 sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice; 
 au capital social integral privat; 
 asociaţii sau acţionării care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul 

prezentului program decât cu o singură societate; 
 sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi 

îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; 
 codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului 

conform anexei 13 şi este autorizat până la momentul depunerii primei cereri de 
rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la 
înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 
persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face 
pe un singur cod CAEN; 

 sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de 
urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017; 

 nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul 
social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare, 
denumit în continuare acord de finanțare; Solicitanţii care au datorii eșalonate, nu sunt 
eligibili pentru a accesa Programul. 

 este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de 
acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a 
desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul 
anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul 
programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat. 

 să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată 
și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării 
proiectului. În cazul în care în perioada menționată locul/locurile de muncă create în cadrul 
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schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă, beneficiarul are un termen de 
maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul 
acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se 
permit modificări în perioada  de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau 
persoană defavorizată definită conform legislației. 

Pentru a veni în sprijinul start-up-rilor, Statul a fost deschis pentru un parteneriat cu 
băncile, sens în care acesta impune viitoarei bănci partenere o serie de condiții  pentru 
creditele de tip punte, pe care aceasta le va acorda beneficiarilor care vor avea nevoie să-
și asigure astfel cheltuielile până la eliberarea tranșelor de ajutor nerambursabil: 

 dobânda la credit: pachet dobândă fixă de maxim 5%/an; 
 comision la credit: max 0,5%, din valoarea creditului; 
 comision de gestiune: max 1% din valoarea creditului – se încasează la 

efectuarea primei trageri din credit; 
 alte comisioane: max 1% din valoarea creditului – se încasează la efectuarea 

primei trageri din credit; 
 garanţii: 80% din valoarea creditului garantat de Fondul Național de Garantare a 

Creditelor pentru IMM-uri și în completare garantare cu bunurile achiziţionate în cadrul 
programului si diferența garantată cu bunurile achiziționate prin Program; 

 perioada de analiză și soluţionare a creditului-punte maxim 20 de zile de la 
solicitarea creditului. 

II. Aspecte privind documentele necesare analizei creditului 
Pentru întreprinderile mici ṣi mijlocii, iniţierea relaţiei de creditare între bancă ṣi client 

se realizează de către consilierul bancar care după cunoaşterea clientului ṣi raportat la 
normele specific de creditare bancare, procedează la încadrarea clientului pentru un 
anumit tip de credit. 

Dosarul de creditare va conţine documente din care rezultă aspecte care privesc 
societatea comercială, acţionării ṣi elementele care caracterizează activitatea solicitantului 
de credit.  

Aceste documente se concretizează în: 
1. cererea de credit tip; 
2. extras electronic de la Registrul Comerţului; 
3. certificatul constatator de la Registrul Comerţului; 
4. certificatul de înregistrare al solicitantului de credit bancar (C.U.I.); 
5. actul constitutiv al societăţii comerciale;  
6. certificat în scopuri fiscale; 
7. situaţiile financiare pe ultimii 3 ani de activitate cu anexele înregistrate la 

administraţia financiară ṣi balanţele  de verificare aferente;  
8. ultima Balanţa de verificare încheiată (până la data de 25 a lunii următoare); 
9. documente care să justifice volumul şi destinaţia creditului; 
10. business planul la momentul analizei care este un instrument de management 

foarte important; 
11. fluxul de numerar; 
12. documente privind garanţiile propuse din care să rezulte: 
 tipul garanţiei; 
 denumirea bunului propus;  
 anul de fabricaţie/construire al acestuia; 
 valoarea contabilă a activului; 
 documente de proprietate privind situaţia juridică a terenurilor şi a celorlalte active 

propuse drept garanţie pentru creditul solicitat. 
13. raportul de evaluare; 
14. raportul de reevaluare; 
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15. contracte cu clienţii; 
16. contracte cu furnizorii; 
17. aprobarea organelor statutare, prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, 

conform prevederilor Legii 31/1990, Legea societăţilor comerciale modificată şi actualizată 
la zi ṣi a prevederilor actului constitutiv al societăţii, cu privire la: 

-  reprezentarea societăţii în raporturile cu banca creditoare, 
-  contractarea creditului cu evidenţierea următoarelor elemente: 
 persoane împuternicite să contracteze creditul; 
 cuantumul creditului sau suma contractată; 
  perioada pentru care se contractează creditul; 
 destinaţia creditului; 
 scopul creditului; 
 tipul garanţiilor pentru creditul contractat. 

18. acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare; 
19. declaraţia de apartenență la grup cu persoane fizice/juridice în cazul în care nu 

există la dosarul deschiderii de cont sau dacă există modificări faţă de cea existentă la 
dosar; 

20.  avize; 
21. acorduri; 
22. licenţe; 
23. precontracte cu clienţii; 
24. contracte cu clienţii; 
25. precontracte cu furnizorii; 
26. contracte cu furnizorii; 
27. precontracte cu furnizorii de investiţii; 
28. contracte cu furnizorii de investiţii. 
29. situaţia creditelor la alte bănci; 
30. studiul de fezabilitate; 
31. fuxul de numerar previzionat (cash- flow);  
32. situaţia garanţiilor propuse. 
În funcţie de punctul de vedere privind analiza riscului, banca poate solicita și alte 

documente pentru clarificare. 
III. Indicatorii urmăriţi de bănici în acordarea creditelor 
1. Indicatori de lichiditate: 
a) Indicatorul lichidităţi curente  
Ca modalitate de calcul valoarea acestui indicator se obţine ca raport între activele 

curente ṣi datoriile curente: 

Lc = 
curenteDatorii

circulanticapitalululIndicatorucurenteActive )(
 

Pentru indicatorul lichidităţii curente valoarea recomandată ṣi acceptă de către bancă 
este una apropiată de cifra 2. O valoare apropiată de cifra 2 reprezintă acoperirea 
datoriilor curente din activele curente ale societăṭii comerciale. 

Un alt mod de calcul al lichidităţii curente îl reprezintă raportul dintre activele curente din 
care se scad tocurile nevandabile ṣi clienṭii incerṭi si datoriile cu scadenṭa până la un an. 

 
Lichiditate Curentă = Active circulante - Stocuri nevandabile - Clienţi incerti x 100 

Datorii cu scadenţă sub un an 
b) Indicatorul lichidităţi imediate 

Valoarea indicatorului lichidităţii immediate este dat de diferenṭa între activele curente ṣi 
stocuri. 

Li = Active curente – Stocuri 
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2. Indicarori de risc:  
a) Indicatorul gradului de îndatorare 
Acest indicator exprimă raportul între datorii totale şi capitaluri proprii.  

Igrî = 100
propriuCapital

imprumutatCapital
 

Igrî = 100
angajatCapital

imprumutatCapital
 

În care: 
Capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an. 
Cpitalul angajat reprezintă capital împrumutat ṣi capitalul propriu. 
În aprecierea acestui indicator banca are în vedere faptul că ea participă doar la 

finanţare. 
Câṣtigul băncii este dobânda ṣi comisioanele bancare. Pentru societatea comercială 

câṣtigul este reprezentat prin dividende şi creşterea valorii acţiunilor ca rezultat al 
majorării capitalurilor proprii. 

Dacă gradul de îndatorare este peste 100%, banca îl apreciază ca fiind un indicator 
necorespunzător. 

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor  
Indicatorul reflectă de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. 
Dacă valoarea indicatorului este mai mică decât cifra 3, situaṭia societăṭii comerciale 

este considerată vulnerabilă ṣi prezintă. 

Iacd = 
dobandacuCheltuieli

ofitbrutPr
 

Banca apreciază ca un rezultat bun, o valoare a acestui indicator care este 
mai mare decât 3, ṣi care reflectă o bună capacitate a agentului economic de a-ṣi 
achita dobânda. 

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) – furnizează informaţi cu 
privire la: 

* Viteza de intrare sau de ieşire a fluxurilor de trezorerie ale entităţii; 
* Capacitatea entităţii de a controla capitalul circulant şi activităţile comerciale de 

bază ale entităţii; 
* Viteza de rotaţie a stocurilor indică de câte ori a fost rulat de-a lungul exercitiului 

financiar. 
Formula de calcul este: 

Cm = 
mediuStocul

vanzarilorCostul
 

Sau: 
Număr de zile de stocare reprezintă numărul de zile în care bunurile sunt stocate în 

unitate:  

Cm = 365
vanzarilorCostul

mediuStoc
 

* Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi 
Acest indicator reflect: 
-  eficacitatea entităţii în colectarea creanţelor sale; 
-  exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către 

entitate. 

Sm=  365
afacerideCifra

clientimediuSold
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O valoare în creştere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul 
creditului acordat clienţilor şi, în consecinţă, creanţe mai greu de încasat. 

 
* Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor constă în numărul de zile de creditare pe care 

entitatea îl obţine de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii 
comerciali. 

Vrcf = 365
)(


serviciifarabunuriAchizitii

furnizorimediuSold
 

unde, pentru aproximarea achiziţiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de 
afaceri. 

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate – evaluiază eficacitatea managementului 
activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită 
cantitate de active imobilizate 

Vrai =
eimobilizatActive

afacerideCifra
 

Viteza de rotaţie a activelor totale 

Vrat = 
activeTotal

afacerideCifra
 

4. Indicatori de profitabilitate – exprimă eficienţa entităţii în realizarea de profit 
din resursele disponibile: 

a) Rentabilitatea capitalului angajat reflectă profitul realizat din banii investiţi: 

angajatCapital

profitpeimpozitulsidobanziiplatiieainaofit intPr
 

Ḯn care: 
Capitalul angajat reflectă: 
1.  banii investiti acţionari, şi creditori pe termen lung; 
2.  Include: 

2.1. capital propriu; datoriile pe termen lung; sau  
2.2. activele totale minus datorii curente. 

b) Marja brută din vânzări 

Mb = 100
Pr


afacerideCifra

vanzaridinbrutofitul
 

O scădere procentuală a indicatorului reflect faptul că societatea comercilă nu poate 
să obţină preţul de vânzare optim. 

 
5. Solvabilitatea 
Solvabilitatea reflectă capacitatea societăţii de a transforma toate activele în 

lichidităṭi pentru plata datoriilor.  
Valoarea recomandată pentru acest indicator este să fie  supraunitară. 
 Formula de calcul este: 

S = Total active - Stocuri Nevandabile - Clienţi incerti x 100 
Datorii totale 

Valoarea recomnadată este să fie mai mare de 100%. 
6. Viteza de rotaṭie a activelor circulante 
Acest indicator indică numarul de cicluri efectuate de activele circulante în 

decursul unei perioade ṣi se determine ca raport între cifra de afaceri ṣi activele 
circulante.  

Dacă numarul de rotaṭii pe parcursul unei perioade este mai mare, indicatorul 
reflectă eficienṭa utilizării activelor circulante la nivel de societate comercială.  



 

180 

Formula de calcul este: 
 

Viteza de rotaţie = Cifra de afaceri x 100  
                                                                   Active circulante 

 
7. Rentabilitatea capitalurilor proprii 
Acest indicator reflectăcapacitatea societăṭii comerciale de a realiza profit din 

activitatea de bază ṣi din activităṭile secundare.  
Indicatorul se calculează ca report între rezultatul net obṭinut ṣi capitaluri proprii nete.  
Recomandat este ca valoarea acestui indicator sa fie supraunitară, sens în care cu cat 

acest indicator are valoare mai mare, cu atat rentabilitatea este mai bună.  
Formula de calcul este: 

Rcp = Profit net x 100 
           Capitaluri proprii 

 
8. Politica de dividende 
Aceasta reprezintă politica conducerii societăṭii comerciale de repartizare ṣi 

utilizare a profitului. Se calculează ca raport între dividendele repartizate ṣi 
rezultatul net al exercitiului. 

9. Fond de rulment (FR) 
Reprezintă diferenṭă intre pasivele pe termen lung ṣi activele imobilizate.  
Este necesar ca fondul de rulment sa fie pozitiv. 
Cresterea fondului de rulment reflectă alocarea acumulărilor nete ale exerciṭiului 

anterior în creṣterea activelor circulante. 
Formula de calcul:  
FR= Activ circulant net- {Datorii cu scadenta sub un an+ Pasive de trezorerie}. 
 
Activul circulant net= Active circulante-Stocuri nevalorificate-Clienṭi incerṭi. 
 
9. Necesarul de fond de rument ( NFR) 

NFR= Active realizabile- Datorii (sub un an) 
 

10. Trezoreria netă (TN) 
Trezoreria netă este oglinda desfăṣurării unei activităṭii eficente. 
Formula de calcul: 

TN= Fond  de rulment- Necesar fond de rulment 
Pe baza punctajului obtinut se determina o clasificare preliminara care se 

coroborează ṣi cu o serie de criterii necuantificabile care pot majora sau diminua punctajul 
stabilit. 

 
IV. Oportunităṭi de finanṭare 
A. Credite de nevoi nenominalizate, fără garanṭii materiale 
Acest tip de credit condiṭionează ca societatea: 
 să nu fie  în interdicṭie de a emite cecuri bancare; 
 la creditele existente să nu fie întârzieri mai mari de 15 zile; 
 nu are popriri active sau suspendate pe cont; 
 nu este în stare de insolventă. 

Creditul prezintă următoarele avantaje:  
 există o perioada de graṭie de 12 luni; 
 creditul aprobat poate fi accesat în limita sumei aprobate; 
 creditul poate fi utilizat pentru nevoile  curente ale firmei; 
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 plătești salariile, furnizorii sau chiar taxele către stat la timp; 
 să declare creditele contractate la alte bănci. 

B. Credit pe termen scurt de investiṭii într-o singura transa. Creditului de investiţii cu 
trageri multiple, în cazul proiectelor, presupune ca valoarea TVA să fie finanţată printr-un 
plafon pe termen scurt. 

C. Credit bancar de nevoi personale 
D. Credit bancar cu garanṭii 
E. Credit bancar punte 
Acest tip de credit are următoarele caracteristici: 
Principalele caracteristici ale creditului-punte se concretizează în: 
 Dobânda fixa: 3,9%/an; 
 Este un credit tip pentru start-up; 
 Comision de acordare: 0,75% din valoarea creditului, perceput la data efectuării 

primei trageri din credit; 
 Comision de gestiune lunară: 0,08% din valoarea creditului; 

Perioada de finanţare de maxim 18 luni, nu mai târziu de data încasării sprijinului 
financiar nerambursabil de la minister; 

 Garanţii posibile: FNGCIMM și alte garanţii;  
 Cheltuielile financiare aferente creditelor/garanţiilor obţinute pentru creditele 

contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiţii acceptate în cadrul 
programului, reprezintă cheltuieli eligibile și vor fi suportate din ajutorul nerambursabil. 

F. Leasing financiar ṣi operaţional. 
G. Linii de credit. 
I. Credite de la IFN-uri 
 
Concluzii 
O bancă pentru a credita o persoana fizică sau juridică va proceda la analizarea 

activităţii acesteia ṣi a capacităţii de rambursare prezente ṣi viitoare a clientului.  
Din această perspectivă,  banca va analiza clientul solicitant de credit bancar în mod 

diferenţiat raportat la normele bancare în vigoare aplicând în funcţie de situaţie cerinţele 
pentru un client nou sau pentru un client tradiţional, înțelegând prin acesta faptul că, banca 
va avea în vedere eventuale informaţii cu privire la relaţia anterioară cu banca, în ideea în 
care a mai contractat clientul credite de la acesta, va verifica modul în care acesta a 
respectat graficul de rambursare al comisioanelor bancare, a ratelor, a dobânzilor ṣi plata 
anuală a poliţei de asigurare. 

Pe baza datelor din bilanţ, banca va analiza punctajul pentru indicatori, punctaj 
determinat pe baza valorilor obţinute de fiecare agent economic ca urmare a 
încadrării în anumite intervale de valori pentru fiecare indice. 

De asemenea, pentru clienţii noi de credite, banca trebuie să obţină referinţe bune 
despre integritatea, moralitatea, competenţa şi situaţia financiară a persoanelor care 
conduc businessul, utilizarea creditului pentru scopul ṣi destinaţia pentru care a fost 
solicitat în analiza dosarului de credit. 

Este preferabil ṣi confortant pentru client să opteze pentru rambursarea creditului 
eṣalonat pe o perioadă mai lungă de timp, fapt care îi conferă plata în rate mai mici ṣi 
posibil suportabile de către clientul băncii. Pe de altă parte, pentru bancă, creṣte 
probabilitatea apariţiei situaţiilor imprevizibile care pot impiedică respectarea graficului de 
rambursare a  creditului la scadentă.  

Ca urmare în analiza sa, banca va proceda la asigurarea unui echilibru între suma 
solicitată ca ṣi credit ṣi posibilităţile financiare ale clientului, urmărind minimizarea riscului 
de credit.  
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Creditele pentru programele de care beneficiază start-up-urile sunt credite uşor de 
obţinut, cu dobânzi cuprinse între 3,25% ṣi 3,90%. 

Oferta de credite pentru start-up-uri este diversificată ṣi accesibilă dar condiṭionată 
de îndeplinirea cumulativă a condiṭiilor impuse de către bănci. 
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Abstract 
This article is about the role of higher education institutions in designing and 

implementing the Smart Specialization Strategies. Beside teaching and research activities, 
the “third mission” of the universities foresees their role in knowledge transfer towards the 
economy and society, thus transforming them into active players within the national and 
regional innovation ecosystems. In the specific case of developing countries one of the 
concerns would be on how to use the knowledge from the existing pockets of scientific 
excellence in the universities and research institutes in order to boost the innovativeness 
of the local businesses and to stimulate economic growth.  

Key words: smart specialisation strategy, innovation, research, role of universities, 
regional development 
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În condițiile dezvoltării economiei bazate pe cunoaștere cerecetarea-dezvoltarea-

inovarea (CDI) devin elementele-cheie ale creșterii economice și ale competitivității, iar cei 
care învestesc în cercetare, dezvoltă competitivitatea atât pe piața internă, cât și pe cea 
externă.  

Procesul de specializare inteligentă1 presupune identificarea caracteristicilor şi 
atuurilor unice ale unei ţări sau regiuni, evidenţierea avantajelor competitive ale acesteia, 
precum şi cooptarea tuturor părţilor interesate şi a resurselor existente la nivel 
național/regional în jurul unei viziuni comune asupra viitorului țării/regiunii respective, 
axate pe criteriul excelenţei. Concomitent, aplicarea acestei abordări înseamnă 
consolidarea sistemelor naționale/regionale de inovare, maximizarea fluxurilor de 
cunoştinţe şi răspândirea beneficiilor inovării la nivelul întregii economii. 

Numărul strategiilor regionale sau naționale de specializare inteligentă a cunoscut o 
creștere exponențială în ultimii ani. Drept parte a politicii de coeziune a UE pentru ciclul 
bugetar 2014-2020, Comisia Europeană consideră existența unei astfel de strategii drept o 
condiţie prealabilă (aşa-numită „condiţionalitate ex ante") pentru a accesa fondurile 
structurale dedicate cercetării și inovării. 

Elementul cheie care caracterizează procesul de elaborare a unei Strategii de 
Specializare Inteligentă constă în desfășurarea unui ”Exercițiu de descoperire 
antreprenorială", cu implicarea părţilor interesate din cadrul sistemului Quadruple Helix 
(mediul de afaceri, administrația centrală și locală, instituții din cercetare și educaționale, 
societatea civilă), Figura 1. Astfel, în locul unei strategii impuse de sus, specializarea 
inteligentă implică reprezentanți ai mediului de afaceri, centrelor de cercetare şi 
universităţilor, care colaborează pentru a identifica cele mai promiţătoare zone de 
specializare dintr-un stat sau dintr-o regiune, precum şi punctele slabe care împiedică 
inovarea în zona respectivă. În mod special, se consideră că genul de cunoștințe existent 

                                                 
1 Importanţa, esenţa, conţinutul procesului de specializare inteligentă, acţiunile întreprinse în acest context în 

Republica Moldova au fost expuse în studiile şi lucrările anterioare [10,12]. 
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în rândul antreprenorilor presupune mult mai mult decât doar cunoștințele în domeniul 
științei și a tehnologiilor. Mai degrabă, acestea combină și relaționează astfel de 
cunoștințe precum cele despre știință, tehnologie și inginerie cu cunoașterea potențialului 
de creștere a pieței, a potențialilor concurenți, precum și a întregului set de condiții și 
servicii necesare lansării unei noi activități. 

 
Figura 1. Modelul de interacțiune Quadriple Helix 

 
Deși tradițional se consideră că misiunea instituțiilor de învățământ superior cuprinde 

generarea și acumularea de cunoștințe academice și difuzarea acestora prin intermediul 
procesului educațional, mai recent s-a atras atenția asupra rolului activităților universitare 
în contextul dezvoltării regionale: a treia misiune a universităților1. Aceste discuții se 
concentrează asupra potențialului înalt al unui eventual impact economic și social al 
universităților asupra spațiului regional învecinat, ceea ce implică faptul că universitățile ar 
avea datoria și misiunea de a se angaja explicit în procesele de dezvoltare regională. 
Complementaritatea sporită dintre accentul universităților pe anumite domenii de cercetare 
și domenii/specialități de formare profesională și clusterele și specializările economice 
regionale ar putea indica un potențial mai mare în ceea ce privește angajamentul regional 
al universității și activitățile conexe celei de-a treia misiuni [4]. Menționăm că realizarea cu 
succes a acestei misiuni ”societale” este considerată extrem de importantă în 
țările/regiunile mai puțin dezvoltate, care, în caz contrar, ar putea suferi de "exodul" 
rezultatelor cercetării efectuate în cadrul universităților aflate în zonele respective spre 
regiunile cu o capacitate mai mare de absorbție. 

Farnam Jahanian, președintele Universității Americane Carnegie Mello 
argumentează faptul că universitățile joacă un rol din ce în ce mai important în dezvoltarea  
economiei în general prin patru modalități-cheie:  

 stimularea spiritului antreprenorial;  

 încurajarea colaborării cu sectorul privat (noi parteneriate cu companii, fundații și 
alte instituții cu activitate intensă în cercetare); 

 promovarea diversității și incluziunii.  
Alpaydin U., Atta-Owusu K., Moghadam-Saman S. [1] au făcut o analiză a teoriilor 

existente privind rolul universităților în promovarea dezvoltării inovaționale și a celei 
regionale, demonstrând importanța crescândă a universităților în cadrul acestor procese. 

                                                 
1  Conceptul de ”A treia misiune a universităților” se referă la o funcție suplimentară a acestora în contextul 

societății bazate pe cunoaștere. Universitatea nu este responsabilă doar pentru calificarea capitalului uman 
(educația - prima misiune) și pentru producerea de noi cunoștințe (cercetare - a doua misiune), dar și 
pentru identificarea soluțiilor la nevoile societății și cerințele pieței, prin conectarea  activității universității la 
contextul socio-economic local. 
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În mod special au fost analizate conceptele propuse de Gunasekara C. [3] – modelul 
generativ – de dezvoltare, modelul lui Trippl M., Sinozic T., Lawton S. [11] de deyvoltare 
economico-societală și cel transformativ – industrial propus de Lester în 2005 [7]. 

 
Tabelul 1. Rolul universităților în promovarea dezvoltării inovaționale și a celei 

regionale 

Modelul 
Generativ–de 

dezvoltare 
Dezvoltare 

economico-societală 
Transformativ–

industrial 

Autorii  Gunasekara C. [3] Trippl M., Sinozic T., 
Lawton S. [11] 

Lester R. [7] 

Premisele de bază Universitățile 
îndeplinesc roluri 
generatoare și de 
dezvoltare în evoluția 
sistemelor lor 
regionale de inovare. 
Performanța unui 
anumit rol depinde de 
variațiile mediului 
intern al universităților 
și de circumstanțele 
regionale. 

Rolurile universităților 
în domeniile dezvoltării 
economice și sociale 
realizate în regiunile 
lor sunt influențate de  
inițiativele și 
stimulentele politice 
naționale. 

Economiile locale se 
dezvoltă atunci când 
industriile locale se 
adaptează și aplică noi 
tehnologii pentru a 
dezvolta produse și 
servicii inovative. 
Acest proces de 
reînnoire industrială 
are loc în timp. Astfel, 
rolul universităților în 
dezvoltarea regională 
depinde de tipul de 
transformare 
industrială care are 
loc. 

Puncte forte 
 

Deplasarea accentului 
activităţii universității 
de la transferul 
tehnologic la 
abordarea unor roluri 
sociale mai ample de 
către aceasta. 

Model cuprinzător care 
analizează utilitatea 
diferitelor modele 
independente în cadrul 
formelor de politici 
variate; aduce în prim-
plan importanța 
instituțiilor politice în 
modelarea 
comportamentului 
universităților. Acest 
lucru a lipsit până în 
prezent în analiza 
rolului universităților în 
procesul de dezvoltare 
regională. 

Model dinamic care se 
concentrează pe 
procesul de 
transformare 
industrială; afirmă 
importanța industriilor 
locale în creșterea 
economică regională; 
accentuează rolul de 
suport al universităților 
și recunoaște 
importanța actorilor 
externi. 

 
Pe lângă impactul indirect asupra ecosistemului inovațional, universitățile pot oferi 

autorităților publice și private atât consultanță strategică, cât și experți pentru a contribui 
direct la procesul de identificare a priorităților de dezvoltare regională. Rolul universităților 
în calitate de "activ" indispensabil al regiunii poate fi chiar mai ridicat în regiunile mai puțin 
dezvoltate, unde sectorul privat poate fi slab dezvoltat sau relativ mic, cu activități reduse 
de cercetare și dezvoltare [6].  

Printre mecanismele prin care universitățile pot contribui la dezvoltarea sistemelor 
regionale de inovare pot fi menţionate:  

i) stimularea spiritului antreprenorial al personalului și studenților;  
ii) furnizarea de consultanță și servicii IMM-urilor;  
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iii) participarea la programe de promovare a instruirii și angajării absolvenților în 
întreprinderi inovatoare;  

iv) găzduirea incubatoarelor pentru spin-off în parcuri științifice și tehnologice;  
v) furnizarea de contribuții la activitatea clusterelor și rețelelor de inovare. 
De asemenea, universitățile cu preocupări în domeniile economiei, politicilor publice, 

administrației, dar și în domeniile specifice (de exemplu, industrie, sănătate, agricultură, 
mediu și cultură) pot juca un rol esențial în procesul de elaborare a strategiilor de inovare. 

În anul 2013, odată ce numărul proceselor de elaborare a Strategiilor de Specializare 
Inteligentă capătă amploare, Goddard J., Kempton L, Vallance P. [2], având la bază cele 
trei capacități, la crearea cărora contribuie universitățile, propuse anterior de Goddard J. 
(de absorbție, colaborativă și de leadership), au identificat șapte domenii în care 
universitățile pot fi implicate activ în procesul de elaborare și implementarea a unei 
Strategii de Specializare Inteligentă:  

1. implicare la definirea strategiei naționale/regionale prin contribuția la o evaluare 
riguroasă a activelor, capacităților și competențelor țării/regiunii în domeniul cunoașterii; 

2. contribuție la procesul de descoperire antreprenorială, prin promovarea 
parteneriatelor la nivel transfrontalier; 

3. furnizare de expertiză specializată în cercetare și legătura cu rețelele de 
cunoștințe naționale și internaționale; 

4. îmbunătățirea ofertei de capital uman în regiune prin programe de predare 
(inclusiv învățarea pe tot parcursul vieții, precum și cursuri postuniversitare); 

5. crearea capacității de absorbție pe partea cererii de cunoștințe și abilități prin 
stimularea noilor afaceri, a antreprenoriatului studențesc, precum și prin încurajarea 
personalului să colaboreze în mod activ cu întreprinderile locale; 

6. prin sprijinirea dezvoltării relațiilor sociale care stau la baza sistemului de inovare 
regional, universitățile pot contribui la leadreship-ul instituțional și la guvernanța procesului 
de specializare inteligentă; 

7. prin cercetările sale, care au adesea atât dimensiuni globale cât și locale, 
universitățile pot contribui la crearea de cunoștințe cu relevanță locală și la transpunerea 
lor în produse inovative, servicii publice și private [2]. 

Concluzionând, am putea menționa câteva roluri importante ale universităților și cu 
impact direct asupra ecosistemului de inovare: 

i) producător de cunoștințe, mediator privind circulația acestora la nivel local, 
ii) sursă de forță de muncă înalt calificată, 
iii) sursă de cunoștințe în relația cu mediul de afaceri, 
iv) incubator pentru companii de tip spin-off-uri. 
O analiză a implicării universităților catalane în procesul de elaborare și 

implementare a Strategiei de Specializare Inteligentă și, în mod special, în procesul de 
descoperire antreprenorială, demonstrează o activizare a implicării acestora odată cu 
lansarea Comunităților RIS3CAT1 (acesta fiind titlul Strategiei catalane de Specializare 
Inteligentă). Prin intermediul acestora, universitățile au devenit co-responsabile - cu 
celelalte părți interesate - pentru transpunerea fiecărei priorități de specializare în planurile 
de acțiune și sistemele de guvernanță și monitorizare aferente. În timp ce comunitățile au 
oferit o platformă valoroasă pentru interacțiune, universitățile nu au fost întotdeauna în 
poziția de a primi un spațiu adecvat și o recunoaștere [8]. Acest lucru se datorează faptului 
că, în funcție de sector, nevoile și capacitățile diferiţilor actori nu erau neapărat 
compatibile.  

                                                 
1  Comunitățile RIS3 urmăresc să adune părțile interesate din regiune pentru fiecare  din cele șapte sectoare 

economice prioritizate în RIS3CAT. Obiectivul principal al fiecărei comunități este de a defini un plan de 
acțiuni cu impact înalt care să fie implementat prin dezvoltarea unui număr de proiecte de cercetare și 
dezvoltare în colaborare, finanțate printr-un efort comun între comunitate și guvernul catalan. 
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Acest exemplu demonstrează necesitatea existenței unui format instituțional pentru a 
asigura implicarea plenară a universităților în procesul de elaborare a Strategiei de 
Specializare Inteligentă, dar și o atmosferă ulterioară de încredere și respect reciproc față 
de interesele celorlalți actori prezenți la masa de discuție. 

Menționăm că Codul educației al Republicii Moldova [5], prevede, în art. 8, intitulat 
Parteneriatul în sistemul de educaţie, faptul că în sistemul educaţional este încurajat 
dialogul social şi parteneriatul instituţiilor de învățământ cu instituţiile din sfera de 
cercetare, cu sindicatele, cu mediul de afaceri, cu societatea civilă şi cu mass-media, 
realizate în condiţiile legislaţiei în vigoare. Totodată, art.110 al Codului este dedicat 
relaţiilor cu piaţa muncii şi mediul de afaceri. 

Instituțiile de învățământ superior își propun, în cadrul propriilor strategii de 
dezvoltare, să dezvolte parteneriate cu potențialii ”utilizatori” ai cunoștințelor generate și 
beneficiari ai personalului calificat format în procesului educațional. Spre exemplu, în 
cadrul Planului de Dezvoltare Strategică al UCCM pentru perioada 2016 - 2020, intitulat 
"Excelență și competitivitate prin calitate și cooperare", Universitatea își propune un șir de 
obiective fundamentale:  

a) realizarea unor programe academice de calitate în scopul dezvoltării personale 
multilaterale a studenților (profesionale și general-umane), inserției absolvenților în piața 
muncii și a satisfacerii necesităților mediului socioeconomic;  

b) dezvoltarea cercetării științifice ca element de bază al performanțelor universității 
și promovarea activităților de inovare și transfer tehnologic, prin cercetări individuale și 
colective, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora; 

c) realizarea unei conexiuni directe și eficiente între învățământ și cercetare;  
d) constituirea și dezvoltarea parteneriatului eficient cu mediul academic, științific, de 

afaceri și cu învățământul preuniversitar, în interesul dezvoltării durabile a instituției;  
e) integrarea universității în comunitatea academică europeană și extinderea 

cooperării cu alte regiuni ale lumii,  
f) consolidarea financiară prin diversificarea surselor de finanțare și eficientizarea 

utilizării resurselor;  
g) aplicarea principiilor managementului calității în organizarea și conducerea 

activităților instituției;  
h) dezvoltarea unei culturi organizaționale academice de excelență;  
i) diseminarea creației științifice și tehnologice pentru sprijinirea unităților economice, 

cooperatiste, de învățământ și sociale naționale, printr-o implicare puternică în mediul 
socioeconomic;  

j) consolidarea comunității academice a universității in baza valorilor socio-culturale 
naționale, europene și mondiale; 

 k) participarea la dezvoltarea locală și naționala din punct de vedere social, 
economic, cultural printr-o implicare puternică în viața comunitară, soluționarea 
problemelor concrete ale acesteia. 

 
Vedem în acest caz menționarea expresă a unor obiective relevante pentru cea de-a 

treia misiune a universității, orientată atât spre oferirea soluțiilor pentru provocările 
societale, cât și spre sporirea competitivității economice a agenților economici autohtoni. 

Drept exemplu de colaborare în vederea sporirii impactului instituțiilor de învățământ 
superior asupra procesului de dezvoltare regională poate fi menționată inițiativa constituirii 
Centrului de inovare şi transfer tehnologic din Regiunea de Nord a ţării (2017), în baza 
unui Acord de colaborare, încheiat în 2011 de Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi cu 
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord). Centrul va avea drept obiectiv 
sporirea competitivității economice regionale și crearea noilor oportunități pentru 
valorificarea și promovarea infrastructurii de cercetare, inovare și transfer tehnologic. 
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În condițiile în care Republica Moldova a lansat recent procesul de transpunere la 
nivel național a principiilor specializării inteligente (în special pentru elaborarea politicilor în 
domeniul cercetării și inovării), se impune necesitatea implicării instituțiilor de învățământ 
superior atât în grupurile de lucru create pentru desfășurarea exercițiului de descoperire 
antreprenorială, cât și pentru identificarea ulterioară, de comun cu reprezentanții mediului 
de afaceri și a societății civile, a conceptelor de proiecte relevante nișelor de specializare 
inteligentă identificate. 
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Аннотация 
В статье показаны направления деятельности кооперативных вузов по 

повышению доходов. В качестве основных направлений выделены: образовательная 
деятельность; научно-исследовательская деятельность; проектная деятельность, 
развитие предпринимательских компетенций у обучающихся. Дана характеристика 
деятельности Белгородского университета кооперации, экономики и права по 
каждому из указанных направлений. В качестве основных направлений по повышению 
доходности от образовательной деятельности выделены формирование портфеля 
конкурентоспособных образовательных программ, внедрение новых форм и методов 
профориентационной работы. Ключевыми направлениями в научно-
исследовательской и проектной деятельности определены увеличение грантовой 
поддержки, сотрудничество с предприятиями потребительского рынка и 
администрацией области по формированиюконкурентоспособного научно-
образовательного кластера в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса, 
туризма и кооперации.Реализация указанных направлений будет способствовать 
повышению доходов кооперативных вузов в условиях усиления конкуренции на рынке 
образовательных услуг. 

Ключевые слова: кооперативные вузы, повышение доходов, образовательные 
услуги, научно-исследовательская деятельность, проектная деятельность. 

 
Введение 
В условиях усиления конкуренции на рынке образовательных услуг особое 

внимание уделяется деятельности вузов по повышению их доходов. Особую 
актуальность эта проблема приобретает для кооперативных вузов, которые являются 
негосударственными организациями высшего образования и не финансируются из 
федерального и местных бюджетов. 

 
Результаты и обсуждения 
Белгородский университет кооперации, экономики и права создавался как вуз 

гуманитарной направленности, ориентированный на сферу потребительского рынка и 
кооперативный сектор экономики.Поэтому университет изначально не имел большой 
производственной базы, которая сейчас так необходима для развития инновационной и 
предпринимательской деятельности преподавателей и студентов.  

Университет – полностью самофинансируемая образовательная организация и не 
пользуется бюджетными средствами. 

mailto:rector@bukep.ru
mailto:pror-ur@bukep.ru
mailto:pror-nr-pr@bukep.ru
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В настоящее время деятельность университета по получению доходов можно 
определить следующими направлениями: 

1. Образовательная деятельность. 
2. Научно-исследовательская деятельность. 
3. Проектная деятельность, развитие предпринимательских компетенций у 

обучающихся. 
Первое направление – оказание образовательных услуг. 
Основным источником доходов вуза является образовательная деятельность, 

которая в первую очередь зависит от контингента обучающихся. 
На сегодняшний день в вузе обучается более пяти тысяч студентов по программам 

высшего и среднего профессионального образования. В целях увеличения контингента 
университета по основным образовательным программам вуз внедрил новые формы и 
способы профориентационной работы.  

Впервые были проведены такие мероприятия, как Фестиваль будущих студентов 
«Абитурфест», Профориентационный проект «Выбирай свое будущее», в рамках 
которого проводились мастер-классы для обучающихся школ с участием практических 
работников; деловые игры, квесты для школьников; презентации профессий, 
направлений подготовки (специальностей). 

В вузе созданы условия для реализации проектно-ориентированных 
образовательных программ, формирования предпринимательских компетенций 
обучающихся. 

Так,для изучения введены дисциплины «Управление проектами», 
«Командообразование», «Социальное предпринимательство», а также дисциплины, 
направленные на изучение цифровых технологий.  

К образовательному процессу активно привлекаются высококвалифици-рованные 
специалисты из числа практических работников, в том числе по консультированию 
выполнения выпускных квалификационных работ в виде проектов. 

Университет начал реализацию совместного с департаментом экономического 
развития Белгородской области проекта «Формирование кадрового резерва для сферы 
потребительского рынка из числа студентов университета», в рамках которого в течение 
года студенты вуза будут проходить стажировки на предприятиях потребительского 
рынка. 

В настоящее время проводится работа по изучениюрынкатруда, чтобы 
пролицензироватьновые программы среднего профессионального образования, в том 
числе из ТОП-50. 

Не менее важным направлением по повышению доходов от образовательной 
деятельности университет считает работу по реализации программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих.Профессиональное 
обучение позволяет в достаточно короткие сроки, с отрывом или без отрыва от основной 
работы провести обучение этой категории работников. Так, для сферы потребительского 
рынка университет предлагает образовательные услуги по подготовке продавцов, 
поваров, официантов, горничных и администраторов гостиниц, торговых и рекламных 
агентов и др.Однако здесь имеется целый ряд проблем, в первую очередь связанных с 
отсутствием заинтересованности работодателей в наличии профильного образования у 
своих работников и соответственно в финансировании их обучения. 

Внедрение профессиональных стандартов способствует реализации актуальных 
предложений университета по профессиональному обучению по профессиям рабочих и 
должностям служащих, а также по повышению квалификации и переподготовке других 
категорий работников. 

Также значимым направлением поувеличению доходов вуза является развитие 
дополнительных образовательных программ.Сегодня в университете реализуется более 
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50 таких программ для специалистов различных отраслей: торговли, сферы услуг, 
банковской сферы. Возобновлена подготовка антикризисных управляющих и уже в этом 
учебном году комиссией Росреестра были аттестованы 11 выпускников вуза. 

Остаются востребованными программы по защите государственной тайны и 
секретное делопроизводство, по защите информационных систем персональных данных. 

Университет совместно с Департаментом агропромышленного комплекса и 
окружающей среды активно включился в программу по развитию сельско-хозяйственных 
кооперативов в Белгородской области. На базе университета при финансовой поддержке 
Фонда поддержки малого предпринимательства и совместно с Учебным Центром АПК 
прошли обучение 120 слушателей по программе «Создание и эффективное 
функционирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов». 

Также университет работает с кредитными и потребительскими кооперативами. 
В настоящее время университетпроводит работу по расширению спектра 

реализуемых программ с учетом запросов заказчиков. 
С целью информирования руководителей предприятий и организаций города и 

области о возможности обучения работников на базе университета были использованы 
различные способы оповещения: реклама на телевидении, электронные средства 
рассылки.Направленоболее 600 писем в организации области.  

Следует отметить слабую обратную связь от предприятий, что возможно, 
обусловлено отсутствием запланированных финансовых средств на обучение своих 
работников, либо отсутствием потребности в предлагаемых курсах. Университет готов 
разрабатывать программы по заявкам конкретных предприятий или организаций, 
согласовывая с ними основные вопросы. 

Таким образом, ключевыми мероприятиями в области повышения доходности вуза 
от образовательной деятельности является формирование портфеля 
конкурентоспособных образовательных программ при тесном взаимодействии с 
предприятиями региона. 

Второе направление – научно-исследовательская деятельность. 
Университет участвует вформировании в Белгородской области 

конкурентоспособного научно-образовательного кластера в сфере торговли, индустрии 
гостеприимства, сервиса, туризма и кооперации. И в этом направлении вуз активно 
сотрудничает с органами власти области и города в рамках заключенных соглашений. 

В плане проведения научных исследований университет активно сотрудничаетс 
департаментом экономического развития Белгородской области, во взаимодействии с 
которымвыполнен целый ряд научно-исследовательских разработок. 

Дальнейшее укрепление сотрудничества в части проведения научных 
исследований с органами власти региона, а также со всеми предприятиями 
потребительского рынка, заинтересованными в их проведении будет способствовать 
выполнению критериальных значений показателей мониторинга и повышению доходов 
вуза. В первую очередь университет развивает взаимоотношения с теми предприятиями 
области, с которыми тесно взаимодействует по вопросам прохождения практики. 

С этой целью были разосланы информационные письма всем предприятиям – 
членам торгово-промышленной палаты с просьбой проинформировать вуз о 
потребностях в научных исследованиях. Однако следует отметить слабую 
заинтересованность в заказах на проведение научных исследований со стороны 
предприятий. 

Одним из направлений увеличения доходности вуза является грантовая 
поддержка.За последние три года учеными университета выполнены научные 
исследования по грантам департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
области, которые нацелены на развитие потребительского рынка и 
предпринимательства. 
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В настоящее время вуз активизировал свою деятельность по участию в конкурсах 
на получение грантов различных уровней. 

Также для увеличения доходов университет предлагает свои услуги 
предпринимателям области по патентованию результатов интеллектуальной 
деятельности, а также по регистрации товарных знаков (знаков обслуживания), оказанию 
консалтинговых услуг и т.д. 

Вуз проводит работу по коммерциализации имеющихся патентов, а также по 
созданию малых инновационных предприятий с их участием. 

Третье направление – развитие проектной деятельности и предпринимательских 
компетенций. 

Вуз способствует раскрытию творческого потенциала студентов, выявлению 
талантливой молодёжи. В университете функционируют Студенческое научное общество 
и Совет молодых ученых, около 50 научных студенческих кружков, секций и клубов. 

Ежегодно при поддержке органов власти области проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, в том числе имеющие международный статус, и 
конкурсы научных работ.  

Новым форматом оптимизации и организации инновационной деятельности 
является создание в университете совместно с Департаментом внутренней и кадровой 
политики в 2017 году проектного офиса, который осуществляет организацию и 
управление проектной деятельностью, организационно-методическое руководство 
проектами. 

В функции проектного офиса также входит ведение реестров проектов, 
ознакомление обучающихся с возможностями привлечения инвестиций, а также 
предоставление доступа к соответствующим информационным ресурсам. 

На сегодняшний день в проектном офисе преподавателями и студентами 
выполняются социально-экономические, бизнес- и инновационные проекты по созданию 
комплексных пищевых добавок и функциональных продуктов питания из местного сырья; 
современных строительных материалов и керамических изделий, полученных с 
использованием лучистой низкотемпературной плазмы; информационных технологий по 
развитию аппаратных средств обеспечения защиты информации и др. 

Студенты университета участвуют в конкурсах инновационных и бизнес-проектов 
различных уровней, в которых занимают призовые места. По итогам Всероссийского 
конкурса грантов программы «УМНИК ТЕХНЕТ НТИ» Фонда содействия инновациям в 
2017 году победителями стали два студента университета.На проведение научно-
исследовательских работ молодые исследователи получили гранты в размере 500 тыс. 
рублей каждый.  

В университетес учетом имеющегося опыта по созданию студенческих 
кооперативов проводится работа по организации новых кооперативов с участием 
преподавателей и обучающихся. 

Университет разработал дорожную карту, направленную на вовлечение 
обучающихся в деятельность по реализации стартапов, которая включает целый ряд 
мероприятий. Например, проведение встреч, круглых столов с успешными 
представителями бизнес сообщества; разработка карты работодателей с размещением 
информации о них, в том числе о деятельности субъектов малого предпринимательства 
на сайте университета;развитие в университете наставничества – оказание помощи 
студентам в создании и реализации стартапов и др. 

Серьезным достижением будет являться формирование в университете 
интеллектуальной и творческой деловой среды за счет предоставления 
коммуникационных площадок и дополнительных образовательных ресурсов, 
обеспечения диалога с крупными компаниями, предприятиями малого и среднего 
бизнеса, с различными группами населения.  
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Выводы 
Таким образом, новым вектором развития Белгородского университета кооперации, 

экономики и права является стратегия по преобразованию его в конкурентоспособный 
университетский центр развития предпринимательства в Белгородской области. 

Основная цель вуза в настоящее время состоит в содействии привлечению 
инвестиций и созданию новых рабочих мест за счет повышения уровня образования 
населения и предпринимательской инициативы. 

Для достижения поставленных задач необходимо провести качественные 
изменения в образовательной, научно-исследовательской и воспитательной 
деятельности вуза, а также во взаимодействии вуза с организациями-работодателями, в 
том числе с субъектами малого предпринимательства. 

Реализация указанных направлений будет способствовать повышению доходов 
кооперативных вузов в условиях усиления конкуренции на рынке образовательных услуг. 
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Abstract. The completely functional accountant profession requires the 
modernization of education within the accounting domain and the professional training 
program. The measures undertaken by the educational institutions are: modernization of 
the educational plans; curricula development; accreditation of study programs. The key 
challenges regarding technology that have a direct impact on the profession of accountant 
include: digital perturbation; artificial intelligence; cyber security. Taking into account the 
prospective orientation of education, the accounting concept is up for discussion, which 
means that the institution’s assignment is determined by the needs, the desires and the 
interests of the education’s consumer and, it has to adapt in order to offer programs that 
meet the consumer and the society’s interests on long term. 

Keywords: educational institution, accountant, competency, ability, accreditation. 
 
Profesia contabilă joacă un rol important în dezvoltarea profesioniştilor cu competenţe, 

cunoştinţe şi tiparul de gândire necesare pentru a avea abilitatea de a face lucrul corect. 
Instituţiile de învăţământ, publice şi private, structurate şi organizate inclusiv pe baza 

unor principii de marketing, conştientizează tot mai mult că poartă o anumită responsabilitate 
şi trebuie să se implice în rezolvarea unor astfel de probleme.  

Instituţiile nu trebuie sa fie implicate numai în pregătirea forţei de muncă în general, ci 
trebuie să asigure satisfacerea unor nevoi cât se poate de concrete şi reale. 

Studiile privind modul în care şcoala influenţează indivizii pentru a deveni mai productivi 
au fost făcute încă din anii ’70. Aceste analize au condus la ideea că educaţia influenţează 
schimbări în atitudinea membrilor societăţii, cu efecte directe asupra dezvoltării. 

Examinând probleme cu care se confruntă instituţiile de învăţământ superior  în 
domeniul pregătirii specialiştilor contabili, considerăm oportună susţinerea mediului academic 
prin: 

1. elaborarea unui program, independent din punct de vedere financiar, care va realiza 
obiectivele cerinţelor învăţământului referitor la dezvoltarea cunoştinţelor generale, 
capacităţilor şi atitudinilor de formare, abilităţilor intelectuale şi de comunicare necesare 
contabililor profesionişti; 

2. acordarea asistenţei în cooperarea cu profesorii instituţiilor acreditate din ţările 
membre ale Uniunii Europene şi în transferul de cunoştinţe şi experienţă de la experţii 
internaţionali celor locali în domeniul învăţământului şi instruirii profesionale a contabililor şi 
auditorilor; 

3. sprijinirea instituţiilor de învăţământ în pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice; 
4. sprijinirea instituţiilor de învăţământ prin transfer de resurse financiare în elaborarea şi 

publicarea programelor noi, manualelor, studiilor de caz şi altor materiale didactice conform 
cerinţelor standardelor educaţionale şi reglementărilor internaţionale în domeniul contabilităţii. 

Realizarea acestor acţiuni va contribui la: 
1. fortificarea instituţiilor de învăţământ universitar prin crearea posibilităţilor de a 

îndeplini responsabilitatea în pregătirea şi instruirea cadrelor de înaltă calificare ce va 
corespunde cerinţelor internaţionale; 

2. îmbunătăţirea procesului de pregătire a specialiştilor în domeniul contabilităţii. 
Implementarea Standardelor Naţionale de Raportare Financiară (S.I.R.F.) şi 

Standardelor Internaţionale de Contabilitate (S.I.C.) în sistemul naţional de evidenţă contabilă 
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atrage după sine necesitatea unor modificări esenţială în abordarea contabilităţii ca disciplină 
pentru pregătirea specialiştilor în domeniul economiei. 

Schimbările de proporţii pronunţate de S.I.R.F. şi S.I.C. determină necesitatea 
standardizării sistemului de evidenţă contabilă în conformitate cu cerinţele internaţionale. 

Profesia de contabil necesită modernizarea învăţământului în domeniul contabilităţii şi a 
programului de formare profesională care ar pregăti contabili profesionişti. 

Măsuri întreprinse de instituţiile de învăţământ: 
- modernizarea planurilor de învăţământ; 
- elaborarea curricula; 
- acreditarea programelor de studii. 
Evidenţa contabilă este considerată un limbaj al comunicării în business. După cum in 

cercurile de afaceri s-a agreat utilizarea unui limbaj cunoscut de toţi, la fel a apărut şi 
necesitatea stabilirii unor reguli înţelese de toţi participanţii, pentru a răspunde cerinţelor 
economiei globale. 

În cazul competenţelor, ca şi în cazul obiectivelor principala preocupare o reprezintă 
transferul acestora din documentele reglatoare în curricula, aplicat şi în procesul de 
învăţământ (adică operaţionalizarea acestora). 

Din perspectiva competenţelor, structura interioară a acestora evidenţiază posibilitatea 
unui transfer din zona elementelor scrise (competenţe, conţinuturi) în zona activităţilor şi a 
situaţiilor de învăţare. 

Din acest punct de vedere, didactica axată pe competenţe are ca preocupare nouă 
imaginarea unor situaţii de învăţare diverse, care să faciliteze atingerea competenţelor. 

Competenţa vizează un ansamblu integrat de achiziţii specifice exersate în diferite 
situaţii, prin îmbinarea cunoaşterii cu experienţa socială responsabilă, precum şi 
disponibilitatea de a mobiliza, reorganiza resursele interne şi externe pentru atingerea 
scopului [1, p.59].  

Abilitatea înseamnă capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a duce la 
îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. Similar  Cadrului European al Calificărilor, 
abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi 
creative) sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte 
şi instrumente). 

Trebuie să constatăm, că competenţele sunt diverse. De aceea, se cere a evidenţia 
tipurile de competenţe. În baza criteriului generalizator, avem următoarea clasificare: 
competenţe generale şi competenţe specifice. 

Competenţele generale se definesc pe cursuri universitare şi se formează pe durata 
învăţământului universitar. Ele au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi au rolul de  
a orienta demersul didactic către achiziţiile finale ale studentului. 

Pe lângă competenţele generale, fiecare domeniu de studiu urmăreşte să dezvolte 
competenţe specifice. Competenţele specifice sunt formate prin intermediul disciplinelor de 
specialitate [5]. 

Competenţe specifice se definesc pe cursuri universitare şi se formează pe parcursul 
unui semestru/an de studiu. Ele sunt derivate din competenţele generale, reprezentând etape 
în dobândirea acestora.  

Provocări-cheie în ceea ce priveşte tehnologia, cu impact în profesia contabilă: 
 perturbarea digitală; 
 inteligenţa artificială; 
 securitatea cibernetică. 
Profesioniştii contabili ştiu cât de importantă este tehnologia pentru succesul pe termen 

lung şi sustenabilitatea oricărei organizaţii indiferent de mărimea sau misiunea sa. 
Tehnologia este un partener natural pentru profesia contabilă pentru a ajuta în 

rezolvarea strategică a problemelor şi gestionarea riscurilor. 
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Schimbările determinate de tehnologiile digitale se întind între activităţile obişnuite de 
business şi a răspunde problemelor imediate, cu impact în gestionarea afacerii. Contabilii pot 
acţiona îndrăzneţ, conducând modul în care companiile şi organizaţiile lor îşi modifică 
modelele de afaceri, ca urmare a perturbării digitale. 

Tehnologia ajută la creşterea productivităţii, reducerea costurilor şi creşterea per total a 
afacerii. Tehnologia nu mai este o funcţie IT, ci o funcţie economico-financiară în adevăratul 
sens al cuvântului şi continuă să extindă rolul contabililor din toate organizaţiile şi să ne 
reflecte calităţile de lideri. 

A doua provocare tehnologică despre care aş dori să vorbesc este inteligenţa artificială. 
Profesia contabilă are o istorie lungă de adaptare la schimbări; contabilitatea a început ca un 
meşteşug, dar profesionalismul şi tehnologia ne-au ajutat deja să standardizăm o mare parte 
a funcţiilor noastre. AI, şi în special algoritmele de învăţare, oferă oportunităţi incitante de a 
ajuta specialiştii, cum ar fi contabilii, să-şi îmbunătăţească aptitudinile, modul în care 
furnizează servicii şi modul în care creează valoare. 

Ultimul subiect de discuţie, şi anume securitatea cibernetică. Securitatea informaţiilor şi 
protecţia intimităţii reprezintă probleme critice pentru toate organizaţiile, de la cel mai mic start-
up până la cea mai mare organizaţie globală [3]. 

Contabilii pot juca, de asemenea, un rol asigurându-se că organizaţiile înţeleg că 
securitatea cibernetică este responsabilitatea tuturor, că aceasta trebuie să conteze pentru 
fiecare angajat şi partener extern. Riscul cibernetic trebuie integrat în toate procesele 
decizionale de afaceri, nu adăugat ulterior ca o idee secundară. 

Tehnologia este din ce în ce mai integrată în structura profesiei noastre, ea va continua 
să ne afecteze serviciile şi să creeze noi oportunităţi; pe multe dintre ele nu ni le putem 
imagina încă. 

Au fost supuse evaluării programele de studii superioare de licenţă. La programul de 
studiu 361.1 Contabilitate au fost evaluate 12 instituţii, rezultatele cărora sunt prezentate în 
tabelul 1 şi figura 1. 

 
Tabelul 1. Acreditarea programului de studiu “Contabilitate” 

 
 

Nr. 

 
 

Denumirea instituţiei de învăţământ 
superior 

Acreditarea 
pentru o 
perioadă 
 de 5 ani 

Acreditarea 
condiţionată 

pentru o 
perioadă de 3 

ani 

Suspendarea 
procesului de 

evaluare 
externă pentru 

o perioadă  
de 1 an 

1. Academia de Studii Economice a Moldovei 1   

2. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 1   

3. Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul   suspendat 

4. Universitatea Tehnică a Moldovei 1   

5. Universitatea Cooperatist-Comercială  
Moldova 

1   

6. Universitatea de Stat din Moldova 1   

7. Universitatea de Studii Politice şi Economice 
Europene „Constantin Stere” 

  
1 

 

8. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  1  

9. Universitatea de Studii Europene din Moldova  1  

10. Institutul Internaţional de Management „IMI-
NOVA” 

 1  

11. Universitatea Liberă Internaţională din 
Moldova 

1   

12. Universitatea de Stat din Comrat  1  

 TOTAL 6 5 1 

Sursa: http://www.anacip.md/index.php/ro/evaluari/institutii-acreditate/acreditate-
invatamantul-superior/acreditate-invatamantul-superior-licenta [4] 

http://www.anacip.md/index.php/ro/evaluari/institutii-acreditate/acreditate-invatamantul-superior/acreditate-invatamantul-superior-licenta
http://www.anacip.md/index.php/ro/evaluari/institutii-acreditate/acreditate-invatamantul-superior/acreditate-invatamantul-superior-licenta
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50,00%
41,67%

8,33%

5 ani

3 ani

suspendat

 
Figura 1. Rezultatele acreditării Programului de studiu 361.1 Contabilitate 
 

Ţinând seama de orientarea prospectivă a educaţiei, intră în discuţie şi conceptul de 
contabilitate, care înseamnă că sarcina instituţiei este determinată de nevoile, dorinţele şi 
interesele consumatorului de educaţie şi trebuie să se adapteze pentru a oferi programe 
care să menţină satisfacerea intereselor pe termen lung ale consumatorilor şi ale 
societăţii. 

În concluzie, cercetarea implică mai multe paradigme de formare profesională iniţială 
a studentului-contabil, competenţa profesională fiind structurată în conformitate cu 
schimbările din învăţământul superior. Baza teoretică a pedagogiei învăţământului 
superior economic este reprezentată de anumite concepţii pedagogice şi economice: teorii 
ale învăţării, principii pedagogice şi contabile, factori şi condiţii pedagogice, convenţii 
contabile, cunoaşterea cărora este indispensabilă analizei de formare profesională iniţială 
a studentului-contabil. 
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Abstract 
In the following article, the author attempted to explain the essence and some 

particularities of the regulation reflected in the international business practices of the 
business environment of SMEs, which to date is still problematic and questionable 
because there is little comment and research. In this paper a characterization of the 
specialized literature dedicated to the reflection of the international practice of functioning 
of the business environment of SMEs in Ukraine, Romania, the Republic of Moldova and 
other states, from a legal point of view, according to which the author reaches a series of 
conclusions highlighting the peculiarities of the regulation and the practice of application, 
the various opinions of various authors that are supported by the author. The article 
mentions that at the international level, the first attempts at creation were reflected in the 
international business practices of the business environment of SMEs. Thus, an important 
moment in its development is its recognition as a universal value, as an international law 
institute. 

Key words: regulations reflected in international practices of operating the business 
environment of SMEs. 
 

Actualitatea  temei propuse reiese din denumirea ei care se referă la  cercetarea  
reglementărilor, reflectate în practici internaționale de funcționare ale mediului de afaceri a 
ÎMM-urilor, ce va contribui la funcţionarea mai eficientă a sistemului de reglementare a 
acestor relații, care este indispensabilă procesului de edificare a unui sistem legal modern, 
având potenţialul de a îmbunătăți accesul la legislație a diferitor țări, va contribui la 
diminuarea sarcinii instanţelor implicate, accelerarea procesului de soluţionare a cauzelor, 
creşterea încrederii populaţiei în actul justiţiei.   

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sunt motorul economiei europene. Ele conduc 
la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică și garantează stabilitatea socială. 
În 2013, peste 21 de milioane de IMM-uri furnizează 88,8 milioane de locuri de muncă în 
întreaga UE. Nouă din zece întreprinderi sunt IMM-uri, și tot IMM-urile generează două din 
trei noi locuri de muncă. De asemenea, IMM-urile stimulează spiritul antreprenorial și de 
inovare în întreaga UE și, prin urmare, sunt de o importanță crucială pentru stimularea 
competitivității și a ocupării forței de muncă[1, p.3].  Una din tendințele importante 
prevăzute de articolul 19 al legii cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii nr.179 este 
încurajarea inovaţiilor şi internaţionalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Astfel, alin. (1) 
prevede că în vederea fortificării capacităţii tehnologice a întreprinderilor mici şi  mijlocii şi 
sporirii implicării acestora pe pieţele internaţionale, autorităţile competente: 

a) facilitează dezvoltarea relaţiilor dintre întreprinderile mici şi mijlocii şi mediul de 
cercetare, inclusiv prin dezvoltarea de programe şi de instrumente speciale; 

b) facilitează implementarea de către întreprinderile mici şi mijlocii a tehnologiilor şi 
produselor noi, precum şi altor tipuri de inovaţii, în special bazate pe tehnologia informaţiei 
şi a comunicaţiilor; 

c) acordă suport întreprinderilor mici şi mijlocii prin susţinerea capacităţii lor de 
cercetare şi inovare; 

d) stimulează şi facilitează dezvoltarea cercetării în interiorul întreprinderilor mici şi 
mijlocii; 
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e) elaborează şi implementează, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, 
programe de cercetare în folosul întreprinderilor mici şi mijlocii; 

f) facilitează dezvoltarea infrastructurii de suport al inovării pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii, inclusiv: parcuri ştiinţifico-tehnologice şi/sau industriale, parcuri din industria 
tehnologiei informaţiei, incubatoare de afaceri, laboratoare de cercetare, platforme de 
producere, centre de informare și  consultanţă etc.; 

g) facilitează, prin intermediul clusterelor, cooperarea întreprinderilor mici şi mijlocii 
cu întreprinderile mari; 

h) dezvoltă instrumente de promovare şi de internaţionalizare a întreprinderilor mici 
şi mijlocii atât în cadrul organizaţiilor regionale, cât şi al acordurilor bilaterale; 

i) promovează dezvoltarea competenţelor întreprinderilor mici şi mijlocii în 
domeniul de cercetare şi inovaţii pe baza accesului simplificat la infrastructura publică de 
cercetare, utilizarea serviciilor de cercetare şi dezvoltare, recrutarea unor specialişti 
calificaţi şi instruirea angajaţilor[2]. 

Din conținutul expus în actul normativ național se vede o tendință internaţionalizare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii din țară. 

Academia de Ştiinţe a Moldovei, în calitate de instituţie publică pentru cercetare-
dezvoltare, susţine activitatea de cercetare-dezvoltare desfăşurată de întreprinderile mici 
şi mijlocii prin: 

 a) stabilirea cercetării în folosul întreprinderilor mici şi mijlocii ca obiectiv prioritar în 
cadrul Strategiei naţionale de cercetare-dezvoltare; 

b)prevederea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la programele de cercetare şi 
finanţare din mijloace publice fără îndeplinirea condiţiilor de acreditare, în cazul realizării 
activităţii inovaţionale bazate pe cercetări ştiinţifice; 

c)finanţarea cu prioritate a realizării proiectelor și programelor în domeniul cercetare-
dezvoltare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii din sumele prevăzute la bugetul propriu; 

d)asigurarea contractării cu prioritate, de către unităţile şi instituţiile din sistemul 
naţional de cercetare-dezvoltare, a tematicii solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii; 

e) finanţarea cu prioritate a proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ca obiect 
teme cu aplicabilitate imediată, solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul 
industrial; 

 f) organizarea de conferinţe cu participare internaţională, la care întreprinderile mici 
şi mijlocii ce desfăşoară activităţi inovaționale să participe cu lucrări ştiinţifice, pentru a se 
stabili obiectivele care vor fi incluse în programele naţionale anuale[3]. 

Ţinând cont de faptul că activitatea economică, culturală şi ştiinţifică tinde să se 
concentreze în regiunile cu infrastructură mai dezvoltată şi calitatea vieţii mai înaltă, se 
poate conchide că în profil teritorial, Republica Moldova riscă perpetuarea sau chiar 
accentuarea decalajului enorm între capitală şi restul ţării, aceasta afectând dezvoltarea 
republicii în general.  

Sub aspect comparativ cu statele din Europa, Republicii Moldova îi este 
caracteristică o polarizare din punct de vedere economic extrem de pronunţată, jumătate 
din Produsul său Intern Brut fiind realizat în capitală, care, la rândul ei, deţine doar 25% 
din populaţia ţării. În această ordine de idei, Moldova are o populaţie rurală de circa 60%, 
ceea ce constituie cea mai mare pondere rurală din Europa.  

Ponderea rurală excesivă şi polarizarea societăţii îşi are impactul său negativ şi sub 
aspect economic, exprimat în aşa indicatori ca numărul şi densitatea companiilor, numărul 
angajaţilor, valoarea vânzărilor realizate etc. Numărul IMM-urilor în Chişinău, potrivit 
datelor Biroului Naţional de Statistică, în 2010, au constituit 30115, sau 65% din totalul 
IMM-urilor pe ţară. Acelaşi decalaj se atestă şi la indicatorul cifrei de afaceri, capitala 
înregistrând cca. 30115 mil.lei, sau 66% din totalul veniturilor din vânzări pe ţară.  
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În context, a apărut necesitatea promovării unei politici distincte de dezvoltare 
regională în Republica Moldova. Obiectivele generale ale politicii de dezvoltare regională 
mizează pe diminuarea dezechilibrelor regionale existente, stimularea dezvoltării 
echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, revitalizarea “zonelor 
defavorizate”, prevenirea producerii de noi dezechilibre, consolidarea oportunităţilor 
financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor, 
stimularea cooperării interregionale interne şi internaţionale care contribuie la progresul 
economic şi social.  

Pentru identificarea dezechilibrelor în cadrul regiunilor de dezvoltare, se va 
determina şi utiliza în continuare indicele de derivare a ariilor mici, care reprezintă o sursă 
de informaţie relevantă, în baza căreia pot fi stabilite direcţiile de dezvoltare şi de 
prioritizare a acestora, de alocare eficientă a resurselor financiare.  

Politica regională focusată pe dezvoltarea sectorului IMM-urilor trebuie să fie axată 
pe dezvoltarea industriilor producătoare de produse cu valoare adăugată înaltă, atragerea 
investiţiilor, transferul de tehnologii, îmbunătăţirea infrastructurii şi calităţii mediului.  

Pentru dezvoltarea infrastructurii rurale Guvernul va continua promovarea 
conştientizării rolului critic al realizării şi implementării în comun a proiectelor de tip 
parteneriat public – privat.  

Prin intermediul politicilor publice companiile vor fi încurajate să dezvolte reţele de 
relaţii cu furnizori, clienţi şi alţi parteneri, în baza angajamentelor formale de cooperare şi 
acordurilor de reţea. De asemenea, organizaţiile publice de cercetare vor fi încurajate să 
colaboreze mai mult cu companiile private, fapt care va avea un impact direct asupra 
transferului tehnologic şi competitivităţii întreprinderii.  

Dezvoltarea infrastructurii instituţionale şi a serviciilor regionale de consultanţă în 
afaceri va avea scopul de a reduce riscul în afaceri, de a facilita accesul pe piaţă şi de a 
accelera creşterea şi dezvoltarea IMM-urilor. În acest sens, vor fi create noi centre de 
consultanţă locale şi regionale, care vor oferi o paletă de servicii pentru IMM-uri pentru 
întreg ciclul de afaceri, în scopul de a evita falimentarea acestora şi de a le ajuta să se 
integreze mai bine pe piaţă.  

De asemenea, pentru oferirea serviciilor informaţionale, în baza parteneriatului cu 
companiile private de consultanţă, se va consolida reţeaua “Punctelor de Contact” de pe 
lîngă autorităţile publice locale.  

În scopul dezvoltării competenţelor autorităţilor publice locale şi altor actori interesaţi, 
agenţiile de dezvoltare regională Nord, Sud şi Centru vor organiza, cu suportul donatorilor 
internaţionali, sesiuni de instruire cu tema “Elaborarea proiectelor transfrontaliere”, fapt 
care va îmbunătăţi calitatea proiectelor transfrontaliere şi va facilita participarea la 
apelurile de propuneri de proiecte ale Programului Operaţional Comun România – Ucraina 
– Republica Moldova 2007-2013 şi a altor programe.  

În contextul celor menţionate, prioritatea acestei direcţii strategice prevede 
asigurarea dezvoltării accelerate a sectorului IMM-urilor ca bază pentru dezvoltarea 
durabilă echilibrată a regiunilor, proiectată pentru a reduce decalajul de trai dintre oamenii 
care trăiesc în diferite regiuni, respectiv, municipii, orăşele mici şi zone rurale.  

Facilitarea dezvoltării IMM-urilor în regiuni va presupune atingerea următoarelor 
obiective specifice:  

1) stimularea dezvoltării echilibrate şi durabile a IMM-urilor pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova;  

2) asigurarea dezvoltării infrastructurii de suport a IMM-urilor în regiuni;  
3) promovarea participării IMM-urilor în cooperarea transfrontalieră şi regională[4].  
Concomitent, dacă facem referire la experienţa celei mai puternice economii 

mondiale -SUA şi a pionerului european în domeniul susţinerii businessului mic şi mijlociu–
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Marea Britanie constatăm,că fiecare din ele se deosebesc prin ,,ingredientele” sale în 
,,reţeta succesului businessului mic şi mijlociu” 

Ţinem să menţionăm,că Marea Britanie, de rând cu alte state ale comunităţii 
europene, a beneficiat de-a lungul anilor de aderare la Uniunea Europeană, de un suport 
considerabil şi permanent direcţionat IMM-urilor, atât la nivelul fiecărei naţiuni, cât şi la cel 
regional, prin intermediul unor programe speciale. Tratamentul preferenţial acordat IMM-
urilor europene se justifică din plin, deoarece în cadrul Uniunii Europene , aproximativ 23 
de milioane de IMM-uri asigură locuri de muncă pentru 67 % din forța de muncă din 
sectorul privat. În anul 2003, Comisia Europeană a delegat Parlamentului European o 
recomandare sub denumirea ,,Thinking Small in an Enlarging Europe”(în traducere 
,,gândeşte la scară mică într-o Europă lărgită”). Prin acest mesaj a fost recunoscut rolul 
IMM-urilor la cel mai înalt nivel. Ideea de bază a mesajului, consta în aceea că 
competitivitatea şi dezvoltarea pieţii funcţionale Europene în marea sa parte depinde de 
IMM-uri[63, p.22].Realizând  pe deplin importanţa sectorului dat, la 25 iunie 2008, Comisia 
Europeană a adoptat (Small Business Act for Europe),document prin prisma căruia IMM –
urile devin punctul central de interes în formularea politicilor europene, care prevede 
ameliorarea abordării strategice generale a spiritului antreprenorial. Small Business Act 
(SBA) este cadrul de politici al UE destinat să întărească IMM-urile pentru ca acestea să 
crească și să creeze locuri de muncă[5].  

Un alt document de o importanţă notorie adoptat la nivelul Uniunii Europene care se 
bazează în mare măsură pe valorificarea potențialului de care dispun întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM) este şi Strategia Europei 2020, lansată pe 10 martie 2010. Documentul dat 
este elaborat pentru un termen de zece ani şi are menirea de a revigora economia făcând 
posibilă o creştere ,,inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”, printr-o mai bună 
coordonare a politicilor naţionale şi europene. Strategia Europa 2020 se axează pe trei 
priorități[6] : 

1. creștere inteligentă –dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 
2. creștere durabilă –promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 

al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 
3. creștere favorabilă incluziunii –promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială și 
teritorială.În opinia noastră, toate cele trei priorități sunt orientate spre promovarea IMM-
urilor, se susțin reciproc și oferă o imagine de ansamblu a economiei funcţionale a Europei 
pentru secolul al XXI-lea.  

Politica Guvernului României în ceea ce priveşte mediul de afaceri este centrată 
pe susţinerea întreprinzătorilor privaţi şi pe stimularea liberei iniţiative. Acţiunile 
Guvernului urmăresc consolidarea unui mediu de afaceri stabil şi predictibil, eliminarea 
monopolurilor de stat nejustificate din punct de vedere economic, consolidarea liberei 
competiţii, creşterea transparenţei mediului de afaceri şi a politicilor guvernamentale, 
respectiv a politicii monetare, precum şi liberalizarea pieţei muncii.Organul executiv 
principal este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat sarcina 
principală a căruia este coordonarea, monitorizarea şi sprijinirea implementării 
programelor guvernamentale destinate sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este 
asigurată de către Direcţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru 
IMM-uri din cadrul Ministerului Economiei [7]. 

În anul 2013 s-a constituit Departamentul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 
mediu de afaceri şi turism, condus de un ministru delegat, care asigură elaborarea şi 
aplicarea programelor de dezvoltare în sectoarele economice ce îi sunt circumscrise. 
Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) constituie în prezent cel mai important factor în 
dezvoltarea sectorului privat şi a pieţei libere din România, reprezentând, totodată, 
sectorul cu cea mai mare absorbţie a forţei de muncă. IMM-urile dau dovadă de flexibilitate 
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şi mobilitate sporită în adaptarea la cerinţele pieţei şi la evoluţia cadrului juridic. Din totalul 
numărului de întreprinderi româneşti, 97% sunt IMM-uri. Recent a fost adoptată Hotărârea 
nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat [8], în vigoare de la 18 ianuarie 2017. 

Alin. a) al art. 2 al Hotărârii 23/2017 prevede că, una din funcțiile ministerului este 
realizarea strategiei, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a 
Programului de guvernare în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri, 
comerțului, antreprenoriatului și investițiilor străine, precum și elaborarea strategiilor și a 
programelor privind creșterea economică în aceste domenii. 

În concluzie, din cele expuse mai sus reiese că, atât la nivel național cât și 
internațional există anumite reglementări a procesului  de funcționare ale mediului de 
afaceri a ÎMM-urilor, însă în viziunea noastră ele nu acoperă necesitățile reale. Se observă 
o tendință de internaționalizare a procesului. Lipsește analiza doctrinală asupra legislației 
existente. 
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Integral part of the normal functioning of the capital market in a market-developed 

country is building a well-functioning system of payments and delivery of securities 
executed on the stock exchange or OTC. Usually the settlement of dematerialized 
securities entrusted to an institution called in Bulgaria - the French Central Depository 
(CD). Except for securities whose depository is in BNB, all other dematerialized securities 
are kept at the Central Depository. 

The Central Depository as an institution occurs relatively late in Bulgaria. It was 
established as a joint stock company on 13.08.1996, with a capital of 30 thousand, which 
two years later was increased to 100 thousand. The shares are registered with one vote 
and nominal of 10lv. This is a non-commercial company, does not make a profit and does 
not distribute dividends. At the end of the financial year in the final preparation the 
statement of income and loss account if revenues are over expenditures, half of the 
excess is paid to fund "Reserve" and the rest - in a special guarantee fund for damages 
arising from the activities of the CD. 

The main shareholders of the CD are: 
• State institutions - the Ministry of Finance, BNB, etc.; 
• banks - almost all major banks in the country; 
• non-banks - the main non-bank investment intermediaries - financial and brokerage 

houses; 
• Stock Exchange - BSE; 
• foreign depository and clearing institutions. 
Of the listed shareholders Ministry of Finance and BNB have a blocking quota in 

decision making of the general meeting of depositary while providing direct control over its 
activities. At least 34% of the capital of the Central Depository is owned by the two 
institutions, and with investment intermediaries they should have not less than 75% of the 
capital of the depositary. With the exception of the Ministry of Finance and the BNB other 
shareholders cannot hold directly or through affiliates more than 5% of the shares of CD. 

The Board of Directors is central to the organizational structure of the depositary. It 
consists of seven members, and is mandatory Ministry of Finance and BNB to have one 
representative, while the remaining five members are representatives of other 
shareholders. Daily activities of the depositary is entrusted to the Executive Director. He is 
elected from among the members of the Board of Directors and shall be accountable to 
them at least once a month. 

The activity of CD is expressed clearly in the functions and directions which it 
performs.  

The main functions of the depositary are defined as: 
• registration of dematerialized securities; 
• maintaining shareholder records of listed companies; 
• keeping a register of securities transactions; 
• immobilization of available securities, which are subject to public trading. 
 
At this stage the CD operates in the following areas: 
1. Leading national register of shareholders of public companies 
This activity takes place because in the country performed mass privatization. To all 

persons who acquired shares of the two auctions are found separate accounts. Thus, in 
the conclusion of transactions in such shares or securities transfer inheritance or donation, 
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as well as performing other actions between individual investors any changes in ownership 
of the securities are automatically reflected in the so-called national register of 
shareholders of public companies with CD. The need for keeping the register arose 
because the companies offered around 2 thousand issues of shares through auctions, 
they lacked experience in conducting accurate and current register of shareholders, and 
the fact that the existence of an institution to provide enhanced control over the 
registration, transfer and storage of papers is absolutely necessary. 

2. Development of a system for the settlement of securities transactions 
between service members of the depositary 

Much of the transactions in securities is between the investment intermediaries 
(banks and non-bank) that are allowed to trade for their own and for hire. It is known that 
on the official and the unofficial market of BSE they are the persons who carry out 
purchases and sales of financial instruments. Liability of intermediaries to notify the 
Central Depository on behalf of whom they had traded and who are the payer and the 
recipient of the papers. Therefore, it is absolutely right to enroll in the electronic system of 
the account of the broker who sold securities and in the account of whom they go. All this 
takes place precisely through electronic settlement system for securities. 

3. Working with the system for organizing payments of transactions with 
corporate securities with agreed delivery versus payment 

This system meets the international standards and requirements for carrying out the 
so-called DVP (delivery versus payment). The aim is to close the deal in terms of 
deliveries of securities and in terms of their cost. Transfers of funds shall be effected 
through the banking system, especially with the help of BISERA, and the statement of 
cash settlement between banks - Bankservice JSC. 

4. Use of system supporting a general brokerage "back office" 
Information between the intermediaries, stock exchange and the Central Depository 

at the conclusion of transactions and vice versa. It is the responsibility of both the firms 
and the stock exchange to send to each session data on the transactions. Equally 
responsible is the CD, which besides receiving and processing information also makes 
backup operations on each account from the beginning of the depositary. Every day the 
members of the CD are sent emails about operations carried out. In fact, the information 
that stored CD is available on paper at the end of each working day is filed on MO device 
and weekly a copy is being made on CD drive. That CD becomes a bastion of the archived 
stock information, but it is also access to this information is well protected. 

5. Keeping a register of compensatory instruments 
Compensatory instruments in the form of vouchers, housing vouchers and registered 

compensatory bills have become dematerialized securities. They are only traded on a 
regulated market and must be kept on the register of the Central Depository. This is 
because all actions related to the purchase or inheritance of these instruments is carried 
out by a licensed investment intermediary, a member of the CD, which to perform the 
necessary operations with securities, incl. transfer and payment of securities must find sub 
compensatory tools to its client in the Central Depository. 

6. Performing custodial services 
Basically, custody services are provided by the investment intermediaries with whom 

clients work. The banks or financial brokerage houses manage and keep trust securities 
portfolios on their individual or institutional investors. CD offers its clients using custody 
services to its members - foreign banks. Specifically, the custodian banks have a global 
depository account and in it are found many sub-portfolios of individual investors. This is 
where the CD keeps a register of custody. 
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7. Corporate actions Servicing of companies  
All relevant information on the composition and the number of joint stock companies 

shall be stored in registers in the CD. Naturally, in the event of various corporate actions 
(such as holding general meetings, the selection board, increasing, decreasing capital, 
mergers, acquisitions, dividend, etc.) the heads of JSC refer to the depositary of the 
current status and detailed information. In this respect, the CD has not only consultancy 
but especially in the distribution of dividends and capital increase has developed a 
scheme, which uses certain banks - investment intermediaries perform this activity fast. 
Following the decisions of the general meeting of joint stock companies, CD compile a list 
of all shareholders entitled to receive dividend and calculates dividend tax due and the net 
amount to be received. This information formed in a special pattern is transmitted to the 
selected banks to make dividend distribution. 
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Abstract 
Managementul asigurării calității la nivel de instituție devine crucial la etapa actuală de 

dezvoltare a învățământului superior. Accentul se pune pe asigurarea calității ce vizează 
învățarea,predarea,evaluarea centrate pe student,incluzând mediile de  învățământ și 
legăturile relevante cu cercetarea și inovarea. UCCM ani la rând implementează cu succes un 
Sistem de Management al Calității în baza standardului internațional ISO 9001:2015, care 
organic s-a înscris în managementul educațional al instituției. 

Cuvinte-cheie: sistem de management al calității (SMC),structura SMC în instituție, 
organele SMC, responsabilități, satisfacerea așteptărilor clienților. 
 

Cea mai importantă resursă în vederea schimbării si dezvoltării politicii universitare este 
cultura calității. Adaptarea la diversitate si creșterea așteptărilor de la învățământul superior 
înaintate de societate si de către fiecare beneficiar al serviciilor educaționale universitare 
necesită o schimbare fundamentală a modului de funcționare a acestuia,este nevoie de o 
abordare mult mai centrată pe student în ceia ce privește învățarea, predarea si formarea 
profesională,incluzând trasee alternative de învățare si recunoașterea competențelor în  afara 
curriculei. Din acest motiv rolul asigurării calității devine crucial în sprijinirea instituțiilor de 
învățământ superior în adaptarea lor la aceste schimbări,în timp ce asigurarea dobândirii de 
calificări de către studenți si experiențele pe care aceștia le au în învățământul superior rămân 
în prima linie a misiunilor instituționale.  

Standardele si Liniile Directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al 
învățământului Superior (ESG), aprobate în cadrul Asociației Europene pentru Asigurarea 
Calității învățământul Superior (ENQA) (2015),  ne vin cu răspunsuri la aceste provocări și 
joaca un rol important în dezvoltarea instituțională a sistemelor de asigurare a calității. 
Accentul ESG este pe asigurarea calității în ceia ce privește învățarea si predarea în 
învățământul superior, incluzând mediile de învățare si legăturile relevante cu cercetarea si 
inovarea. 

La moment învățământul superior își propune să îndeplinească scopuri multiple, 
incluzând pregătirea studenților pentru cetățenie activa, pentru viitoarele lor cariere, 
contribuind la angajabilitatea lor, sprijinirea dezvoltării lor personale, crearea unei baze largi de 
cunoștințe avansate si stimularea cercetării si inovării. Calitatea devine în principal rezultatul 
interacțiunii dintre cadre didactice,studenți si mediul instituțional al învățării. În centrul tuturor 
activităților de asigurare a calității sunt scopurile gemene de responsabilitate si îmbunătățire. 
Acestea laolaltă creează încredere în performanța universității. 

Accesarea spațiului concurențial al învățământului superior național presupune 
promovarea unor activități de asigurare a calității pentru toate procesele organizate la nivel de 
instituție. În scopul atingerii acestui obiectiv major, UCCM și-a propus dezvoltarea unui sistem 
de management al calității academice care să garanteze permanent calitatea proceselor si 
activităților din universitate si să permită îmbunătățirea acestora. 

UCCM este prima instituție de învățământ  superior care a implementat și și-a  certificat 
extern încă în 2009 Sistemul de Management al Calității în baza standardului internațional 
ISO 9001:2008, iar ulterior în anii 2012,2015 și-a recertificat extern acest sistem. Certificarea 
si recertificările externe au fost efectuate de către Asociația Română  de Asigurare a Calității 
în comun cu IQNet, organisme de specialitate de certificare a sistemelor de management, 
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recunoscute si înregistrate la Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior (EQAR). 

În aprilie a.c. UCCM prima în țară a efectuat trecerea sistemului propriu de management 
al calității la noul standard internațional ISO 9001:2015 concomitent cu recertificarea SMC. În 
conformitate cu cerințele noului standard internațional au fost revăzute, revizuite fișele de 
identificare a proceselor (15), procedurile de sistem (9) și însăși Manualul Calității.  

Au fost elaborate si se pun in aplicare procese noi — Procesul de proiectare, dezvoltare 
a programelor de studii, Procesul de învățare, predare si evaluare centrate pe student, 
Procedura managementul riscurilor. Fiecare proces se regăsește in responsabilitatea unei 
funcții relevante, responsabila de la planificarea procesului până  la obținerea rezultatelor 
scontate. 

Conducerea universității, întreg corpul didactic î-și demonstrează atașamentul și 
angajamentul pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de management al calității. In 
acest scop rectoratul, decanii informează personalul despre importanta îndeplinirii cerințelor 
clienților si prevederilor documentelor normative. Politica si obiectivele in domeniul calității, 
consolidarea sistemului si mecanismelor interne de asigurare a calității se regăsesc in 
obiectivele strategice de dezvoltare a universității si în acțiuni prioritare de realizare. Rectoratul 
efectuează sistematic analiza sistemului de management implementat si asigura obținerea 
rezultatelor intenționate. 

Angajamentul managementului superior este exprimat in Declarația de politica privind 
asigurarea calității de către Rectorul UCCM. 

Structura organizatorică a SMC se bazează pe descentralizarea funcțiunii de calitate, 
responsabilitatea planificării, organizării, ținerii sub control si asigurarea calității revine fiecărei 
entități structurale a universității. SMC este condus la fiecare nivel instituțional de către 
managerul nivelului respectiv: la nivel de universitate – de rector, la nivel de facultate – de 
decan, la nivel de departament/serviciu – de sef departament/serviciu. 

In cadrul universității este creat Centrul de Asigurare a Calității - structură universitară 
consultativă specializată in coordonarea si aplicarea   standardelor,   criteriilor si indicatorilor 
de evaluare a calității. In cadrul Centrului funcționează Echipa responsabilă de proiectarea si 
implementarea SMC, compusă din responsabilii de calitate ale structurilor universitare. 
Activitatea acestei Echipe este dirijată de către coordonatorul funcționarii Centrului. 

In fiecare an universitar Senatul UCCM aprobă: 
 Politica si obiectivele in domeniul calității; 
 Planul de acțiuni privind menținerea si dezvoltarea SMC; 
 Programul de audituri interne. 
Rolurile organizaționale, responsabilitățile sunt descrise in Regulamentul privind sistemul 

de management al calității din cadrul UCCM, Regulamentul de funcționare a Centrului de 
Asigurare a Calității, aprobate de către Senatul UCCM si actualizate in Manualul calității. De 
asemenea ele se regăsesc si in Fisele de post ale fiecărui responsabil, aduse la cunoștință 
sub semnătură. 

Managementul la cel mai înalt nivel a impus obligativitatea pentru toate structurile 
academice de a elabora strategii de dezvoltare a compartimentului respectiv,având analiza 
SWOT a activității,determinând obiectivele strategice specifice si acțiunile prioritare de 
realizare. In aceste analize se evidențiază punctele forte, punctele slabe, oportunități, 
amenințări, de care se ține cont la determinarea obiectivelor strategice de dezvoltare. Anual 
această analiză se concretizează si se propun acțiuni operaționale de asigurare a calității. 

Noile cerințe ale noului standard internațional ISO 9001:2015 pun accentul pe 
managementul riscurilor. De aceia în UCCM s-a determinat că responsabilitatea pentru 
efectuarea managementului riscului a fost pusă în grija fiecărui  conducător de structură 
funcțională, fiecărui responsabil de proces. Acestor manageri le revine si responsabilitatea 
pentru identificarea analiza si determinarea acțiunilor de tratare a riscurilor si oportunităților, 
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precum si aprecierea rezultatelor fiecărui proces. Analiza riscurilor si oportunităților se 
regăsește in fiecare Fișa de proces    însoțita de acțiuni ce vizează tratarea lor. In acest an s-a 
introdus Registrul de riscuri. Fiecare manager elaborează pentru structura respectivă propriul 
Registru de riscuri,iar prin centralizarea acestora se obține  Registrul riscurilor pe universitate. 

In centrul atenției se regăsește evaluarea satisfacției beneficiarilor de calitatea serviciilor 
educaționale. In acest scop anual se fac sondaje ale satisfacției studenților,   absolvenților, 
evaluarea cursurilor ținute de profesori, evaluarea agenților economici. Rezultatele evaluărilor 
se discuta la toate forurile decizionale si se promovează corecțiile ce se impun. Standardul 
propune o formă deosebită de evaluare integră a personalului didactic, implicându-se 
studenții, colegii, șefii superiori. Spre exemplu,în anul de studii 2017-2018 s - au efectuat 
sondajele satisfacției studenților (350 persoane), absolvenților (292 rezidenți), agenților 
economici (77 rezidenți), angajaților (70 persoane). În afară de  aceasta s-a efectuat 
evaluarea calității cursurilor predate (126 de cursuri).  

Scopul studiului a fost de a cunoaște percepția și atitudinea studenților față de 
schimbările efectuate în procesul de  instruire  conform cerințelor Procesului de la Bologna și 
noilor prevederi ale  Codului Educațional și față de întregul management educațional al 
UCCM,precum și analiza ieșirilor neconforme, elaborarea planurilor de acțiuni privind 
îmbunătățirea sistemului de management al calității. 

Evaluarea calității cursului au efectuat - o 1416 studenți și au apreciat-o după 27 de 
criterii, fixând estimarea pe blocuri respectiv : conținutul cursurilor – 4,56-4,99 puncte din 5 
posibile,  suportul de curs – 4,66 – 4,99, activitatea cadrelor didactice -  4,66 -4,98, condițiile în 
care se desfășoară cursul -  4,59 – 4,97.  

Pentru îmbunătățirea cursului studenții propun: 

  intensificarea procesului de elaborare a materialilor didactico-metodice necesare 
asimilării programei cursului;  

 revizuirea anuala a conţinutului cursurilor si actualizarea bibliografiei recomandate 
pentru pregătirea individuala a studentului; 

 aplicarea larga a metodelor de predare prin utilizarea tehnologiilor informaționale 
(Power  Point, studiul pe platforma MOODLE); 

 pregătirea materialelor în format electronic pentru asigurarea calității procesului 
didactic și dezvoltarea bibliotecii digitale a universităţii;  

 completarea  bibliotecii ştiinţifice a UCCM cu noi surse bibliografice, perfecționarea 
sondajului de evaluare a calităţii cursului. 

În general,  studenţii și masteranzii sunt mulţumiţi, de calitatea prestaţiilor oferite de 
universitate la toate cursurile,ei  şi-au exprimat satisfacţia față de pregătirea profesională a 
profesorilor, de măiestria lor pedagogică şi de efortul depus în devenirea lor ca specialişti, 
însă există rezerve de îmbunătățire pentru diverse criterii la unele cursuri. Ele se referă în 
special la evaluarea suportului de curs, la activitatea cadrelor didactice și condiţiilor în care se  
desfăşoară  cursul, la dotarea sălilor de curs, laboratoarelor, care după discutarea rezultatelor 
evaluărilor organizate în departamente sunt propuse acțiuni de îmbunătățire și corecție. 

Absolvenții universității în număr de 292 au trecut evaluarea după terminarea 
examenelor, ei au fost mai imparțiali și obiectivi în aprecieri. Opiniile lor au fost colectate prin 
intermediul unui chestionar divizat în două compartimente: primul conținând 5 criterii cu 29 de 
întrebări ,iar al doilea cuprinzând opiniile și sugestiile absolvenților referitor la calitatea 
serviciilor universitare. 

Fiecare din cele 5 criterii este apreciat de rezidenți cu 5 și 4 puncte ( nivel excelent și 
bun) mai sus de 90%. Spre exemplu, la criteriul formarea profesională subcriteriul: 

 nivelul general de pregătire asigurat de universitate este apreciat cu 92,5% (nivel 
excelent și bun);                   

 nivelul de formare profesională asigurat de universitate   - cu 98,3%; 

 formarea abilităților aplicative la specialitate  -    cu 92,5%. 



 

210 

  Mai slab sunt apreciate subcriteriile: 

  formarea abilităților creative la specialitate - 8% cu 1-3 puncte( nivel suficient și mai 
jos); 

 formarea abilităților antreprenoriale – 8 % cu 1-3 puncte; 

 posibilități de angajare   - 10,9% cu 1-3 puncte;       

  posibilități de dezvoltare a carierei profesionale - 10,3% cu 1-3 puncte.  
La criteriul activitatea cadrelor didactice aprecierea rezidenților a fost estimată în general  

cu 5 și 4 puncte la nivel de 92,4%, iar unele subcriterii au atins un procentaj mai mare la 
nivelul suficient și mai jos – utilizarea metodelor interactive cu 11,4 %, utilizarea tehnologiilor 
informaționale cu 14,7 %, managementul universității în raport cu asigurarea calității 
prestațiilor ei cu 10,6 %. 

Asigurarea tehnico –materială a specialității la general a fost apreciată la nivel excelent 
și bine cu 93,3%, inclusiv, condițiile în bibliotecă cu 98,6%, comunicare internă cu 95%, iar 
dotarea bibliotecii cu literatură de specialitate apreciată la nivel suficient și mai jos cu 12%, 
condiții de alimentare cu 20,4%, condiții în cămine cu 21%, acces la internet cu 11%. 

Absolvenţii consideră necesar de întreprins următoarele acţiuni:  
 de diversificat  metodele de predare şi modalitățile de organizare a  procesului 

didactic;  
 de implicat mai mult studenții în cercetări științifice; 
 de pus accentul pe relaţiile interuniversitare; 
 de dotat  baza material - tehnică în universitate;  
 de dotat biblioteca cu mai multe surse noi; 
 de preparat bucate mai gustoase.  
Cu punctaj diminuat este apreciată activitatea cantinei universitare de către o parte din 

absolvenţi, explicând prin prețuri mari, calitatea proastă a bucatelor etc. Schimbări au fost 
făcute spre bine, dar mai rămân o serie de lucruri neschimbate din an în an.  

Din rezultatele anchetării  agenților economici  s-a stabilit, că răspunsurile  rezidenților 
(77persoane) la toate cele 13 criterii sunt apreciate la nivel excelent și bine în cuantum de  
95%, prevalând primul nivel. Concomitent agenții economici ne-au înaintat unele sugestii și 
anume: 

• Coordonarea activităţii formării specialiştilor cu cerinţele pieţii muncii;  
• Promovarea metodelor de comunicare interactivă în procesul de instruire încât 

studenții să-și dezvolte capacitățile și abilitățile de creativitate și de  participare în procesele 
decizionale ale firmei;  

• Dezvoltarea capacităţilor de comunicare ale studenţilor şi de argumentare a ideilor 
înaintate; 

• Organizarea predării parţiale a seminarelor de către practicieni; 
• Dezvoltarea abilităţii de exploatare a mai multor pachete de programe aplicative în 

diferite subsisteme economice. 
Sugestiile agenților economici au servit drept bază pentru perfectarea programelor de 

studii și curricula la disciplinele de specialitate, departamentele organizează seminare,mese 
rotunde în comun cu agenții economici. 

Evaluarea performanțelor cadrelor didactice și colaboratorilor UCCM se efectuează, 
ținând cont de autoevaluarea personală potrivit fișei de autoevaluare, de evaluarea de către 
superior, de către studenți și de către colegi. Rezultatele se prelucrează, se discută în 
departamente și în Comisia pentru evaluarea personalului. În acest an au fost evaluate 44 de 
cadre didactice și 26 colaboratori, o bună majoritate au fost apreciați la nivel excelent și bine 
(98%), superiorii și colegii au fost mai indulgenți decât însăși  cadrele. 

Din rezultatele evaluării satisfacției angajaților s-a constatat că rezidenții sunt satisfăcuți 
cu locul și condițiile de muncă, de comunicarea colegială și de superiorul, însă trece peste 
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jumătate procentajul la așa criterii ca siguranța locului de muncă,afectarea de stres,asigurarea 
șanselor de promovare, precum și nesatisfacerea de mărimea salariului. 

Dintre aspectele  pozitive personalul didactic a evidențiat: atmosferă creativă, aprecierea 
studenților, dezvoltare continuă, tendințe spre perfecționare, climat psihologic adecvat, 
posibilitate de formare continuă în străinătate, schimb de informații, receptivitatea colegilor 

Printre aspectele care îi nemulțumesc pe colegi s-au enumerat: dotare insuficientă 
pentru cercetare, echipament depășit la unele specialități, comportament neadecvat al unor 
șefi, frecvență scăzută, micșorarea numărului de studenți, salarii mici, nestabilirea adaosului 
pentru vechimea în muncă,  neglijența asistenței metodice și alt. 

Rezultatele s-au discutat la ședințele Consiliului Calității și Senatului UCCM și s-au 
elaborat acțiuni de îmbunătățire. 

Acestea-s câteva secvențe din activitățile de asigurare a calității, însă  implementarea 
SMC în universitate este destul de productivă pentru instituție. 

La moment UCCM este o universitate cu toate programele de studii de la licență 
acreditate si recent reacreditate(anul de studii 2016-2017) si, de asemenea, toate 
specializările la ciclul II, studii de master, autorizate. 

Încă în 2009 UCCM a fost acreditată științific la profilul„Economia si managementul 
dezvoltării comerțului si cooperației de consum”, obținând statutul de membru afiliat al 
Academiei de Științe a Moldovei, ce i-a permis universității să amplifice posibilitățile de 
colaborare științifică si deschiderea accesului la fondurile naționale și internaționale de 
finanțare a cercetării. 

Un element important al infrastructurii de cercetare este Laboratorul de cercetări 
științifice în comerț și domeniile de activitate a cooperației de consum, care înscrie realizarea 
cu succes și randament a mai multor proiecte de cercetare de lungă durată cu cofinanțare a 
AȘM. Rezultatele acestora sunt implementate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, 
Moldcoop și alți agenți economici au fost prezentate la diverse foruri, simpozioane științifice. 

Ne bucură faptul, ca printre premianții Agenției Naționale de Asigurare a Calității în 
Educație și Cercetare (ANACEC) a fost evidențiată D-na Larisa Șavga, rectorul UCCM, dr. 
hab., prof. univ., care s-a învrednicit de decernarea DIPLOMEI de RECUNOSTINȚĂ și 
premiului „CRISTALUL CLITATII" în semn de înalta apreciere pentru promovarea culturii 
calității în cadrul UCCM. 

Universitatea își propune să se integreze în aria învățământului superior și va continua 
implementarea sistemului de management al calității, ținând cont de îmbunătățirea 
permanentă a calității formarii profesionale a tinerilor specialiști.  

 
Referințe: 

1. Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al 
Învățământului Superior (ESG), aprobate în cadrul Conferinței Ministeriale din 
Erevan,14-15 mai 2015. 

2. Sisteme de management al calității - Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2015. 
3. Comunicatul de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în domeniul 

educației și formării profesionale pe perioada 2011-2020. 
4. Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind 

stabilirea unui cadru de referință pentru asigurarea calității în educație și formare 
profesională, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,8.7.2009,c 155/1. 

5. Ghid de evaluare externă a programelor de studii de licență, învățământul superior, 
ANACIP, Chișinău, 2016. 

6. Raboca  Horia Mihai. Managementul calității, 2012. 
7. Platon Carolina. Evaluarea calității în învățământul universitar. Chișinău, 2005. 
 
 



 

212 

ROLUL  INTELIGENŢEI  EMOŢIONALE  ÎN  ACTIVITATEA  PROFESIONALĂ 
 

Laurenţia ARTIOMOV cerc. șt. coord. dr. 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie 

Universitatea Cooperatist- Comercială din Moldova 
E-mail: lara_09@rambler.ru 

 
Abstract 
In this paper we are interested in exploring scientific publicationson the subject of the 

possible effect of emotions on work outcomes and on functioning in public organizations and 
companies, the emotional aspect as an essential constituent of leadership capability.  Emotional 
intelligence holds an important place in the personality structure because it ensures success in 
personal life and in the professional environment. The promotion of emotional development in 
organizations proves that the ability to regulate emotions is a positive trait, which is associated with 
positive workplace performance. Effective leaders appeal not only to strategies, ideas, but also to 
emotions. Usually, leaders with high emotional intelligence possess such qualities as: ability to 
create professional interpersonal relationships: knowledge of teamwork, listening ability and 
empathy, ability to persuade and mobilize the team, maturity and integrity.Emotional intelligence 
reduces the negative effects of occupational stress. 

Keywords: emotional intelligence, professional performance, effective leadership, 
professional stress. 

 
Introducere 
Inteligența Emoțională este un subiect larg dezbătut în  literatura de specialitate. Termenul 

inteligență emoțională se referă la a fi inteligent cu privire la emoțiile proprii, precum și a altora  "și 
la a ști cum să le dirijezi. Wayne  Leon Payne a folosit pentru prima dată în mod academic 
termenul Inteligență emoțională în 1985 în disertația sa de doctorat [1, p.17]. 

Salovey și Mayer [ 2, p. 187]   au definit inteligența emoțională drept "o formă de inteligență 
socială care implică capacitatea de a monitoriza emoțiile proprii și ale altora, de a face deosebire 
între ele  între ele și de a folosi aceste informații pentru a gândi și a acționa". 

În același  an, un studiu empiric a demonstrat că "aspectele inteligenței emoționale par a fi 
abilități, în sensul tradițional, care pot fi măsurate  [3, p. 779]  

În timp ce societatea a considerat în mod tradițional de mare importanţă inteligența 
academică, Bar-On [4, p. 12] a argumentat că inteligenţa emoțională și socială sunt predictori mai 
buni ai succesului în viață. Autorul  a definit inteligența emoțională drept "o serie de capacități, 
competențe și abilități non-cognitive  care influențează capacitatea cuiva de a reuși să facă față 
cerințelor și presiunilor de mediu". 

Modelul non-cognitiv al lui  Bar-On [4, p. 14]   (1997, p. 14) definește inteligența emoțională 
ca fiind o serie de capaciități, competențe și abilități non-cognitive care influențează capacitatea 
cuiva de a reuși să facă față cerințelor și presiunilor de mediu ". 

Bar-On distinge  15 componente  conceptuale care se referă la 5 dimensiuni  specifice ale 
inteligenței emoționale și sociale. Aceste dimensiuni  sunt:  

- inteligența emoțională intrapersonală - reprezentând abilități, capacități,competențele și 
abilitățile legate de sine însuși; 

-  inteligența intrapersonală -  reprezentând abilitățile și funcționarea interpersonală; 
 - inteligenta emotională de adaptare  - reprezintă abilităţi de adaptare  la cerințele noi alele 

mediului prin dimensionarea eficientă a situațiilor problematice; 
-   inteligența emoțională de gestionare eficientă a a stresului; 
 -  inteligența emoțională a stării generale de spirit  - care se referă la capacitatea de a se 

bucura de viață. 
Termenul deinteligenţă emoţională este des asociat cu numele scriitorului american   Daniel 

Goleman datorită carţii sale “Inteligenţa Emoţională” apărută în 1995 în care afirmă că omul are 
două minţi: una raţională şi alta emoţională [5, p. 33]  . 

Goleman [6, p. 43] menţionează patru abilități generale ale inteligenţei emoţionale: 
1. Conștientizarea în sine - abilitatea de a înțelege sentimentele și de autoevaluare precisă; 
2.Self-management - abilitatea de a gestiona stările interne, impulsurile și resursele. 
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3. Conștientizarea socială - abilitatea de a citi cu precizie persoanele și grupurile. 
4. Managementul relațiilor - capacitatea de a induce răspunsuri dorite la alțiiși de a menține o 

dispoziție pozitivă. 
 
Rezultate şi discuţii 
Măsurarea inteligenţei emoţionale 
Instrumentul de măsurare a Inteligenţei Emoţionale conform modelului aptitudinal este Testul 

de Inteligenţă Emoţională Mayer-Salovey-Caruso[7, p. 7] (Mayer-Salovey-Caruso Emotional 
Intelligence Test, MSCEIT; Mayer, Salovey şi Caruso, 2002).  MSCEIT este compus dintr-un 
număr total de 141 de itemi, fiind foarte asemănător cu modele de teste cognitive.  

Inteligenţa emoţională ca trăsătură se măsoară cu Inventarul Coeficientului  Emoţional 
(Emotional Quotient Inventory, EQ-i; Bar-On, 1997) [4, p 21. ] care este un chestionar de 
Inteligenţă Emoţională pe modelul inventarelor de personalitate. EQ-i cuprinde 133 de itemi scurţi, 
răspunsurile fiind colectate pe o scală Likert cu valori între unu şi cinci (unde 1 = „neadevărat 
pentru mine” și 5 = „adevărat pentru mine”).  

Testul inteligenței emoționale a Universității Swinburne (SUEIT) [8, p. 6]  oferă un scor total 
de inteligență emoțională, precum și scoruri pe cinci factori: 

1. recunoașterea și exprimarea emoțională (în sine) - capacitatea de a identifica 
sentimentele; proprii și stările emoționale, capacitatea de a exprima acele sentimente interioare 
altora; 

2. emoțiile cogniției directe - măsura în care emoțiile și cunoștințele emoționalesunt 
încorporate în luarea deciziilor și / sau rezolvarea problemelor; 

3. înțelegerea emoțiilor externe - abilitatea de a identifica și de a înțelege emoțiile celorlalți și 
cele care se manifestă în stimuli externi; 

4. gestionarea emoțională - abilitatea de a gestiona emoțiile pozitive și negative atât proprii , 
cât și a altor   persoane; 

5. controlul emoțional - modul în care statele emoționale trăite la locul de muncă,cum ar fi 
furia, stresul, anxietatea și frustrarea, sunt controlate. 

 
Inteligenţa emotională şi managementul 
În ciuda unui număr mare de  cercetări substanțiale privind conducerea, există încă o mare 

incertitudine cu privire la ceea ce este necesar pentru a fi un lider . E greu de înţeles de ce liderii 
inteligenți și experimentați nu reușesc întotdeauna să facă faţă  cerințelor   mediului și vieții în 
general. Poate că ceea de ce au nevoie liderii este inteligența emoțională (EI), mai degrabă decât 
inteligența cognitivă sau trăsături specifice de personalitate? 

Rolul inteligenței emoționale în prognozarea liderilor eficienți este un domeniu de cercetare 
care câștigă o popularitate tot mai mare  popularitate în psihologia industrială / organizațională[9, 
p. 78]. 

 Cercetările  care examinează utilitatea inteligenței emoționale în identificarea  unor lideri 
eficienți sunt destul de numeroase  în psihologia industrială și organizațională  (psihologia I / O), 
cunoscută și ca psihologie ocupațională.  I / O psihologia este știința comportamentului uman 
referitor la muncă și aplică teorii și principii psihologice organizațiilor și indivizilor în locurile lor de 
muncă, precum și vieţii profesionale a individului în general. 

Organizațiile sunt formate din oameni, procese și proprietate. Tendința curentă arată că 
anume oamenii fac diferenţa. Astăzi, întreprinderile pot să găsească un avantaj semnificativ 
concentrându-se asupra relațiilor cu oamenii, fie că sunt clienți, angajați sau lideri.Este în general 
acceptat faptul că liderii cu abilități analitice puternice funcționează mai bine decât liderii fără 
aceste abilități. Dar uneori liderii foarte inteligenți nu reușesc. Adesea aceste eșecuri se datorează 
unor probleme care apar în legătură cu membrii echipei,  sefii sau clienţii. În mediul de afaceri de 
astăzi numai intelectul nu  face mari liderii.  

Mittal E.V şi coautorii [10, p.3] consideră că conducătorii eficienți se caracterizează prin 
următoarele: 

- sunt conștienți de impactul lor asupra altora și ştiu  să-l folosească în avantajul lor; 
- au empatie față de ceilalți; totuși pot lua decizii dificile; 
- sunt pasionați de ceea ce fac și demonstrează aceasta; 
- echilibrează sentimentul și logica în luarea deciziilor; 
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- sunt comunicatori excelenți; 
- crează legături personale cu oamenii, 
- conduc  pentru rezultate cu sensibilitate față de ceilalți. 
Cei mai eficienți lideri care sunt  cunoscuţi au mari rezerve de empatie, perspicacitate 

interpersonală, conștientizare a propriilor sentimente și conștientizare a impactului lor asupra 
celorlalți, dar, mai important, ei aplică aceste capacități în mod judicios pentru a beneficia cât mai 
bine de  situație. Cheia pentru aceasta este autoreglementarea: având un anumit nivel minim al 
acestor inteligențe emoționale,    liderul va fi eficient , atâta timp cât este emoţional canalizat în 
mod corespunzător. 

În plus, numai inteligența emoțională nu garantează o bună conducere. Din punct de vedere 
moral, inteligența emoțională nu este nici bună, nici rea. Liderii inteligenți emoţional  pot fi 
manipulativi, egoiști și necinstiți, la fel cum pot fi altruiști, axați pe bunăstarea generală și foarte 
principiali.  Nu este, de asemenea, singurul mod în care un lider eficient trebuie să fie "inteligent". 
Trebuie să se ia în considerare și rolul important  al altor calități care conduc la o conducere 
eficientă, cum ar fi capacitatea mentală, încrederea, integritatea, energia de propulsie și 
înțelepciunea. 

Autoarea Fodor Daniela [11, p. 42] menţionează  4 sisteme de conducere în contextul 
inteligenţei emoţionale : 

1. Sistemul autoritar exploatator – puterea de decizie şi controlul este concentrate la vârful 
ierarhiei, sistemul de comunicare este slab structurat, nu există preocupări pentru problemele 
oamenilor; 

2. Sistemul autoritar binevoitor - asemanător cu precedentul, dar există preocupare formală 
faţă de problemele oamenilor; 

3. Sistemul consultativ – desi se păstrează prerogativele autorităţii sistemul este sensibil la 
problemele şi opiniile oamenilor; 

4. Sistemul participativ – sistem democrat, luderul acordă atenţie prioritară grupului, membrii 
grupului participă la luarea deciziilor şi îşi asumă responsabilităţi. 

Lowe și Kroeck [12, p.389]  sugerează că un lider dat poate fi atât transformator, cât și 
tranzacțional. 

Liderul transformator este unul care sporește gradul de conștientizare și interes în grup sau 
organizație, sporește încrederea indivizilor sau a grupurilor și încearcă să orienteze preocupările 
subordonaților către realizare și creștere, mai degrabă decât spre existență. Acești lideri văd  noi 
căi de lucru, noi oportunități și preferă eficacitatea  eficienței. Liderii transformatori își orientează 
subordonații spre performanță dincolo de standardele și obiectivele stabilite - punând accentul mai 
degrabă pe stimularea angajaților decât pe dependență. 

Liderul tranzacțional  îndeplinește nevoile subalternilor  în schimbul performanţelor aşteptate 
de la aceştea.  

Rezultatele studiului autorilor au demonstrat  utilitatea  inteligenţei  emoționale,  măsurate de 
Testul inteligenței emoționale a Universității Swinburne (SUEIT) (Palmer și Stough, 2001 , în 
identificarea liderilor eficienți. În special acest studiu documentează faptul că dimensiunile SUEIT 
măsoară abilitatea de a identifica și înțelege emoțiile celorlalți și capacitatea de a gestiona emoțiile 
pozitive și negative în sine și în ceilalți, scoate în evidenţă stiluri eficiente de conducere. Se 
sugerează în continuare că acei lideri care sunt identificați ca având niveluri ridicate de inteligență 
emoțională ar fi mult mai probabil să aibă succes, să conducă o echipă eficientă. 

Cercetătorii Mandell B. şi  Pherwani Sh. [13, p.401]   au descoperit o diferență semnificativă 
(p <.05) în scorurile inteligenței emoționale ale managerilor de sex masculin și de sex feminin. 
Totalul scorului inteligenței emoționale a femeilor a fost mai mare decât cel al bărbaților. 
Rezultatele au sugerat că femeile își gestionează mai bine  emoțiile proprii și emoțiile altora în 
comparație cu bărbații.  

Inteligenţa emoţională în activitatea didactică 
Autorii Jenings P. A. şi Greenberg M. T. [14, p.521]  consideră că profesorii competenți din 

punct de vedere social și emoțional  stabilesc tonul în clasă prin dezvoltarea relațiilor de susținere 
și încurajare a studenții lor, proiectarea  lecțiilor  care să se bazeze pe punctele forte și abilitățile 
elevilor,  încurajarea cooperării dintre studenți și prin a fi un model pentru o comunicare 
respectuoasă și un comportament prosocial. 
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O climă optimă a clasei este caracterizată de un nivel scăzut de conflicte și de comportament 
perturbator, tranziții ușoare de la un tip de activitate la altul, expresii adecvate ale emoției, 
comunicare respectuoasă și rezolvarea problemelor, interes și atenție  față  diferențele individuale 
și cerințele studenților. 

Profesorii  competenți din punct de vedere social și emoțional au o înaltă cunoaștere de sine. 
Ei își recunosc emoțiile, modelele emoționale și tendințele și știu cum să genereze și să utilizeze 
emoții, cum ar fi bucuria și entuziasmul, pentru a motiva învățarea la sine și la ceilalți. Ei au o 
înțelegere realistă a capacităților lor  emoţionale și își recunosc punctele forte  și slabe. 

Profesorii competenți din punct de vedere social și emoțional au, de asemenea, o conștiință 
socială ridicată. Ei știu cum expresiile emoționale le afectează interacțiunile cu ceilalți. Astfel de 
profesori recunosc și înțeleg și emoțiile celorlalți. Sunt capabili să construiască relații puternice și 
de susținere prin înțelegerea și cooperarea reciprocă  și pot negocia în mod efectiv soluții la situații 
de conflict. 

Atunci când cadrele didactice nu dispun de un nivel înalt de inteligenţă emoţională şi socială  
pentru a face față provocărilor din clasă, sunt supuşi stresului  emoțional. Nivelul ridicat de stres 
emoțional poate avea un efect advers asupra performanței muncii  și poate duce în cele din urmă 
la  ardere profesională (burnout)  [15, p.32]. Arderea profesională   rezultă dintr-o scădere  în timp 
a  capacităţii de a face față sarcinilor și este văzută ca având trei dimensiuni: epuizare emoțională, 
depersonalizare și sentimente de lipsă de realizare personală. 

Emoțiile pot influența funcționarea și motivația cognitivă a cadrelor didactice, iar 
comportamentul urât, inadecvat  al studenţilor provoacă adesea emoții negative care, prin urmare, 
pot avea un efect negativ asupra predării. 

Experienţa frecventă a  emoţiilor  negative cum ar fi frustrarea, furia, vina și tristețea poate 
reduce motivația intrinsecă a profesorilor și sentimentele de auto-eficacitate și conduce la ardere 
profesională.  În contrast, profesorii care trăiesc  mai multe emoții mai pozitive pot fi mai rezistenşi 
mai motivați intrinsec și mai capabili să facă față cerințelor complexe ale predării. 

Profesorii care sunt copleșiți de emoții negative exprimă o lipsă de entuziasm pentru 
cultivarea relațiilor pozitive cu studenții lor și  deven mai puțin implicați, mai puțin toleranți. 

Există mai multe programe  care pot facilita dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi sociale  în 
rândul profesorilor, dar  majoritatea  nu se adresează doar cadrelor didactice.  Programa 
Emoțional Inteligent Classroom[16, p.3].  este o excepție. Programa de antrenare a inteligenţei 
emoţionale [17, p.7] a fost concepută pentru a promova competențele profesorilor legate de emoție 
și conștientizarea emoțională și a aplica aceste  competențe în mediul școlar. Formarea cuprinde 
trei domenii majore: recunoașterea și etichetarea emoțiilor, înțelegerea emoțiilor și exprimarea și 
reglementarea emoțiilor ca răspuns la situațiile întâlnite frecvent de profesori în situațiile de clasă. 

Autorul Dibya Jyoti Sinha [18, p.450]  a constatat că inteligența emoțională este un potențial 
de îmbunătățire a rezistenței mentale  a studenţilor care duce la trecerea mai ușoară a 
examenelor.  Stabilitatea mai bună a minții a fost cauza principală a unui nivel înalt de performanță 
academică. Adică, cu cât un student este mai inteligent din punct de vedere emoțional, cu atât mai 
mult tinde spre rezultate academice înalte.Elevii de sex feminin din cercetarea autorului au avut o 
inteligență emoțională mai mare comparativ cu elevii de sex masculine.Elevii din mediul urban s-au 
caracterizat printr-o inteligență emoțională superioară comparativ cu cei  din mediul rural. 

 
Concluzii: 
Analiza prezentată  sugerează că emoțiile  și inteligența emoţională  sunt demne de luat în 

considerare în domeniul activităţii profesionale, inclusiv a conducerii. Inteligența emoţională are 
potențialul de a contribui la o conducere eficientă în multiple moduri. Lideri eficienţi  sunt empatici , 
au perspicacitate interpersonală, conștientizează  propriile sentimente şi impactului lor asupra 
celorlalți. Ei aplică aceste capacități în mod judicios pentru a beneficia cât mai bine de  situație. 
Liderii  trebuie să posede şi  alte calități care conduc la o conducere eficientă, cum ar fi capacitatea 
mentală, încrederea, integritatea, energia de propulsie și înțelepciunea. 

Cercetările teoretice şi practice sugerează că evenimentele afective creează dispoziții sau 
emoții care mediază atitudinile și comportamentele în activitatea profesională. Interesant este 
faptul că starea de spirit poate prezice acte spontane de comportament sau schimbări ale 
componentelor afective ale atitudinilor, de exemplu o decizie de renunțare sau satisfacție 
profesională. 
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Emoțiile influențează funcționarea și motivația cognitivă a cadrelor didactice şi a elevilor, 
studenţilor.Un nivel înalt de inteligenţă emoţională şi socială poate preveni fenomenul ardere 
profesională (burnout) al profesorilor. Inteligența emoțională înaltă a studenţilor contribuie la 
atingerea performanţelor academice. 
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ-TQM 
 ÎN PRODUCEREA ȘI COMERCIALIZAREA VOPSELELOR ȘI LACURILOR 

 (pe baza materialelor S. A. SUPRATEN) 
 

Olesea CERNAVCA, Drd., 
 Academia de Studii Economice a Moldovei  

cernavca_olesea@mail.ru 
 

Actualitatea cercetării. Datorită faptului că investițiile în construcția locuințelor și în 
profil teritorial în Republica Moldova au crescut de la 2.767,8 mln MDL din anul 2014, la 
2.801,1 mln MDL în anul 2016 [5], acestea au condus la o majorare a indicatorilor din 
sectorul comercial al materialelor de finisare. RM reprezintă un vast spectru de 
comercianți și producători ale vopselelor și lacurilor, care încearcă de a satisface pe 
deplin cererile din construcții, dar totodată se confruntă și luptă pentru cucerirea clienților. 
Pentru a face față concurenței, majoritatea agenților implementează sistemul de 
management al calității în vederea îmbunătățirii continue a activității și produselor sale. 

Scopul acestei cercetări constă în analiza economică a indicatorilor de performanță 
înregistrați de pe urma implementării TQM, în cadrul companiei marelui producător-lider 
autohton ale materiilor de finisare: S. A. SUPRATEN.  

Obiective. Obiectivele principale ale lucrării constau în calcularea și menționarea 
indicatorilor de performanță înregistrați în cadrul companiei în urma implementării TQM, 
precum: calcularea valorii vânzărilor lacurilor și vopselelor din perioada anilor 2012-2016; 
calcularea ponderii veniturilor din vânzarea vopselelor și lacurilor în total venituri produse 
industriale, în total venituri din vânzarea produselor finite și în total venituri ale companiei; 
menționarea performanțelor calitative înregistrate în cadrul companiei, calcularea ratei 
rentabilității financiare și a activelor etc. 

Metode de cercetare. În cadrul acestei lucrări, am utilizat metoda cantitativă: 
interviul, metode calitative: observația participativă, studiul de caz și o metoda de 
intersecție: analiza documentelor. 

Cuvinte cheie: lacuri, vopsele, TQM, SUPRATEN, performanță, vânzări, ROE, 
ROA.  

Clasificarea JEL: B21, B22, D43 
 
Introducere 
Piața RM este una care oferă o gamă variată a brandurilor de lacuri și vopsele pentru 

diferite destinații și domenii. RM este o țară producătoare, cât și o țară importatoare a 
materialelor de finisare.  

La moment, în RM activează peste 200 de agenți ai materialelor de finisare și doar               
4 producători de vopsele și lacuri: S.A. SUPRATEN, S.R.L. CHIMTONCOM, F.C.P. Soldi 
S.R.L. și Î.C.S. „Knauf-Gips” S.R.L. În cadrul cercetării, vom analiza indicatorii economici 
principali în domeniul producerii/ comercializării materialelor de finisare ai companiei 
SUPRATEN, înregistrați în urma implementării TQM. 

În Fig. 1. sunt oferite datele referitor la producerea vopselelor și lacurilor de către 
S.A. SUPRATEN. În anul 2016 au fost produse un nr. de unități mai mare comparativ cu 
anii precedenți. În anul 2013 se observă cea mai mică cantitate produsă, aproximativ de               
4 ori mai puțin în raport cu anul 2016. Per general, se observă o creștere a producției de 
vopsele și lacuri.  

mailto:cernavca_olesea@mail.ru
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Fig. 1. Lacuri și vopsele fabricate (unități) 2012-2016 

Sursa: Elaborat de către autor în baza sursei [1] 
 
În următoarele două figuri (Fig. 2 și Fig. 3) se analizează diminuarea și majorarea 

valorii vânzărilor de vopsele și lacuri, în mii lei.  
 

 
Fig. 2. Valoarea vânzărilor lacurilor și vopselelor (mii, lei) 

Sursa: Elaborat de către autor în baza sursei [1] 
 

Exact ca și în figura anterioară, se observă o scădere a valorii în anul 2013, iar în 
restul anilor valoarea indică creșteri.  

 

 
Fig. 3. Valoarea vânzărilor vopselelor și lacurilor (mii, lei) 

Sursa: Elaborat de către autor în baza sursei [1] 
 

S.A. SUPRATEN, indică ca produse industriale: vopselele și lacurile, alte vopsele și 
lacuri, amestecturi uscate ghips, amestecuri uscate ciment și uși/ferestre din aluminiu. 
Astfel ne-am propus drept scop-reliefarea ponderii veniturilor obținute din vânzarea 



 

219 

lacurilor și vopselelor în totalul produselor industriale realizate de către entitate. Astfel, am 
observat că în anul 2013 a fost produsă o cantitate relativ mică de unități în comparație cu 
ceilalți ani (Fig. 2.), dar dacă se va analiza figura de mai jos, se va menționa că anul 2013 
a adus cel mai mare venit din grupul produselor industriale. Acest fapt se justifică prin 
materiile prime scumpe în 2013, prețul de vânzare înalt pentru produse, consumuri, 
cheltuieli și criză economică din țară.  

 

 
Fig. 4. Ponderea veniturilor din vânzarea vopselelor și lacurilor în total venituri 

produse industriale 
Sursa: Elaborat de către autor în baza sursei [1] 
 

Datorită faptului că nr. de vopsele produse în anii 2014-2016 devenea tot mai mare, 
astfel și ponderea în total venituri produse finite (Fig. 5) obținute din vânzarea vopselelor și 
lacurilor creștea.  

 

 
Fig. 5. Ponderea veniturilor din vânzarea vopselelor și lacurilor în venituri din 

vânzarea produselor finite 
Sursa: Elaborat de către autor în baza surselor: [1, 9, 10]  
 

Scăderea indicatorilor din anul 2013 se justifică prin: materii prime scumpe, preț de 
vânzare înalt, consumuri, cheltuieli și criză economică în țară. 

 

 
Fig. 6. Ponderea veniturilor din vânzarea vopselelor și lacurilor în totalul 

veniturilor companiei 
Sursa: Elaborat de către autor baza surselor: [1, 9, 10]. 
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În concluzie, afirmăm că ultimii ani de activitate ale S.A. SUPRATEN sunt productivi 
în privința segmentului materialelor de finisare, în special ale vopselelor și lacurilor. Practic 
în toate schemele se observă scăderea indicatorilor economici analizați din 2013, ce se 
justifică prin criza economică, materii prime scumpe, prețuri de vânzare înalte, consumuri 
și cheltuieli. 

În urma implementării în cadrul întreprinderii a sistemului de management, compania 
a început a înregistra performanțe calitative, cât și cantitative. Prezența în diverse TOPuri 
ale RM dovedește sporirea performanțelor de pe urma implementării TQM. 

 
Tabelul 1. Performanțele calitative (menționarea în TOPuri naționale) S.A. 

SUPRATEN pe urma implementării TQM 
Nr. TOP Clasament Informații 

1.  (2012) 
TOP 111 cele mai îndrăgite 
branduri din Moldova [13] 

Locul 71 Compania S.A. SUPRATEN are parteneriate cu 
peste 350 de firme din țară. Producția zilnică 

ajunge la 40 de tone de materiale pentru vopsit și 
150 de tone de amestecuri uscate. Calitatea 
produselor este confirmată prin certificatul 

internațional ISO 9001:2008. 

2.  (2016) 
TOP 10 firme cu capital 
privat moldovenesc [14] 

Locul 2 CA-peste 1 mlrd MDL, înregistrând o creștere de 
10% în 2015, față de AP. Compania are peste 

1000 angajați. 

3.  (2016) 
TOP 10 cele mai profitabile 
companii din RM [2] 

Locul 8 Veniturile companiei ating 51,2 mln de EUR 
(+12,4%) 

4.  (2017) 
TOP 10 companii cu cele 
mai mari venituri [15] 

Locul 9 Veniturile companiei ating 52,8 mln de EUR 

5.  (2017) 
TOP 100 branduri 2016 [12, 
4] 

... Cele mai bune 100 branduri din Moldova (Centre 
comerciale cu materiale de construcții).  

6.  (2017) 
Omul Anului 2016 în 
Business [7]  

... Nicolae Tricolici-adminsitratorul S.A.SUPRATEN a 
devenit omul anului 2016. Compania numără 1100 

de locuri de muncă. 

7.  (2018) 
TOP 10 companii de 
construcții din RM [8] 

... SUPRATEN este lider în producție a vopselei și 
amestecurilor uscate pentru construcții din RM. 
SUPRATEN produce mai multe de 125 tipuri de 

amestecuri uscate. 

8.  (2018) 
Omul Anului 2017 în 
domeniul Business [8] 

... Aniversarea a 20 de ani SUPRATEN.  

Sursa: Elaborat de către autor în baza surselor indicate 
 
Performanțele cantitative din cadrul companiei, au fost analizate pe baza 

indicatorului din Tabelul 1, ROE, a cărui formula este: ROE= profit net/capital propriu x 
100%. ROE reflectă eficiența utilizării capitalului investit de către acționari. Astfel, acest 
indicator a fost analizat pentru perioada anilor 2005-2017, în cadrul S.A. SUPRATEN. 
Conform Fig. 7, putem observa că în perioada 2005-2008, indicatorul de performanță 
menținea poziții înalte, după care a căzut brusc chiar și până la valoarea nulă din anul 
2010, cauza fiind lipsa profitului net. Dar o dată cu implementarea sistemului de 
management al calității (27 decembrie 2007), compania a început a înregistra 
performanțe, ce se observă în trendul cu ascensiune. 
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Fig. 7. Rata rentabilității financiare a S.A. SUPRATEN (indicator de 

performanță-cantitativ) 
Sursa: Elaborat de către autor în baza sursei [10] 
 

Un alt indicator al performanței, analizat în cadrul întreprinderii a fost ROA, care se 
calculează după formula: ROA=Profit net/Active totale*100%. ROA reprezintă eficiența 
utilizării activelor societății în activitatea operațională, respectiv gradul de rentabilitate al 
întregului capital investit în firmă. În Fig. 8, putem observa o situație similară figurii 7. 
Datorită implementării TQM, trendul urmărește o pantă crescătoare, înregistrând în 
companie rezultate pozitive.  

 

 
Fig. 8. Rata rentabilității activelor S.A.SUPRATEN 

 (indicator de performanță-cantitativ) 
Sursa: Elaborat de către autor în baza sursei [10] 

 
În cadrul unui interviu cu administratorul companiei S.A. SUPRATEN: Nicolae 

Tricolici, am determinat cum funcționează sistemul de management în cadrul companiei, 
care au fost performanțele aduse în urma implementării acestuia, ce riscuri și cheltuieli a 
suportat compania și multe alte lucruri care merită a fi menționate în cadrul cercetării. 

Spre începutul activității sale (1997) [3], compania S.A. SUPRATEN, fără a 
implementa un anumit sistem de management, utiliza anumite reguli și principii elaborate 
de către conducere. Compania a fost certificată inițial pentru implementarea sistemului de 
management la 27 decembrie 2007. Cheltuielile implementării din cadrul companiei, au 
fost înregistrate în valoare de cca 200.000 de lei. Rezultatele implementării sistemului au 
marcat următoarele îmbunătățiri:  

1. Orientarea către client. Organizaţia a stabilit şi menţine proceduri documentate, 
care determină şi implementează modalităţi eficace pentru comunicarea cu clienţii în 
legătură cu informaţiile despre produs (cărţi, publicitate, price list, caracteristici, jurnale, 
ghid de utilizare, traininguri în vederea aplicării corecte a materialelor) și tratarea cererilor 
de ofertă, a contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentele la acestea. 
Administratorul întreprinderii se asigură că nevoile şi aşteptările clientului sunt 
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determinate şi transformate în cerinţe clare. Cerinţele clientului sunt în totalitate înţelese 
şi satisfăcute, în scopul creşterii satisfacţiei acestuia; 

2. Leadership. Personalul este conştient cu privire la importanţa conformării la 
politică, la proceduri şi la cerinţele SMC, la consecinţele potenţiale ale abaterii de la 
procedurile/instrucţiunile de execuţie specifice. Instruirile iau în considerare nivelurile 
diferite de responsabilitate, abilitate şi gradul personal de instruire. Personalul nou 
angajat este instruit cu privire la SMC, Manualul Calităţii, politica, obiectivele, procedurile 
şi instrucţiunile de execuţie referitoare la activitatea sa. Întreg personalul este 
certificat/recertificat periodic, participând la instruirile planificate, urmate de o susținere a 
examenelor; 

3. Îmbunătăţirea continuă. Compania îşi îmbunătăţeste continuu eficacitatea 
SMC, prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calităţii, a rezultatelor 
auditurilor, a analizei datelor, a acţiunilor corective şi prevenite şi a analizei efectuate de 
management. Propunerile de îmbunătăţire sunt înregistrate în Registrul de intrări-ieşiri şi 
sunt gestionate la Responsabilul cu Asigurarea Calităţii, urmând a fi evaluate în analiza 
efectuată de management din punctul de vedere al posibilităţilor de realizare; Ex.: 
Auditorul a depistat în activitatea managementului de cel mai înalt nivel o neconformitate: 
„lipseşte documentaţia procedurii de personal din partea celui mai înalt nivel de 
conducere. Descrierea în Manualul Calităţii nu cuprinde toate aspectele asa cum obligă 
ISO 9001. Ca urmare, lipsesc elementele de ieşire pentru protocolul de analiză”. 
Acţiunea corectivă propusă de organizaţie este: „Elaborarea documentaţiei pentru 
personal pentru analiza managerilor de înalt nivel”; Ex.: Descrierea auditorului din fişa de 
constatări a organizaţiei, în activitatea de managementul personalului este: „Lipseşte 
planul de instruire a personalului-cheie”. Ca acţiune corectivă organizaţia a decis: 
„Elaborarea unui plan de pregătire şi instruire a personalului-cheie”; 

4. Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor, bazată pe analiza datelor şi 
informaţiilor. Ex.: În urma auditului s-a depistat o necomformitate în zona depozitului de 
produse finite: „Depozitarea amestecurilor uscate este mai mică de 0,5m de la pereţii 
depozitului”. Ca acţiune corectivă organizaţia a decis: „De a asigura păstrarea produselor 
finite în conformitate cu reglementările existente”; 

5. Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii. Informaţiile pentru aprovizionare 
descriu produsul sau serviciul de aprovizionat, atunci cînd este cazul, fiind specificate: 
cerinţe pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor şi echipamentelor; Cerinţe 
pentru calificarea personalului; Cerinţe pentru sistemul de management al calităţii; 

Înaintea comunicării către furnizor a cerinţelor referitoare la produsul sau serviciul 
ce urmează a fi aprovizionat, organizaţia se asigură că acestea sunt adecvate. 
Compania asigură conformitatea produsului pe parcursul procesării şi livrării lui, fiind 
inclusă identificarea, ambalarea, depozitarea şi păstrarea produsului în condiţii care să 
asigure respectarea cerinţelor clientului. Ca spre ex.: în organizație, sacii de amestecuri 
uscate sunt stocaţi în locuri uscate, în interior, pe paleţi de lemn, iar temperatura de 
păstrare este de la +5o C la +25oC. [6] 

Auditul intern al companiei verifică mai multe niveluri de control, iar zilnic se 
efectuează controlul indicatorilor cu o frecvență înaltă de modificare. Consiliul de revizie, 
din cadrul societății, nu verifică doar trimestrial activitățile companiei, dar și în cazurile 
ambigui. 

Concluzie. Implementarea sistemul de management în cadrul companiilor 
producătoare, cât și în cadrul celor de comerț ale materialelor de finisare, reprezintă o 
cheie spre succes în atingerea unor indicatori de valoare. S. A. SUPRATEN reprezintă un 
exemplu drept de urmat pentru concurenții din piață, în ceea ce constă producerea 
calitativă și înregistrarea vânzărilor înalte, cât și atingerea unei notorietăți de nivel 
național. 
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