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COMPONENTUL INTUITIV. INDICATOR AL 
ACTIVITĂŢII MINTALE A ELEVILOR ÎN DOMENIUL 

GEOMETRIEI 
 

Natalia MACRIŢCHI,  
Catedra de Matematică 

 
This article is a concise research of one the stages of creativity-

intuition-psychological process through which a new cognition appears in 
the sphere of learning a subject without bringing any logical proofed in 
order to support this idea. Also, the intuition stage was reflected as an 
indicator of mental activity of pupils in the domain of geometry, especially 
stereometry, by assessing a set of stereometric problems and by indicating 
those six levels of work with such problem. 

The highly complex problem of Didactics of Geometry is the optim 
dozing logics and intuition within treaching-learning process of geometric 
information. 

 
Intuiţia (iluminarea, inspiraţia, insight) este una din fazele 

procesului de creaţie. (Grahm Wallas sugerează existenţa a patru 
faze: prepararea; incubaţia; iluminarea; verificarea)[9, p.99].  

Iluminarea (intuiţia) este momentul în care soluţia problemei 
apare brusc în câmpul conştiinţei. Materialul acumulat duce dintr-o 
dată la o înţelegere clară, sintetică a problemei. Iată cum descrie W. 
E. Moore momentele de incubaţie şi iluminare: „Când ne este greu să 
ajungem la o soluţie şi simţim că gândirea nu produce nimic nou, 
este indicată o perioadă de incubaţie, un timp în care conştiinţa se 
îndepărtează de problemă. Experienţa persoanelor creative arată, că, 
frecvent, atunci când atenţia se orientează către altceva şi nu către 
problema a cărei soluţie ne scapă, şi astfel ne frustrează, apar idei 
noi.Aparent,când gândim conştiincios, urmăm aceleaşi căi bătătorite. 
Când permitem subconştientului „să iasă în faţă”, ceea ce restrânge 
aria conştientului, suntem capabili să vedem noi conexiuni, pe care 
cercetarea conştientă le eludează”[9, p.100]. 

  Iluminarea (intuiţia) provine din surse obscure ale conştiinţei.  
Iluminarea (intuiţia) se poate produce în situaţii dintre cele mai 
inedite, ce nu par a avea vreo legătură cu problema respectivă.  

Henri Poincare, ilustru matematician şi filosof al ştiinţei, 
descrie modul în care, într-o seară, în momentul când se pregătea să 
urce în trăsura ce urma să-l ducă la operă, i-a venit în minte soluţia 
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unei probleme la care lucrase multă vreme. Întors acasă, a transcris 
totul pe hârtie şi şi-a dat seama că rezolvarea este foarte bună[9, 
p.100]. În legătură cu modul concret în care se produce iluminarea, 
R. K. Merton vorbeşte de serendipitate, adică şansa de a găsi soluţia 
la o problemă într-un moment în care ea nu polarizează în mod 
explicit atenţia creatorului. Pasteur avertiza însă asupra faptului că 
întâmplarea ajută numai o minte pregătită. În spatele acelui moment 
de intuiţie se află de fapt luni şi chiar ani de cercetare perseverentă, 
de îndoieli, de căutări febrile şi reflecţii asupra problemei respective. 
Nu întâmplător Poincare spunea: „Pentru a găsi fără să cercetezi, 
trebuie mai întâi să cercetezi fără să găseşti”[9, p.101]. 

Este bine cunoscut faptul evoluţiei cunoaşterii în procesul de 
instruire[2, p.14]: 

a) de la unele forme senzoriale la altele (cunoaştere 
senzorială); 

b) de la unele noţiuni la altele (cunoaştere logică); 
c) de la forme senzoriale la noţiuni (interacţiunea cunoaşterii 

senzoriale şi a celei logice); 
d) de la noţiuni la forme (interacţiunea dintre cunoaşterea 

logică şi cea senzorială); 
Ultimele două faze de evoluţie a cunoaşterii se referă tocmai la 
cunoaşterea intuitivă.  
Practica pedagogică demonstrează, că includerea problemelor, 

în cursul de stereometrie şcolară, care se rezolvă la nivel intuitiv şi 
lucrul bine chibzuit cu ele, contribuie la dezvoltarea gândirii logice şi 
spaţiale a elevilor precum şi la stimularea proceselor intuitive. 

Vom examina câteva probleme, care se rezolvă la nivel 
intuitiv. 

Problema 1. Trei drepte a; b şi c care se intersectează două 
câte două, intersectează planul α în punctele A, B şi C corespunzător. 
Ce puteţi spune despre amplasarea punctelor A, B şi C? Explicaţi. 
Faceţi desenul. 

Problema 2. Pe desenul 1 este reprezentată piramida 
patrulateră SABCD. Câte plane sunt date pe acest desen? Identificaţi 
dreptele, după care se intersectează două câte două planele feţelor 
piramidei. Câte drepte de acestea sunt în total? 
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Des.1. Piramidă patrulateră 
 

Problema 3. Ce figuri se pot obţine în secţiune, la intersecţia 
unui tetraedru cu un plan? Se poate obţine oare un pentagon în 
secţiune? Explicaţi. 

Problema 4. E adevărat oare, că înălţimile tetraedrului se 
intersectează într-un punct? 

Problema 5. Din diversitatea de tetraedre alegeţi-l pe cel, 
înălţimile căruia nu se vor intersecta într-un punct (Des. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des. 2.Tetraedru, înălţimile căruia nu se intersectează într-un 

punct. 
 

La rezolvarea problemelor 1 – 2 elevii găsesc soluţia corectă 
după efectuarea unor raţionamente simple[2, p.15]. Pe baza acestor 
raţionamente ei formează modelul (chipul) adecvat situaţiei 
geometrice descrise în problemă. Rezolvarea problemelor 3 – 5 este 

B C 

S 

D A 

B 
C 

C 

S 

A 

α 



 7 

bazată pe operarea cu modelele configuraţiilor geometrice (figurilor, 
corpurilor). 

În continuare vom descrie succint organizarea lucrului ce se 
referă la rezolvarea problemelor de acest tip.  

Evidenţiem şase nivele posibile de lucru cu o problemă 
stereometrică în dependenţă de rolul şi locul reprezentării spaţiale a 
situaţiei geometrice şi a desenului respectiv în rezolvarea ei.  

 
Nivelul întâi include consecutivitatea următoarelor acţiuni 

mintale şi practice: 
a) analiza problemei; 
b) imaginarea (închipuirea) figurii, ce satisface condiţiei 

problemei; 
c) alegerea mintală a celei mai potrivite amplasări a figurii în 

raport cu sistemul de referinţă legat de cel final; 
d) desenarea figurii (dacă este necesar); 
e) utilizând modele ale figurilor sau desene ale lor, căutarea 

rezolvării problemei. 
 
Nivelul doi: 
a) analiza desenului şi imaginarea (închipuirea) obiectului 

problemei; 
b) analiza problemei; 
c) căutarea soluţiei problemei, luând în cont datele 

problemei, rezultatele analizei desenului şi a condiţiei 
problemei. 

 
Nivelul trei: 
a) analiza problemei; 
b) efectuarea raţionamentelor logice; 
c) formularea concluziei. 
 
Nivelul patru: 
a) analiza problemei; 
b) efectuarea raţionamentelor logice; 
c) imaginarea (închipuirea) obiectului problemei, utilizând 

rezultatele analizei problemei şi a raţionamentelor logice 
făcute; 
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d) alegerea mintală a celei mai potrivite amplasări a figurii în 
raport cu sistemul de referinţă, legat de cel final; 

e) prezentarea desenului. 
 
Nivelul cinci: 
a) analiza problemei; 
b) efectuarea unor raţionamente logice necesare pentru o 

imaginare (închipuire) corectă a obiectului problemei; 
c) imaginarea (închipuirea) obiectului care satisface condiţia 

problemei, obţinut din punctul precedent; 
d) alegerea mintală a celor mai potrivite amplasări a figurii în 

raport cu sistemul de referinţă, legat de cel final; 
e) efectuarea desenului; 
f) căutarea soluţiei; 
g) scrierea rezolvării. 
 
Nivelul şase: 
a) analiza problemei; 
b) efectuarea mintală a unor operaţii cu modelele obiectelor 

descrise în problemă; 
c) formularea concluziilor. 
 
În procesul lucrului cu problema la toate nivelele, în afară de 

al treilea, se observă trecerea de la modele (chipuri) la raţionamente 
sau ipoteze sau de la raţionamente la modele (chipuri). 

Alegerea nivelelor de lucru cu problema depinde de obiectivul 
cadru, pe care şi-l pune cadrul didactic, propunând problema. Este 
posibilă utilizarea diverselor nivele la rezolvarea uneia şi aceleiaşi 
probleme, ceea ce permite să se realizeze individualizarea studiului 
stereometriei. La şcoală, în fond, se realizează nivelul întâi şi doi de 
lucru cu o problemă. 

La nivelul doi se rezolvă probleme, pentru care desenul este 
dat de-a gata.  

Considerăm, că e necesar să se propună probleme, în care o 
parte din proprietăţile figurii elevii trebuie să le „citească” pe desen 
(Problema 2). Aceste proprietăţi nu se indică în textul problemei.[2, 
p.14-15] 
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Întrebări şi probleme ce contribuie la dezvoltarea intuiţiei 
şi a gândirii logice 

 
1. Identificaţi două clase de poliedre, partea comună a cărora 

reprezintă clasa cuburilor. 
2. Există oare printre poliedrele regulate piramide? Toate 

piramidele sunt poliedre regulate? Reprezentaţi cu ajutorul 
cercurilor relaţia dintre clasa piramidelor şi a poliedrelor 
regulate. Ce reprezintă partea lor comună? 

3. Efectuaţi clasificarea poliedralor regulate după două criterii: a) 
după tipul feţei (prima treaptă) şi  

b) după tipul unghiului diedru (a doua treaptă)   
şi invers:     a) după tipul unghiului diedru (prima treaptă);   

                                    b) după tipul feţei (a doua treaptă). 
    4. Este oare corectă împărţirea  în clase a paralelepipedelor   în: 
drepte, dreptunghiulare şi oblice? În ce constă greşeala comisă la 
această împărţire? 
    5. Cum trebuie să fie paralelogramul, ce se află în baza piramidei, 
dacă unghiurile ei diedre de la bază sunt congruente? Cum trebuie să 
fie paralelogramul, ce se află în baza piramidei, dacă muchiile 
laterale sunt congruente? 
    6. Indicaţi câteva condiţii echivalente, din care rezultă, că vârful 
piramidei se proiectează în centrul cercului: a) circumscris bazei; b) 
înscris în bază. 
    7. Indicaţi condiţia, necesară şi suficientă, pentru ca: a) să se 
circumscrie o sferă în jurul unui trunchi de piramidă regulată; b) să 
se înscrie o sferă în interiorul unui trunchi de piramidă regulată. 
   8. Indicaţi condiţia, necesară şi suficientă, pentru ca: a) în jurul 
unei prisme să se circumscrie o sferă; b) în prismă să se înscrie o 
sferă. 
   9. Demonstraţi, că dacă centrele sferelor înscrise şi circumscrise 
unei piramide patrulatere regulate coincide, atunci unghiul plan de la 
vârful piramidei este egal cu 45°.  
  10. Unui paralelipiped I s-a circumscris o sferă. Cum trebuie să fie 
acest paralelipiped şi în ce punct se intersectează diagonalele lui? 
  11. Reprezentaţi cu ajutorul cercurilor relaţia dintre următoarele 
clase de poliedre: 
  a) prisme, ăiramide şi poliedrelor regulate, 
  b) prisme, paralelipipede, prisme regulate şi cuburi. 
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  12. Construiţi un unghi  AOB de 35º şi un unghi BOC de 45º (cu 
ajutorul raportorului) şi măsuraţi  unghiului AOC. Argumentaţi 
rezultatul obţinut. Aflaţi măsura unghiului format de bisectoarele 
unghiurilor AOB şi BOC. 
   13. Lungimea unui segment a fost mărită cu 14 cm. La ce distanţă 
s-a deplasat mijlocul acestui segment? Măsura unui unghi a fost 
mărită cu 14° prin rotirea unei laturi. U câte grade s-a deplasat 
bisectoarea acestui unghi? 
    14. Obţineţi unghiurile de 45º şi 30° prin intermediul plierii unei 
foi drptunghiulare de hârtie.[1, p.122-123] 
    15. Fie A, B, C trei puncte distincte. Dacă AB şi AC sunt paralele 
cu o dreaptă d (care evident nu conţine pe A), ce puteţi spune despre 
punctele A, B, C. 
    16. Fie o dreaptă d şi un punct O ce nu aparţine acestei drepte. 
Dacă punctele A şi B sunt diferite şi diferite de O, iar OA║d, OB║d, 
ce măsură are unghiul AOB? 
    17. Să se arate că dacă 4 puncte sunt necoplanare, atunci oricare 
trei sunt necoliniare. 
    18. Dacă dreptele a║b║c, rezultă că  sunt toate coplanare. 
    19. Două drepte paralele cu acelaşi plan sunt neapărat paralele 
între ele? 
    20. Se dă o dreaptă d şi un punct A, exterior ei. Se consideră 
mulţimea planelor care trec prin a şi sunt paralele cu d. Să se arate că 
aceste plane au o dreaptă comună. 
    21. Dacă un polygon se află într-un plan π şi π nu este 
perpendicular pe un plan α, atunci proiecţia poligonului pe planul α,, 
este tot un poligon, cu acelaşi număr de laturi cu cel dat. 
    22. Intersectând un tetraedru regulat cu un plan care trece prin 
mijloacele a trei muchii care pornesc din acelaşi vârf, să se determine 
forma şi aria secţiunii în funcţie de latura ”a” a tetraedrului.[13, p.5-
149] 
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INTEGRALE CURBILINII ŞI APLICAŢII 
 

Dumitru BAGRIN, 
Catedra de Matematică 

  
 La notation d’intégrale courbiligneest liée aux problèmes 
practigues comme : 
 1. Le calcul de la masse d’une courbe rectificable avec la densité 
linéaire variable; 

2. La détemination du travail du champ des forces sur le point 
matériel pendant son mouvement au long d’une courbe plane ou 
spatiale; 

 Résultant des sens mécanigues et physigue de l’intégrale 
courbiligne ; on en connait plusieurs application ; comme: 

1. La masse de la courb matérielle; 
2. Les moments statigues et d’inertie en rapport avec les axes de 

coordonnés; 
3. Les coordonnés du centre des masses de la courbe matérielle; 
4. La longueur de l’arc de courbe; 
5. La superficie du domaine plan limité par une courbe plane; 
6. Le travail de la force variable au long de la courbe plane ou 

spatiale. 
 On distingue deux types d’intégrales: 
 L’ intégrale d’espèce I du type 

dsyxf
L


)(

),( , où (L) – la courbe, f(x,y) – la fonction de point définie sur 

(L),   dxxyds
2

)(1   -élement d’arc; )(xy - la dérivée de la 

fonction )(xy ; 

 L’ intégrale d’espèce II du type 

dyyxQdxyxP
L

),(),(
)(

 , où  P(x,y), Q(x,y) – fonctions définies et 

continues sur la courbe (L). 
 La liaison d’entre les intégrales courbilignes des deux types est  

 
)()(

)sincos(),(),(
LL

dsQPdyyxQdxyxP  , où 

)(cos sx , )(sin sy  avec l’arc de courbe. 

 La liaison de l’intégrale courbiligne avec l’intégrale définie en cas 
de définition de la fonction  paramétriguement 
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))(),((),( tytxfyxf   où 21 ttt   le paramétre est 

 dttytytxQtxtytxPdyyxQdxyxP
t

tL
 
2

1

)())(),(()())(),((),(),(
)(

 

 
§1. Integrale curbilinii de speţa întâi. 
 
§ 1.1. Probleme despre masa curbei. 
 
Fie dată într-un plan o curbă rectificabilă simplă (este dată 

parametric şi fiecare punct al ei se obţine pentru o singură valoare a 
parametrului) (K) (Fig. 1), de-a lungul căreia sunt repartizate mase şi 

se cunoaşte densitatea lor liniară  M  în fiecare punct M al 

curbei. Se cere să determinăm masa m a întregii curbe (K). Cu acest 
scop luăm între extremităţile A şi B ale curbei un şir de puncte A1, 
A2,...,An-1 ; A0 şi An 
coincid cu A şi B 
(numerotarea 
punctelor nu importă). 

Luând un 
punct arbitrar Mi pe 
arcul AiAi+1 al curbei, 
vom calcula 

densitatea  iM  în 

acest punct. 
Considerând că 
densitatea este 
aproximativ aceeaşi în 
toate punctele acestui segment, şi notând lungimea arcului AiAi+1 prin 

i , obţinem pentru masa mi a acestui arc expresia aproximativă 

  iii Mm  , iar pentru toată masa căutată expresia 

 





1

0

n

i
iiMm  . Eroarea acestei expresii va tinde spre zero, 

dacă lungimea i  ale tuturor segmentelor tind spre zero [1,3]. 

Aşadar, notând prin i max  - norma diviziunii, pentru 

a obţine formula exactă rămâne numai să trecem la limită:     

Fig. 1 
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1

00
lim

n

i
iiMm 


. (1) 

 
§ 1.2. Definiţia integralei curbilinii de speţa întâi 
 
Vorbind în general pentru funcţia punctului 

),()( yxfMf  definită de a lungul curbei (K) şi repetând 

procedeul problemei precedente: împărţind în arce elementare AiAi+1 

şi  alegând în fiecare câte un punct arbitrar  ),( iiiM    aflăm 

valoarea funcţiei )(),( iii Mff   şi compunem sumele 

integrale   

iii

n

i
ii

n

i
fMf  ),()(

1

0

1

0








 . (2) 

Asemănător se primesc sume integrale şi pentru curbele 
închise. 

Definiţie. Dacă pentru i max  ce tinde la zero, suma 

integrală (2) are o limită finită I care nu depinde nici de modul de 

divizare a curbei, nici de alegerea punctelor  iM  pe arcul AiAi+1, 

atunci această limită se numeşte integrală curbilinie de prima speţă 
luată în raport cu curba (K), şi se notează cu simbolul  

    


 )( )(

1

00
),()(,lim

k k
i

n

i
ii dsyxfdsMffI 


,  (3) 

unde s este lungimea arcului curbei, iar ds element de arc i  [1,3]. 

Aşadar, masa curbei materiale poate fi scrisă astfel: 

 
)(

)(
k

dsMm   (4) 

 
Observaţie. Valoarea integralei curbilinii nu depinde de 

direcţia integrării. 
În mod analog am putea extinde noţiunea de integrală pe o 

curbă spaţială (K):  

   
)( )(

),,()(
k k

dszyxfdsMf  
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Cunoscând formula de 
calcul a masei arcului material 
(4) şi sensul fizic a noţiunilor 
momente statice în raport cu 
axele de coordonate, centrul 
de greutate al curbei, 
momente de inerţie în raport 
cu axele de coordonate, le 
putem exprima prin integrala 
curbilinie de speţa unu.  

 
Momentele statice în 

raport cu axele de coordonate 
sunt egale cu:    


)(

),(
k

Ox dsyxyM  , 
)(

),(
k

Oy dsyxxM   (5) 

Momentele de inerţie în raport cu axele de coordonate sunt:  


)(

2 ),(
k

Ox dsyxyM  , 
)(

2 ),(
k

Oy dsyxxM   (6) 

Coordonatele centrului de greutate a arcului material sunt:  

m

M
x

Oy
c  , 

m

M
y Ox

c   (7) 

 
§ 1.3. Reducerea integralei curbilinii la o integrală 

definită obişnuită 
Să presupunem, că 

s-a stabilit în mod arbitrar 
sensul curbei (K) (unul din 
două sensuri posibile); deci 
poziţia punctului M pe 
curbă poate fi determinată 
prin lungimea arcului 

AMs  , care se măsoară 
de la punctul iniţial A (Fig. 
3). Atunci curba (K) se 
exprimă parametric prin 
ecuaţiile de forma: 

Fig. 2 

 
Fig. 3 
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)(sxx  , )(syy  , )0( Ss  , iar funcţia f(x,y), definită în 

toate punctele curbei se va reduce la funcţia compusă 

))(),(( sysxf de variabila s [1,2]. 

Dacă prin ),0( niSi   notăm lungimile arcelor 

corespunzătoare punctelor Ai, atunci  iiii sss  1 . 

Notând prin si valorile lui s, care determină punctele Mi 

)( 1 iii sss  vedem , că suma integrală a integralei curbilinii 

  iiii

n

i
i ssysxfMf  




))(),((

1

0
  este în acelaşi timp şi 

suma integrală a unei integrale definite obişnuite în sensul Riemann, 
deci rezultă imediat:  

 
)( 0

))(),(()(
K

S

dssysxfdsMf ,  (8) 

în acest caz existenţa uneia din integrale atrage după sine existenţa 
celelalte (în cazul continuităţii funcţiei f(M)).  

Fie dată acum curba (K) prin ecuaţiile parametrice arbitrare 

)(tx  , )(ty   )( 0 Ttt  , în care funcţiile   şi   sunt 

continue împreună cu derivatele lor   şi   ; să mai presupunem, 

că pe curbă nu există puncte multiple. Atunci curba este evident 

rectificabilă, şi dacă creşterea arcului )(tsAMs   corespunde 

unei creşteri a parametrului t, atunci 

   22
)()()( ttts   . Substituind variabila în integrala 

(8) din dreapta, obţinem:   

    dtttttfdsMf
T

tK

22

)(

)()())(),(()(
0

   ,   (9) 

unde dttSds )( - lungimea elementului de arc. 

Aşadar, pentru a calcula integrala curbilinie de speţa unu este 
necesar să înlocuim variabilele x şi y în funcţie de sub integrală cu 
expresiile coordonatelor prin parametru, iar factorul ds – diferenţiala 
arcului ca funcţie de parametru. 



 17 

În cazul unei curbe date printr-o ecuaţie explicită: 

)(xyy  ,  bxa   formula (9) capătă forma:   

  dxxyxyxfdsMf
b

aK

2

)(

)(1))(,()(   .   (10) 

Dacă arcul (K) este definit în sistemul polar prin funcţia 

)(  ,   ,  )( este continuă pe   ,  şi f(M) 

este continuă pe (K), atunci  

  




dfdsyxf
K

22

)(

)sin,cos(),(      (11) 

Formula (10) poate fi scrisă şi în alt mod. Având în vedere 

ipoteza despre continuitatea funcţiei )(xy  împreună cu derivata sa 

)(xy  putem afirma, că curba (K) va avea în fiecare punct o 

anumită tangentă, neparalelă cu axa Oy. Notând cu   unghiul 
acestei tangente cu axa Ox, obţinem: 

),(xytg   
x

xytg
cos

1
)(1,1

cos

1 22

2
 


  

De aceia:  

dx
xyxf

dsmf
b

aK
 

cos

))(,(
)(

)(

  (12) 

În particular, deoarece, evident Sds
K


)(

, unde cu S este  

notată lungimea întregii curbe (K), avem 


b

a

dx
S

cos
      (13) 

 
Probleme rezolvate [4]:  
 

1. Să se calculeze integralele curbilinii de speţa întâi: 
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a) 
)(k

xydsI , unde (K) este un sfert din elipsa 

1
916

22


yx

 (în cadranul I). 

b)  
)(

22

L

dsyx , unde (L) este arcul curbei  

)sin(cos tttax  , )sin(cos tttay  , 

 2,0t . 

c)  
L

dszyx )( 222
, unde (L) este arcul curbei 

tax cos , tay sin , btz  ,  2,0t . 

d)  
L

dsyx )( , unde (L) este arcul curbei polare 

 2cosa , 







4
,0


 . 

 
 
Rezolvare: 
 

a) Exprimăm 
explicit 

216
4

3
xy  , 

atunci derivata  
 

22 164

3

164

3

x

x

x

x
y







 . Aplicând formula (10) 

avem:  




   dxxxxdx
x

x
xxxyds

K

4

0

22

)(
2

24

0

2

16

9
16

4

3

1616

9
116

4

3  

 
Fig. 4 
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4

0

4

0

22

1
22

4

0

2

)7256(7256
14

1

16

3
7256

16

3

16

7256

4

3
xdxdxxxdx

x
x

    .
7

148

112

12316

112

16
112256

112

1

0

4

2

3

7256

1416

3 33

2

32

3
2











x  

b) Curba (L)  este definită parametric. Aplicăm formula (9). 

)sin(cos tttax  , )sin(cos tttay  . Derivatele 

tatttttaxt cos)cossinsin(  , 

tatttttayt sin)sincos(cos  .  

Primim:  

          dttattattttatttadsyx
L

222

0

2222

)(

22 sincoscossinsincos
  

 
2

0

222222 coscossin2sinsinsincos2cos tttttttttttta

   

0

2

2

3

1

2
)1()1(

2
1sincos

2

3
222

0

22

1
2

22

0

222222 


 


 ta

tdt
a

dtttadtttta
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3
2

3
2

2


a . 

c) Arcul (L) este definit parametric în spaţiul R3. Aplicăm 
formula: 

     dtttttttfdszyxf
L

)()()())(,)(),((),,(
22

)(






 

Primim:  

 
2

0

22222222222222 cossin)sincos()( dtbtatatbtatadszyx
L

 22222 43
3

2
baba 


 . 

d) Aplicăm formula (11) avem  
 

    
4

0

22
4

0

)sin(cos2cos2cos2cos)sin(cos)(



 adaadsyx
L

  




  












dad
a

a
2cos

2sin2cos
2cos)sin(cos

2cos

2sin
2cos

224

0

2
22

2  
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  0cos0sin

4
cos

4
sin

0

4)cos(sin)sin(cos 2
4

0

22 




aada

22 10
2

2

2

2
aa 










 . 

2. Să se calculeze lungimea arcului mărginit de curba  

,cosln1 xy   







4
,0


x . 

Rezolvare. 

Aplicăm formula 
)(L

dsS , unde elementul de arc  

  dx
x

dxxtgdx
x

x
dxxds

cos

1
1

cos

sin
1cosln11 2

22















 

  

Lungimea arcului va fi:  

 
4

0

4

0
coscos

1


x

dx
dx

x
S

8
,

4

0,0

1

1
cos

1

2

2

2

2

2


tgtx

tx

t

t
x

t

dt
dx

t
x

tg















= 

0

8

1

1
ln

)1)(1(
2

1

2 8

0

8

0

2











 


 tg

t

t

tt

dt

t

dt
tgtg

)21ln(

8
1

8
1

ln 









tg

tg
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3. Să se determine masa firului (L) mărginit de curba: 

 sin3 , 







4
,0


 , dacă densitatea de masă 

 sin23),( yx . 

Rezolvare.  
Aplicând formula (4) pentru ___**____ sistemului polar  

 

      
4

0

22
4

0

22

)(

cossin18sin23cos23sin23sin23),(



 dddsyxm
L

.).()22(91
2

2
180cos

4
cos18

0

4cos18sin18
4

0

mud 


















 






 

4. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al firului 

material omogen  1),( yx  mărginit de curba 

tax 3cos , tay 3sin , 







2
,0


x [4]. 

Rezolvare. 

Aplicăm formulele:  






)(

)(

L

L

C
ds

xds

x , 






)(

)(

L

L

C
ds

yds

y . 

Masa curbei (în cazul dat lungimea arcului, 1),( yx ) este: 

 

         




 





 


2

0

2222
2

0

2
3

2
3 cossin3sincos3sincos



dtttattadttataS  

  
2

0

2

0

22
2

0

242242 sincos3sincossincos3cossin9sincos9

 

tdttadtttttadtttatta
 

 
2

0
2

3
)0cos(cos

4

3

0

22cos
4

3
2sin

2

3





aatatdta  (u.m.). 

Momentele statice vor fi: 
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2

0

42
2

0

3
2

0

2
3

2
33

)(

sincos3sincos3cossincoscos



tdttatdttatadttatataxds
L

 
2

0

22
5

242

5

3
)10(

5

3

0

2
5

cos
3)(coscos3

 
aa

t
attda . 

     




 





 


2

0

42
2

0

3
2

0

2
3

2
33

)(

cossin3sincos3sinsincossin



tdttatdttatadttatatayds
L

 
2

0

22
5

242

5

3
)01(

5

3

0

2
5

sin
3)(sinsin3

 
aa

t
attda . 

Aşadar, coordonatele centrului de greutate sunt: 

a

a

a
xC

5

2

2

3
5

3 2


, ayC

5

2
 . 








aaC

5

2
,

5

2 - centrul de greutate al curbei.  

 
§ 2. Integrale curbilinii de speţa a doua 
 
§ 2.1. Problema despre lucrul câmpului de forţe. Definiţia 

integralei curbilinii.  
 

Fie că în 
domeniul (D) al 
planului xOy este 
definit un câmp de 
forţe plane, ceea ce 
înseamnă că în 
fiecare punct al 
domeniului 
acţionează o forţă ce 
depinde de punctul 
de aplicaţie 

),( yxFF


 , unde 

x, y sunt coordonatele punctului de aplicaţie. Forţa F


 o definim prin 
proiecţiile sale pe axele de coordonate care de asemenea sunt funcţii 

de x şi y – P(x,y) şi Q(x,y). Atunci jyxQiyxPF


),(),(  . Fie că 

 
Fig. 5 
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sub acţiunea forţelor câmpului punctul material se mişcă de a lungul 
unui arc de curbă (L) ce uneşte punctele B şi C (fig. 5) [1,2,3].  

Vom afla lucrul forţelor câmpului la deplasarea punctului 
material. Pentru aceasta divizăm curba (L) în n părţi cu ajutorul 

punctelor  121 ,,...,, nn BBBB  diviziunea kB o notăm prin kx şi ky , 

 1,1  nk . Fiecare interval curbiliniu 1kk BB  îl vom înlocui cu 

segmentul rectiliniu  1kk BB . Vom socoti că asupra punctului în 

mişcare pe segmentul  1kk BB  acţionează forţa constantă egală cu 

forţa aplicată punctului kB : jyxQiyxPF kkkkk


),(),(  . Atunci 

lucrul pe acest segment kkkkk BBFA cos1


, unde k  - 

unghiul dintre kF


 şi 1kk BB , care reprezintă produsul scalar al 

vectorilor kF


 şi 1kk BB . Deoarece jyixBB kkkk


1 , lucrul 

pe acest segment este kkkkkkk yyxQxyxPA  ),(),( . 

Sumând mărimile lucrului pe toate intervalele valoarea aproximativă 
a lucrului căutat:  

kkkkkk

n

k
n yyxQxyxPA 



),(),(
1

. (1) 

Valoarea exactă a lucrului câmpului de forţe  la deplasarea 
punctului de a lungul curbei (L) o găsim trecând la limită când 
lungimea celui mai mare segment tinde la zero 

kkkkkk

n

k
n yyxQxyxPAA  




),(),(limlim
1

00 
. (2) 

La sumele de forma (1) putem ajunge numai cu ajutorul 
problemei date, şi nu-i neapărat necesar să socotim P(x,y), Q(x,y) 
proiecţii ale forţelor. 

Vom precauta această problemă la general. Fie P(x,y) şi 
Q(x,y) –sunt funcţii de două variabile continue pe domeniul (D), şi 
(L) – o curbă netedă ce complet aparţine domeniului (D). Divizăm 
curba (L) în n părţi arbitrale şi în fiecare parte alegem arbitrar câte un 

punct  kkkB  , .    
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Notăm proiecţiile segmentului  1kk BB  pe axele de coordonate prin 

kx  şi ky  şi formăm sumele  

k

n

k
kkkkk yQxP 

1

),(),(  , (3) 

care se numeşte suma integrată de rangul n pe curba (L). 
Limita acestei sume  

 



)(1

0
),(),(),(),(lim

L

kkkkkk

n

k

dyyxQdxyxPyyxQxyxP


 (4) 

se numeşte integrala curbilinie de speţa doi. 
Definiţia. Se numeşte integrala curbilinie de speţa doi de-a 

lungul curbei (L) limita către care tinde suma integrală (1) când cea 
mai mare lungime a segmentului diviziunii (norma diviziunii) tinde 
spre zero. 

Curba (L) este conturul de integrare. Punctul B se numeşte 
punct iniţial iar punctul C- punct final de integrare. În particular, 

pentru 0),( yxQ  integrala are forma  
)(

),(
L

dxyxP  şi se numeşte 

integrala curbilinie în raport cu x. Asemănător , dacă  0),( yxP  

atunci 
)(

),(
L

dyyxQ  se numeşte integrala curbilinie în raport cu 

coordonata y. 
Revenind la problema despre lucrul câmpului de forţe la 

deplasarea punctului material pe curba (L) se exprimă prin integrala 

curbilinie de speţa doi.  
)(

),(),(
L

dyyxQdxyxPA ,unde P(x,y) şi 

Q(x,y) – proiecţiile forţelor câmpului pe axele de coordonate. 
 

§ 2.2. Existenţa şi calculul integralei curbelinii de speţa 
doi. 

 
Fie curba  (L)=(BC) dată prin ecuaţiile parametrice  

)(),( tytx   ; (5) 

funcţiile   şi   sunt continuie şi când parametrul t variază de la   

la   curba este descrisă anume de la B spre C. Vom mai presupune, 



 25 

că funcţia f(x,y) este continue de a lungul curbei (BC). Aşa cum 
precăutăm integrala (4) vom pune condiţia existenţei şi continuităţii 

derivatei   t .  

Calculul integralei curbilinii de speţa doi, după cum vom 
arăta, se reduce la calculul integralei simple. Să precăutăm, de 
exemplu integrala  


)(

),(
L

dxyxP   (6) 

şi presupunem că ecuaţia curbei de integrare (L) este definită 
parametric prin funcţiile (5). 

Punctului iniţial B al curbei îi corespunde valoarea 

parametrului Bt , iar punctul C - Ct . 

Precăutăm  suma integrală 



n

k
kkk xP

1

),(  , limita care 

reprezintă integrala curbilinie (6), şi trecem la variabila t. Deoarece 

)()( 11 kkkkk ttxxx    , atunci conform formulei 

Lagrange primim kkk tx  )( , unde k  aparţine intervalului 

 1kktt , iar kkk ttt  1 .  În calitate de punct intermediar 

 kk  , vom alege anume acela care corespunde parametrului k . 

Atunci )( kk   , )( kk   . Suma transformată este 

 



n

k
kkkk xP

1

)()(),(  o sumă obişnuită a funcţiei de o 

singură variabilă   )()(),( tttP   , iar limita ei – integrala definită 

  dttttP
C

B

t

t

)()(),(   .  

Aşadar,    dttttPdxyxP
C

B

t

tL

)()(),(),(
)(

  . 

Absolut asemănător  vom primi 

  dttttQdyyxQ
C

B

t

tL

)()(),(),(
)(

  . Atunci în general integrala 
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curbilinie de speţa doi se va exprima prin integrala obişnuită conform 
formulei   

    dttttQtttPyxQdxyxP
C

B

t

tL

)()(),()()(),(),(),(
)(

  

, unde Bt  şi Ct  - variabile parametrului corespunzătore punctelor B 

şi C a curbei (L). 
Din formula de calcul (7) rezultă că integrala curbilinie 

există dacă funcţiile P(x,y) şi Q(x,y) sunt continue iar funcţiile 

)(t şi )(t  sunt continue împreună cu derivatele sale. Ultima 

condiţie înseamnă că curba (L) este netedă, adică are o tangentă 
monoton schimbătoare însă curba (L) poate fi compusă şi din câteva 
integrale, în care se îndeplinesc condiţiile continuităţii ce au  loc. 
Atunci trecând la integrala obişnuită, curba se precaută ca suma 
intervalelor, iar integrala pe (L) ca suma integralelor pe fiecare 
interval. Dacă ecuaţia curbei (L) poate fi exprimată prin funcţia 

)(xfy  , atunci, substituind în n formula generală  

t=x, (7) 
primim  

    dxxfxfxQxfxPyxQdxyxP
C

B

x

xL
  )()(,)(,),(),(

)(

 (8) 

unde Bx  şi Cx  - abscisele punctelor B, C. Asemănător, dacă curba 

(L) se exprimă prin  )(yx   căpătăm  

    dyyyQyyyPyxQdxyxP
C

B

y

yL
  ),()(),(),(),(

)(

 , (9) 

unde By  şi Cy  - ordonatele punctelor B şi C.  

Dacă definim intervale ale curbei (L) sunt definite prin 
funcţii diferite, atunci integrarea se calculează ca suma integralelor 
pe fiecare interval aparte. 
Remarcăm unele cazuri particulare însemnate. Dacă conturul de 
integrare (L) este un segment, paralel cu axa absciselor  (fig. 6.a), 
atunci integrala curbilinie îndată se transformă în obişnuită. Fiindcă 
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0yy   şi 0dy , atunci dxyxPyxQdxyxP
x

xL
 

2

1

),(),(),( 0

)(

. 

Dacă conturul de integrare (L) este segment, paralel cu axa 

ordonatelor (fig. 6.b) atunci 0xx  , 0dx şi 

dyyxPyxQdxyxP
y

yL
 

2

1

),(),(),( 0

)(

.

  
          
 
 
Exemple rezolvate [4,5]:  
 

1. De calculat integrala 
curbilinie de speţa doi de-a 
lungul curbei (K): 

dxyx
K
 

)(

22 )( , 

2:)( xyK  ,  2,0x .  

 
Rezolvare. 

Exprimăm 2xy  , 

 2,0x ,  

 
 

 

Fig. 6 

a. b. 

Fig. 7 
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    dxxxdxxxdxyx
K

2

0

42
2

0

222

)(

22 )()()(  

.
15

56

15

9640

5

2

3

2

0

2

53

5353














xx
 

 

2. De calculat  
)(

22
L

dyxxydxI , unde (L) – drumul ce 

uneşte punctele O(0,0) şi  
A(1,1) dacă (L) reprezintă : 
 
a) dreapta  xy  ; 

b) parabola 2xy  ; 

c) parabola 2yx  ; 

d) parabola cubică 3xy  . 

 
 
 
Rezolvare.  

a) xy  ,    1,0,  xdxdy ;    

   
)(

1

0

1

0

3222 1
0

1
322

L

xdxxdxxxdxxdyxxydxI . 

b) 2xy  ,    1,0,2)( 2  xxdxxddy ;   

    
)(

1

0

1

0

43222 1
0

1
4222

L

xdxxxdxxdxxxdyxxydxI

. 

c)  2yx  ,    1,0,2  yydydx ;   

    
)(

1

0

1

0

54422 1
0

1
5222

L

ydyydyyyyydyxxydxI

 

d) 3xy  ,    1,0,3 2  xdxxdy ;    

 
Fig. 8 
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)(

1

0

1

0

542232 1
0

1
5322

L

xdxxdxxxxxdyxxydxI

 Observăm, că valoarea integralei date nu depinde de forma 
drumului de integrare.  

 
§ 2.3. Integrala curbilinie pe contur închis. Orientarea 

planului.  
 
Precăutăm conturul 

închis (L), adică curba, începutul 
căreia A coincide cu sfârşitul B 

 BA    (fig.9) 

Luând pe curbă un punct C 
diferit de punctul A, se poate 
scrie prin definiţie, ţinând cont 
de sensul ales pe curba (pe desen 
arătat prin săgeată): 

  
)( )( )(L AMC CNA

, cu presupunere că integralele din partea dreaptă 

există [1,3].  
Se poate arăta, că poziţia punctelor A şi C pe curbă nu 

influenţează asupra valorii integralei curbilinii. Afară de aceasta şi 
pentru conturul închis se aplică aceleaşi formule de calcul. E necesar 
de observat că în cazul acesta începutul şi sfârşitul curbei nu 
determină direcţia de integrare. De acea la calculul integralei pe 

contur închis    mai ales la curbele spaţiale trebuie de indicat 

direcţia de integrare în cazul curbelor plane se procedează altfel: din 
două direcţii – „contra acelor de ceasornic”, şi „în direcţia acelor de 
ceasornic” una se socoate de dreapta (pozitivă) iar alta – de stânga 
(negativă). Astfel se orientează şi planul. Dacă rotaţia „contra acelor 
de ceasornic” se socoate de dreapta – atunci şi orientarea planului se 
numeşte de dreapta ( fig. 10 a) şi b)).  

În cazul a) sistemul de coordonate se numeşte drept, iar în 
cazul b) – stâng. Astfel vom conveni odată pentru totdeauna în felul 
următor: dacă drumul de integrare (L) este o curbă închisă simplă, 

 

Fig. 9 
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atunci prin simbolul  
)(L

QdyPdx , în lipsa unor indicaţii privitoare 

la sensul de parcurgere a conturului, se subînţelege integrala, luată în 
sensul pozitiv. Desigur, dacă în unele cazuri e necesar de calculat  
integrala în direcţia de stânga atunci trebuie de schimbat sensul: 

 
)(L

QdyPdx . 

 
 

 
 
Teorema. Dacă 

domeniul (D) mărginit de 
conturul închis (L), se 
divizează în două domenii 

 1D  şi  2D , atunci 

integrala curbilinie pe 
conturul (L) este legată cu 
suma integralelor curbilinii pe 

contururile  1L  şi  2L . 

 

Fig. 10 

a. b. 

Fig. 11 
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Demonstrare. 
Fie domeniul (D) este mărgini de conturul (L) (AECBA), iar 

domeniul )( 1D  şi )( 2D - corespunzător cu liniile )( 1L  şi )( 2L .(Fig. 

11) . 
Avem:   

  
)( )()( 1 AEC CAL

QdyPdxQdyPdxQdyPdx  şi 

  
)( )()( 2 AC CBAL

QdyPdxQdyPdxQdyPdx . 

Deoarece integralele pe (CA) şi (AC) sunt luate pe aceleaşi 
linie, dar în sensuri opuse, suma lor este nulă. Sumând termen cu 

termin integralele pe  )( 1L  şi )( 2L  avem:  

  
)()( )()()( 21 LAEC CBALL

QdyPdxQdyPdxQdyPdxQdyPdxQdyPdx

, şi teorema este demonstrată. Această teoremă are loc pentru orice 
număr de subdomenii. 

Exemplul 1. De calculat integrala curbilinie în spaţiul 
3R de-a  lungul curbei (L) – linia de intersecţie a cilindrului 

222 Ryx   şi planul 1z   

dzzxydyyzdxyxy
L

)sin()2(3 2

)(

22   [4]. 

Rezolvare:  
Alegem sistemul xOy drept (Fig.12). Linia de intersecţie (L) 

reprezintă cercul 








1

222

z

Ryx
. 

Ecuaţiile parametrice ale 
conturului închis (L) în sens 
pozitiv sunt:  

 2,0,

1

sin

cos
















t

z

tRy

tRx

 .  

Aplicând formulele de calcul a 
integralei curbilinii de speţa doi şi  

Fig. 12 
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expresiile dttRdx )cos(  , 0dz  primim  

 dzzxydyyzdxyxy
L

)sin()2(3 2

)(

22  

 

  
2

0

2222 cos)sin21(sin)(sincos3sin dttRtRtRtRtRtR  

  




    0

2
sin

2

2cos1
32sincossin3

2

0

22
2

0

2

0

2

0

2222   

tRdt
t

RRdttRtdtRtdtRR

 




 
 22

2222

3
0

2
2cos

20

2
sin

0

2
2sin

4

1

0

2

2

3

0

2
2cos

2
RRt

R
tRtt

RR
t

R

2222
22

33
22

RRRR
RR

  . 

 
§ 2.4.  Calculul ariei domeniului plan cu ajutorul 

integralei curbilinii. 
 
Fie este dat 

domeniul (D)=PQRS 
(Fig. 13) mărginit de 
dreptele paralele PS şi 
QR (în cazuri 
particulare punctele P 
şi S, Q şi R pot să 
coincidă), şi de 
curbele PQ şi SR. 
[1,2,3].  

Fie că 
ecuaţiile curbelor sunt 
cunoscute:  

 

)(:)( xYySR  , )(:)( 0 xyyP   unde  bax , .  Aria domeniului 

va fi:  
b

a

b

a

dxxydxxYD )()( 0 . Pe de altă parte integrala 

Fig. 13 
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curbilinie avem:  
)(

0 )(
PQ

b

a

dxxyydx ,   
)(

)(
SR

b

a

dxxYydx . 

Atunci:  
)( )(SR QP

ydxydxD . Semnul în faţa integralei pe (QP) 

este schimbat fiindcă este schimbată ordinea integrării. 
Dacă partea dreaptă o vom completa cu integralele curbilinii 

nule: 
)(PS

ydx ,  
)(RQ

ydx  atunci vom avea 

  
)()( )()()( SRQPSSR PSQPRQ

ydxydxydxydxydxD . Dacă vom nota 

conturul domeniului (D) prin (L) atunci 
)(L

ydx  - reprezintă integrala 

curbilinie de-a lungul curbei (L) în direcţia pozitivă. 

Aşadar,   
)()( LSRQPS

ydxydx  şi aria domeniului se va 

exprima:  


)(L

ydxD   (1) 

Pentru domeniul 
mărginit (Fig.14) de 

curbele )(0 yxx  , 

)(yXx   şi dreptele 

paralele cy  , dy  , 

dyc  judecând 

analog vom primi aria 
domeniului exprimată 
prin formula  


)(L

xdyD   (2) 

 
Dacă domeniul (D) este mărginit de curbe netede prin 

porţiuni şi este cuadrabil atunci pot fi folosite ambele formule (1) şi 

 Fig. 14 
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(2) simultan şi  
)()( LL

xdyydxD . Cel mai des se aplică formula 

simetrică:  

 
)(

2

1

L

ydxxdyD , (3) 

care se primeşte din cele două. 

Exemplu 1.  De calculat aria elipsei 1
2

2

2

2


b

y

a

x
 [4]. 

Rezolvarea.  Aplicăm ecuaţiile parametrice ale elipsei: 

tax cos ,  tyb sin , 20  t .  Aplicăm formula (3) avem: 

 







 


2

0

2

0

22

)(

.).(
0

2

22
)sin(cos

2

1

)sinsincoscos(
2

1

puabt
ab

dt
ab

dtttab

dttatbtbtaD
L

  
Exemplul 2. De calculat aria frunzei lui Decartes 

axyyx 333   (Fig. 15) [5]. 

 
 
Rezolvarea.  

Ecuaţiile parametrice le aflăm 
prin substituţia: txy  , 

axyyx 333    

taxtx 233 3)1(  

31

3

t

at
x


 , 

3

2

1

3

t

at
y


 , 

 t0 . 
 





























0
3

33

3

2

23

223

3 )1(

31
3

1

3

)1(

3)1(2
3

1

3

2

1
dt

t

tt
a

t

at

t

tttt
a

t

at
D

 

 Fig. 15 
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EDUCAŢIA PENTRU NOUA ORDINE ECONOMICĂ 

INTERNAŢIONALĂ 
 

Anastasia MOCANU,  
Catedra de Matematică 

 
  One of the objectives which justifies and confirms the actuality of 
the education for a new international economic order concerns the 
awareness of the member of each society of the international public opinion 
concerning the reality that the preservance and worsening of the 
development state, the continuous deepening of the economic financial, 
technological and cultural differences piteous the states, in the conditions in 
which the developed countries get ready to enter a new superior stage of the 
industrial civilizations, create great obstacles in the way of the economical 
and social progress of all the states and generates dangerous tension, which 
threatens the international place and understanding.         
 
  Faptul că realităţile economice se răsfrâng în mod determinat 
asupra individului şi colectivităţii, având astfel un rol important în 
formarea omului, ne obligă să menţionăm cuprinderea educaţiei 
economice în aria noilor educaţii. 

 Cerinţele economice determină calificarea forţei de muncă şi, 
în acelaşi timp, impun altitudini şi orientări productive în toate 
sectoarele de activitate. Iniţierea în teoria şi practica economică 
favorizează dobândirea conştiinţei şi conduitei economice ca temei al 
unei vieţi echilibrate şi cu o bună integrare în planul vieţii sociale. 
Cunoaşterea şi înţelegerea faptelor economice în substratul lor cauzal 
ajută la creşterea calităţii producţiei de bunuri, spiritul de cooperare şi 
respect faţă de muncă, capacitatea de participare directă la înfăptuirea 
proiectelor economice ale societăţii [11]. 

 Pregătirea economică pentru viaţa individuală şi iniţierea în 
problematica economiei casnice constituite un prim pas în direcţia 
formării capacităţii de autogestiune. 

 Efectul acesteia asupra perfecţionării activităţii în planul 
producţiei sociale este de necontestat. 

 Dacă unele din noile educaţii sunt destul de bine conturate, 
altele fac obiectul unor discuţii în vederea precizării şi delimitării lor; 
abordarea noilor educaţii sau a noilor conţinuturi rămâne o problemă 
deschisă. 
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 1.   Obiectivele: 
• Formarea personalităţii individului şi pregătirea acestuia pentru 

cît mai deplină integrare în cadrul societăţii şi învăţământului, 
menţinerii statului; 

• Educaţia pentru schimbare, pentru dezvoltarea multidimensională, 
justiţiei şi echitate; 

• Modelarea şi dezvoltarea persoanei umane spre acceptarea şi 
înfăptuirea cerinţelor unor noi valori şi impunerea acestora ca 
dominante în cadrul sistemului social. [1] 

 

2. Scopurile: 

• Un scop important al educaţiei pentru o nouă ordine economică 
internaţională îl reprezintă indiscutabil formarea personalităţii 
individului; 

• Educaţia în favoarea dezvoltării, crearea şi cultivarea unei gândiri 
economice, capabile să impulsioneze o creştere a eficienţei 
economice în toate domeniile de activitate direct productive; 

• Relevarea caracterului anacronic al ordini economice; 
• Necesitatea restructurării economiei, factorii, contribuţia şi 

importanţa lor în realitatea unor asemenea obiective; 
• Înfăptuirea dezvoltării creşterii economice ca un proces complex, 

vizând procesul multilateral al fiecărei ţări [8];  
• Educaţia pentru o nouă ordine mondială are un caracter 

intersectorial, interdisciplinar şi multedisciplinar [1]. 
 

3. Conţinutul: 
  În consens cu asemenea obiective, educaţia pentru o nouă 
ordine mondială are un caracter intersectorial, interdisciplinar şi 
multidisciplinar. Nouă formă a educaţiei cu vocaţie internaţională 
trebuie să promoveze cu vigoare teza potrivit căreia principală 
răspundere pentru actuală situaţie economică internaţională revine 
ţărilor industrializate, al căror nivel superior de dezvoltare a fost 
asigurat în mare parte prin exploatarea ţărilor astăzi în curs de 
dezvoltare sau slab dezvoltate. In consecinţă, este absolut necesară 
creşterea sprijinului economic, financiar şi tehnologic acordat de 
ţările industrializate, care nu reprezintă o simplă îndatorire generală, 
de natură exclusiv morală, ci o obligaţie cu vigoarea semnificaţiei 
juridice. Toate acestea impun stabilirea şi promovarea între statele 
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industrializate şi cele în curs de dezvoltare a unor relaţii economice 
lipsite de exploatare, bazate nu pe simpla egalitate formală, ci pe o 
egalitate reală, care să ţină seama de inegalitatea nivelurilor de 
dezvoltare [4,9].  

 În sfârşit, în privinţa căilor de instaurare a unor noi raporturi 
economice internaţionale, procesul educaţional trebuie să afirme 
imperativul unor măsuri globale, cu participarea egală şi efectivă a 
tuturor statelor indiferent de mărimea lor geografică sau potenţialul lor 
economic şi militar care să permită depăşirea crizei 
multidimensionale actuale şi dezvoltarea armonioasă a economiei 
mondiale. 

 Educaţia pentru o nouă ordine economică internaţională nu 
poate fi concepută numai ca proces cognitiv, de transmitere a unor 
informaţii şi cunoştinţe asupra stării de subdezvoltare şi căile 
lichidării sale că şi o acţiune educativă menită să cultive convingeri, 
alte sentimente de solidaritate cu privire la interesele fundamentale ale 
popoarelor, ale oamenilor de pace, justiţie şi echitate, capabile să 
determine comportamente, o opinie publică favorabilă schimbării şi 
dezvoltării [3,6].  

 Pentru realizarea obiectivelor educaţiei pentru o nouă ordine 
mondială o atenţie deosebită este necesar a fi acordată pregătirii 
tinerii generaţii persoanelor de „vârsta a treia”, la diferite niveluri. 

 În acest sens se impune în primul rând realizarea unor 
materiale didactice, cu un conţinut şi structură în consens cu 
problematica abordată. 

 La nivel politicii mondiale se discută tot mai mult despre o 
nouă ordine internaţională, dar realizarea ei rămâne încă deziderată. 
S-a observat, însă că acolo unde transferul de tehnologie asistată a 
avut loc, popoarele respective au prosperat rapid. 

 Exemple: Coreea de Sud, Malaiezia, Taivan, Singapur ş. a. 
Germania şi Japonia, cele două mari puteri învinse şi în ruinele la 
sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi-au refăcut, depăşind cu 
mult fosta URSS învingătoare, şi datorită nivelului de cultură, de 
educaţie şi numărului de specialişti pe care cele două ţări distruse, şi 
la tehnologia de vârf. 

 Educaţia economică îl face pe individ să înţeleagă mai bine 
dinamica lumii contemporane, a schimbărilor, a diviziunii muncii şi a 
valorii muncii când e calificată; el va avea accesul la informaţie şi la 
tehnologia de vârf.  
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 Educaţia economică îl face pe individ să înţeleagă mai bine 
dinamica lumii contemporane, a schimbărilor, a diviziunii muncii şi 
a valorii muncii când e calificată; el va distinge uşor între bunul 
economic şi bunul natural, conceptul de valoare, de relaţie 
economică, de schimb, de piaţă liberă şi prosperarea ei, de 
importanţa legii, cererii şi a ofertei şi altor concepte, ca: 
management, resurse, produse, competitivitate, presă, inflaţie, şomaj, 
protecţie socială, precum şi importanţa procesului de economisire a 
resurselor prin reciclare, reproiectare, combinare, inventare, 
organizare, chibzuinţă, investiţie, venit etc. un întreg sistem de 
cunoştinţe, care conştientizat îl scuteşte de atâtea semne de întrebare, 
face mai lucid şi mai activ, mai în măsură să producă, să devină 
autor, decât să gândească doar la consum şi greve. „Lumea 
economică, deci este un puternic mobil al educaţiei, în general, şi în 
mod deosebit al educaţiei permanente; ea este un motor al schimbării 
şi o sursă de inovare” conchid L.D. Hainaut şi D.Lawton, în studiul 
surselor unei reforme a conţinuturilor axate pe educaţia permanentă. 

 Concluzie: Unul din obiectivele fundamentale care justifică 
şi confirmă actualitatea educaţiei pentru o nouă ordine economică 
internaţională îl reprezintă conştientizarea membrilor flecarii 
societăţii a opiniei publice internaţionale asupra realităţii că 
perpetuarea şi agravarea dezvoltate se pregătesc să intre într-o nouă 
etapă superioară a civilizaţiei industriale, creează mari obstacole în 
calea progresului economico - social al tuturor statelor şi generează 
periculoase tensiuni, constituind a ameninţare la adresa păcii şi 
înţelegerii internaţionale stării de dezvoltare, adâncirea continuă a 
decalajelor economice, financiare, tehnologice şi culturale dintre 
state, în condiţiile în care ţările. 
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EFECTUAREA NORMALIZĂRII NELINIARE A 
SISTEMELOR HAMILTONIENE 

CU AJUTORUL SISTEMELOR DE CALCUL ANALITIC  
 

Ilona POPOVICI,  
Catedra de Matematică 

 
 It  was possible the normalisation of Hamiltonian systems in a 
simple form when appeared the normal forms, especially Depri – Hori 
method. in this time were developed the algebrical computational means 
and the modern tendency in cosmic dynamics . This method is one of the 
most convenable for this procedure for this procedure.      

 
        O dată cu dezvoltarea colosală a mijloacelor algebrice 
computaţionale şi a revoluţiei moderne în dinamică şi în dinamica 
cosmică a devenit posibilă realizarea normalizării sistemelor 
hamiltoniene într-o formă mai simplă. Necesitatea aplicării 
metodelor algebrei computaţionale la soluţionarea problemei 
normalizării sistemelor hamiltoniene a ecuaţiilor diferenţiale 
ordinare, ce are o importanţă foarte mare la studierea stabilităţii 
mişcării în problemele mecanicii cosmice, nu trezeşte îndoieli, 
deoarece normalizarea sistemelor hamiltoniene a ecuaţiilor 
diferenţiale ordinare este o operaţie analitică foarte complicată. 
        Procedura normalizării sistemului hamiltonian autonom în 
vecinătatea poziţiei de echilibru constă din trei etape consecutive: 
1.  descompunerea funcţiei Hamilton în serie după coordonate şi 

impulsuri în vecinătatea poziţiei de echilibru, 
2. normalizarea liniară a sistemului, 
3. normalizarea neliniară. 
        Aceste etape se deosebesc calitativ una de alta prin metoda 
rezolvării problemelor ce le corespund şi prin dificultatea calculelor 
analitice legate de determinarea soluţiei.  
        În general scopul procedurii de normalizare a sistemelor 
hamiltoniene constă în construirea transformării canonice, care 
reduce primii termeni ai descompunerii hamiltonianului după 
puterile coordonatelor şi impulsurilor în vecinătatea poziţiei de 
echilibru la o formă mai simplă. Foarte des (de exemplu, în 
rezolvarea problemelor de stabilitate) prezintă interes nu atât funcţia 
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generatoare sau formulele de transformare a coordonatelor, cât forma 
normală a hamiltonianului. 
        Soluţionarea problemei normalizării neliniare este legată de 
calcule analitice foarte dificile. Dificultatea creşte odată cu mărirea 
ordinului de normalizare, adică a gradului termenilor, ce urmează a fi 
normalizaţi, a descompunerii. Necesitatea înfruntării acestor 
dificultăţi se justifică prin rezultate, obţinerea cărora se efectuează 
prin metoda formelor normale (această metodă este una din metodele 
de bază ale mecanicii analitice. Ea se aplică deobicei la cercetarea 
stabilităţii sistemelor hamiltoniene). Reducerea descompunerii 
hamiltonianului pînă la un ordin dat la forma normală permite 
integrarea sistemului cu exactitatea corespunzătoare ordinului 
descompunerii. 
        Fie hamiltonianul sistemului autonom se reprezintă sub forma 
descompunerii după puterile coordonatelor şi impulsurilor în 
vecinătatea poziţiei de echilibru 0 pq . Coeficienţii descompu-

nerii pot fi numerici sau simbolici. Vom scrie hamiltonianul sub 
formă de sumă a polinoamelor omogene de grad  m  în raport cu 
coordonatele şi impulsurile: 
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        În practică ordinul descompunerii este mărginit de un număr, 
egal cu ordinul necesar al normalizării. Numărul gradelor de libertate 
ale sistemului este arbitrar. Se presupune că rezonanţele pînă la 
ordinul doi, inclusiv, lipsesc, iar partea pătratică a hamiltonianului 
este deja redusă la forma normală: 
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        E necesar să se determine: forma normală a funcţiei Hamilton 
pînă la un ordin dat M al descompunerii, funcţia generatoare a 
transformării de normalizare şi formulele de transformare directă şi 
indirectă a variabilelor canonice. 
        Problema normalizării  neliniare se soluţionează în acest caz cu 
ajutorul metodei Depri – Hori [5,6] modificată de Mersman [7]. 
Previlegiul hotărîtor al metodei Depri – Hori faţă de alte metode 
cunoscute de nomalizare neliniară (aşa ca metodele lui Birkhgoff şi 
Ţeipell) constă în recurenţa sa practică: în ea există formule 
recurente explicite [3,4,5,6,7], ce reduc normalizarea efectuată la 
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fiecare ordin consecvent la una şi aceiaşi procedură matematică 
standartă. 
        În aplicarea acestei metode la soluţionarea problemei 
normalizării în vecinătatea poziţiei de echilibru se aplică la fiecare 
ordin consecvent următoarea succesiune de procese. 
        Se calculează elementele matricei auxiliare )2,0(,  nkH nk , 

ce sunt situate pe diagonala mnk   ( m - ordinul curent al 

normalizării), în afară de elementul din linia a doua 1,1 mH . Se 

calculează elementul insuficient a diagonalei precedente 2,1 mH . 

Formulele pentru aceste calcule sunt: 
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unde nH  componentele de gradul n ale hamiltonianului iniţial H , 

operatorul Lie pD  se exprimă prin paranteza lui Poisson: 

 pp SffD , , unde pS  componenta de gradul p  a funcţiei genera-

toare S . Paranteza lui Poisson se determină în felul următor: 
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        La primul pas a normalizării neliniare, pentru 3m , nu este 
necesară cunoaşterea funcţiei generatoare. Pentru 3m  se utilizează 
componentele S , calculate la paşii precedenţi. 
        Apoi se calculează polinomul auxiliar după formula: 
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unde 4m . La primul pas a normalizării neliniare 33 HG  . Apoi 

se rezolvă ecuaţia operatorială: 
,mmm KGDS                                   (6) 

unde  2, HSDS mm  , adică D -operatorul lui Lie cu generatorul 

2H . Se realizează aceasta cu ajutorul substituţiei canonice complexe 

a variabilelor date prin formulele: 
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1   jjjjjjjj QiPPPiQQ          (7) 
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unde Nji ,...,1,1  . Mărimile j  sunt definite prin formula 

(2).  
        După această substituţie a variabilelor ecuaţia (6) se transformă 
într-un sistem de ecuaţii liniare algebrice independente, ordinul 
căruia este egal cu numărul monoamelor în polinomul mG . Aceste 

ecuaţii au forma: 
,ccc kgsd                                    (8) 

unde cg -coeficientul monomului polinomului mG , cs -coeficientul 

monomului funcţiei generatoare, ce are aceleaşi puteri ale 
coordonatelor şi impulsurilor, ck -coeficientul monomului corespun-

zător al noului hamiltonian, coeficientul d  se determină prin 
formula: 
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unde j -frecvenţele sistemului linearizat, jjj    ( j  - 

puterea coordonatei 

jQ , j -puterea impulsului 

jP  în monomul 

cg ). 

        În ecuaţia (8) sunt cunoscuţi d şi cg , iar necunoscuţi cs  şi ck . 

Dacă  ,0d  atunci valoarea ck  poate fi considerată egală cu zero şi 

astfel se determină valoarea corespunzătoare cs . Dacă ,0d  atunci 

ck  nu poate fi egalat cu zero. În acest caz se presupune că 

ccc gks  ,0 . După ce ecuaţia (8) a fost soluţionată pentru fiecare 

monom al polinomului mG , efectuăm substituţia variabilelor, care 

este reciprocă substituţiei (7): 
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         (10) 

 Transformarea dată finisează soluţionarea problemei la ordinul 
curent m . 
        Cu ajutorul algoritmului descris, succesiv se determină 
componentele funcţiei generatoare şi a funcţiei normalizate ale lui 
Hamilton, începînd cu polinoamele de gradul trei şi pînă la gradul 
necesar de normalizare. 
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        În cazul nerezonant după efectuarea substituţiei „polare” 
canonice ale variabilelor: 

,cos2,sin2 jjjjjj rPrQ               (11) 

noul hamiltonian se exprimă numai prin variabilele jr . 

        Forma normală Birkhgoff de gradul M  (în raport cu variabilele 
noi jj PQ , ), conform [1,3,4], în cazul nerezonant este definită de 

următoarea expresie: 
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unde  2/M  este partea întreagă a 2/M . Hamiltonianul normalizat 

pînă la ordinul M  are forma     ,1 MM hKK  unde  1Mh  

termenii de grad mai mare decît  2/M  în raport cu variabilele  jr  

(sau, ce este echivalent, termenii de grad  1M  şi mai mare în 

raport cu variabilele jj PQ , ). Mărimea  
M

M KKKK  ...42  

reprezintă suma polinoamelor omogene de grade pare în raport cu 

variabilele jj PQ , . Mărimile 
Nllc ...1

 sunt invarianţii funcţiei Hamilton 

în raport cu transformările canonice. 
        Rezonanţa, conform definiţiei, există în cazul în care există 

setul de numere întregi jk , astfel încît: 
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unde j -frecvenţele sistemului linearizat, jk -numere întregi, 

.,...,1,01 Njk   Mărimea k se numeşte ordinul rezonanţei. 

        În cazul existenţei rezonanţei forma normală conţine şi 
variabilele unghiulare. De exemplu [2,3,4], pentru un sistem cu două 

grade de libertate în cazul rezonanţei de ordinul trei 21 2   forma 

normală de ordinul trei este: 
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În cazul rezonanţei de ordinul patru 21 3   forma normală de 

ordinul patru este: 
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Mărimile 2
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2    sunt invarianţii funcţiei 

Hamilton în raport cu transformările canonice. 
        Din punct de vedere al utilizării memoriei operative cele mai 
importante sunt părţile algoritmului de normalizare, care răspund de 
calcularea polinoamelor mG  (5) şi de efectuarea substituţiilor 

complexe (7) şi (10). Calcularea elementelor matricei auxiliare nkH ,  

înainte de calcularea polinomului mG , urmată de simplificarea lor 

analitică, face utilizarea memoriei operative mai dirijabilă. Pentru 
substituţiile complexe, însă pot fi propuse diferite moduri de 
efectuare a lor. Substituţiile directe şi inverse (şi, respectiv, 
procedurile dintre ele) pot fi efectuate, de exemplu, în fiecare termen 

mG  succesiv; sau, aceste substituţii pot fi efectuate în polinomul mG  

integral. Prima modalitate este legată de foarte mari cheltuieli ale 
timpului de calcul, a doua, însă, aduce rapid la supraîncărcarea 
memoriei. Cea mai bună abordare s-a dovedit a fi cea intermediară. 
Să determinăm polinomul armonic (sau, mai simplu spus, armonica) 
ca polinom, la care fiecare termen are gradele fiecărei perechi de 
variabile canonice conjugate în sumă egale cu componenta vectorului 
numeric fixat, corespunzător perechii date. Ideia constă în faptul că 

din polinomul mG  trebuiesc evidenţiate armonicele şi în ele urmează 

a fi efectuate substituţiile. Structura analitică a armonicelor permite 
efectuarea acestor substituţii cît mai econom. Armonicele se 

evidenţiază din polinomul mG  pînă cînd el nu se epuizează 

totalmente.  
        Ca rezultat al realizării algoritmului normalizării neliniare se 
obţin: hamiltonianul normalizat şi funcţia generatoare a transformării 
de normalizare. Necătînd la aceasta, variabilele canonice, de care 
depinde funcţia generatoare, nu sunt mixte. (Amintim că în metodele 
lui Birkhgoff şi Ţeipell funcţia generatoare depinde de coordonatele 
„vechi” şi impulsurile „noi”. Lipsa amestecului de acest fel 
reprezintă una din priorităţile de bază ale metodei Depri – Hori faţă 
de metodele lui Birkhgoff şi Ţeipell). Acest fapt permite calcularea 
cu uşurinţă, în mod explicit, a transformării de normalizare a 
variabilelor canonice ca o transformare Lie, generatorul căreia este 
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funcţia determinată de noi. Această transformare este dată de 
formulele: 
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unde operatorul kD  este determinat de relaţia recurentă 

 fDDfD kk 1  şi D  este operatorul diferenţial Lie cu generatorul 

 SffDDfS ,: 1  . Variabilele jQ  şi jP  reprezintă noile 

coordonate şi impulsuri, .,...,1 Nj   Drept transformare inversă 

serveşte transformarea Lie cu generatorul S : 
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        (17) 

        La calcularea transformărilor variabilelor canonice în practică, 
este suficient să lăsăm în părţile drepte ale formulelor (16-17) 
termenii pînă la ordinul  1M  inclusiv, unde M -ordinul final al 
normalizării. Aşa o întindere a descompunerii este suficientă pentru 
transformarea hamiltonianului la forma normală de ordin dat: sau, în 
cazul transformării inverse, la forma finală. 
        Sistemul cu funcţia Hamilton (12) este integrabil [1]. Într-
adevăr, dacă hamiltonianul are forma (12), atunci ecuaţiile canonice 

se scriu în coordonatele jjr ,  în modul următor: 
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De unde pentru condiţiile iniţiale, date în momentul de timp 0t  avem 
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    (19) 

Prin reducerea sistemului cu două grade de libertate la un sistem cu 
un grad de libertate se poate de integrat şi sistemele cu hamiltoniene 
(14-15). Pentru ca să avem posibilitatea obţinerii datelor iniţiale 
pentru integrarea sistemului, scris în variabilele de forma „acţiune-
unghi” după datele iniţiale, date în sistemul de coordonate iniţial, se 
folosesc formulele transformării variabilelor canonice, inverse 
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transformării de normalizare. Pentru a reduce rezultatul la sistemul 
de coordonate iniţial, se folosesc formulele transformării directe. 
        Algoritmul de calcul propus, realizat în programe, dă o 
psibilitate importantă de realizare a normalizării sistemului cu orice 
număr dat de grade de libertate şi pînă la orice ordin necesar de 
descompunere (de sigur, dacă acest lucru îl vor permite capacităţile 
memoriei operative a calculatorului). 
        Acest algoritm este just pentru cazul nerezonant şi pentru 
rezonanţele de ordinul trei şi mai mare. Însă el poate fi folosit şi în 
cazul rezonanţei de ordinul doi (adică în cazul, cînd două din 
frecvenţele sistemului dinamic sunt egale între ele), dacă există o 
degenerare, ce constă în faptul că partea pătratică a hamiltonianului 
admite normalizarea liniară la forma obişnuită (2). 
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FAVORIZAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR  
MEDII DE SPECIALITATE – UNIVERSITARE, 
 VIZÂND DOMENIUL IDENTIC DE FORMARE 

PROFESIONALĂ, 
 ÎN CONTEXTUL PROCESULUI BOLOGNA 

 
Tudor DUNAS,  

Catedra de Informatică 
  

En stimulant l´enseigment de spécialité dans l´aspect d´assurer la 
continuité des études collège- faculté, en visant le domaine de formation 
professionnelle identique, on va promouvoir et garantir les exigences 
primordiales de l´enseignement universitaire –la qualité et l΄efficience des 
finalités des études au niveau l΄institution, national et européen. 
     Le licencié en domaine intégré au contexte de l΄hypothèse abordée 
maîtrisera des habiletés et des savoir – faire pas seulement au niveau théori 
que et scientifique, mais pragmatique aussi , qui sont nécessaires  a rénover 
l΄ économie nationale, a la prospérite des facteurs socio-humains du pays 
qui se prétend civilisé. 
 
          În comunicatul conferinţei miniştrilor responsabili de 
învăţământ superior, Berlin, 19 septembrie 2003, cu genericul : „ 
Formarea spaţiului european al învăţământului superior”, din cadrul 
procesului Bologna, miniştrii au invitat Grupul de implementare să 
analizeze, dacă învăţământul superior de scurtă durată poate fi 
asimilat la primul ciclu  din cadrul de calificări ale învăţământului 
superior din spaţiul european, şi cum poate fi realizată această 
asimilare.[1,P.24]. Consider necesar, de a veni cu remarca, că la acel 
moment, actualul statut al studiilor medii de specialitate se echivala 
cu cel al învăţământului superior de scurtă durată, de atunci. Oricum, 
nefiind cunoscut  nici până astăzi răspunsul Grupului de 
implementare, poate că a fost şi inutil să se mai examineze această 
asimilare, din considerente, că ulterior sintagma „ învăţământ 
superior de scurtă durată” a fost înlocuită cu „ învăţământ mediu de 
specialitate”, aş dori totuşi să încerc de a aborda ideia favorizării 
continuităţii studiilor obţinute în colegiu cu cele din universitate 
vizând domeniul identic de formare profesională, totodată vis-a-vis 
de înmatriculare aş intenţiona să demonstrez preponderenţa studiilor 
medii de specialitate”  în raport de cele liceale. 
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          Pentru a afirma această ipoteză mă voi referi la argumente, 
privind cele 3 tendinţe globale, ce vin în concordanţă cu indicatorul 
procesului Bologna [1,P.7] şi anume: 
  
    I  „Mobilitatea academică  internaţională”, privită prin prisma 
instituţională, în aspect de transferare liberă a specialistului cu studii 
medii de specialitate, prin înmatriculare la facultate cu aceiaşi 
formare profesională. Pentru a asigura asemenea mobilitate, e 
necesar de a interveni cu modificări în planurile de studii[3, a...f] atât 
în colegiu, cât şi la facultate, şi anume, de implementat şi în 
învăţământul mediu de specialitate - Sistemul European de Credite 
Transferabile (ECTS) şi Sistemul Naţional de Credite de studiu 
(SNCS), în aşa fel ca respectivul candidat până a fi înmatriculat la 
facultate trebuie să acumuleze un număr de 60 de credite 
transferabile la disciplinele studiate deja în colegiu, desigur la unele 
discipline, în valori comensurabile, la care ulterior va fi asigurat 
numărul necesar de credite transferabile pentru  disciplinele identice 
din planul de studii la facultate, în acest context facilitatea va consta 
în aceea, că viitorul student va avea posibilitate să se încadreze în 
durata studiilor de 2 ani, cu  un an mai puţin faţă de cei care vor fi 
înmatriculaţi în baza studiilor liceale. Respectiv, pentru asemenea 
studenţi e necesar de a elabora planuri de învăţământ separate, cu 
durata studiilor de scurtă durată, acumulând în total numărul necesar 
de credite transferabile, în funcţie de formarea profesională, aceasta 
fiind valabil în cazul posibilei înmatriculări pentru un efectiv de 
studenţi stabilit, în caz contrar, va fi nevoie de planuri de studii mixte 
în care se vor încadra la studii ambele categorii de studenţi, cei de la 
colegiu, desigur cu un an mai târziu. Asemenea intervenţie 
academică va permite să se asigure echitatea socială, privind durata 
totală a studiilor pentru ambele categorii de absolvenţi, fiind 
înmatriculaţi la facultate, în baza diplomelor de BAC şi Colegiu. Pe 
de altă parte, studenţii înmatriculaţi în baza studiilor de colegiu, 
respectiv vor fi scutiţi şi de taxa de studii pentru un an universitar. 
           Referindu-mă la a doua tendinţă globală, ca indicator al 
procesului Bologna, care enunţă, că II „ Cunoştinţele devin un 
important factor al dezvoltării economice”, argumentul elocvent 
constă în aceea, că specialistul cu studii medii de specialitate dispune 
de o punte prealabilă, mai durabilă de a se adapta la învăţământul 
universitar şi posedă de o pondere cu mult mai esenţială a formării 
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profesionale faţă de liceist, totodată în parcursul studiilor, va 
demonstra şi cunoştinţe mai performante , mai temeinice, care 
ulterior vor deveni mai utile economiei naţionale, sau în domeniul 
cercetărilor ştiinţifice, implementările cărora iarăşi vor fi în favoarea 
dezvoltării şi prosperării economiei.  
            Şi în sfârşit, mă refer la a 3a  tendinţă globală a indicatorului 
procesului Bologna, care conţine: 
  
III „ Schimbarea în modelele puterii de Stat”, adică „ puterea de 
stat rigidă”(teritoriul, resursele naturale, armata), cedează tot mai 
mult poziţiile „ puterii de stat moale”(economiei concurente, 
managementului efectiv, activităţii diplomatice active, calităţii 
potenţialului uman). Evidenţiind  unele din elementele principale ale 
„ puterii de stat moale” cum ar fi în primul rând calitatea 
potenţialului uman, care va constitui şi vârful piramidei în cauză, 
cred că mai adecvat şi mai eficient se va încadra în învăţământul 
universitar - cu aspect teoretico – ştiinţific, desigur absolventul 
colegiului având deja o pregătire teoretico - practică şi nu în ultimul 
rând aplicativă prealabilă în domeniul specialităţii identice de la 
facultate, fiindcă fundamentul formării profesionale va fi deja 
pregătit. 
 
          În contextul ideilor abordate apare necesitatea de a 
concluziona şi de a recomanda următoarele: 
 

1. În subiectul prezentat s-au trasat careva sugestii spre 
realizarea în perspectiva apropiată a obiectivelor în cauză – de a facilita 
rolul absolvenţilor cu studii medii de specialitate în cadrul obţinerii 
studiilor superioare la aceiaşi specialitate. 

 
2. Dat fiind faptul, că în contextul procesului Bologna, totuşi nu 

e cunoscut locul colegiilor în ansamblul sistemului de învăţământ, fie 
că vor fi autonome, sau ca unităţi funcţionale ale facultăţilor, ori în 
variantă mixtă, consider că ideia în cauză abordată poate fi 
materializată dacă va fi susţinută de toate nivelele abilitate şi de toţi 
factorii dicizionali. 

 
3. Să se respecte Legea Învăţământului privind articolul 25, 

aliniatul(6), [2,P.15] în care este stipulat, că… “ Absolvenţii de 
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colegiu, care vor urma studiile superioare universitare la o specialitate 
din cadrul profilului studiat iniţial vor efectua aceste studii în termen 
redus cu un an”. La fel făcând referinţă la aceiaşi lege se cere să fie 
respectat şi articolul 38, aliniatul (6) [2, P.24] cu următorul cuprins : 
...Programele analitice se elaborează de către instituţiile de învăţământ 
mediu de specialitate şi se aprobă de către instituţiile de învăţământ 
superior şi de Ministerul Educaţiei, în aşa fel va fi asigurată corelarea 
continuă-integrală dintre cele 2 trepte ale Sistemului de învăţământ, în 
contextul procesului Bologna. 

 
4.  Odată cu anularea înmatriculării în instituţiile superioare a 

persoanelor deţinătoare de atestate a studiilor medii de cultură 
generală, se propune de a mări cota de înmatriculare a persoanelor cu 
studii medii de specialitate până la 40% (valabilă fiind numai pentru 
formarea profesională identică). Ca confirmare serveşte potenţialul de 
absolvenţi ai Colegiului Industrial –Pedagogic Cahul, care în anul 2008 
va constitui pentru specialităţile universitare identice – 444 „ 
Informatica”- 38, 361.1 „ Contabilitate” -30 şi 142.03 „ Pedagogia 
învăţământului primar” -34 de candidaţi în studenţi. 

 
5. Concluzionând totalitatea ideilor abordate în subiectul 

nominalizat, consider necesar de a specifica avantajele principale ale 
absolvenţilor colegiului faţă de cei ai liceului, precum urmează: 

 
                 Licenţiatul în profilul respectiv, care a fost înmatriculat în 
baza studiilor medii de specialitate: 

 Va fi mai competitiv, va avea un spectru mai vast a aptitudinilor 
şi abilităţilor necesare. 
 Va studia într-un termen redus – de 2 ani. 
 Va fi scutit de taxa de studii pentru un an universitar. 
 

Referinţe bibliografice: 
 

1. Procesul Bologna: experienţă naţională (culegere de 
documente şi  materiale), Chişinău, 2007. 

2. Legea învăţământului din Republica Moldova, nr.547 din 
21.07.95 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr 62-
63/692 din 09.11.1995), legea nr 273-XV din 13 iunie 2003 
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(Monitorul Oficial al RM nr 122 din 17 iunie 2003), privind 
modificarea şi completarea legii nominalizate. 

3. Planurile de învăţământ pentru specialităţile: 
       3.1 la universitate 
       a) 444 „Informatică” 
       b)361.1 „Contabilitate” 
       c) 142.03 „ Pedagogia învăţământului primar” 
       3.2. la colegiu 
       d) 1851 „ Informatică” 
       e) 1810 „ Contabilitate” 
       f) 1203 „ Pedagogia învăţământului primar”. 
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PLANIFICAREA PROIECTĂRII WEB SITE-ULUI PENTRU 
UNITĂŢILE COMERCIALE 

 
Olga ILIEŞ, 

Catedra de Informatică 
 

This article is intituled „Planning the designing of websites for 
comercial structures”. This article planning the designing websites for 
comercial structures is a research of such aspects as the process of  
efective designing websites and the elements concerning planning websites.  

There were approached the steps of designing a website, what 
should one know in order to create a website. Through plannification it 
can be understand the process of establishing reasons and aims in order to 
create website. Also, it will be taken into consideration the possible 
audience and the degree of flexibility and admittance of the sites while 
plannification. 

 
Pentru a proiecta un site trebuie să înţelegem procesul de 

realizare efectivă a paginilor web. 
 O pagină web poate să conţină referinţe la alte pagini. Să 
explicăm cum sunt implementate aceste referinţe. 
 Încă de la crearea Web-ului a fost clar că pentru a avea o 
pagină care  să indice  spre altă pagină este necesar un mecanism 
care să permită numirea şi regăsirea paginilor. În particular sunt trei 
întrebări la care trebuie să se răspundă înainte de a se putea afişa o 
pagină: 

1. Cum se numeşte pagina? 
2. Cum este localizată pagina? 
3. Cum se face accesul la pagină? 

Pentru a creşte eficienţa şi atractivitatea site-ului este bine să ştim: 
 Materialul prezentat trebuie împărţit în subiecte clare şi 

logice; 
 Paginile trebuie să fie uşor de citit, cu paragrafe scurte, nu 

mai mari de 5-7 propoziţii; 
 Nu se recomandă de a se folosi numai majuscule pentru 

titluri; 
 Este bine de folosit aceleaşi fonturi pentru tot site-ul; 
 Nu se recomandă folosirea unui jargon prea tehnic, ce nu 

poate fi înţeles pe deplin de toată audienţa. 
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Pentru realizarea efectivă a unui site Web trebuie să parcurgem 
următorii paşi: 

1. Planificare  
2. Proiectare 
Deoarece site-ul pe care-1 creăm trebuie să fie accesibil tuturor 

vizitatorilor, urmează etapa de publicare a site-ului şi deci 
parcurgerea altor paşi importanţi, după cum urmează: 

1. Găzduire 
2. Transfer 
3. Verificare 
4. Întreţinere 

în continuare trebuie să începem o campanie activă de promovare a 
site-ului. Aceasta se poate face folosind o mulţime de metode 
şi mijloace de promovare. Printre cele mai cunoscute şi folosite 
sunt următoarele: 

• Motoare de căutare; 
• Directoare; 
• Marketing prin email; 
• Ziare electronice; 
• Anunţuri publicitare; 
• Liste de discuţii; 
• Inele Web; 
• Premii; 
• Promovare offline. 

Deci mi-am pus scopul să descriu planificarea, proiectarea, 
publicarea şi promovarea unui site Web, în articolul dat sînt 
menţionate mijloace şi metode despre celelalte 4 etape care sunt: 
Planificare, Proiectare, Programarea, Publicarea şi Promovarea. 

Planificare 
Planificarea reprezintă procesul prin care se definesc 

motivele şi se stabilesc scopurile realizării site-ului Web. De 
asemenea avem în vedere audienţa posibilă şi gradul de flexibilitate 
şi accesibilitate ale site-ului. Pentru acest lucru avem nevoie de 
imaginaţie, dar şi de câteva noţiuni de Webdesign. Planificarea 
reprezintă procesul în care încercăm să definim în mod clar 
motivele pentru care vrem să realizăm un site Web, ce mijloace 
avem la dispoziţie pentru a realiza acest lucru, care va fi publicul 
ţintă, etc. 
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Însă, înainte de a investi bani, timp şi energie în 
realizarea unui site Web propriu trebuie să ştim: 

• Care este scopul site-ului; 
• Care este audienţa şi ce anume o interesează; 
• Ce motive trebuie să aibă oamenii pentru a vizita site-ul; 
• Cât de des dorim să actualizăm site-ul; 
• Ce produse sau servicii vrem să vindem sau să prezentăm; 
• Cât timp să dureze utilizarea site-ului; 
• Unde dorim să fie găzduit; 
• Ce materiale sau informaţii sunt necesare pentru a crea site-
ul. 

Primul lucru pe care trebuie să-l cunoască o persoana care 
vrea să demareze o afacere online, îl reprezintă modul de realizare, 
publicare şi promovare site-urilor Web. Paginile Web reprezintă 
celulele de bază ale uriaşului " organism " care îl constituie mediul 
Internet. Atâta timp cât nu se cunosc etapele realizării unui site Web, 
nu se poate vorbi despre afaceri online, comerţ electronic, plată 
electronică, etc. 

Atunci când se planifică un site Web sunt luate în calcul 
aspectele: 

1. Scopul; 
2. Audienţa; 
3. Accesibilitatea; 
4. Conţinut; 
5. Copyright; 
6. Efecte speciale; 
7. Feedback. 

1. Scop 
Pentru început trebuie definit în mod clar obiectivul sau scopul 

site-ului. Ce anume dorim să realizăm şi ce aspect va avea site-ul 
Web în final. Analizăm mijloacele care sunt necesare şi pe care le 
avem la dispoziţie pentru atingerea ţintei propuse. Notăm ce anume 
trebuie făcut mai întâi şi ce sarcini putem îndeplini ulterior. 

Obiectivele pe care le urmărim atunci când proiectăm un site 
Web pot fi următoarele: 

• Învăţarea HTML sau PHP sau Asp; 
• Crearea unui site Web personal; 
• Posibilitatea de a intra în legătură cu alte persoane avînd 
aceleaşi  preocupări şi interese; 
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• Începerea unei afaceri online; 
• Extinderea unei afaceri clasice, desfăşurată online; 
• Pentru a face publicitate prin intermediul Internet-ului. 
Cînd facem planul pentru un site Web trebuie să amintim că 
fiecare pagina Web trebuie să 

aibă un obiectiv precis. Acesta trebuie să fie în concordanţa cu 
scopul final şi tema generală care a fost aleasă. 

După ce stabilim scopul site-ului, trebuie să hotărîm 
asupra felului cum va arăta el în final. Practic nu există o 
clasificare a site-urilor Web. Ele sunt de o mare diversitate, tratînd 
aproape orice subiect posibil. De exemplu: 

1. Întocmirea unui site Web personal în care să inserăm 
diverse informaţii despre 

propria persoană, despre hobby-urile sau preocupările pe care le 
avem. Putem să includem o scurtă biografie, diverse fotografii 
sau orice alte informaţii despre subiectele care ne interesează. 
Acest lucru ne ajută să câştigăm noi prieteni online. 

2. Dacă dorim să găsim o nouă slujbă, Internetul este 
locul perfect unde putem 

încerca acest lucru, cu mari şanse de reuşită. Există foarte 
multe site-uri specializate unde putem trimite online Curriculum 
Vitae(CV-ul). De asemenea, avem şi posibilitatea creării unor pagini 
Web care să conţină informaţii despre studiile şi activitatea 
profesională. Adresa Web a site-ului putem apoi să o includem în 
CV-ul tipărit pe care îl putem înainta firmelor. 

3. Dacă hotărâm să câştigăm bani cu ajutorul Internetului 
putem să realizăm un site 

dedicat afacerilor online sau, putem să ne înscriem la unul sau mai 
multe programe afiliate. 

4. Publicarea unui produs informaţional (o carte 
electronică ) bazat pe un hobby, un 

talent deosebit sau cunoştinţe specializate într-un anumit domeniu. 
5. Oferirea de informaţii de interes specific sau general. În 
prezent se pot găsi pe 

Internet informaţii despre orice subiect imaginabil. Cu toate acestea, 
zilnic apar noi site-uri care oferă o nouă abordare asupra unor teme 
diverse. 

6. Vânzarea şi marketingul unor produse reale, ca de 
exemplu produse de 
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artizanat, diverse produse manufacturate, etc. Avantajele folosirii 
Internetului constau într-o piaţa de desfacere globală, flexibilitate 
ridicată şi posibilitatea unei comunicări rapide cu clienţii prin 
intermediul email-ului sau formularelor inserate în pagina Web. 
            7. Vânzarea unor servicii pe care le putem presta contra 
cost şi pentru care este 
necesar: 

• Web design; 
• Contabilitate; 
• Consultanţă online. 

         Bineînţeles că există multe alte idei pe care rămâne să le 
descoperim şi să le punem în aplicare. Totul depinde de imaginaţie 
şi de cunoştinţele pe care le avem în domeniul respectiv. 
2. Audienţa 

După ce am stabilit care este obiectivul site-ului trebuie să 
vedem care vor fi utilizatorii acestuia. Audienţa reprezintă publicul 
ţintă pentru care am realizat site-ul Web. Este un element critic 
deoarece designul site-ului şi conţinutul acestuia sunt în strânsă 
legătură cu audienţa. De aceea, trebuie să căutăm şi să realizăm 
profilul standard al utilizatorului şi să strângem cât mai multe 
informaţii legate de obiceiurile, interesele, acţiunile, necesităţile şi 
în general modul de viaţă, ale tuturor persoanelor care alcătuiesc 
publicul ţintă. 

În urma unui sondaj de opinie s-au obţinut următoarele 
rezultate: 

 Bărbaţii accesează mai des Internetul ( 57% ) decît 
femeile. Cu toate acestea, 

procentul femeilor care navighează pe Internet a crescut cu 
câteva procente faţa de studiile anterioare; 

   Elevii şi studenţii accesează Internetul în procent de 
22% ( din numărul total al 

utilizatorilor ); 
     În funcţie de locul de muncă, utilizatorii se clasifică 

astfel: 
- 34% accesează Internetul de la birou; 
- 25% din şcoli şi Internet Cafe-uri; 
- 23% utilizatori casnici. 

 Persoanele care au un venit lunar sub 100 
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USD accesează Internetul în 
procent de 43%, cele cu un venit lunar 100 - 200 USD reprezintă 
24%. 

 În ceea ce priveşte structura pe vârste, Internetul 
este utilizat cel mai mult de 

persoane cu vârste cuprinse între 18 - 25 de ani (36%), 26 - 35 de 
ani (38%). Fiecare din aceste persoane utilizează Internetul cel puţin 
2 ore zilnic. 
Atunci când proiectăm un site Web, trebuie să răspundem la 
următoarele întrebări: 

 site-ul pe care îl realizăm este pentru copii sau pentru 
adulţi? 

 vizitatorii îl vor accesa de la şcoală, de la serviciu sau 
de acasă? 

 cît de rapidă este conexiunea lor la Internet? 
 ce hardware sau software folosesc? 

Cele mai bine planificate şi realizate site-uri Web pot 
avea un aspect total diferit, în funcţie de software-ul şi 
echipamentele hardware pe care le folosesc vizitatorii. Acest lucru 
se explică prin faptul că surferii pe Web folosesc o gamă largă de 
calculatoare şi monitoare, precum şi modemuri cu viteze de 
conectare diferite. În plus browserele folosite au caracteristici 
diferite iar unele lucrează numai în mod text. Pentru a nu complica 
lucrurile, multe persoane au dezactivate opţiunile de încercare ale 
imaginilor sau opţiunile referitoare la JavaScript şi Java. 

De exemplu, dacă vrem să proiectăm un site Web în care 
folosim multe grafice complicate sau fotografii, pentru un vizitator 
mediu care foloseşte un modem cu o viteză de conectare de 28,8 
Kbps este o problemă greoaie. 
3. Accesibilitate 

Accesibilitatea reprezintă una dintre cerinţele de bază 
atunci cînd se proiectează o pagină Web. Aceasta înseamnă că 
orice netsurfer trebuie să aibă acces la site. 

Site-urile Web accesibile conduc la o creştere a 
gradului de flexibilitate şi adaptibilitate. În prezent, asistăm la o 
creştere a numărului de telefoane mobile care permit accesul facil la 
Internet. S-au dezvoltat browsere care dau posibilitatea persoanelor 
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cu deficiente de vedere să navigheze pe Internet printr-o prezentare 
de tip Braille. 

Multe companii de autoturisme au prezentat modele de 
maşini care oferă printre opţiuni posibilitate de a accesa direct 
Internetul, de aceea trebuie să avem în vedere şi aceşti utilizatori. 

Din aceste motive, nu trebuie să proiectăm un site Web 
pentru un browser specific sau pentru o anumită rezoluţie a 
monitorului. În acest fel nu facem decât să îndepărtăm cititorii care 
folosesc un alt browser sau o altă rezoluţie. Este puţin probabil că 
acestea să încarce browserul IE 5.5 sau să schimbe rezoluţia 
monitorului numai pentru a vedea în cele mai bune condiţii 
paginile site-ului. 

Prin accesibilitate se înţelege şi oferirea unor informaţii 
necesare unui alt tip de vizitatori ai site-urilor Web. Acestea sunt 
roboţii motoarelor de căutare. Pentru ei trebuie să completăm cu 
atenţie etichetele META corespunzătoare (TITLE, 
DESCRIPTION, KEYWORDS, etc. ). Foile de stiluri ( style sheets 
), scripturile, appleturile Java şi tehnologia Flash sunt noi apariţii 
în arsenalul Webdesignerilor. Toate acestea trebuiesc însă folosite 
cu maximă atenţie deoarece nu toate browserele le pot suporta, iar 
unii utilizatori au dezactivate opţiunile respective. 

Realizarea unui site accesibil unor categorii cât mai 
largi de utilizatori implică imaginaţie şi multă muncă, dar 
rezultatele vor fi pe măsura efortului depus. 

Motoarele de căutare ( Infoseec, HotBot, Excite, 
AltaVista etc. ) caută şi indexează întâi pagina Web principală şi 
apoi revin şi investighează restul paginilor, inclusiv legăturile, 
pentru a putea indexa integrul site. 

De aceea, pentru a obţine o poziţie cît mai bună în lista de 
căutare rezultantă trebuie să alegem cu atenţie conţinutul 
acestora şi locul de plasare. Cele mai importante etichete META 
sunt: 
<meta name= "description"  content= 
"descrierea paginii"  <metaname 
="keywords "  content= "cuvinte, cheie 
" 
4.Conţinut 

Diferenţa dintre un site atractiv şi unul plictisitor şi 
neinteresant este dată de valoarea conţinutului. Pe bună dreptate se 
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subliniază în literatura de specialitate anglo-saxonă " Content is 
king ". Aceasta înseamnă că trebuie acordată o atenţie maximă 
conţinutului, deoarece pe baza acestuia vor fi dezvoltate structura 
site-ului şi machetarea paginii. 

Astfel, dacă dorim să creăm o pagină Web personală, nu 
este suficient să punem numai biografie sau câteva fotografii de 
familie, dar şi un număr de legături către alte site-uri pe care le 
considerăm interesante. Dacă nu sunteţi o persoană publică şi nu 
vă numiţi Madonna, de exemplu, este puţin probabil că viaţa dvs. 
personală să intereseze prea multă lume. 

Principalul motiv pentru care oamenii accesează Internetul 
este căutarea de informaţii într-un domeniu sau altul. Din cauza 
aceasta putem să îmbogăţim conţinutul site-ului oferind informaţii 
de actualitate, sfaturi sau mici secrete. 

Astfel, dacă avem un hobby este mai bine să scriem mai 
multe lucruri despre această activitate sau dacă avem nişte 
cunoştinţe într-un anumit domeniu este mai bine să dezvăluim şi 
altora cîteva mici trucuri sau secrete. 

Spre deosebire de o pagină tipărită, conţinutul unei pagini Web 
are anumite particularităţi: 
• Cititorii unei pagini Web văd ecranul ca pe un întreg; 
• Ei preferă să citească informaţia pe bucăţi, în propoziţii 
simple şi cuvinte puţine; 
• Blocurile text trebuie să fie încadrate de spaţii albe; 
• Listele şi tabelele sunt asimilate mai uşor; 
• Nimănui nu-i place să deruleze pagina de mai multe ori 
pentru a o citi în întregime. De aceea, căutaţi ca pagina să nu se 
desfăşoare pe mai mult de 3– 4 ecrane; 
 Dacă prin natura conţinutului sunteţi nevoiţi să folosiţi pagini 
lungi, la sfîrşitul acestora nu uitaţi să furnizaţi legături pentru a 
permite o navigare uşoară; 
 Folosiţi o structura piramidală a conţinutului, furnizînd la 
început ideile principale şi apoi încercaţi dezvoltarea şi 
îmbogăţirea lor. 

Conţinutul site-ului va fi împărţit pe categorii şi subcategorii, 
pentru o mai bună organizare a site-ului şi dezvoltarea unei structuri 
de navigare corespunzătoare. 

Atunci când se realizează un site mai complex, dificultatea 
constă în împărţirea conţinutului în categorii clare şi distincte, care 
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să fie uşor de înţeles de către cititori, în continuare, titlurile 
acestor categorii vor deveni etichete pentru butoanele sau hărţile 
grafice utilizate pentru navigare. Titlurile categoriilor şi 
subcategoriilor vor trebui să fie scurte şi clare pentru a nu creşte 
în mod nejustificat dimensiunile butoanelor de navigare şi a obţine 
un efect vizual inadecvat. 

Căutaţi şi nu încălcaţi legile copyrightului. Dacă doriţi 
neapărat să inseraţi un anumit text sau o imagine în pagina Web, 
cereţi permisiunea autorului. În final, nu uitaţi că site - ul va trebui 
să fie actualizat şi întreţinut mereu prin oferirea unor informaţii 
noi şi originale. Încercaţi să realizaţi o poartă de comunicare cu 
alte persoane care vă împărtăşesc idealurile şi preocupările. 
Important este să adăugaţi ceva valoros site -ului şi să-i adăugaţi o 
notă de originalitate, facându - i astfel mai atractiv pentru 
potenţialii vizitatori. 
5.Copyright 

În Moldova dreptul de autor este reglementat juridic. În 
conformitate cu prevederile acestei Legi, opera de creaţie intelectuală este 
recunoscută şi protejată, independent de aducerea la cunoştinţa publică, 
prin simplul fapt al realizării ei. Dreptul de autor este legat de persoana 
autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial. 

Aşadar, un site Web reprezintă o operă de creaţie intelectuală şi 
poate constitui obiect al dreptului de autor. Aceasta înseamnă că 
informaţiile pe care le introduceţi într - o pagină personală vă aparţin şi 
dreptul de autor vă revine în întregime asupra textului respectiv. 

Dacă lucrează o echipă sau sunteţi angajat al unei firme de 
webdesign atunci sunteţi co-autor şi veţi fi protejat prin drepturi de autor 
asupra imaginilor pe care le-aţi creat, machetării paginii sau programelor 
pe care le-aţi realizat. 

Mulţi oameni consideră, în mod eronat, că se pot copia fără a 
cere acordul nimănui diverse materiale disponibile online ( texte, 
imagini, fişiere video etc). Există într-adevăr site-uri de unde se pot copia 
astfel de fişiere sau de unde se poate încărca software gratuit. Pe aceste 
site-uri veţi găsi o notă explicită care va permite utilizarea acestora.  
6. Efecte speciale 

Mulţi webdesigneri folosesc diverse " efecte speciale " pentru a 
da o notă spectaculoasă paginilor pe care le-au realizat. Printre cele 
mai folosite putem enumera: imagini animate, scrolling, marques, texte 
blink, appleturi Java, JavaScript, animaţii shochwave, Flash, ActiveX, etc. 
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Dacă dorim neapărat să subliniem un anumit text şi să-1 
scoatem în evidenţa putem folosi următoarele caractere: 

• Boldate; 
• Italice; 
• Subliniate; 
•  Mărite. 

Folosirea acestor efecte speciale şi tehnologii noi nu 
reprezintă un substitut al unui conţinut de calitate. Atunci când 
proiectăm un site Web trebuie să acordăm cea mai mare atenţie 
oferirii unor informaţii de calitate, iar efectele speciale trebuiesc 
folosite cu măsură. Acestea atrag atenţia şi par deosebite la prima 
vedere, dar în scurt timp pot deveni plictisitoare iar încărcarea 
paginii Web durează mai mult. 
7. Feedback (interacţiunea cu vizitatorii) 

Până acum principala forma de comunicare între 
comercianţi şi clienţii lor era prin intermediul publicităţii. Dar 
această comunicare nu oferea o oportunitate de interacţiune între 
cele două părţi sau feedback. Odată cu răspândirea Internetului se 
poate realiza mai uşor o comunicare în ambele sensuri. 

Îmbunătăţirea metodelor prin care utilizatorii 
interacţionează cu site-ul dvs. este esenţială pentru crearea unui 
site bun. Folosirea feedback—ului este foarte importantă pentru 
creşterea numărului de vizitatori şi pentru că aceştia să-şi exprime 
opiniile, sugestiile şi comentariile în legătură cu un site Web. 

E-mail-ul este cea mai importantă şi mai uşoară cale de a 
recepţiona mesaje de la cititori şi de aceea este obligatorie 
furnizarea adresei e-mail pe fiecare pagină. Pe de altă parte, un 
Web maşter trebuie să fie capabil să răspundă în timp scurt pentru a 
menţine o relaţie de încredere reciprocă. 

Există pe Internet mii de site-uri Web care vă oferă 
posibilitatea să vă creaţi gratuit unul sau mai multe conturi de e-
mail. Câteva dintre cele mai cunoscute sunt următoarele:  
http://www.yahoo.com 
http://www.rambler.ru 
http://www.yandex.ru 
http://www.hotmail.corn 
Cărţi de oaspeţi( guestbooks ) 

Completarea formularelor este o practică des întâlnită pe 
Internet. Acestea permit colectarea de feedback-uri de la cititori 

http://www.yahoo.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.hotmail.corn/
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într-un mod organizat. Un formular Web poate fi realizat uşor 
folosind etichetele din HTML sau cu ajutorul unui editor HTML. 

O carte de oaspeţi gratuită se poate obţine vizitînd site-urile 
Web următoare:  

http://www.theguestbook.com 
 http://www.dreambook.com 
Lista de discuţii 
Pentru a creşte gradul de interactivitate cu vizitatorii putem 

să setăm în pagină o lista de discuţii. Există multe site-uri care 
oferă gratuit această facilitate, de exemplu aşa site-uri ca: Topica 
sau YahoqGroups. 

Contoare de pagină ( counters ) 
Pentru a cunoaşte cât de vizitat este site-ul pe care l-aţi 

realizat şi pentru a afla mai multe date despre numărul de statistică 
vizitatorilor, informaţii care vă vor ajuta în realizarea unei 
companii de marketing online eficiente este bine să folosiţi 
contoare de pagină. Acestea sunt capabile să afişeze informaţii 
referitoare la: 

• Numărul de accesări totale/lunare/săptămînale/zilnice; 
• Tipul de browser folosit pentru vizitarea paginilor; 
• Ţara/continentul de provenienţă pentru fiecare vizitator; 
• Sistemul de operare folosit; 

Cele mai cunoscute şi apreciate contoare de pagină gratuite sunt 
următoarele:  
http://www.extreme-dm.com/tracking 
http://www.trafic.ro 
http://www.iplog.md 
http://www.super.md  
http://www.freebot.com  
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NICOLA TESLA – ENIGMA SECOLULUI XX 
 

Nicolae DIACOGLO, 
Catedra de Informatică 

 
N. Tesla a formé la base de la connaissance de 

l’électromangétisme sur le fondement de nombreuses expériences. Il 
supposait que l’Univers est un milieu électromagnétique continu et que la 
matière est l’une des formes d’oscillation électromagnétiques qui sont 
décrites par l’intermédiaire d’un algorytme mathématique. Par distinction 
des intégrales Newton, des différentielles Leibnitz, de la théorie du champ 
Maxwell, Tesla applique les mathématiques des anciens Grecs, surtout 
celles d’Archimède, faisant ainsi distinction entre la mécanique et 
l’électromagnétisme. 

C’est impossible d’apprécier définitivement une telle méthode de 
pensée qui accentue d’une manière univoque une interprétation plus large 
des phénomènes physiques en base des notions mathématiques 
élémentaires. 

 
Studiul activităţii lui N. Tesla  nu se mărgineşte numai în 

domeniul istoriei  fizicii . Esenţa  descoperirilor lui nu au aspect pur 
tehnologic. Cunoaşterea modului de creaţie , de gândire, de 
descoperire – aceasta prezintă interesul principal (cvintesenţa ) în 
studierea vieţii şi activităţii ilustrului N. Tesla . 

 N. Tesla a apărut pe lumea aceasta al patrulea copil  în familia 
preotului ortodox de origine sârb  Milutin Tesla .Se părea că soarta ia 
prezis o viaţă tihnită duhovnicească  într-o provincie  din Horvatia , 
aşa a dorit tatăl , care ia interzis tânărului Nicolo să-şi continue 
studiile la  institutul politehnic din Graţ. Nicolo a căzut la pat. Când 
tatăl a înţeles că fiul poate să nu mai supravieţuiască, a fost de acord  
cu dorinţa  fiului, şi Tesla s-a însănătoşit. Alt moment  crucial în 
soarta tânărului Tesla a fost moartea fratelui mai mare.  Nicolo Tesla 
a fost profund şocat de această tragedie. S-au început  coşmaruri 
psihice, mai ales noaptea. Pentru a se descătuşa  de această stare 
chinuitoare  Tesla a început  să efectueze nişte călătorii mintale în 
alte lumi, să se întâlnească cu oameni necunoscuţi, să călătorească în 
alte oraşe. I se păreau aceste viziuni tot aşa de reale ca şi lumea 
înconjurătoare. În lumea oamenilor de creaţie este pe larg cunoscută 
această stare . Cu timpul, Tesla s-a învăţat să efectueze  aceste 
transformări în alte dimensiuni la dorinţa proprie.  
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Nicolo Tesla s-a născut la 10.07.1856 în satul Smileanî 

(Horvaţia). 
A absolvit Institutul Politehnic din Graţ (1878) şi Universitatea 

din Praga (1880). A lucrat inginer – electrotehnic în Budapesta şi  
Paris, unde a făcut cunoştinţă cu Tomas Edison. În 1884 N. Tesla a 
plecat în America, unde a fost angajat în calitate de inginer pentru 
repararea aparatelor electrice în laboratorul lui Edison. Această 
postură nu corespundea nivelului lui Tesla, dar el a fost nevoit să se 
angajeze ne având alt suport financiar. Repede, colegii de lucru, 
însuşi Edison au apreciat capacitatea de muncă şi creativitatea lui N. 
Tesla. 

Edison  i-a propus să construiască 2 generatoare de curent 
continuu. Tesla va încercat să-l convingă pe Edison că generatoarele 
de curent alternativ sunt mult mai eficiente şi din punct de vedere a 
randamentului şi mai ales pentru a transmite energia electrică la 
distanţe mari. Pragmaticul Edison a rămas neînduplecat şi Tesla s-a 
apucat de lucru, construind 6 generatoare  de curent continuu. 

Edison , care a promis , că în caz de succes , Tesla va primi un 
premiu , a rămas mulţumit, dar premiul n-a fost înmânat. Tesla a 
plecat de la Edison. 

Nu peste mult timp  milionarul şi  omul de afaceri  George 
Westinghouse, înţelegând  ce potenţial enorm au descoperirile lui  
Tesla, a cumpărat patentele care se refereau la sistemele de 
transmitere şi repartizare a curenţilor trifazaţi inclusiv generatoare, 
electromotoare, transformatoare, şi le-a folosit la hidrocentrala 
proprie de la cascada Niagara. 

Tesla a obţinut independenţa financiară, renume, atenţia 
publicului . 

În 1888 Tesla a descoperit fenomenul de rotaţie a câmpului 
magnetic, în baza  căruia a construit electrogeneratoare de frecvenţă 
înaltă  şi supraînaltă. În 1891 a construit transformatorul  de 
rezonanţă. 

Cel mai simplu transformator a lui Tesla este construit din 
două  bobine  fără miez comun. Bobina primară are câteva  spire 
groase , cea secundară – un număr mult mai mare. Un condensator se 
încarcă până la tensiunea de câteva zeci de kilovolti care se descarcă 
prin bobina primară, formând în ea  un impuls puternic de curent. 
Fiind acordată în rezonanţă cu bobina primară, în bobina  secundară 
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apare o tensiune de câteva milioane volţi. La transformatoarele 
Tesla, coeficientul de transformare este de câteva zeci de ori mai 
mare decât raportul dintre numărul de spire din bobina secundară şi 
primară.  

În perioada 1891 – 1900 a demonstrat posibilitatea vizualizării  
câmpului electric al organismelor vii, care au loc la nivelul 
intensităţilor câmpului electric şi frecvenţelor obţinute de Tesla . Cu 
ajutorul aparatului fotografic se fotografiau curenţi de înaltă 
frecvenţă .Cu mult mai târziu acest fenomen a primit denumirea de 
efectul Khirlian . 

O acţiune magnifică asupra lui Nicolo totdeauna au fost 
descărcările electrice în atmosferă. Undele staţionare a câmpului 
electric care apar în atmosferă în timpul furtunilor, i-ai sugerat lui 
Tesla ideea despre posibilitatea construirii unei sisteme de asigurare  
cu energie electrică a consumatorilor la distanţe mari, fără fire 
electrice  şi care i-a adus un renume extraordinar după  experienţele 
din Colorado Springs. În notiţele lui Tesla găsim tratarea acestei 
probleme: „Nu este necesar de a transmite  radiaţia consumată cum 
face radioemiţătorul. Este necesară de a obţine în jurul generatorului 
undă staţionară , şi atunci un număr nelimitat  de consumatori pot 
folosi schimbarea câmpului în punctul unde ei se află pentru 
efectuarea  unui lucru, dacă consumatorii sânt acordaţi în rezonanţă 
cu oscilaţiile generatorului.” 

Cu ajutorul unei bobine cu diametrul  de 60 m Tesla genera 
potenţialul  care aduceau la apariţia fulgerelor de 40 m lungimea . 
Tunetul descărcărilor se auzea până 15 mile în jur. În jurul turnului 
experimental ardea o sferă sclipitoare  cu diametrul de 30 m . 
Oamenii care mergeau pe stradă  erau şocaţi  de scânteile   care 
ţâşnea între picioarele lor şi pământ .Scântei electrice ieşeau  din 
robinetele cu apă.Caii primeau lovituri electrice de şoc prin 
potcoavele metalice , Fluturii    se electrizau şi se roteau neputincios 
bătând din aripioarele  înconjurate de oreol albăstriu. 

În 1899 Tesla a demonstrat în public becuri şi motoare 
electrice care funcţionau de la curenţi cu frecvenţă înaltă fără fire. 

În 1900 Nicolo Tesla a încheiat un contract cu cardinalul 
economiei americane J.P.Morgan conform căruia se construia un turn 
pentru legătura transatlantică . 

Proiectul era bazat pe ideea amplificării de rezonanţă a 
ionosferei şi a primit denumirea Wardenclyffe. 
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Morgan a finanţat proiectul cu 150000 dolari şi a cumpărat un 
sector de pământ pe insula Long Insland , acolo s-a început 
construcţia turnului  Shoreham cu înălţimea de 57 m şi cu un canal 
,metalic care avea adâncimea de 3-6 m  . Turnul era încununat cu o 
sferă metalică de 55 tone cu diametru de 21 m . În 1905 s-a efectuat 
o încercare de probă  care a avut un succes grandios . Ziariştii scriau 
că Tesla a aprins cerul la mii de mile în jur. 

Dar încă la 12 decembrie anul 1900 Marconi a trimis din 
Anglia în Canada un radiosemnal. Sistema de rediolegătură a lui 
Marconi era mai perspectivă şi mai ieftină , dar Tesla , afară de aceea 
că ieşit  din limitele finanţării, i-a recunoscut lui Morgan că scopul 
lui a fost nu numai sistema de legătură , dar transmiterea fără fire a 
energiei în orice punct al planetei .Dar pe Morgan îl interesa numai 
legătura prin radio şi el a încetat finanţarea, proiectul s-a închis. 

Este interesantă istoria despre aotomobilul lui Tesla.Cu 
ajutorul companiei Pierce-Arrow Co. And General Electric ,Tesla a 
schimbat motorul unui automobil  al firmei Pierce-Arrow  cu un 
motor electric de curent alternativ cu puterea de 80 cai putere fără 
nici un fel de surse cunoscute, tradiţionale de curent. 

A cumpărat 12 lămpi electronice , fire de conexiune , o mână 
de diferite  rezistoare, a alcătuit o schemă care a închiso într-o cutie 
cu lungimea de 60 cm , lăţimea 30 cm şi înălţimea 15 cm , care avea 
două bare ieşite afară  cu lungimea de 7,5 cm. Această cutie a 
instalat-o în partea din urmă a automobilului şi timp de o săptămână 
a mânat maşina prin oraşul Dallas. Mergeau zvonuri că Tesla are 
legătură cu forţele extranaturale . Asta l-a supărat pe Tesla , el a scos 
cutia de la automobil şi s-a întors în laboratorul din  New-York.  

În perioada interbelică N. Tesla a  lucrat la proiectele secrete a 
departamentului militar –maritim al S.U.A. Aceste proiecte 
includeau : transmiterea energiei fără fire pentru a nimici inamicul , 
construirea armei de rezonanţă n, încercări de a conduce timpul. 

Despre rolul lui Tesla în ştiinţă vorbeşte faptul să alături de A. 
Einştein şi R. Opengheimer a lucrat la proiectul pentru asigurarea 
invizibilităţii vapoarelor militare a flotei S.U.A. Tesla prevedea că 
acţiunea câmpului magnetic foarte puternic poate avea urmări 
negative asupra organismului uman şi insista asupra asigurării 
securităţii echipei vaporului. Dar în condiţii de război, ca de obicei, 
nu era timp şi se socotea că jertfele sînt inevitabile. După 10 luni de 
la moartea lui Tesla, flota militară a efectuat un experiment în 
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privinţa invizibilităţii vaporului de către radar. Pentru aceasta, pe un 
vapor, cu ajutorul generatoarelor lui Tesla, sa creat un ecran 
electromagnetic care avea menirea de a devia radiaţia radarelor pe 
lângă vapor. Astfel radarul nu „ vedea”  vaporul. În procesul 
experimentului s-a observat un efect cu totul neaşteptat: vaporul a 
devenit invizibil, nu numai pentru radar, dar şi pentru ochiul omului, 
marinarii care au participat la experiment au devenit bolnavi psihic, 
mai târziu toţi ei au fost eliberaţi din armată. În rezultat proiectul a 
fost închis. Rezultatul experimentului a fost anunţat secret de stat. 

Tesla n-a lăsat o teorie fizică concretă într-un domeniu 
respectiv. Dar prin numeroasele experienţe ale sale a format baza 
pentru cunoaşterea profundă a electromagnetismului continuu. Legile 
rezonanţei sunt cele mai generale legi ale naturii, care schimbă 
concepţiile despre timp şi spaţiu. În locul integralelor lui Newton, 
diferenţialelor lui Leibnitz şi teoriei câmpului a lui Maxwelle, Tesla 
aplica în calculele sale aparatul matematic al mecanicilor din Grecia 
Antică, stabilind analogia dintre mecanică şi electromagnetism. Tesla 
putea clar să vizualizeze descoperirile sale, ne având nevoie de 
scheme, modele. El avea concepţia sa deosebită pentru materializaţia 
concepţiilor teoretice (creative). Tesla spunea: „momentul când 
cineva construieşte un aparat virtual este legat de problema trecerii 
de la o idee plăpândă la practică. De aicea orice descoperire este 
lipsită de detalii şi ca de obicei nu este perfectă. Metoda mea este 
alta. Eu nu mă grăbesc cu experimentul empiric. Când apare ideea, 
eu încep s-o perfectez în imaginaţia mea, schimb construcţia, o 
modernizez şi pornesc aparatul aşa ca el să lucreze în capul meu. 
Este indiferent, testez eu descoperirea mea în laborator sau în minte. 
Chiar pot să observ că ceva încurcă lucrului normal al aparatului. În 
aşa mod, eu pot să dezvolt ideea până la perfecţie ne atingând nimic 
cu mâinile . Numai atunci eu văd rezultatul concret al ideii mele. 
Toate descoperirile mele au lucrat anume aşa, 20 de ani n-a fost nici 
o excepţie”.  

 În cursul vieţii sale N. Tesla a făcut circa 1000 de invenţii şi 
descoperiri, i s-a acordat aproape 800 brevete de invenţie. 

„Creierul meu este un aparat de recepţie. În cosmos este un 
nucleu de unde se transmite informaţie. Eu n-am pătruns în tainele 
acestei transmiteri, dar sunt convins că ea există ! ”   

Tesla era convins că Universul este un organism viu. Fiecare 
parte a lui există la o anumită frecvenţă. Există lumi paralele cu 
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frecvenţa sa proprie. Pătrunderea într-o lume paralelă se efectuează 
intrând în rezonanţă cu frecvenţa lumii respective.  

Ideile lui Tesla cu mult au depăşit timpul în care el a trăit.  
Fizica fenomenelor care le-a studiat Tesla şi până acum sânt la 

limita cunoştinţelor contemporane şi a posibilităţilor tehnologice. Cu 
părere de rău multă informaţie despre instalaţiile sale s-au pierdut. 
Unele s-au repetat nici până acum. 

Primele experienţe pentru transmiterea energiei electrice fără 
fire şi practic fără pierderi, continuă să fie o întrebare prioritară a 
ştiinţei moderne. 

Fizica fenomenelor care apar în câmp electric şi magnetic 
extraputernici şi frecvenţe supraînalte sunt obiectul de studii în 
secolul XXI. Este clar că metodele pe care Tesla le aplica în 
descoperirile sale este unical.  

Viaţa şi activitatea lui Tesla au format baza civilizaţiei 
mileniului III. Numai viitorul v-a explica cu adevărat fenomenul 
Tesla. 
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MOTIVAŢIA ŞI POSIBILITĂŢILE REGLEMENTĂRII 
PIEŢEI DE CAPITAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA. 

 
Svetlana ONUŢĂ-BÎRLEA, 

Catedra de Informatică 
 

The Capital Market in Republic of Moldova represents the esential 
component of the restruction process of the economic system. In the same 
time the capital market creates the centre of the economy of the present day, 
it means that the further development of national economy depends in great 
extend of the expansion of this branch. Therefore the main role of the state 
authorities is to ensure the investors protection on financial market out in 
the same time the observation of activities of participants on financial 
market. 

 
Unul dintre cele mai importante componente ale economiei 

de piaţă este piaţa de capital. Acest segment a căpătat un loc tot mai 
important atît în economia ţărilor dezvoltate, cît şi în economia 
ţărilor în curs de dezvoltare, printre care se numără şi Republica 
Moldova. 

Piaţa de capital  apare ca unul din mecanismele cheie de 
atragere a resurselor băneşti în scopul investiţiilor, modernizării 
economiei, stimulării creşterii economice. Cu toate acestea piaţa 
mondială de capital, după cum ne arată practica ultimilor ani, poate fi 
sursa instabilităţii economice, a riscurilor macroeconomice şi a 
„zguduiturilor” sociale. Cele mai problematice sunt pieţele de capital 
în formare, printre care se numără şi piaţa de capital moldovenească. 

Piaţa de capital, apărută în procesul privatizării patrimoniului 
de stat, reprezintă un fenomen nou pentru toate ţările aflate în faza de 
tranziţie la economia de piaţă, de aceea trebuie să se acorde o atenţie 
deosebită asupra problemelor creării şi dezvoltării acestei pieţe.  

O piaţă de capital pentru a-şi asigura integritatea şi stabilitatea, 
are nevoie de o autoritate administrativă, cu atribuţii de reglementare 
şi supraveghere. 

Astfel, actorii de la nivel microeconomic, fie că este vorba de 
bănci comerciale sau operatori de pe piaţa de capital, avînd obligaţii 
faţă de clienţii lor, faţă de întreaga societate în general, nu trebuie 
lăsaţi să-şi desfăşoare activitatea la voia întîmplării ci, dimpotrivă, 
trebuie supuşi reglementării şi supravegherii. 

Problema necesităţii şi posibilităţii reglementării pieţei 



 73 

valorilor mobiliare de către Stat devine mai complexă. Creşterea 
rolului Statului, în procesul de reglementare a pieţei valorilor 
mobiliare, ar trebui să se manifeste nu în crearea excesivă a 
infrastructurii de reglementare, ci în „făurirea” şi organizarea pieţei 
împreună cu asociaţiile profesioniste, în stimularea dezvoltării sale şi 
direcţionării investiţiilor în sectorul real. Rezultatul final al 
regulatorului pieţei de capital, trebuie să se reflecte în volumul mare 
de investiţii atrase prin piaţa de capital într-un sector real. 

Orice Stat reprezintă purtătorul anumitor interese economice 
ale poporului, care locuieşte în el şi deţine cetăţenie, adică în plan 
economic apare ca rezident al ţării respective. Aceasta – dintr-un 
punct de vedere, dar din alt punct de vedere – Statul execută anumite 
funcţii instituţionale şi nu doar în raport cu economia sa, dar şi în 
raport cu economia mondială. 

În acest aspect metodologic economia mondială, din punct de 
vedere unic, poate fi privită ca o piaţă unitară, în care fiecare 
economie naţională fiind reprezentată ca o întreprindere aparte. 

La nivel mondial relaţiile economice se dezvoltă în forme 
instituţionale specifice, constituite în urma cooperării dintre diverse 
organizaţii internaţionale. Relaţiile economice internaţionale, şi în 
primul rînd cele financiare, trec printr-o stare care necesită o 
reglementare globală a întregii pieţe financiare, şi în acest caz Statul 
naţional trebuie să transmită o parte din funcţiile sale de 
reglementare a pieţei valorilor mobiliare, instituţiilor internaţionale. 

Organismele naţionale şi internaţionale de supraveghere a 
pieţei de capital au drept principală misiune, pe lîngă reglementarea 
şi supravegherea activităţii actorilor pieţei de capital, să asigure 
protecţia investitorilor în valori mobiliare, informarea permanentă a 
acestora în scopul luării deciziei de investire în cunoştinţă de cauză 
referitor la toate condiţiile în favoarea şi în defavoarea eventualei 
investiţii. 

Însă numai o bună reglementare, fundamentare şi supraveghere 
a activităţilor de la nivelul microeconomicului poate să transpună în 
practică, în sens pozitiv, tot ceea ce s-a stabilit la nivel 
macroeconomic. 

Pentru aceasta infrastructura de reglementare trebuie să 
includă: 
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a) organe ale puterii de Stat de reglare şi supraveghere (acestea de 
exemplu pot fi Comisia Naţională a Pieţei Valorilor Mobiliare, 
Ministerul Finanţelor, Banca Naţională); 

b) organizaţii de autoreglementare – fuziunea participanţilor 
profesionişti ai pieţei valorilor mobiliare, cărora statul le-a transmis 
o parte din funcţiile de reglementare; 

c) funcţiile şi procedurile de reglementare (legislative, licenţiate şi 
de supraveghere); 

d) infrastructura legislativă (legislaţia privind: piaţa valorilor 
mobiliare, asociaţiile pe acţiuni, regulamentul şi standardele 
organizaţiilor de autoreglementare, etc.); 

e) etica pieţei de capital (regulile şi condiţiile de existenţă şi 
funcţionare a unui business cinstit). 

La momentul actual, problemele restructurării pieţei de capital 
şi asigurarea creşterii economice, necesită noi accente în dezvoltarea 
infrastructurii de reglare. În particularitate: 

- stimularea emisiilor, legate de proiectele de investiţii; 
- stimularea societăţilor broker-dealer în dezvoltarea serviciilor 

din domeniul finanţării corporative; 
- restructurarea participanţilor profesionişti pe piaţa valorilor 

mobiliare; 
- stimularea organizatorilor comerciali spre fuziunea şi mărirea 

pieţelor, spre scoaterea pe piaţă a unui număr mare de emitenţi; 
- crearea condiţiilor de reglementare, contribuind la formarea 

unei pieţe de capital mult mai stabilă; 
- restricţia investitorilor speculanţi, etc. 

După cum ştim, pieţele financiare joacă un rol important în 
transferul economiilor către investitori, în vederea dezvoltării 
afacerilor. Intermediarii financiari devin astfel nu numai instituţii de 
creditare sau de atragere a fondurilor pentru dezvoltarea economică, 
dar şi instituţii de încredere care gestionează importantele sume 
încredinţate de către cei ce dispun de economii. 

Eficienţa actului de tranzacţionare depinde de modul în care 
funcţionează fiecare participant în parte: emitentul, intermediarul, 
investitorul, depozitarul, etc., dar şi de modul cum este organizată 
piaţa şi nu în ultimul rînd, de felul în care se intervine de către Stat, 
sau instituţii de reglementare sau autoreglementare în actul de 
control şi în supravegherea modului în care se operează.  
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Justificarea intervenţiei în domeniul controlului activităţilor şi 
al participanţilor la actul de comercializare din domeniul valorilor 
mobiliare poate fi obţinută prin definirea obiectivelor urmărite:  

- prevenirea fraudării investitorilor; 
- corectitudinea în cadrul comercializării cu valori mobiliare; 
- stabilitatea instituţiilor specializate prin intermediul cărora au 

loc tranzacţiile cu valori mobiliare. 
Astăzi atît pieţele, cît şi cei ce le operează, sunt guvernaţi de 

un complex întreg de legi şi reguli menite, în principal, să protejeze 
investitorii. O dată cu creşterea numărului acestora, sarcina 
reglementării devine mai dificilă. Faţă de faptul că investitorii, 
intermediarii, chiar şi bursa de valori caută modalităţi de a 
tranzacţiona neţinînd cont de graniţe, şi autorităţile de reglementare 
ar trebui să fie pregătite de acţiuni transfrontaliere. Globalizarea 
pieţelor şi, prin intermediul tehnicii de vărf, a investitorilor, 
determină necesitatea găsirii sistemului de reglementare capabil să 
facă faţă noilor evoluţii. 

Avînd în vedere necesitatea unor noi reglementări, Comisia 
Europeană este preocupatăde un nou set de reguli care să guverneze 
o piaţă unică de capital pentru investitorii instituţionali şi, pe de altă 
parte, o piaţă pentru persoane fizice mai deschisă. 

Pentru aceasta se cere şi o mai bună cooperare voluntară între 
autorităţile contabile şi participanţii la piaţă. Autorităţile de 
reglementare naţionale au stabilit legături reciproce şi multe dispun 
de înţelegeri care privesc schimbul de informaţii. La sfîrşitul anului 
1997 s-a creat un Forum al Comisiilor Europene (Forum of 
European Securities Commissions – FESCO). 

În acelaşi timp, Uniunea Europeană este stimulată în găsirea şi 
implementarea unor formule noi de piaţă şi ca o măsură de apărarea 
faţă de bursele americane, în special The New York Stock Exchange 
şi rivala sa mai tînără NASDAQ, care şi-au anunţat deschis intenţiile 
de a atrage pentru listare companii străine. 

Un eveniment european important îl constituie şi Decizia 
Comisiei Europene cu privire la crearea Comitetului European al 
Valorilor Mobiliare (Eoropean Securities Committee – ESC) şi a 
Comitetului Organismelor de reglementare a Pieţei Valorilor 
Mobiliare (Committee of the European Securities Regulators – 
CESR), care reprezintă de fapt o reacţie de răspuns politic al 
Comisiei Europene la Rezoluţia adoptată de către Consiliul Europei 
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în cadrul summit-ului de la Stockholm, referitor la îmbunătăţirea 
cadrului de reglementare a pieţei valorilor mobiliare din Uniunea 
Europeană. Rezoluţia a fost adoptată ca urmare a publicării 
raportului final al Comitetului Înţelepţilor (The Comittee of Wise 
Men) cu privire la reglementarea pieţelor europene de valori 
mobiliare. 

Deci, putem afirma, că scopul activităţii Comisiei Europene în 
domeniul valorilor mobiliare şi a pieţei de capital din cadrul Uiunii 
Europene este de a îmbunătăţi integritatea şi transparenţa pieţelor 
Uniunii Europene şi de a sprijini concurenţa între bursele tradiţionale 
şi alte sisteme de tranzacţionare şi elaborarea mai multor fonduri 
pentru investiţii. 

Prin reglementări, investitorii mari şi mici vor putea investi cu 
uşurinţă şi cu încredere peste graniţe, iar firmele de investiţii vor 
putea lucra oriunde în Uniunea Europeană, sub o supraveghere 
corespunzătoare. Reglementările privind pieţa de capital au în vedere 
faptul că supravegherea va trebui să fie atît riguroasă, cît şi flexibilă. 
Măsurile elaborate vor determina creşterea lichidităţii, creşterea 
competitivităţii pieţelor europene, creşterea investiţiilor totale prin 
sprijinul acordat populaţiei de a tranzacţiona valori mobiliare în 
maxim de eficienţă şi cu minim de costuri, introducerea unor noi căi 
de tranzacţionare. 

De asemenea, un rol esenţial în reglementarea pieţei valorilor 
mobiliare îl constituie şi Organizaţia Internaţională a Comisiilor de 
Valori Mobiliare (International Organization of Securities 
Commissions – IOSCO), care a publicat documente ce constituie un 
pas important, în rezolvarea unora dintre cele mai importante 
probleme de supraveghere a pieţei valorilor mobiliare. 

Astfel, principala sursă unde sunt reflectate cele mai bune 
exemple din practica internaţională în domeniul reglării pieţei 
valorillor mobiliare îl constituie documentul Organizaţiei 
Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO): „Scopurile 
şi principiile reglementării în domeniul valorilor mobiliare” 
(„objectives and Principies of Securities Regulation”), editat în 
septembrie 1998. acest document conţine 30 de principii în domeniul 
reglementării pieţei valorilor mobiliare, ce reflectă 3 scopuri 
esenţiale referitoare la: 

- apărarea investitorilor; 
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- asigurarea corectitudinii,  eficacităţii şi transparenţei 
pieţelor; 

- minimizarea riscului. 
IOSCO a fost constituită în 1983, avînd sediul secretariatului 

general în Madrid (Spania). 
Intenţia Republicii Moldova de a deveni membru IOSCO s-a 

pus în discuţie în cadrul şedinţei ordinare a CNVM din 7 martie 
2007. CNVM a declarat despre intenţia de a deveni membru al 
IOSCO acum 2 luni în cadrul conferinţei de presă ţinute de 
conducerea Comisiei Naţionale. A fost, menţionat, că acţiunea în 
cauză face parte din Planul de măsuri pentru anii 2005-2007 a 
CNVM privind realizarea Planului de Acţiuni RM-UE . Preşedintele 
CNVM, dl Ursu, a subliniat că acceptarea CNVM în calitate de 
membru al IOSCO ţine de competenţa Comitetului Preşedinţilor 
IOSCO, bazată pe recomandarea Comitetului său Exeutiv, dacă 
aceasta, în urma unei evaluări detaliate, va considera că CNVM din 
Moldova este compatibilă cu principiile IOSCO, totodată este 
obligaţia CNVM de a iniţia procedura ţi a întreprinde toate măsurile 
necesare pentru realizarea cu succes a acţiunii respective [147].  

Modelul de reglementare a pieţei valorilor mobiliare existent 
în Republica Moldova poate fi comparat cu cel aplicat în statele a 
căror pieţe au atins un nivel înalt de dezvoltare, fiind format din trei 
segmente bine delimitate: 

- actele legislative aprobate de Parlament; 
- Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; 
- organismele de autoreglementare. 

În Republica Moldova, la etapa actuală, autoritatea care 
reglementează, supraveghează şi controlează respectarea legislaţiei 
pe piaţa valorilor mobiliare şi activitatea participanţilor la ea este 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM). 

În acest scop, Comisia Naţională este investită cu putere de 
decizie, de dispensă, de interdicţie, de intervenţie, de control şi de 
sancţionare disciplinară şi administrativă, în condiţiile legislaţiei [2]. 
Autoritatea Comisiei Naţionale se exercită pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova [2, al. (2)]. 

Conform Legii Republicii Moldova privind Comisia Naţională 
a Valorilor Mobiliare Nr. 192 – XIV din 12.11.98, în competenţa 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare intră: 



 78 

- formarea şi realizarea politicii de dezvoltare a pieţei 
valorilor mobiliare; 

- reglementarea, supravegherea şi controlul pieţei valorilor 
mobiliare;  

- protejarea intereselor investitorilor şi ale publicului larg; 
- informarea deţinătorilor de valori mobiliare şi a publicului 

larg despre cererea şi oferta de valori mobiliare, despre 
emisia şi circulaţia valorilor mobiliare; 

- stabilirea cadrului normativ al activităţii profesioniste pe 
piaţa valorilor mobiliare. 

Din cele menţionate cu referire la CNVM se poate deduce cu 
uşurinţă importanţa şi rolul acesteia în domeniul valorilor mobiliare. 

De menţionat că şi băncile comerciale cu activitate pe piaţa de 
capital se supun în mod obligatoriu CNVM pe lîngă Banca Naţională 
a Moldovei. 

Rolul Băncii Naţionale a Moldovei în cadrul pieţei de capital 
este unul dintre cele mai benefice, ea avînd rol atît ca autoritate 
administrativă în sectorul bancar în general, cît şi ca autoritate 
administrativă referitoare la activitatea cu valori mobiliare a băncilor 
comerciale în special. 

Obiectivul principal al Băncii Naţionale a Moldovei este de a 
realiza şi menţine stabilitatea monedei naţionale. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, Banca Naţională a Moldovei stabileşte şi menţine 
condiţiile pieţei monetare, de credit şi valutare care conduc la 
dezvoltarea economică susţinută, stabilă a statului şi, în special, a 
sistemului financiar şi valutar bazat pe legile pieţei [4]. Din cele 
expuse este lesne de înţeles importanţa majoră a colaborarii Băncii 
Naţionale a Moldovei cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, 
astfel încît sistemul financiar şi valutar este strîns legat de situaţia de 
pe piaţa de capital. 

În concluzie putem afirma următoarele: 
- în procesul dezvoltării economiei mondiale la etapa actuală 

este firesc ca Statul să transmită o parte din funcţiile sale 
instituţionale organizaţiilor internaţionale; 

- tendinţa comună în dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare o 
constituie crearea formelor internaţionale de organizare a 
comerţului sub forma burselor internaţionale şi a altor 
forme de piaţă organizată, care prezintă o bază reală de 
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formare a relaţiilor internaţionale pe segmentul pieţei 
financiare mondiale; 

- reglementarea financiară există pentru trei motive: 
a) ea furnizează o „plasă de siguranţă” pentru prevenirea 

falimentului administratorilor de investiţii, care ar putea 
atrage pierderi şi pentru alţi participanţi; 

b) supraveghează integritatea instituţiilor financiare şi 
protejează de fraudă şi greşeli pe investitorii individuali; 

c) acţionează ca supraveghetor al serviciilor financiare, ca o 
poliţie asupra eventualelor tranzacţionări cu informaţie 
confidenţială şi alte infracţiuni. 
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This work shows the principle of functioning of some installation 
for preparing the materials conducting the electric current through electric 
discharges into impulses in the realm of sub excitation. In this work is 
proposed a scheme for the installation for preparing the materials 
conducting electric current through electric discharges into the impulses in 
the realm of sub excitation with a multielectrods with the goal of enhancing 
the productivity and the adaptation of this to the system of calculation, 
without using the generator of impulses.  

 

Cercetările în domeniul tehnologiilor neconvenţionale, în 
prezent, capătă din ce în ce o tot mai largă răspândire. Metoda de 
prelucrare a materialelor conductibile din punct de vedere electric cu 
aplicarea descărcărilor electrice în impuls în regim de subexcitare sau 
afirmat într-un domeniu larg aplicativ.   

Începând de la invenţia soţilor B.R. Lazarenco şi 
N.I.lazarenco au fost create o serie de instalaţii de prelucrare în care 
unealta de prelucrare reprezintă doi electrozi unul reprezentând de 
fapt materialul sau piesa prelucrată, iar altul scula care nu acţionează 
mecanic materialul sau piesa prelucrată. La început fenomenul 
electroeroziunii a fost utilizat în procesul  prelucrării dimensionale, 
iar mai apoi „descărcarea electrică prin scântee” sau „scânteia 
electrică” (micro-electro discarge) este utilizată la formarea 
straturilor din materiale compacte, formarea straturilor din pulberi de 
materiale (metale, semiconductoare sau dielectrici). Dezvoltarea de 
mai departe a acestei metode de prelucrare a făcut posibilă şi 
rectificarea suprafeţelor până la clase superioare de rugozitate [1]. 

În literatura de specialitate sunt prezentate o serie de instalaţii 
de prelucrare în care descărcarea electrică dintre doi electrozi (anod şi 
catod) situaţi la o anumită distanţă numită interstiţiu au loc anumite 



 81 

procese în momentul apariţiei  plasmei cauzate de căderea sumară de 
tensiune pe interstiţiu. 

În cercetările din lucrarea [2] este utilizată instalaţia în 
componenţa cărei intră două blocuri electromecanice, care 
funcţionează independent şi se alimentează  de la acelaşi generator 
de impulsuri construit pe baza instalaţiei „Razread-M” [3, 4]. 
Această instalaţie permite depunerea de pulberi metalice atât pe 
suprafeţe  plane cât şi pe cele cilindrice exterioare.  
 Blocul de bază este o parte mecanică a instalaţiei „Razread-
M” [3]. Acest bloc este destinat cercetării procesului de obţinere a 
straturilor din pulberi metalice pe probe cilindrice cu diametrele de 
până la 50 mm şi lungimi până la 250 mm. De asemenea este 
posibilă depunerea pe suprafeţe frontale plane, piesele fiind fixate în 
universalul instalaţiei şi rotirea sculei cu 90° faţă de axa verticală. În 
componenţa acestui bloc intră panoul de comandă 1, care ne  permite 
reglarea frecvenţei de rotaţie a piesei-catod, electrodului-sculă şi 
deplasarea lui orizontală, universalul care serveşte pentru orientarea 
şi fixarea probelor sau pieselor, portelectrodul  cu electrod sub formă 
de disc şi dozatorul. Frecvenţa de rotaţie a sculei poate fi variată în 
limitele 0...50 rot/min. 

Amplasarea portelectrodului şi a mecanismului de deplasare 
orizontală este plasat în camera specială,  ce reduce considerabil 
zgomotele produse de descărcările electrice. 
 Cercetările prealabile au demonstrat că unele ansambluri 
electromagnetice ale instalaţiei „Razread-M” nu puteau satisfac 
necesităţile de cercetare şi au fost esenţial schimbate constructiv. 
 Electrodul-sculă serveşte ca anod, sub forma unui disc din 
cupru de puritate tehnică (M3 ГОСТ 859-78) pentru ai asigura 
rezistenţa la eroziune şi pentru a reduce la minim influenţa 
materialului acestuia asupra compoziţiei stratului de depunere.  

Pentru dozarea şi introducerea pulberii în interstiţiu a fost 
conceput şi realizat un dispozitiv care funcţionează după principiul 
efectului de suspensie magnetică. Jetul de pulbere curge din dozator 
şi este introdus în canalul  de plasmă din interstiţiu. 

Schema electrică principială a instalaţiei de tipul „Razread” 
este prezentată în fig.1 Impulsurile de putere se obţin prin 
intermediul unui generator tip RC, după care se transmit ansamblului 
de electrozi: catod (K) şi anod (A). Încărcarea bateriei de 
condensatoare C1 constituită din şase condensatoare de tip „mb” 
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(U=1 kV, C= 100 μf) se produce de la transformatorului Tr1 alimentat 
de la reţeaua monofazată de 220 V.  

 
      
 
 

 
De pe bobina secundară prin contactele 1-6 (fig. 1.), puntea 

de redresare D1 alcătuită din diode tip D 247 şi rezistenţa de limitare 
a curentului R1, se încarcă bateria C1. Coloana de diode D2, tip B1-
200-16, îndeplineşte funcţia de tampon, protejând de străpungere 
blocul de putere a generatorului de impulsuri, cu impulsurile de 
amorsare de tensiune înaltă.  
 Impulsurile de amorsare se produc la descărcarea 
condensatorului C2 în bobina primară a transformatorului de tensiune 
înaltă T2. De la bobina secundară a transformatorului T2 (fig. 1.) prin 
diodele D3 impulsul de amorsare (I= 0,2 mA, U= 10...24 kV) atacă 
electrozii. Diodele D3, servesc pentru eliminarea componentei 
negative a curentului de descărcare. Prin intermediul tiristorilor T1 şi 
T2 şi blocului de dirijare, ce constituie un multivibrator, se deschid 
simultan ambele circuite de descărcare fapt ce permit sincronizarea 
impulsurilor şi asigură stabilitatea procesului. Transformatorul 
permite reglarea în trepte a tensiunii de încărcare a condensatoarelor 
C1. Pulberea metalică aflată în buncăr, se introduce în interstiţiu sub 
formă de suspensie, în curgere continuă sub acţiunea forţei de 
gravitaţie. 

Fig. 1.  Schema electrică principală a instalaţiei pentru depunerea 
straturilor din pulberi metalice în condiţiile amorsării descărcărilor 

prin intermediul unui impuls de amorsare de tensiune înaltă 
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În schemele generatoarelor  de impulsuri utilizate în 
instalaţia de tip „Razread”- de obicei de tip RC, prezenţa 
rezistenţei de balast nu permite prelucrarea decât a descărcărilor 
în impuls de până la 50 Hz, ceea ce provoacă scăderea 
productivităţii. Blocul de amorsare cuprinde un transformator de 
tensiune înaltă care provoacă apariţia în circuit a amorsărilor 
inferioare şi respectiv influenţează negativ procesul de formare a 
depunerii prin variaţia în timp a polarităţii transferului de 
particule de pulberi. Prezenţa conturilor de diode protectoare 
micşorează puterea impulsului de amorsare şi respectiv 
diminuează dimensiunile canalului de amorsare, ceea ce 
provoacă micşorarea gradientului de degajare de energie în 
timpul descărcării electrice de putere.  

Cele menţionate mai sus au impus căutarea de noi 
variante constructive pentru generatoarele de impulsuri de curent 
utilizate în instalaţiile de formare a depunerilor prin metoda 
electroeroziunii în regim de subexcitare. 

În lucrarea [5] a fost concepută, elaborată şi aprobată în 
mod experimental schema electrică principială reprezentată în 
fig. 2. Aceasta funcţionează în felul următor: de la 
transformatorul Tr 1 prin puntea D 1-4 şi rezistenţa de limitare a 
circuitului R se încarcă bateria de condensatoare C1, simultan cu 
aceasta de la transformatorul Tr 2 are loc încărcarea 
condensatorului blocului de amorsare C5 prin intermediul 
divizorului de  tensiune format de diodele D2, D3, rezistoarele 
R1, R2  şi condensatoarele C3, C4 şi prin rezistenţa de balast a 
acestuia. La aplicarea semnalului de la blocul de comandă,  
asupra teristorului D5, acesta se deschide şi condensatorul C5 al 
blocului de amorsare se descarcă pe bobina primară a 
transformatorului Tr3, ceea ce provoacă străpungerea 
interstiţiului şi formarea canalului de conductibilitate în el. Prin 
canalul deja format în interstiţiu are loc sincron descărcarea 
bateriei de condensatoare C1, care asigură impulsul de putere. 
Dioda D4 asigură omiterea armoniilor semnalului negativ a 
impulsului de amorsare. 
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Compactitatea acestei construcţii este asigurată şi de 

blocul de dirijare a generatorului de impulsuri, care este 
construit în baza microcircuitelor integrate (fig. 3.),  care 
generează impulsuri a cărui frecvenţă poate fi reglată cu 
rezistenţa variabilă R1. 

Cercetările experimentale executate cu acest generator de 
impulsuri au demonstrat că el poate funcţiona şi la frecvenţe 
relativ înalte fără a modifica parametrii energetici ai 
descărcărilor electrice în impuls. 

 

 
 

 
Fig. 3.    Schema electrică principială  a dispozitivului de dirijare 

Fig. 2.  Schema electrică principială a dispozitivului de depunere a 
particulelor din pulberi metalice cu aplicarea descărcărilor electrice 

în impuls. 
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În prezenta lucrare se  propune o nouă schemă principila a 
unei instalaţii ce funcţionează pe baza aceleaşi scheme de mai sus 
însă este utilizat principiului „multielectrod” (fig. 4.). Pentru cazul 
dat sunt utilizaţi patru electrozi anod, ce funcţionează consecutiv. 
Aceasta permite mărirea frecvenţei descărcărilor electrice datorită 
cărui fapt poate fi mărită considerabil productivitatea procesului de 
prelucrare.  

       
 
 
 
 
 
În plus, în schema propusă, lipseşte schema electrică 

principială  a dispozitivului de dirijare. Această instalaţie este adaptată 
unui sistem de calcul şi pate fi dirijată prin intermediul  unui anumit 
program (fig. 5.).. 

Programul propus de autori este creat în mediul de programare 
Borland Delphi cu o interfaţă grafică comodă ce poate fi lansat în orice 
sistem de operare. Legatura între instalaţie şi sistemul de calcul a fost 
realizată prin intermediul conecţiunii LPT din considerente atât 
economice cât si a nivelului de complicitate. Programul permite 

Fig. 4.   Schema electrică principală a instalaţiei de prelucrare cu 
aplicarea descărcărilor electrice în impuls în regim de subexitare cu 

patru electrozi. 
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schimbarea atât a duratei impulsurilor cât si pauza între impulsuri într-
un diapazon foarte larg se la 1 ms până la 10 s.  

 

 
 
Acest program poate fi utilizat pentru orice sistem 

multielectriod  cu numărul de până la 8  electrozi (anod). În scopul 
efectuării unor calcule necesare programul înregistrează unii parametri 
ca de exemplu: timpul prelucrării; numărul de impulsuri etc. 
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MODALITĂŢI DE FINANŢARE A ACTIVITĂŢII 
INOVAŢIONALE 

 
Ludmila SADURSCHII,  

Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii 
 

Pour les réalisations et la progression de l'innovation un bon financement 
est nécessaire. La littérature spécialisée indique à deux sources principales 
du financement : les finances intérieures - de l'entreprise; extérieur - des 
investissements et le moyen du budget du pays. Pour l'essentiel les 
entreprises s'adressent aux sources extérieures du financement, tels que le 
capital risque, le business anges, des dos - off et les autres sur qui est 
raconté plus en détail dans le travail donné. 
 

Actualmente înjur la 80% din creşteri ale PIB din ţările 
dezvoltate este datorat inovaţiilor şi progresului tehnico-ştiinţific. 
Din acest motiv la nivel mondial pentru dezvoltarea ştiinţei şi 
inovaţiilor se alocă surse din ce în ce mai mari. Numai în perioada 
anilor 2003-2005 din cota totală a bugetului de stat pentru ştiinţă şi 
inovare Federaţia Rusă a alocat înjur la 2%, UE-3%, SUA- 2,8%, iar 
Republica Moldova abia în anul 2007 a ajuns la alocări în valoare de 
2,1%. Ceea ce pentru ţara noastă este o cifră mare dar insuficientă.  

În cadrul Uniunii Europene se reglează politica financiară astfel 
încît să fie posibilă investirea în dezvoltarea antreprenoriatului a 
tuturor ţărilor membre. Conştientizînd că  la baza dezvoltării a 
antreprenoriatului stau inovaţiile – rezultatul activităţii de cercetare – 
dezvoltare, 45,5 miliarde euro din bugetul UE pentru anul 2007 au 
fost prevăzuţi pentru susţinerea inovaţiilor şi creşterea capacităţii 
concurenţiale, dintre care circa 35,5 miliarde euro au fost prevăzuţi 
pentru ţările membre mai slab dezvoltate.  

Finanţarea activităţilor de inovare în cadrul întreprinderii se face 
de regulă din trei surse principale: din bugetul statului, fonduri 
extrabugetare, resurse proprii. 

Literatura de specialitate grupează sursele de finanţare în două 
grupe: 

- surse proprii, care includ: autofinanţareprin utilizarea 
veniturilor întreprinderii; majorări de capital prin realizarea 
propriilor acţiuni, obligaţiuni şi alte tipuri de hîrtii de valoare, 
investiţii creditare, lizing financiar;  conversiunea datoriilor, aport în 
natură şi amortizarea mijloacelor fixe. 
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- Surse externe, presupune atragerea şi utilizarea mijloacelor 
financiare de stat, organizaşiilor financiar-creditare, organizaţiilor 
nefinanciare şi altor persoane fizice sau juridice.[2]  

Utilizarea uneia din sursele menţionate depinde de faza de 
dezvoltare a întreprinderii. În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii 
credibilitatea redusă îndeamnă de cele mai multe ori antreprenorii 
către sursele interne ca unică soluţie de supravieţuire într-un mediu 
concurenţial, însă sursele proprii întotdeauna sunt cele mai scumpe. 
În diferite faze ale activităţii şi dezvoltării  sale întreprinderile se 
confruntă  cu nevoi diferite de finanţare, care pot fi acoperite din 
surse multiple.(tabelul 1) 

Tabelul 1. Finanţarea afacerii în conformitate cu dezvoltarea ei 
(adaptat de autor ) 

Etapele 
dezvoltării 

întreprinderii 

Etapele ciclului 
de viaţă a produsului 

Etapele finanţării 
activităţii 

1.Lansarea 
afacerii (apariţia 

întreprinderii) 

1. Apariţia ideii 1. Finanţarea 
preliminară 

2. Etapa incipientă 2. Crearea 
conceptului 

2. Finanţarea 
incipientă 

3. Exemplar 
experimentat 

3. Prototip 3. Finanţarea 
incipientă 

4. Ieşirea pe piaţă 4. Ieşire pe piaţă 4. Prima etapă 
5. Creşterea 5. Lărgirea 5. A doua etapă 
6. Lărgirea 

afacerii 
6. Diversificarea 6. A treia etapă 

(finanţarea 
intermediară) 

7. Faza de 
maturitate 

7. Inovaţie 
continuă 

7. Finanţarea 
bazată pe active 

Sursa: [ http://www.icsti.su/rus] 
 
 Astfel, deoarece primele trei etape ale dezvoltării întreprinderii 

presupun activităţi fără obţinerea profitului, poate fi practicată 
finanţarea preliminară (surse proprii ale fondatorilor) şi finanţarea 
incipientă (capitalul de început sau capitalul „sămînţă”). Etapa a 
patra, a cincea şi a şasea, unde are loc dezvoltarea afacerii, nevoia de 
capital devine tot mai mare, generată fiind de dezvoltarea 
capacităţilor de producţie şi de distribuţie, dar şi de finanţarea 
activităţii viitoare de cercetare-dezvoltare. Investirea resurselor 
proprii devine din ce în ce mai redusă, recurgerea la surse externe de 

http://www.icsti.su/rus_ten3/1000ventures/a/business_guide/im_spinouts_cs_tec.html
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finanţare este cea mai avantajoasă. Aici contribuie formal sau 
neformal investitorii individuali - „îngerii afacerilor”, sau devin 
interesate şi fondurile de investiţii cu capital de risc(venture capital). 

Îngerii afacerilor sunt persoane particulare de pe piaţa locală sau 
internaţională care oferă un spijin financiar în schimbul deţinerii de 
capital într-o afacere şi/sau oferă alte forme de finanţare pentru 
începutul afacerii sau finanţării de risc. Îngerii sunt persoane care au 
capacităţile financiare şi motivaţia necesare, au un trecut care să-i 
ajute în luarea deciziilor pentru investiţiile cu risc mare, investiţiile 
lor sunt de obicei mici în companiile care sunt în stadii de început,(2-
3 angajaţi), motivaţiile cele mai importante sunt industria şi 
tehnologia, îşi evaluiază singuri planurile de afaceri şi echipa de 
management, nu investesc în mai multe afaceri deodată şi nu susţin 
financiar mai mult de două runde, investitorii sunt de talie medie: 
între 10000-100000USD, investiţiile durează în general între 5-8 ani, 
iar profitul anual estimat, după impozitare este de 30-40% . [1] 

Astfel de exemple de îngeri de afaceri putem găsi şi la ţările 
vecine, cum ar fi Romînia, unde pe larg se dezvoltă un astfel de 
business. “Peşte nu-ţi dau, dar te învăţ să pescuieşti”. Acesta a fost 
principiul care i-a îndemnat pe oamenii de afaceri ieşeni Bogdan 
Piţigoi şi Gabriel Mardarasevici să iniţieze proiectul MP Business 
Angels. Care doresc să promoveze cu prioritate ideile de afaceri din 
zona Iaşi - Moldova“. Nu sunt primii care s-au gândit la această 
soluţie, iar la uşa celor care se numesc deja „îngeri“ nu se află un şir 
lung de tineri întreprinzători în căutare de finanţare şi îndrumare. 
Banii se pot lua şi de la bancă..., însă riscurile pe care un tânăr cu o 
idee bună şi le asumă atunci când apelează la un business angel sunt 
mai mici decât cele implicate de un credit bancar“, pentru că un 
business angel nu oferă numai finanţare, ci pune pe masă şi 
cunoştinţele, experienţa şi relaţiile pe care le deţine în mediul de 
afaceri, ceea ce o bancă nu face. Practic, nu este vorba decât de 
riscurile pe care şi le asumă orice întreprinzător. “. Domeniile la care 
s-au gândit pentru început cei doi oameni de afaceri sunt serviciile, 
IT-ul, dar sunt acceptate toate ideile cu potenţial.  
[http://www.capital.ro] 

Există mai multe căi pentru a găsi un astfel de investitor: poţi să 
apelezi la consultanţi specializaţi în finanţare, poţi întreba alţi 
investori, pe care i-ai identificat deja, prin legături personale, Internet 
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sau firmele de consultanţă, poţi apela la un incubator de afaceri sau 
poţi consulta asociaţiile şi reţelele de “îngeri”.  

O astfel de reţea este şi European Business Angel Network 
(EBAN), o asociaţie non-profit înfiinţată în 1999 de Asociaţia 
Europeană a Agenţiilor de Dezvoltare (EURADA), cu sprijinul 
Comisiei Europene. Scopul ei este să intermedieze relaţia dintre 
“Business angels” şi întreprinzătorii în căutare de investitori, prin 
programe locale, regionale şi naţionale de asistenţă pentru crearea 
unui mediu investiţional favorabil: campanii de conştientizare, 
identificarea surselor de finanţare, strategii regionale pentru 
promovarea spiritului antreprenorial, lobby. Membrii EBAN sunt 
federaţii şi reţele naţionale, regionale şi locale din ţări membre ale 
UE şi din ţări terţe, implicate direct în promovarea investiţiilor 
informale pe teritoriul UE - autorităţi regionale, şcoli şi asociaţii de 
afaceri, universităţi şi parcuri tehnologice, companii şi persoane 
private. 

Un studiu realizat de EBAN a stabilit profilul investitorului 
informal: un “înger de afaceri” are capital şi expertiză, e dispus să 
investească între 25.000 şi 250.000 Euro, să-şi împărtăşească 
abilităţile manageriale, cunoştinţele şi legăturile de afaceri, preferă să 
investească în zona de rezidenţă, caută profitul dar şi distracţia, e 
bărbat – rareori femeie, are între 35 şi 65 de ani – cu cât e mai în 
vârstă, cu atât e mai dispus să investească - şi e un om de afaceri sau 
un manager de succes.  

Conform aceluiaşi studiu, 34% dintre investiţiile informale de 
acest tip implică o pierdere totală, 6% o pierdere parţială, 8% nu 
aduc nici pierdere nici profit, 7% aduc un profit de sub 10%, 7% un 
profit de 10-24%, 13% au un profit de 25-49% iar 25% dintre aceste 
investiţii se finalizează cu un profit de peste 50% - un motiv foarte 
puternic pentru investitori.  
[www.gov.ro] 

Fondurile de capital de risc (venture capital) reprezintă astăzi 
forma cea mai întâlnită de mobilizare a capitalului privat al unui grup 
de investitori care cumpără acţiuni într-o firmă nou înfiinţată, dar cu 
potenţial de creştere rapidă. Prin această formă de intermediere, sunt 
finanţate companii/proiecte din domenii cu risc ridicat, dar cu 
potenţial de creştere. Acestea încheie contracte directe cu 
antreprenorii, care deţin o tehnologie de vârf, finanţatorul percepând 
un dividend anual. De regulă cei care finanţează astfel de afaceri nu 
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au cunoştinţe avansate cu privire la procesul tehnologic, punând la 
dispoziţia antreprenorului capitalul şi expertiza managerială de care 
acesta dispune. În faza iniţială, principalul beneficiar este 
antreprenorul, însă dacă totul merge bine, în faza ulterioară 
principalul beneficiar devine finanţatorul care are dreptul  să preia 
integral afacerea respectivă. 

Principalele caracteristici ale finanţării prin fondurile cu capital 
de risc sunt următoarele: investiţiile cu grad mare de risc – lipsă de 
active fixe; rata mare a câştigului aşteptat – minim 20 -30% din cifra 
de afaceri; deţinerea firmei în portofoliu de la 1-7 ani; achiziţionarea 
între 5-30% dintre acţiunile firmei; implicarea activă a investitorului; 
ieşirea din investiţie prin ofertă publică pe pieţele internaţionale, 
vânzare către o altă companie, preluare. 

Primul pas pentru primirea unui capital de risc este pregătirea 
unui studiu de fezabilitate precis despre ce doreşte să realizeze 
Clientul în urma obţinerii Capitalului de Risc, urmând întocmirea 
unui Plan solid de Afaceri. 

Planul de Afaceri trebuie întocmit în aşa fel încât să se 
conformeze Standardului Internaţional. Un Plan de Afaceri complet 
va atrage mai uşor interesul Investitorului, îndemnându-l să ceară 
mai multe detalii, amănunte şi informaţii în plus.  

Odată ce Investitorii de Capital de Risc acceptă să investească în 
Companie, capitalul poate fi primit doar în câteva zile. De fapt, cea 
mai îndelungată parte a acestei operaţiuni o constituie negocierile cu 
Investitorii de Capital de Risc, pentru a-i convinge să investească în 
Companie. [http://www.eurofinance.sk/rom/vencap.php] 

Pe lângă formele date de finanţare a inovaţiilor pot exista şi 
altele, practicate pe larg - în SUA, Japonia şi ţările dezvoltate din 
Europa. Acestea sunt aşa numitele companii „spin - off” care se 
organizează pe lângă universităţi, laboratorii speciale şi centre de 
cercetare de stat cu scopul de integrare comercială a realizărilor 
tehnico-ştiinţifice, obţinute în urma cercetărilor fundamentale.  

„Spin - off” au loc atunci când se creează o companie nouă de 
către cei care au plecat de la companiile cu succes din aceeaşi 
ramură, sau de către savanţi care au plecat de la universităţi sau 
laboratoare pentru a obţine efecte comerciale din  descoperirile şi 
inovaţiile sale. Astfel de companii sunt pe larg răspândite în SUA, 
„Silicon Valley” din California, unde timp de mulţi ani sunt o 
modalitate predominantă de creare a întreprinderilor. Un alt exemplu 
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este regiunea „Boston Rut 128”, unde sunt concentrate o bună parte 
de firme electronice, create prin aceeaşi modalitate. 
[http://domino.innov.ru/innov/archive.] 

Aceste modalităţi de finanţare sunt eficiente şi profitabile, dar şi 
destul de riscante. Metodele date de finanţare pot fi aplicate în 
condiţiile unei politici economice, şi anume financiară, mai mult 
stabilă, ceea ce nu este specific ţării noastre actualmente, dar nu şi în 
viitorul apropiat. 
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REGIONALIZAREA – FACTOR IMPORTANT ÎN 
DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A REGIUNII DE 

SUD 
 

Tatiana NEDELCU,  
    Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii 
 
Moldova, encouraged by the European Parliament, sees the “next 

train to EU” going from the railway station “Stabilization and Association 
Process” as a best opportunity. From other side EU, trying to make first its 
eastern borders secure, is proposing Moldova the frame of a new 
Neighbourhood policy, which, along side  with all its positive aspects, is  
not opening for Moldova the perspective of accession to EU.  But today EU 
grants to our country financial resurses for growing all economical 
branches, especially to the agriculture branch and for remove the regional 
incongruousness. Many of these financial programmes aren′t used at there 
maximum capacities. If we want to integrate in the EU structures we have 
to take example from there regional policy, that tries to remove all the 
differences in economical grade of development between the countries or 
the regions of the country. 

 
Trecerea ţării noastre la economia de piaţă, în urma declarării 

independenţei, a fost şi continuă să fie marcată de o criză în toate 
domeniile, care se manifestă prin degradarea factorilor dezvoltării şi 
o slabă capacitate de revogorare. Amplasarea neraţională în trecut a 
factorilor de producţie, incoerenţa şi inconsecvenţa promovării 
reformelor au avut un efect puternic asupra situaţiei sociale din ţară, 
prin creşterea nivelului sărăciei şi a subdezvoltării. În perioada de 
tranziţie au continuat să se dezvolte  diferenţele teritoriale de 
dezvoltare între diferite părţi ale republicii, mecanismele şi relaţiile 
de piaţă afirmându-se în funcţie de avantajele şi dezavantajele lor. 
Anume aceste diferenţe au influenţat asupra deteriorării 
mecanismelor de interacţiune economică şi asupra aprofundării 
diferenţelor ce există între diferite regiuni ale ţării. Indiferent de 
cauzele care au condus la apariţia şi aprofundarea acestor diferenţe 
ele trebuie eliminate. 

Tergiversarea realizării reformei teritorial-administrative, a 
condus la apariţia şi acutizarea unor decalaje teritoriale, zonale 
pentru care se impune căutarea soluţiilor. Totodată,  identificarea 
unor regiuni de dezvoltare, suficient de mari după potenţialul 
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demografic şi cel financiar-economic, reprezintă un antidot raţional 
faţă de acţiunile de recroire a structurii teritorial-administrative.  

Scopul principal al promovării politicii de dezvoltare regională 
este asigurarea şi promovarea dezvoltării social-economice 
echilibrate şi viabile a întregului teritoriu al ţării, îmbunătăţirea 
performanţelor economice ale unor arii geografice constituite în 
regiuni de dezvoltare, diminuarea decalajelor în dezvoltarea 
regiunilor, preîntâmpinarea apariţiei zonelor defavorizate, păstrarea 
şi dezvoltarea potenţialului natural şi cultural al fiecărei regiuni în 
parte.  

Având în vedere specificul Republicii Moldova de dezvoltare 
teritorială, posibilităţile de atragere a resurselor financiare 
suplimentare şi oportunităţile de colaborare externă la nivel regional 
principalele instrumente de promovare a politicii de dezvoltare 
regională sunt:  elaborarea şi adoptarea la nivel naţional şi 
regional a unor documente de planificare a dezvoltării regionale, 
crearea fondului de dezvoltare regională, identificarea şi 
implementarea în cadrul zonelor defavorizate a unor programe 
pilot, intensificarea cooperării transfrontaliere în cadrul 
euroregiunilor actuale.   

 
Regiunea de sud 
Regiunea de Dezvoltare Sud, în conformitate cu Legea privind 

Dezvoltarea Regională, este constituită din teritoriile următoarelor 
unităţi administrativ-teritoriale de nivelul II: Basarabeasca, Cahul, 
Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia. RDS 
ocupă o suprafaţă totală de 7379 km2 şi conform datelor 
recensămîntului din anul 2004 înregistra o populaţie de 525 mii 
persoane. 

Regiunea este organizată în 10 localităţi urbane fără statut de 
municipiu (Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Căinari, 
Cimişlia, Leova, Iargara, Ştefan-Vodă, Taraclia) dintre care 8 centre 
raionale, 278 localităţi rurale organizate administrativ în 177 
comune. 

Numărul total de localităţi al regiunii constituie aproximativ 
17,5% din numărul total de localităţi ale ţării, ponderea oraşelor 
sudice în tabloul naţional este de circa 17 %, în acelaşi timp în 
regiune lipsesc municiipiile. 
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Regiunea de Dezvoltare Sud este una dintre cele mai mici 
regiuni constituite în Republica Moldova. Doar 26% populaţie este 
concentrată în localităţile urbane. Solurile regiunii sunt fertile şi 
condiţionează dezvoltarea unei agriculturi competitive. Regiunea 
dispune de o reţea hidrografică extinsă, distribuită aproape uniform, 
care poate fi valorificată pentru dezvoltarea agriculturii. Relieful este 
de cîmpie cu altitudini nu prea ridicate şi constituie cea mai aridă şi 
caldă zonă sub aspect climatic. 

În aspect geopolitic regiunea are mai multe avantaje specifice. 
Mărginirea cu Romania la hotarul de sud-vest şi cu Ukraina – la 
hotarul de sud şi sud-est, prezenţa arterlor rutiere care leagă regiunea 
de importante noduri comerciale din România (Galaţi) şi Ucraina 
(Reni, Ismail, Odesa, Bolgrad), punctele vamale: rutiere – 
Giurgiuleşti, Cahul, Cantemir, Basarabeasca, Săiţi (Căuşeni), 
Palanca şi Tudora (Ştefan Vodă) şi punctele feroviare: Cantemir şi 
Basarabeasca. 

Regiunea de dezvoltare sud este o zonă preponderent agrară. 
Anual regiunea produce între 40-50% din producţia totală de 
struguri, circa 30,3% din producţia de cereale, 15-20% din producţia 
de floarea-soarelui. Numărul de gospodării ţărăneşti este în continuă 
creştere şi constituie 22% din totalitatea gospodăriilor de fermieri din 
republică. Activează 244 agenţi economici. În regiune sunt 
concentrate circa peste 50 fabrici de vinuri. Potenţialul industrial este 
nu este valorificat pe deplin din cauza stagnării mai multor 
întreprinderi industriale mari. Funcţionează 3 zone economice libere: 
„Parcul de producţie” Taraclia”” şi „Tvardiţa”, Portul Liber 
Internaţional „Giurgiuleşti”. 

Numărul întreprinderilor micului business este într-o 
ascendenţă continuă şi constituia în anul 2005 -76815 societăţi 
comerciale. Chiar dacă la moment potenţialul turistic şi infrastructura 
necesară pentru dezvoltarea turismului nu este dezvoltată, pentru 
aceasta există potenţial natural, se desfăşoară diferite evenimente 
naţionale şi internaţionale, există un potenţial valoros de resurse 
umane, care poate contribui la intensificarea dezvoltării economiei şi 
turismului în regiune.                         

Agricultura 
Regiunea de dezvoltare sud este o zonă preponderent agrară, 

iar numărul populaţiei ocupate în agricultură în regiunea de 
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dezvolatre sud este mai mare decît media pe ţară (40,5% - anul 
2004). 

Volumul producţiei agricole în preţuri curente pentru anul 
2004 a constituit 2.974,424 mln lei, sau circa 23 % din volumul 
global înregistrat pe ţară, dintre care 83,5 % producţie vegetală şi 
16,5 % – producţia animalieră. În anul 2005 volumul produselor 
agricole au crescut cu 99839 mii lei, aceasta fiind o creştere 
nesemnificativă pentru întreg teritoriul regiunii. Comparativ cu 
volumul producţiei agricole înregistrat de gospodării la preţuri 
comparabile în anul 2000 nivelul creşterii a fost de 1,6 ori. 

Producţia agricolă pe cap de locuitor a constituit în 2004 – 
4,09 mii lei, iar în 2005 - 5,7 mii lei, ceea ce constituie 162% faţă de 
indicatorul mediu pe ţară. 

Balanţa profit/pierderi. În anul 2004 134 întreprinderi agricole 
din teritoriu au înregistrat profit net, iar 139 s-au soldat cu pierderi, 
în anul 2005 – 173 au înregistrat profit, iar altele 116 întreprinderi –
pierderi. Astfel co-raportul profit/pierderi în gospodăriile agricole în 
anul 2004 a fost de 49/51(%), iar în anul 2005 – 60/40(%). 

Gospodăriile de fermieri. 
În total în regiune conform datelor Biroului Naţional de 

Statistică al Republicii Moldova în anul 2003 erau 62170 gospodării 
ţărăneşti, în anul 2004 înregistrîndu-se o creştere cu 2682 GŢ. 
Numărul total al GŢ în regiune în anul 2004 constituia 22 % din cota 
gospodăriilor de fermieri din republică, acestea prelucrînd o 
suprafaţă de 169352 ha atribuite. Mărimea medie a lotului de pămînt 
constituie 2,86 ha. Lotul de pămînt mediu în regiune variază între 
6,04 ha (rnul Taraclia) şi 1,49 ha (r-nul Basarabeasca). Acest 
indicator este în dependenţă directă de densitatea populaţiei pe km2 
şi în regiune se înregistreză cea mai mică densitate în r-nul Taraclia 
şi cea mai mare în r-nul Basarabeasca. Trebuie de menţionat faptul, 
că cota medie a lotului de pămînt atribuit în regiune este de 1,55 ori 
mai mare decît în republică.  

Industria 
Problemele regiunii d.p.d.v. al industriei sunt acelea ca şi în 

republică: stagnarea şi falimentarea întreprinderilor mari industriale, 
lipsă de investiţii şi piaţă de desfacere, producţie necompetitivă. 
Criza social-economică din anii 1990 a influienţat negative nivelul 
de trai. 
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La finele anului 2005 constatăm următorii indicatori ai 
activităţii întreprinderilor industriale în profil regional: în total în 
domeniul indistriei activează 244 agenţi economici, dintre care 
aproximativ 74 % sunt concentraţi în r-le Cahul (35,7%), Căuşeni 
(22,5%) şi Ştefan Vodă (15,6%). Dintre acestea 77 sau 31% sunt 
întreprinderile industriale mari. Volumul producţiei industriale în 
preţuri curente constituia în 2004 1187 mln lei, ceea ce reprezintă 
aproape 5 % din volumul producţiei industriale a ţării, iar în anul 
2005 volumul producţiei industriale regionale a constituit 7%. 
Numărul total al întreprinderilor mari ale regiunii constituie 12 % din 
numărul întreprinderilor mari a R Moldova (638 la finele anului 
2004). Deci putem vorbi despre o rentabilitate scăzută a 
întreprinderilor mari industriale din cauza deteriorării utilajelor 
şi investiţiilor insuficiente pentru modernizare ş.a  

Producţia industrială raportată pe cap de locuitor în anul 2004 
a constituit 1,93 mii lei, iar în 2005 -2,3 mii lei, ceea ce constituie 
43% din media naţională. 

Mediul de afaceri 
Numărul agenţilor economici în regiune la finele anului 2004 

era de 111658, iar la finele lui 2005 -110481, înregistrînd o scădere 
lentă. În anumite raioane s-a păstrat tendinţa de creştere a numărului 
agenţilor economici, iar în unele raioane cum sunt Cantemir, 
Căuşeni, Ştefan Vodă numărul acestora a fost în scădere.  

Dezvoltarea micului business în regiunea înregistrează în 
ultimii ani o creştere dinamică. La finele anului 2004 în RDS erau 
înregistrate 74273 întreprinderi a micului business, iar în anul 2005 
numărul acestora a crescut pînă la 76815.  

Regiunii de sud îi este caracteristică o situaţie bipolară în 
dezvoltarea micului business, şi anume, unele raioane se dezvoltă 
foarte repede în această privinţă şi altele foarte lent. Astfel ponderea 
întreprinderilor micului business în 4 raioane (Cantemir, Leova, 
Basarabeasca şi Taraclia) constituie doar 10% din totalul 
întreprinderilor din regiune  

Ponderea cea mai mare o au gospodăriile ţărăneşti, urmate de 
întreprinderile individuale. 

Nu există studii privind structura regională a micului business, 
dar în mare parte în acest domeniu se menţin tendinţele naţionale: 
predominarea activităţilor comerciale în proporţie de 45%, urmată de 
industria de prelucrare a materiei prime agricole şi extractivă -13%, 



 99 

tranzacţiile imobiliare - 11,8 la sută, transport şi telecomunicaţii - 6,5 
la sută şi construcţii - 5,7 la sută. 

Euroregiunea “Dunărea de Jos”.  

Cooperarea transfrontalieră reprezintă unul din instrumentele 
polivalente importante care presupune şi mobilizarea resurselor 
financiare în cadrul unor proiecte comune. Obiectivele pe termen 
lung ale unor atare proiecte au ca finalitate: (i) crearea mai multor 
avantaje bilaterale; îmbunătăţirea infrastructurii fizice şi economice; 
(ii) dezvoltarea resurselor umane ale regiunii; (iii) adâncirea 
legăturilor culturale şi educaţionale; (iv) pregătirea pentru aderarea la 
UE; (v) protecţia mediului etc.  

Euroregiunile, fiind formele instituţionalizate ale cooperării 
transfrontaliere constituie, în prezent, un model eficace pentru 
rezolvarea problemelor de dezvoltare social-economică a oricăror 
ţări limitrofe. Acesta se explică prin faptul că între regiunile de 
frontieră a ţărilor limitrofe există legături tradiţionale stabilite de 
veacuri, problemele cu care se confruntă sunt în mare parte omogene, 
iar rezolvarea lor nu se poate face exclusiv pe teritoriul statelor 
naţionale. 

Evaluarea potenţialului economic şi social al euroregiunilor 
identifică numeroase oportunităţi de cooperare transfrontalieră din 
diverse domenii, care vor accelera integrarea economică dintre 
Republica Moldova şi România, precum şi vor impulsiona 
dezvoltarea economică a ambelor părţi. Din întregul spectru de 
oportunităţi vom menţiona:  

 corelarea programelor regionale de dezvoltare a 
infrastructurii rutiere şi a căilor de navigare fluvială; 

 cooperarea camerelor de comerţ şi industrie pentru 
promovarea în comun a produselor pe pieţele CSI şi UE; 

 constituirea unor structuri comune privind certificarea 
mărfurilor, dezvoltarea pieţelor de desfacere a produselor, ocuparea 
forţei de muncă, valorificarea şi dezvoltarea potenţialului economic 
existent; 

 dezvoltarea şi promovarea comună de oferte turistice şi a 
traficului turistic; 

 dezvoltarea infrastructurii care să asigure facilitarea trecerii 
frontierelor; 
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 organizarea festivalurilor, expoziţiilor, târgurilor culturale şi 
competiţiilor sportive regionale;  

 coordonarea programelor de protecţie a mediului, realizarea 
în comun a proiectelor şi monitorizarea în comun a factorilor de 
poluare din regiuni. 

Problemele de ordin politic existente între statele partenere n-
au permis semnarea  unor acorduri interstatale cu privire la lărgirea 
substanţială a competenţelor autorităţilor locale în ce priveşte 
activitatea euroregiunilor. Regimul circulaţiei mărfurilor, 
capitalurilor şi forţei de muncă în Euroregiuni nu se deosebeşte, cu 
mici excepţii, de cadrul general existent.  

Turismul 
Potenţialul turistic al regiunii nu este încă dezvoltat, dar există 

potenţiale resurse pentru aceasta. Deosebit de importante pentru zona  
de sud sunt ramurile turismului rural şi cel ecologic 

 
Pentru atingerea unui nivel relativ echilibrat de dezvoltare a 

regiunilor ţării este necesară realizarea şi ajustarea permanentă a 
următoarelor obiective de bază: 

 stimularea dezvoltării echilibrate a tuturor zonelor republicii 
prin descentralizarea resurselor financiare a ţării; 

 amplificarea procesului de cooperare interjudeţeană în 
vederea soluţionării problemelor de interes comun;  

 participarea activă comunităţilor locale la realizarea 
programelor de cooperare interregionale şi internaţionale, 
transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor.  

Actualul sistem de finanţare a dezvoltării teritoriale în 
Republica Moldova are caracter de subzistenţă, cauza fiind 
insuficienţa de mijloace financiare, astfel că pentru modelul ei 
regional factorul financiar este nu mai puţin important. Spre 
deosebire de statele-membre a UE, Republica Moldova are 
posibilităţi restrânse de atragere a mijloacelor financiare 
suplimentare. Şi totuşi chiar şi in cadrul acestui sistem există anumite 
proiecte, atât europene cât şi a altor programe, care oferă posibilit ăţi 
de dezvoltare a sectoarelor economiei.  

O atenţie deosebită, în zona de sud, trebuie acordată sectorului 
agricol, gospodăriilor ţărăneşti şi intreprinderilor de prelucrare a 
producţiei agricole. O problemă cu care se confruntă populaţia rurală 
este slaba sau totala lipsă de informare în ceea ce priveşte sursele de 
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finanţare, problemă ce o poate fi hotărâtă la nivel administrativ, prin 
implicare tot mai profundă a conducerii în problemele populaţiei. 
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REPERE PENTRU PLANIFICAREA POLITICILOR DE 
DEZVOLTARE A REGIUNII DE SUD 

 
Andrei POPA, 

Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii 
 

The paper describes the opportunities of regionalisation for de 
Southern Development Region of the Republic of Moldova. General 
analyses of local actors offer an analytical data base to promote two kinds 
of regional policies – entrepreneurial integration and innovational 
development.  

 
Regionalizarea este un proces de termen lung, unde statul 

introduce un al doilea nivel de guvern. Termenul regionalizare 
înseamnă un proces ce creează o capacitate pentru acţiuni de 
dezvoltare a unei zone geografice specifice (subnaţional dar supra-
local) prin intermediul modelelor economice şi potenţiale. Acest 
proces se poate baza pe sistemul existent politico-administrativ sau 
poate da naştere unei organizaţii teritoriale noi care ar putea susţine 
mai bine scopul creşterii socio-economice şi a dezvoltării echilibrate. 

La începutul anilor ’70 a sec. XX, Eurostat a elaborat 
„Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale” (NUTS) ca un 
sistem unic, coerent, pentru divizarea teritoriului Uniunii Europene 
pentru a putea elabora statistici regionale pentru Comunitate. 

Regulamentul NUTS a fost adoptat în mai 2003 şi a intrat în 
forţă în iulie 2003. NUTS subdivizează fiecare Stat Membru într-un 
număr de regiuni de nivel 1 NUTS. Fiecare din acestea este apoi 
subdivizată în regiuni de nivel 2 NUTS, şi acestea, la rândul lor – în 
regiuni NUTS de nivel 3. Lăsând deoparte nivelul local 
(municipalităţile), structura internă administrativă a Statelor Membre 
este în general bazată pe două din aceste trei nivele regionale 
superioare. Structura administrativă naţională existentă poate fi, de 
ex. , la nivelele NUTS 1 şi NUTS 3 (Länder şi Kreise în Germania, 
respectiv) sau la nivel NUTS 2 şi NUTS 3 (regiunile şi 
departamentele în Franţa, Comunităţile autonome şi provinciile în 
Spania). 

Reglementarea NUTS stipulează limitele minime şi maxime 
pentru regiunile NUTS. 
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Nivel Minim Maxim 
NUTS 1 3 milioane 7 milioane 
NUTS 2 800 000 3 milioane 
NUTS 3 150 000 800 000 

 
La un nivel mai detaliat sunt districtele şi municipalităţile. 

Acestea sunt numite „Unităţi administrative locale” (LAU) şi nu 
constituie subiect a Reglementării NUTS. 

În prezent, regionalizarea este o tendinţă generală a 
conducerii locale şi model de gestiune teritorială. Regiunile EU 
prospere: 

 demonstrează un grad înalt de coeziune socială şi participare; 
 ating relaţii de cooperare în domeniul industriei, care 

demonstrează flexibilitate şi în egală măsură securitate; 
 se bucură de cooperarea între companii, inclusiv constituirea 

unei reţele de cooperare; 
 reduc discrepanţele între oraşele-capitală şi regiunile 

economice mai puţin avantajate şi între oraşe şi sate; 
  „încorporează” investiţiile interne, care prezintă o înaltă 

valoare adăugată în economia regională 
 urmează strategii pentru a spori inovaţiile şi transferul de 

tehnologii; 
 au instituţii de guvernare, care „au învăţat să înveţe”; 
 maximizează potenţialul sinergiilor transfrontaliere.  

 
La baza politicii regionale se află suportul şi atenţia care 

trebuie să fie concentrate asupra regiunilor mai puţin dezvoltate. 
Succesul unei regiuni depinde de sistemul de guvernare şi abordarea 
pro-activă a guvernelor locale în domeniul social-economic, 
autorizând şi facilitând apariţia instituţiilor, constituind parteneriate 
cu societatea civilă şi comunitatea de afaceri. Aceste mecanisme 
permit eliminarea hotarelor şi susţin formarea şi creşterea economiei 
locale /regionale. Autorităţile publice ar trebui să înţeleagă că 
economia naţională are rădăcini în economia locală/regională şi 
modelele de dezvoltare locală/regională sunt, de regulă, încorporate 
în economiile naţionale de succes. Autorităţile publice pot influenţa 
succesul regiunilor prin intermediul regimului regulator, precum şi 
cu ajutorul unui instrumentar de regenerare a economiei regionale 
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bazat pe cooperare şi încredere între sectorul public, privat şi 
societatea civilă.  

Un fundament esenţial pentru creşterea socio-economică şi un 
catalizator al dinamicilor regionale sunt capacităţile endogene ale 
regiunilor. Cele patru tipuri de capital: capitalul natural, uman, social 
şi cel entropic (creat şi organizat de om - uzine, zone, infrastructură 
etc.) sunt principalii factori ai activelor socio-economice, specifice 
locului şi unice, care permit statelor şi a regiunilor acestora să se 
poziţioneze favorabil într-o economie globală competitivă. În 
context, strategiile de dezvoltare trebuie să tindă să maximizeze 
potenţialul de dezvoltare local al avantajelor particulare şi 
posibilităţile locaţiilor şi celor patru tipuri de capital. 

Din punct de vedere geografic, Regiunea de Dezvoltare Sud 
(RDS) acoperă partea de sud şi sud-est a Republicii Moldova. RDS 
este constituită din 8 raioane (Basarabeasca, Cahul, Cantemir, 
Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia). Infrastructura 
localităţilor este compusă din 9 oraşe (Basarabeasca, Cahul, 
Cantemir, Căinari, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia) 
şi 278 localităţi rurale. Numărul total de localităţi din regiune 
constituie aproximativ 17,5% din numărul total de localităţi ale ţării, 
ponderea oraşelor fiind de circa 17%. 

Populaţia economic activă din regiune constituia 301,7 mii 
persoane sau aproximativ 60% din numărul total al populaţiei, din care 
numărul salariaţilor la 1 ianuarie 2007 constituia 77185 persoane. 
Circa 29,81% din salariaţi sunt angajaţi în agricultură, urmaţi de 
învăţământ (24,65%), industrie (12,46%), sănătate şi asistenţă socială 
(8,89%), transport şi comunicaţii (8,01%), administraţie publică 
(7,59%), comerţ (3,13%), construcţii (1,67%), etc. 

Regiunea de Dezvoltare Sud este o zonă preponderent agrară. 
Ea asigură circa 46,9% din producţia naţională de struguri, circa 
29,4% din producţia de cereale, 22,2% din producţia de floarea-
soarelui. În perioada 2003-2006 volumul mediu anual al producţiei 
agricole vegetale constituie circa 30,1% din volumul global 
înregistrat pe ţară (Figura 1). Producţia animalieră constituie circa 
18,3% din volumul mediu anual pe ţară. Producţia agricolă pe cap de 
locuitor constituie 192% faţă de indicatorul mediu pe ţară. 

Totodată, sectorul agricol în RDS, se confruntă cu un şir de 
constrângeri de ordin economic, managerial, tehnologic, 
informaţional, legislativ şi educaţional. Regiunea se caracterizează 
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prin disproporţie între nivelul de ocupare a populaţiei în acest sector 
(60%) şi contribuţia la producţia agricolă a regiunii (23%).  

 
Figura 1. Regiunea de Dezvoltare Sud: Structura producţiei 

agricole în anul 2007 (în expresie naturală: tone) 

 
 

În Regiunea de Dezvoltare Sud activează 244 unităţi industriale. 
La 01.01.2007 numărul de salariaţi în industrie a constituit 9621 
persoane faţă de 10941 în a.2005, din care 8271 – în industria 
prelucrătoare. Pentru perioada 2004-2006, volumul mediu anual al 
producţiei industriale în preţuri curente constituia reprezintă aproape 
5% din volumul producţiei industriale a ţării. Producţia industrială 
raportată pe cap de locuitor în constituie 43% din media naţională. 
Numărul total al întreprinderilor mari ale regiunii constituie 12% din 
numărul întreprinderilor mari a R. Moldova. Reprezentarea teritorială 
a forţelor industriale din RDS denotă doi lideri ai industriei din regiune 
– raioanele Cahul şi Taraclia (Figura 2). 

În dependenţă de potenţialul disponibil fiecare unitate 
administrativ-teritorială a regiunii este pasibilă să consolideze 
premisele competitivităţii prin: 

a) politici regionale de integrare – care vizează sporirea 
indicatorilor mediului antreprevorial – Rata 
industrializării (RI), Coeficientul Specializării Muncii 
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(CSM), Densitatea Angajaţilor în IMM (DLimm
/km.p), 

Densitatea Investiţiilor (IDkm.p); 
b) politici regionale pentru inovaţie – care se referă la 

consolidarea capacităţilor inovaţionale şi se 
caracterizează prin – nivelul educaţiei (Ed), Rata 
fondării noilor afaceri (RFA), Indicele activităţii 
investiţionale (IAIkm.p). 

 
Figura 2. Regiunea de Dezvoltare Sud: Ponderea raioanelor  

în volumul total al producţiei industriale, 2007 

 
În cazul când accentul se pune pe politicile de integrare 

(Figura 3), repere ale dezvoltării devin: 
- programele de pregătire, perfecţionare şi recalificare 

a braţelor de muncă;   
- politicile de susţinere a antreprenoriatului şi de 

stimulare  a capacităţilor de autoangajare; 
- strategiile de susţinere a micilor afaceri, inclusiv prin 

conectarea acestora la lanţurile valorice, mai ale în 
activităţile conexe;  

- proiectele de modernizare a infrastructurii; 
- strategiile de diversificare a economiei regionale. 

Respectiv, politicile pentru inovaţie sunt condiţionate de 
prezenţa unui anumit nivel de dezvoltare a potenţialului industrial şi 
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presupun existenţa unor poli de creştere ai capacităţii intelectuale 
regionale. Caracterul scientologic al inovării presupune: 

 
Figura 3. Tipologia politicilor regionale stabilite în baza rezervelor 

 
 

- dezvoltarea centrelor de cercetare-dezvoltare şi crearea 
infrastructurii inovaţionale regionale (universităţi, 
laboratoare, centre de testare, business incubatoare etc.); 

- crearea reţelelor antreprenoriale cu scopul diseminării 
cunoaşterii; 

- promovarea proiectelor interregionale şi multinaţionale de 
exploatare a potenţialului regiunii; 

- dezvoltarea reţelei serviciilor de susţinere şi consultanţă a 
antreprenorilor; 

- atragerea cadrelor calificate din alte regiuni.     
 
Politici regionale de integrare  

 
Mediul antreprenorial al RDS este  caracterizat de variabilele 

indicatorilor care formează Indicele Avantajului Competitiv. Pentru a 
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consolida participarea RDS în realizarea produselor cu Indicele 
competitivităţii nete superior Balanţei Comerciale (sau Ikn>0) se 
impune necesitatea adoptării următoarelor obiective strategice: 

I. Asigurarea cu forţă de muncă necesară nivelului de 
competitivitate. Situaţia pe piaţa muncii din RDS este caracterizată 
de fluctuaţia frecventă a forţei de muncă preponderent din rândurile 
populaţiei tinere, ceea ce influenţează formarea unui dezechilibru 
între forţa de muncă disponibilă şi cererea de pe piaţa muncii. 
Deseori locurile de muncă disponibile nu corespund calificării 
angajatului – situaţie ce oferă un element critic la angajarea calitativă 
sau angajarea conform specializării. Toate aceste aspecte sînt cauzate 
de o reacţie inadecvată la dezechilibrele de pe piaţa muncii, nivel 
scăzut de calificare a resurselor umane şi deficitul de capacitate în 
planificarea strategică a pieţei muncii în regiune.  

Dezechilibrul de pe piaţa muncii este menţinut şi de gradul 
înalt de emigrare a populaţiei economic active din regiune peste 
hotare, sau de la sate spre oraşe, cauzat de lipsa perspectivei unui 
nivel de trai decent, precum şi de nivelul înalt al sărăciei cauzat de 
veniturile reduse ale populaţiei rurale. De asemenea, rămâne în 
continuare a fi destul de înalt gradul de angajare tenebră (la negru), 
fapt care contribuie continuarea evaziunilor fiscale şi limitarea 
veniturilor bugetare.   

Perspectivele dezvoltării regiunii necesită o reorientare bine-
proiectată a forţei de muncă spre acumularea abilităţilor şi 
competenţelor solicitate de cerinţele mereu crescânde ale pieţei 
muncii. Sunt necesare eforturi proactive pentru crearea unui sistem 
care va oferi un set complet de servicii de instruire ca reacţie la 
această provocare. Instituirea unui sistem de formare continuă 
(instruire pe parcursul vieţii) ar contribui la adaptarea continuă a 
adulţilor la solicitările tot mai mari de abilităţi pentru locuri de 
muncă calificate. Acesta va contribui la minimizarea riscului de a fi 
şomer şi va combate dezechilibrul existent dintre cerere şi forţa de 
muncă calificată disponibilă pe piaţă. 

O atenţie specială necesită să se acordate şomajului tinerilor 
care reprezintă unul dintre cele mai vulnerabile grupuri de pe piaţa 
muncii. Actualmente, pe piaţă sunt solicitaţi specialişti cu abilităţi 
noi cum ar fi: utilizarea computerului, cunoaşterea limbilor moderne, 
abilităţi de comunicare şi organizare. Din cauza diversităţii limitate 
de oportunităţi de afaceri şi a salariilor reduse majoritatea tinerilor 
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tind să emigreze. La fel, la acest compartiment vine şi necesitatea de 
a asigura tinerilor oportunităţi pentru acumularea abilităţilor de 
antreprenor cu scopul de a facilita implicarea lor în dezvoltarea 
propriilor afaceri. Aceasta poate accelera şi propulsa dezvoltarea 
regională, fiind valorificate studiile lor universitare, spiritul inovativ 
şi interesul pentru noile tehnologii.  O atenţie deosebită urmează a fi 
acordat tinerilor din localităţile rurale, şi anume acelor în care 
accesul la comunicare, informaţii şi tehnologii informaţionale este, în 
general, limitat.   

În scopul sporirii gradului de ocupare a forţei de muncă, pentru 
populaţia rurală urmează a fi derulate programe speciale de formare 
şi recalificare profesională, capabile să contribuie la sporirea ratei de 
ocupare a forţei de muncă şi calificării angajaţilor prin intermediul 
oportunităţilor diversificate şi extinse de formare şi recalificare 
profesională. 

Ameliorarea rezervelor înregistrate de Ratele Industrializării 
(RIr) şi Coeficienţii Specializării Muncii (CSMr) necesită 
dezvoltarea şi creşterea competitivităţii resurselor umane, cît şi 
gestionării eficiente a pieţei muncii. În acest scop considerăm drept 
priorităţi de dezvoltare următoarele activităţi:  

 Dezvoltarea sistemului de formare continuă, inclusiv în ariile 
rurale; 

 Sporirea oportunităţilor de angajare prin intermediul formării 
continue (instruirii de-a lungul vieţii sau recalificării 
profesionale);  

 Organizarea instruirii pentru crearea abilităţilor de auto-
angajare; 

 Promovarea activă a abilităţilor de antreprenor în ariile 
rurale; 

 Elaborarea modulelor în domeniul abilităţilor antreprenoriale 
care vor fi incluse în programele de studii ale şcolilor 
profesionale şi universităţilor din regiune; 

 Facilitarea contactelor dintre instituţiile educaţionale şi 
sectorul afacerilor; 

 Crearea parteneriatelor dintre instituţiile educaţionale şi 
asociaţiile de afaceri în vederea schimbului de experienţă şi 
organizarea selectării de studenţi şi elevi pentru specializări 
şi pentru angajări ulterioare; 
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 Crearea parteneriatelor şi reţelelor între instituţiile care 
prestează servicii de formare şi recalificare profesională;  

 Consolidarea capacităţilor instituţiilor de formare, inclusiv 
univrsitare şi diversificare serviciilor de formare 
profesională; 

 Înfiinţarea în cadrul instituţiilor educaţionale a centrelor 
informaţionale în domeniul cererii de pe piaţa muncii;  

 Crearea oportunităţilor pentru plasarea temporară a 
studenţilor în incubatoare de afaceri şi în clustere de 
producere. 

 
II. Promovarea antreprenoriatului şi flexibilităţii mediului 

de afaceri pentru asigurarea nivelului de competitivitate solicitat. 
Dezvoltarea afacerilor mici şi mijlocii este crucială pentru 
dezvoltarea economică şi pentru diversificarea activităţilor 
economice din regiune. Crearea condiţiilor care să faciliteze iniţierea 
afacerilor şi să sprijine dezvoltarea ulterioară a acestora urmează a fi 
susţinută prin: 

 Eliminarea barierelor în lansarea afacerilor, mai ales IMM. 
Aceasta va simplifica şi va facilita procedura iniţierii de noi afaceri şi 
creării unui mediu mai constructiv şi mai atractiv pentru investiţii.  

 Prestarea serviciilor de consultanţă şi de formare a 
capacităţii antreprenoriale. De obicei, antreprenorii au nevoie de 
servicii de consultanţă pentru dezvoltarea afacerii şi au nevoie să 
acumuleze abilităţi manageriale suplimentare, abilităţi de rezolvare a 
problemelor financiare, de marketing, aspecte legale, etc. 

 Facilitarea accesului la resursele financiare. Din cauza unui 
capital redus în IMM şi în organizaţiile asociate, lipsei unor 
proprietăţi adecvate cu care sa garanteze împrumuturile, precum şi 
din cauza condiţiilor complicate ale băncilor, Micul Business are 
complicaţii în a accesa împrumuturi şi alte modalităţi de finanţare.    

 Asigurarea accesului la informaţiile necesare dezvoltării 
afacerii. Atât afacerile mici şi mijlocii, cât şi întreprinderile mar din 
regiune necesită asistenţă în formarea abilităţilor de utilizare a 
tehnologiilor informaţionale, în adoptarea unor noi tehnologii 
industriale, comerciale, manageriale. În acest context trebuie 
promovate reţelele de dezvoltare a afacerilor, care ar spori 
cooperarea dintre antreprenori în baza intereselor şi necesităţilor 
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acestora. Instituirea reţelelor antreprenoriale facilitează schimbul de 
experienţă, formarea abilităţilor profesionale, şi contribuie la 
îmbunătăţirea performanţei tuturor membrilor asociaţi.  

Sporirea densităţii angajaţilor în IMM (DLimm
/km.p) şi, respectiv, 

creşterea în această bază a capacităţilor antreprenoriale şi 
inovaţionale necesare pentru asigurarea competitivităţii lanţurilor 
valorice cu avantaje competitive poate fi realizată prin: 

 Crearea centrelor de instruire în domeniul tehnologiilor 
informaţionale; 

 Facilitarea accesului la granturi pentru mediul de afaceri;  
 Instruirea noilor antreprenori în domeniul planificării, 

menţinerii şi diversificării afacerii; 
 Crearea de parcuri tehnologice;  
 Crearea reţelelor antreprenoriale; 
 Crearea centrelor/laboratoarelor inovaţionale, inclusiv în 

clustere; 
 Crearea de centre expoziţionale; 
 Sporirea capacităţii pentru serviciile de consultanţă în 

domeniul elaborării proiectelor şi planurilor de afaceri, 
activităţilor de distribuire a informaţiilor, studiilor de 
marketing; 

 Crearea Centrului Regional al produselor de excelenţă 
(brand-ul regional);  

 Înfiinţarea bazei de date electronice a oportunităţilor de 
afaceri. 
 

III. Sporirea finanţării investiţiilor necesare nivelului de 
competitivitate. Dezvoltarea avantajelor competitive ale regiunii şi 
realizarea lanţurilor valorice în domeniile competitive stabileşte 
imperativul revitalizării, modernizării şi dezvoltării infrastructurii 
social-economice a regiunii. Pentru o mai explicită abordare a 
viziunilor strategice de dezvoltare a RDS ne vom axa pe 
componentele de bază a infrastructurii: 

 Dezvoltarea căilor de acces şi a comunicaţiilor. Reţelei 
regionale de transport în ultimele decade nu i s-a acordat atenţia 
cuvenită, deşi perspectivele depindeau clar de conexiunea cu 
coridoarele europene de transport. RDS a moştenit o reţea de drumuri 
care satisface, într-o anumită măsură, densitatea şi circulaţia curentă a 
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transportului. Repararea şi reabilitarea infrastructurii de transport are 
scopul de a îmbunătăţi condiţia fizică a drumurilor şi căilor ferate. Din 
cauza calamităţilor naturale frecvente este necesară reconstruirea unor 
segmente de drumuri şi îmbunătăţirea securităţii traficului. Realizarea 
acestei măsuri va facilita dezvoltarea economică a regiunii prin 
intermediul unei conexiuni îmbunătăţite între localităţi şi sporirii 
accesului la reţelele de transport regionale şi internaţionale. 
Conexiunea îmbunătăţită dintre oraşe şi sate va stimula dezvoltarea 
mediului antreprenorial şi creşterea economică în regiune.  

 Infrastructura valorii. Destrămarea complexului economic 
unional şi surparea relaţiilor interrepublicane din cadrul complexului 
industrial sovietic au rezultat cu reducerea şi chiar stoparea producţiei 
industriale. Impactul destrămării a fost cel mai mult resimţit de 
întreprinderile mari, multe din ele fiind lichidate. Astfel, şi-au încetat 
activitatea Combinatul de prefabricate în construcţie din Cahul, 
Fabricile de conserve din Cahul şi Zîrneşti, Uzina de cheramzită, 
Combinatul de creştere a porcinelor din Cahul, Complexul de creştere 
a bovinelor din Zîrneşti, fabrica de extragere a uleiurilor eterice din 
Vişniovca. Şi-au redus activitatea uzina de spaliere şi articole din 
beton armat „USBA” din Cahul, fabricile de conserve din Cantemir şi 
Căuşeni, nodul feroviar din Cania (Cantemir). Situaţia creată a fost 
condiţionată de faptul că:   1) unităţile respective au fost proiectate cu 
capacităţi de producţie ce depăşesc cererea de pe piaţa Republicii 
Moldova, destinate asigurării cu producţia respectivă a republicilor ex-
sovietice; 2) activitatea fabricilor de conserve a fost condiţionată de 
buna activitate a sistemului centralizat de irigare şi creştere a culturilor 
legumicole, care actualmente este practic destrămat şi degradat; 3) 
destrămarea gestiunii centralizat-planificate şi dirijate a scos în 
evidenţă incapacitatea managerială a întreprinderilor vizate de a se 
adapta la regulile economiei de piaţă şi a activa în condiţiile 
incertitudinii, riscului şi concurenţei; 4) apariţia unităţilor producătoare 
mici (prelucrarea cărnii, extragerea uleiului vegetal, fabricarea 
materialelor de construcţii) au demonstrat adaptabilitatea sporită a 
Micului Business făcând ca întreprinderile mari să cedeze poziţiile de 
pe piaţă în ramurile cu rentabilitate şi, respectiv, atractivitate sporită.  

 Infrastructura socială. Doar 27% din localităţile regiunii au 
acces la sistemul de alimentare cu apă şi 12,8% din gospodării sînt 
conectate la sistemul de canalizare. Pe lângă faptul, că această stare a 
lucrurilor constituie o piedică în calea dezvoltării economice, ea mai 
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generează şi riscuri semnificative pentru sănătatea publică şi pentru 
calitatea mediului ambiant. Costul social al tranziţiei se resimte cel 
mai bine în ariile rurale şi oraşele mici. Cu excepţia oraşelor-centre 
administrative ale raioanelor, unităţile infrastructurii culturale şi 
sociale sunt asigurate şi sprijinite la un nivel minim. Austeritatea 
bugetelor locale nu permite reabilitarea unităţilor social-culturale 
care au activat până în 1991. Drept rezultat, condiţiile actuale de trai 
în localităţile rurale reduc oportunităţile pentru lansarea sau 
diversificare activităţilor economice. 

Creşterea Densităţii investiţiilor (IDkm.p) poate fi realizată prin: 
 Elaborarea strategiei de dezvoltare a potenţialului industrial 

în contextul asigurării avantajelor competitive; 
 Promovarea avantajelor comerţului asimetric cu UE şi 

stimularea fondării filialelor agenţilor economici străini – 
presupune atragerea forţelor productive din alte ţări 
cointeresate în creşterea veniturilor prin outsoursing. 

 Implicarea IMM în lanţul valoric al ramurilor/industriilor cu 
avantaje competitive. 

 Promovarea imaginii RDS şi diseminarea informaţiei despre 
regiune prin diverse căi de informare, inclusiv organizarea 
expoziţiilor internaţionale, participarea la expoziţii; 
implicarea în calitate de organizator şi gazdă a forumurilor 
naţionale şi internaţionale ştiinţifice, economice etc.; 
acceptarea şi planificarea cheltuielilor financiare pentru 
confecţionarea articolelor materiale cu caracter publicitar al 
RDS şi distribuirea lor;  

 Reformarea investiţiilor publice în infrastructură  şi trecerea 
de la finanţarea pe articole la alocaţii prin proiecte, inclusiv 
mixte cu participarea capitalului privat şi străin; 

 Realizarea prevederilor legislaţiei cu privire la investiţii şi 
eliminarea barierelor birocratice şi a corupţiei. 

 
Politici regionale pentru inovaţie 
 

Capacitatea inovaţională reflectă abilitatea regiunii de a 
răspunde cerinţelor concurenţiale înaintate de piaţa globalizată. 
Determinarea rezervelor dezvoltării inovaţionale permite stabilirea 
politicilor îndreptate spre antrenarea potenţialului regiunii/localităţii 
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în procesul valorificării oportunităţilor mediului inovaţional şi ale 
abilităţilor cunoaşterii colective. Variabilele Indicelui Inovativităţii 
(IIv) regiunii de dezvoltare Sud şi stabilirea rezervelor permit 
elaborarea setului de obiective necesare asigurării avantajelor 
competitive cu produse ale cunoaşterii.  

Datele statistice demonstrează că din cele 8 unităţi 
administrativ-teritoriale ale RDS un nivel al educaţiei ce asigură 
realizarea integrală a lanţurilor valorice luate ca exemplu se 
înregistrează doar în raioanele Cahul şi Taraclia. Considerăm că 
aceasta se datorează prezenţei în aceste unităţi a universităţilor şi 
colegiilor care, deşi nu asigură activităţile lanţului cu cadre 
specializate, atrag, coagulează şi sedimentează tineretul în oraşele 
Cahul şi Taraclia. La fel, cu privire la Taraclia, urmează să fie luate 
în consideraţie prezenţa Zonelor economice libere.  

Amplasarea geo-strategică a RDS şi perspectiva oferită de 
proiectele de importanţă naţională, impun ajustarea politicii de 
dezvoltare a resurselor umane. Aceasta presupune revizuirea 
sistemului de gestionare a lor, cooperării dintre sectorul 
învăţămîntului şi unităţile/centrele de angajare în câmpul muncii şi 
agenţii economici, diversificarea formării profesionale şi activităţi de 
formare a abilităţilor, mobilizarea potenţialului uman pentru 
iniţiativele de antreprenoriat, etc.  

O evaluare a necesităţilor de instruire va clarifica gradul şi 
domeniul de implicare a instituţiilor educaţionale din regiune în 
formarea şi recalificarea profesională. Diversificarea serviciilor de 
formare, precum şi crearea oportunităţilor pentru instruirea pe 
parcursul vieţii pentru adulţi pot spori rata şi calitatea angajării. În 
acest context, oraşele – centre administrative din regiune urmează a 
fi concepute ca potenţiali poli de creştere, care pot stimula 
dezvoltarea economică a ariilor rurale megieşe.  

Problematica identificării unui pol regional de creştere este 
legată de înfiinţarea clusterelor regionale. Reieşind din analiza 
potenţialului fizic şi uman prezent actualmente, precum şi având în 
vedere parametrii relativi ai creşterii şi diversificării structurii 
serviciilor şi organizaţiilor ce le prestează, a nivelului de dezvoltare a 
sectorului neguvernamental şi reţelei instituţiilor ONG de consultare 
şi susţinere a antreprenorilor, considerăm că cel mai vizat în calitate 
de pol regional de creştere se prezintă oraşul Cahul. Sarcina polului 
regional este ca în baza avantajelor competitive actuale şi potenţiale 



 115 

să înfiinţeze şi să dezvolte spectrul instituţiilor inovaţionale capabile 
să asigure clusterele regionale cu cunoştinţe inovate în domeniul 
respectiv.  

Analiza Indicelui competitivităţii nete (Ikn), precum şi 
intangibilităţile regiunii (amplasarea, tradiţiile socio-economice, 
avantajele absolute şi comparative) relevă că RDS dispune de 
avantaje competitive în: 

- creşterea şi prelucrarea producţiei agricole 
- viti-vinicultură 
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (confecţii şi textile) 

Avantaje potenţiale ce urmează a fi dezvoltate se consideră: 
- turismul 
- prelucrarea laptelui şi cărnii. 

Programele de dezvoltare şi menţinere a avantajelor 
competitive prin dezvoltarea inovaţională pot fi realizate prin:  

 Crearea clusterelor regionale în domeniile cu avantaje 
competitive; 

 Crearea parcurilor tehnologice; 
 Instituirea reţelelor antreprenoriale; 
 Fondarea filialelor unor instituţii de cercetare şi dezvoltare 

din ramură; 
 Crearea centrelor de transfer tehnologic; 
 Construcţia centrelor cu destinaţii multiple/centrelor 

polivalente (pentru târguri, expoziţii, prezentări culturale, 
evenimente sportive, etc.); 

 Crearea incubatoarelor de afaceri; 
 Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru zonele industriale.  

 
Dat fiind faptul că cel mai important sector pentru economia 

regiunii este agricultura, aceasta defineşte necesitatea creării 
condiţiilor pentru dezvoltarea ramurii şi promovarea  competitivităţii 
agriculturii, fapt care determină unităţile economice din sector să 
reacţioneze şi să răspundă adecvat la necesităţile sporite ale pieţei de 
consum. În acest sens efectul dezvoltării mediului inovaţional trebuie 
să asigure următoarele aspecte:  

Capacitatea pentru sporirea productivităţii agricole. Fermierii 
şi producătorii agricoli  necesită asistenţă în accesarea informaţiilor 
privind noile soiuri, tehnologii, măsuri de protecţie, condiţii de piaţă 
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etc., pentru a face faţă modificărilor cererii pieţei şi a reduce din 
intensitatea factorilor de risc.  

Capacitatea de absorbţie a inovaţiilor, noilor tehnologii şi 
tehnologiilor de sporire a calităţii produselor. Deseori din cauza 
unui nivel redus al abilităţilor de utilizare a tehnologiilor 
informaţionale, producătorii agricoli se confruntă cu dificultăţi în 
identificarea şi utilizarea surselor de informaţii cu privire la: 
aplicarea noilor tehnologii agricole; inovaţiile procesului de 
producţie şi vânzare a produselor agricole; informaţilor despre 
securitatea alimentară; programele de instruire privind calitatea şi 
implementarea standardelor internaţionale de calitate ISO; rigorile 
exportului produselor agricole; accesul la creditele pe termen lung şi 
fondurile de asistenţă tehnică, etc.  

Marketingul produselor agricole. Majoritatea produselor 
agricole din regiune sunt uşor alterabile,  iar vânzarea profitabilă a 
acestora necesită abilităţi adecvate de planificare, gestionare şi 
marketing. Producătorii au nevoie de asistenţă în identificarea unor 
pieţe stabile, în crearea şi consolidarea relaţiilor comerciale, în 
facilitarea vânzărilor şi menţinerea calităţii produselor. Asociaţiile şi 
cooperativele fermierilor şi producătorilor agricoli pot direcţiona 
cooperarea spre rezolvarea multor probleme comune şi pentru 
utilizarea şi valorificarea comună a oportunităţilor. 

Aspectele menţionate pot fi realizate prin: 
 Crearea centrelor de asistenţă şi de formare a 

capacităţii pentru fermieri şi producătorii agricoli; 
 Promovarea standardelor de calitate pentru producţia 

agricolă; 
 Crearea centrului regional de certificare a calităţii 

produselor; 
 Promovarea noilor soiuri/specii productive;  
 Crearea clusterelor agroalimentare; 
 Crearea reţelelor antreprenoriale agroalimentare. 

 
Resursele naturale reprezentate de rezervaţiile naturale şi apele 

minerale, localizarea regiunii în apropierea Mării Negre sînt 
favorabile pentru dezvoltarea turismului. Apele minerale din Cahul, 
renumitele fabrici de vin din sud,  rezervaţiile naturale ale regiunii, în 
special Rezervaţia Ştiinţifică de Stat „Prutul de Jos”, aflată în 
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proximitatea rezervaţiei de biosferă „Delta Dunării”, renumită la 
scară mondială, pot contribui la promovarea imaginii regiunii drept 
destinaţie turistică atractivă. Condiţiile RDS sînt potrivite pentru 
fondarea afacerilor pentru turismul rural, agricol şi ecologic de 
proporţii mici.  

Pentru opţiunea strategică de dezvoltare a avantajelor ramurii 
turismului, eforturile urmează a fi  canalizate spre crearea brand-ului 
regiunii. În acest scop, se va pune accentul pe produsele de excelenţă 
ale regiunii precum produsele agro-alimentare şi vinicole, 
complementate de valorile şi rezervele potenţialului natural. Acestea 
pot fi realizate prin: 

 Introducerea domeniului turismului în lista priorităţilor 
strategice ale dezvoltării regionale; 

 Crearea asociaţiei regionale a antreprenorilor în domeniul 
turismului; 

 Dezvoltarea infrastructurii turistice; 
 Elaborarea şi promovarea brand-ului regiunii; 
 Elaborarea strategiei regionale de dezvoltare a turismului; 
 Facilitarea accesului la împrumuturi pentru dezvoltarea 

afacerilor turistice la scară redusă; 
 Oferirea de granturi pentru dezvoltarea turismului rural, 

agricol şi ecologic în ariile rurale; 
 Elaborarea hărţii turistice regionale; 
 Promovarea producţiei de materiale informaţionale 

(materiale promoţionale audio-video, hărţi, indicatoare 
rutiere, etc.); 

 Atragerea investiţiilor publice şi private, inclusiv a 
capitalului străin în dezvoltarea meşteşugurilor populare 
specifice regiunii şi promovarea lor în calitate de produs 
turistic regional prin intermediul reţelei de ateliere 
meşteşugăreşti. 
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DIAGNOSTICUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ 
ŞI DE CANALIZARE DIN ORAŞUL CAHUL PRESTATE 

DE CĂTRE ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ  
„APĂ-CANAL” 

 
Irina TODOS,  

 Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii  
 

"Apa nu este un produs comercial ca oricare altul, ci o moştenire ce 
trebuie protejată, apărată şi tratată ca atare” [2,p.1] 

 
Le système public d’alimentation avec de l’eau potable représente 

l’ensemble de constructions, d’installations et d’équipements 
technologiques, à l’aideduquel on en réalise l’alimentation. Dans la ville 
Cahul le service d’alimentation avec de l’eau potable et le service de 
canalisation est prête par l’entreprise municipale „Apă Canal”. 

 
Apa este indispensabilă pentru supravieţuirea oamenilor şi 

pentru dezvoltare. Ea este esenţială pentru viaţa umană şi este 
necesară în numeroase activităţi şi procese industriale. În natură 
trebuie să fie disponibile cantităţi adecvate, de o calitate 
corespunzătoare, pentru a susţine viaţa sălbatică, plantele şi 
ecosistemele unice.  

Apa este indespensabilă şi pentru locuitorii oraşului Cahul. 
Alimentarea cu apă potabilă în oraş se face de cătrea  Întreprinderea 
Municipală „Apă-Canal” Cahul (Î.M.,,Apă-Canal”). 
 Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” Cahul a fost întemeiată , 
la 27.X.2000 ca rezultat al reorganizării Întreprinderii de Stat 
Direcţiei de producţie „Apă-Canal” Cahul, conform Deciziei 
Consiliului Municipal Cahul nr.5/6 (9/6) – XXI.[5, p.3] 

Fondatorul Î.M. „Apă-Canal” este Primăria Municipală din 
oraşul Cahul, care monitorizează activitatea acesteia prin auditele 
financiare şi manageriale, şi transmite în capitalul statutar al acesteia 
bunuri în valoare de 14 436 045 lei.  
 Scopul principal al ÎM „Apă-Canal” Cahul este să asigure 
populaţiei şi agenţilor economici calitatea serviciilor de distribuţie a 
apei potabile şi de canalizare, precum şi eficienţa acestor servicii, 
securitatea lor, tarifarea echitabilă, care să permită adaptabilitate la 
cerinţele utilizatorilor.   
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Obiectul de activitate al întreprinderii este: 
 prestare serviciilor de alimentare cu apă  şi canalizare 
 funcţionarea şi menţinerea sistemului de aprovizionare cu apă şi 

canalizare. 
Reţelele de distribuţie a apei şi de canalizare fac parte din 

domeniul public al Consiliului Orăşenesc Cahul. 
Sistemul public de alimentare cu apă potabilă reprezintă 

ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, 
echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se 
realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă. Sistemul 
public de alimentare cu apă potabilă include următoarele 
componente:captări, aducţiuni, staţii de tratare a apei brute, staţii de 
pompare, cu sau fără hidrorezervoare pentru înmagazinarea apei 
potabile, reţele de distribuţie, branşamente până la punctul de 
delimitare.  

Reţeaua publică de alimentare cu apă este o parte a sistemului de 
alimentare cu apă alcătuit din reţeaua de conducte, armături şi 
construcţii anexe, care asigură distribuţia apei potabile la doi sau mai 
mulţi utilizatori independenţi. 

Alimentarea cu apă potabilă a oraşului Cahul, ce are o 
populaţie de 35,5 mii  locuitori, se realizează printr-un sistem 
centralizat construit în anul 1970 compus din 6 staţii de pompare, o 
staţie de tratare a apei, cu o capacitate de 17,4 mii mc/24 ore, 
lungimea reţelelor fiind de 70,2 km cu diametrul de 100 mm – 
700mm, precum şi 11 rezervoare pentru stocarea apei potabile cu 
volumul total de 11 750 mc. 

Diametrul reţelelor ce funcţionează permit de a asigura cu apă 
potabilă toţi consumatorii. Reţelele de distribuţie a apei au o uzură 
totală de 70,4%, ceea ce a dus la atingerea unui nivel al scurgerilor în 
anul 2007  de 18,7%, sau 266,0 mii mc. 

Sistemul de alimentare cu apă potabilă a oraşului Cahul are 
următoarele caracteristici tehnice: 

 asigură apă potabilă pentru 94,6% din populaţia oraşului Cahul 
 asigură apă potabilă 24 ore/zi, 7 zile în săptămână, dar în unele 

sectoare ale oraşului mai persistă livrarea cu apă numai 19 ore. 
 staţiile de pompare şi reţelele de alimentare sunt uzate fizic, 

starea de degradare a reţelei de distribuţie conduce la pierderi de 
apă estimate la 18,7%. 
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 nivelul contorizării este de 72,7% pentru sectorul particular, 
76,5% pentru sectorul comunal, 100% pentru instituţiile bugetare 
şi agenţii economici. 

 apa potabilă corespunde din punct de vedere fizico-chimic şi 
bacteriologic legislaţiei în vigoare. 
Sistemul public de canalizare reprezintă ansamblul construcţiilor 

şi terenurilor aferente, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor 
funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul 
public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde 
următoarele componente:racorduri de canalizare de la punctul de 
delimitare, reţele de canalizare, staţii de pompare a apelor uzate, 
staţii de epurare, colectoare de epurare, colectoare de evacuare spre 
emisar, guri de vărsare în emisar, depozite de nămol deshidratat. 

În prezent oraşul Cahul este dotat cu un sistem de canalizare 
pentru evacuarea apelor uzate cu lungimea reţelele de 49,4 km , 
staţia de canalizare principală de pompare, două staţii raionale de 
canalizare şi staţia de epurare a apelor menajere cu capacitatea de 
producere de 13,7 mii mc/24 ore. 

Toate instalaţiile au fost puse în funcţiune în anul 1970 şi se 
exploatează mai mult de 30 ani. Colectorul de canalizare sub 
presiune are lungime de 4,9 km cu diametru de 400 mm, este în două 
ţevi şi are uzură de 100% .  

Sistemul public de canalizare din oraşul Cahul are următoarele 
caracteristici tehnice: 

 asigură canalizarea pentru 74,3% din populaţia oraşului Cahul 
 staţiile de pompare a apelor uzate şi reţelele de canalizare sunt 

îmbătrânite.         
Activităţile întreprinderii trebuie să fie planificate şi derulate în 

aşa fel încât să permită asigurarea calităţii apei potabile la nivelul 
standardelor europene. Totodată, întreprinderea trebuie să asigure 
îmbunătăţirea calităţii mediului prin utilizarea raţională a resurselor 
de apă şi epurarea apelor uzate, reducerea pierderilor de apă şi a 
consumurilor energetice, reducerea consumurilor specifice de apă 
potabilă prin contorizarea tuturor branşamentelor utilizatorilor. 

Este necesar ca întreprinderea să îndeplinească principala 
condiţie de funcţionare - continuitatea din punct de vedere cantitativ 
şi calitativ, prin respectarea legislaţiei în vigoare.  
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Alimentarea cu apă potabilă şi canalizare sunt servicii de interes 
general prestate pentru o mare parte a locuitorilor şi agenţilor 
economici dintr-un oraş, asigurarea acestui serviciu presupune 
respectarea unor reguli, regulamente şi standarde, precum şi 
verificarea acestor activităţi de către o serie de autorităţi locale.  

ÎM „Apă-Canal” colaborează cu autorităţile locale, care dispun 
de : 
 competenţă exclusivă cu privire la înfiinţarea, organizarea, 

coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor;  
 schimbarea tarifelor (apă/canalizare) în termeni reali; ajustarea 

valorii nominale a tarifelor pentru a reflecta inflaţia;  
 schimbarea ratei de salarizare şi premii a angajaţilor 

întreprinderii(în baza hotărîrilor de guvern). 
Deasemenea întreprinderea cooperează şi cu utilizatorii, 

dintre care: 
- 33 500 de persoane beneficiază de serviciul public de 

alimentare cu apă. 
- 26 300 de persoane beneficiază de serviciul public de 

canalizare. 
- 500 agenţi economici privaţi şi bugetari beneficiază de 

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
Întreprinderea cooperează cu agenţi economici, societăţi cu 

capital privat, agenţi bugetari.  Cooperarea are la bază contractele 
încheiate între părţi, contracte care se reînnoiesc anual. În tabelul nr. 
1 se prezintă principalii abonaţi ai serviciului de alimentare cu apă ai 
întreprinderii şi ponderea acestora în totalul vânzărilor.  

ÎM „Apă-Canal” pe parcursul activităţii se conduce de principiul 
autogestiunii. Ea este delimitată din punct de vedere administrativ, 
tehnic şi economic, dispune de forţă de muncă şi mijloace de 
producţie proprii, pe care le foloseşte în mod planificat pentru a-şi 
putea respecta contractele cu beneficiarii direcţi. 

Întreaga activitate economică a întreprinderii reprezintă un 
proces continuu de producţie/prestare, având la bază un plan de 
prestări servicii, care cuprinde sarcinile ce revin unităţii în legătură 
cu volumul şi calitatea serviciilor prestate, precum şi termenele de 
execuţie. Asigurarea continuităţii procesului de producţie impune 
efectuarea aprovizionării tehnico-materiale a unităţii în strânsă 
corelaţie cu nevoile reale de materii prime, materiale, combustibili, 
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piese de schimb şi cu disponibilităţi băneşti în contul de decontare şi 
casă, fără a crea stocuri supradimensionate.  

Tabelul  1 
Principalii abonaţi ai serviciului de alimentare cu apă 

ai ÎM” Apă-Canal” 
Nr. total de 

abonaţi 
Sumele încasate, 

mii lei 
  

 
Beneficiari 

Numărul 
de abonaţi 

Ponderea 
% 

Sume 
încasate 

Ponderea 
% 

1 Sectorul particular 4600 35,1 2600,0 28,07 
2 Sectorul comunal 8000 61,1 2785,0 30,07 
3 Agenţi economi, 

inclusiv 
464 3,5 2825,7 30,53 

4 Instituţii bugetare, 
inclusiv 

38 0,3 1050,0 11,33 

 TOTAL 13102 100 8222,1 100 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Tarifele  pentru plata serviciilor de apă şi canalizare se 

calculează pe baza costurilor de prestare şi exploatare, a costurilor de 
întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor, etc. 

Tarifele  pentru plata serviciilor de apă (tabelul 2) diferă pe 
categorii de consumatori în trei grupe: I-populaţia, II- instituţii 
bugetare, III- alţi  consumatori (agenţi economici).  

   Tabelul 2 
Evoluţia tarifelor pentru serviciile de apă prestate 

de către ÎM „Apă-Canal” 

 
Tariful 
mediu 
necesar 

Tariful 
mediu 
întărit 

Populaţia 
(fără TVA) 

Inst. Bugetare 
(fără TVA) 

Agenţi 
econom.  

(fără TVA) 
01.01.1999 1,75 1,75 0,50 4,55 4,55 

02.05.2000 2,23 2,23 1,10 5,18 5,18 

01.10.2001 2,33 2,33 1,10 7,77 7,77 

01.06.2002 3,80 3,80 2,28 11,26 11,26 

01.01.2004 6,38 6,38 5,02 12,86 12,86 

01.04.2004 6,38 5,85 4,00 13,87 15,07 

01.01.2005 6,38 5,85 4,00 13,87 15,07 

01.02.2006 10,17 8,99 5,35 21,00 26,63 

01.07.2007 10,17 8,99 5,35 21,00 26,63 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor oferite de Î.M.”Apă-Canal”Cahul 
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Din datele tabelului putem observa următoarele: consumatorii 
sunt devizaţi pe categorii, fiecare categorie în parte dispune de tarif 
individual. Făcînd o analiză în dinamică putem observa că în fiecare 
an tarifele se majorează, dat fiind faptul că anual preţurile la materia 
primă şi materiale, combustibil, enegie electrică se majorează. 

Tariful pentru plata serviciilor de canalizare (tabelul 3) se 
calculează în baza consumului de materiale folosite de cheltuielile 
depuse. Volumul de ape reziduale  se calculează în baza 
normativelor stabilite. 

Tabelul 3 
Evoluţia tarifelor pentru serviciile de canalizare prestate 

de către ÎM „Apă-Canal” 

 
Tariful 
mediu 
necesar 

 
Tariful 
mediu 
întărit 

 

Pop. 
(fără 
TVA) 

Inst. 
Bugetare 

(fără TVA) 

Agenţi 
econom. 

(fără TVA) 

Ag. econ. 
cu surse 
proprii 
(fără 
TVA) 

01.01.1999 0,67 0,67 0,30 1,37 1,37 - 

02.05.2000 0,79 0,79 0,45 1,52 1,52 - 

01.10.2001 1,09 1,09 0,65 2,28 2,28 - 

01.06.2002 1,97 1,97 1,18 3,84 3,84 - 

01.01.2004 2,83 2,83 2,32 3,84 3,84 - 

01.04.2004 2,83 2,47 1,31 2,83 5,25 - 

01.01.2005 2,83 2,47 1,31 2,83 5,25 - 

01.02.2006 4,92 4,64 1,35 4,00 5,00 11,76 

01.07.2007 4,92 4,12 1,35 4,00 5,00 - 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor oferite de Î.M.”Apă-Canal”Cahul 

Din acest tabel putem observa similarul, ca şi la precedentul, 
adică majorarea tarifelor se petrece din contul majorării preţurilor. 

Principalul consumator al apei este populaţia, care constituie 
85,3% din volumul total a apei facturate pe întreprindere, veniturile 
de la populaţie în anul 2007 a constituit 3905,5 mii lei, sau 47, 5% 
din venitul total pe întreprindere şi alţi consumatori – 4316,6 mii lei 
sau 52,5%. 
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Diagrama 1. Veniturile obţinute din prestarea serviciului  de 
alimentare cu apă, pe categorii de consumatori. 

Veniturile din activitatea serviciului de alimenatre 
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Sursa : Elaborat de autor potrivit datelor din documentaţia contabilă a ÎM 
”Apă-Canal”Cahul 

 
Din analiza prestării serviciilor de alimentare cu apă şi de 

canalizare din oraşul Cahul  de către Întreprinderea Municipală 
„Apă-Canal” se pot desprinde principalele puncte forte, slabe, 
oportunităţi şi ameninţări, după cum urmează:  
 
Puncte forte 
 alimentarea cu apă potabilă este continuă 7 zile/săptămînă 
 contorizarea consumatorilor este de 72,7% pentru sectorul 

particular, 76,5% pentru sectorul comunal, 100% pentru instituţiile 
bugetare şi agenţii economici. 

 există personal calificat pentru serviciile de alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare. 

 sunt promovate investiţiile 
 se observă deschiderea autorităţilor administraţie publice locale şi 

raionale pentru atragerea de fonduri necesare reabilitării şi 
modernizării infrastructurii sectorului de apă şi de canalizare. 
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 sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare din oraşul 
Cahul asigură apa potabilă şi epurarea apelor uzate la parametrii de 
calitate prevăzuţi de actele normative în vigoare. 

 creşterea încrederii populaţiei în serviciile prestate de ÎM „Apă-
Canal” Cahul. 

Puncte slabe 
 nu existentă suficiente rezerve de apă. 
 operarea cu reţele şi instalaţii învechite. 
 instalaţii existente sunt supradimensionate, ce duc la creşterea 

costurilor. 
 lipsa unui sistem de evaluare şi comparare a calităţii serviciilor 

prestate cu serviciile similare din alte zone ale ţării. 
 lipsa unor instrumente de măsură la nivelul consumatorilor 

existenţi (restul de 27.3% sectorul particular şi 23,5% sectorul 
comunal care nu sunt contorizaţi) şi a echipamentelor de 
automatizare pentru monitorizare şi control în timp real al 
proceselor tehnologice. 

 dificultăţi în reducerea consumurilor tehnologice şi a pierderilor de 
apă. 

 cooperare redusă între sectorul academic, instituţiile de cercetare şi 
dezvoltare şi operatorii apă/canal, ceea ce duce la un transfer redus 
de tehnologii şi inovaţii în sectorul serviciilor de alimentare cu apă 
şi de canalizare. 

 metodologia de tratare a apei este învechită. 
 sistemul de management practicat este uzat moral. 
 inexistenţa unei strategii pe termen mediu cu privire la activitatea 

de alimentare cu apă. 
Oportunităţi 
 posibilitatea de a obţine granturi/cofinanţări de la diverse Instituţii 

Financiare Europene pentru reabilitarea sistemelor de alimentare 
cu apă potabilă şi de canalizare. 

 armonizarea legislaţiei privind apa şi mediul cu directivele Uniunii 
Europene. 

 relansarea economică a zonei cu implicaţii directe asupra creşterii 
numărului de consumatori.  

 conectarea satelor aferente oraşului la sistemul public de 
alimentare cu apă potabilă –Roşu, Cotihana, Crihana Veche. 
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 existenţa unui interes sporit din partea autorităţilor locale privind 
promovarea parteneriatelor publice /private în domeniul mediului. 

Ameninţări 
 întârzierea plăţii serviciilor prestate. 
 scăderea consumului de apă potabilă. 
 slaba securizare a instalaţiilor de livrare a apei potabile către 

consumatori.. 
 interferenţe externe negative, cum ar fi întreruperile de curent 

electric. 
 poluarea surselor de apă de suprafaţă din râul Prut. 
 

Necesitatea asigurării calităţii serviciilor de distribuţie a apei 
potabile şi de canalizare, a îmbunătăţirii calităţii mediului, a 
asigurării continuităţii serviciilor, a reducerii pierderilor de apă şi a 
consumurilor energetice sunt numai câteva dintre elementele care 
impun efectuarea unor lucrări de reabilitare şi modernizare a 
sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 
Referinţe bibliografice: 

 
1. Radu, I., Vlădeanu, D., „Analiza diagnostic şi strategia de 

dezvoltare a serviciilor publice de gospodărire comunală”, 
editura Economică, Bucureşti, 2004, p.179 

2. Zamfir, A., „Managementul Serviciilor”, Lucrare aplicativă, 
Editura ASE, Bucureşti, 2005,  

3. Considerentul 1 din directiva-cadru privind apa - Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, de 
stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei 
(JO L 327, 22.12.2000, p. 1). 

4. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi către 
Consiliu, Etape către o gestionare durabilă a apei în Uniunea 
Europeană, Bruxelles, 22.03.2007 

5. Statutul Î.M „Apă – Canal” Cahul  
6. Documentaţie contabilă de la Î.M Apă – Canal Cahul 
 

 
 
 



 128 

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI ŞOMAJUL 
 

Iulia CUBREACOV,  
Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă 

 
L′ individu s′ est développé à travers les temps conformément à ses 

aspirations, mais il faudra s′adapter àmmécanisme social et économique, 
créé notamment pour accomplir la mission respective. 

 
Datorită unor transformări, cauzate de revoluţiile industriale, 

tehnice şi ştiinţifice, apare şi homo aeconomicus care devine, după o 
perioadă lungă, personajul principal, concomitent dorit şi respins, 
totodată util şi de prisos, al unui nou angrenaj economico-social care 
a schimbat faţa omenirii. Este evident că omul deţine în prezent, prin 
ştiinţă, mult mai multe posibilităţi de a se afirma ca fiinţă raţională şi 
creatoare. 

Desigur individul s-a dezvoltat de-a lungul timpului potrivit 
năzuinţelor sale, dar a trebuit să se şi adapteze unui anumit mecanism 
social-economic, creat tocmai pentru a îndeplini misia respectivă. 
Prin urmare, forţa de muncă se manifestă ca un exponent şi ca un 
receptor al marelui mecanism numit economie de piaţă. Deşi 
individul, prin creaţia sa, prin nestăvilită-i dorinţa de a-şi satisface tot 
mai bine nevoile a lansat cursa istoriei pe un alt făgaş, tot el trebuie 
să se conformeze unor reguli de funcţionare a mecanismului 
economico - social. 

Sistemul economic de piaţă are tendinţa de a se dezvolta, de a 
produce mai mult şi mai bine, existând lupta pentru un profit cît mai 
mare. Scopul demersului este de a încerca să explic ce se întâmplă cu 
forţa de muncă în acest angrenaj, de ce o parte din ea rămâne 
neocupată. 

Deşi în mod corect s-a susţinut libera funcţionare a economiei 
de piaţă, ea evoluând în ritmurile şi în direcţiile care-i sunt cele mai 
fireşti, cu privire la forţa de muncă s-au manifestat unele aprecieri ce 
au deviat de la acest cvasiconsens. Astfel s-a observat că în timp ce 
reducerea sau creşterea volumului până la urmă decât închiderea, 
transformarea sau dezvoltarea unor capacităţi de producţie, 
concomitent cu trecerea capitalului dintr-o formă în alta şi dintr-o 
ramură în alta, adaptabilitatea factorului uman nu se mai produce 
chiar instantaneu. În ultimă instanţă la majoritatea indivizilor nu 
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există capacitatea de a intui schimbările în evoluţia structurii cererii 
de locuri de muncă şi mai ales a ofertei, pentru a-şi crea din timp 
disponibilitatea de a însoţi, spre un nou domeniu, complexul 
factorilor productivi necesari. Adesea, pentru un nou loc de muncă 
forţa de muncă trebuie ori să-şi mute cu totul domiciliul sau să facă 
naveta. În astfel de situaţii forţa de muncă se întreabă ce-i de făcut. 
Soluţia este greu de anticipat pentru că forţa de muncă nu este 
uniformă. Nu numai că există profesii diferite, nu numai că pentru 
stăpânirea unora se parcurge o lungă perioadă de şcolarizare şi de 
practică, dar există profesii care, în cazul că nu se pot exercita, 
individul sau indivizii respectivi sunt efectiv incapabili să se 
adapteze la alte cerinţe.  

Se ştie că, în practică, în mod curent forţa de muncă tânără nu 
prea se angajează dacă n-are ceva experienţă, iar cei care depăşesc 
pragul a 55 ani au şanse majore, când situaţia se complică, să plece 
primii în şomaj. Iar la întrebarea ce şansă mai au în cazul relansării 
economice de a fi reprimiţi la vechile locuri de muncă sau la altele 
noi, răspunsul nu poate fi decât echivoc. Am prefera un contur mai 
realist asupra factorului uman, participant la procesul de producţie, 
cu capacitatea sa fizică şi intelectuală. 

Desigur, atâta timp cât nu a fost necesară observaţia şi tratarea 
separată a forţei de muncă, chiar dacă se acumulează multe 
fenomene negative, s-a lăsat în continuare să se înţeleagă că toate 
elementele care slujesc un proces de producţie se descurcă într-un fel 
în hărţişul economiei de piaţă şi că o intervenţie de undeva, din afară, 
ar strica exact capacităţile de autoreglare. Schimbările profunde care 
se efectuază în organizarea producţiei şi a muncii, apariţia coloşilor 
economici, cuprinzând o forţă de muncă imensă, cu un nivel de 
pregătire şcolară şi profesională foarte ridicat. Din această etapă nu 
se mai poate manifesta indiferenţa din partea factorilor politici cu 
privire la soarta milioanelor de şomeri care apar destul de 
repede.[1;174] 

Datorită motivelor invocate, înlăturând extremele s-a ajuns la 
concluzia că trebuie soluţionată problematica deosebită a forţei de 
muncă în mod gradual, pornind de la etapa formării ei şi terminând 
cu desfăşurarea unui sistem instituţional foarte bine organizat, prin 
care să se sprijine persoanele aflate în şomaj, inclusiv, dacă este 
cazul, prin recalificarea lor. Intr-un asemenea spirit s-a acţionat ,deja, 
mai, multe decenii de-a rândul. 
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Ca majoritatea problemelor economice si aceasta, a gradului 
de utilizare a forţei de muncă, n-a primit decât soluţii parţiale şi 
temporare, deşi gândirea economică a evoluat, convenindu-se tot 
mai mult că marile resorturi ale îmbogăţirii se găsesc în primul rând 
în zona forţei de muncă, iar irosirea pentru societate, este imposibil 
de recuperat. Totuşi nu se manifestă încă în practică, suficientă 
preocupare pentru valorificarea deplină a potenţialului uman 
disponibil. De altfel fără a se ţine seama de coordonatele geografice 
şi temporale, nu se poate ajunge la o strategie reuşită, vizând 
folosirea forţei de muncă, într-o ţară anume. Mai mult ca atât, chiar 
în ţările unde s-a organizat în direcţia creării tuturor facilităţilor 
necesare pentru utilizarea la un nivel ridicat a forţei de muncă, au 
început să apară neîncrederi, mai ales în legătură cu rolul progresist 
al parteneriatului. De asemenea, se manifestă în general o 
neîncredere faţă de oportunitatea ajutorului de şomaj, care la fel i-ar 
stimula pe mulţi. 

Este foarte adevărat însă că aceste critici sau rezerve faţă de 
sistemul de utilizare şi protejare a forţei de muncă în caz de şomai au 
apărut pe fondul unei deteriorări a situaţiei economice mondiale. In 
acest context părţile care cooperaseră destul de bine, evident în 
interesul fiecăreia dintre ele dar şi al ansamblului, au început să se 
acuze. Din partea sindicatelor se invocă faptul că în statisticile 
oficiale nu se exprimă corect situaţia neocupării forţei de muncă, că 
la sacrificii sunt împinşi doar angajaţii, pe când patronatul caută să-
şi protejeze cât mai bine interesele. 

Un aspect, care credem că merită să fie evidenţiat, este acela 
că, actualmente, se înregistrează niveluri foarte ridicate ale 
şomajului, dar. cu excepţia unor mişcări revendicative, aproape de 
rutină, nu se simte o stare tensionată şi periculoasă. Drept explicaţie 
pot fi aduse uşor câteva argumente care vin să susţină implicit că 
nivelul de ocupare, din punct de vedere psihologic şi social, nu poate 
fi stabilit odată pentru totdeauna. Mai mult, această optică a pragului 
de jos nu trebuie supralicitată, căci, în economia de piaţă, există 
tendinţa dezvoltării în domenii diverse ale vieţii economice. 

Din această etapă nu se mai poate manifesta indiferenţă din 
partea factorilor politici şi a teoreticienilor în ştiinţa economiei cu 
privire la situaţia milioanelor de şomeri care apar destul de repede 
pe spaţii geografice foarte întinse. Chiar dacă aceste implicaţii ale 
crizei economice s-ar putea treptat autoelimina, nu se poate 
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cunoaşte în prealabil dacă nu cumva ar putea fi depăşită limita de 
suportabilitate a populaţiei, iar în al doilea rând, ceea ce interesează 
în mod nemijlocit pe întreprinzători, dacă după o asemenea 
perioadă, foarte grea, nu vor fi eliminaţii de pe piaţă. 

Nu trebuie să neglijăm, ci, dimpotrivă, să apreciem corect 
problematica şi posibilităţile pe care le aduc în faţa întreprinzătorilor 
în general, dar mai ales a celor mari, din ramurile cheie ale 
economiei moderne, progresul tehnic şi concurenţa extrem de dură, 
care are loc îndeosebi pe piaţă. Întreprinderile «preferă» să 
folosească utilaje perfecţionate, pe care de multe ori le pot închiria, 
suplinind o bună parte din sporul de forţă de muncă care ar fi fost 
necesar în cazul extinderii, pe baza aceloraşi tipuri de utilaje. 
Avantajele folosirii maşinilor şi nu a oamenilor sunt destul de 
importante pentru întreprinzători, mai ales în marile secţii 
industriale, cu condiţii grele de lucru, cu obligativitatea unui ritm şi 
a unei calităţi din ce în ce mai înalte. Fenomenul acesta, aşa cum am 
arătat, are în primul rând, o rădăcină în progresul tehnic, dar cel 
puţin în ceea ce priveşte ecosistemul. Este vorba mai exact de faptul 
că treptat, marile puteri industriale şi-au ecologizat tehnologiile, 
produsele, sistemele de fabricaţie în ansamblu, ceea ce a însemnat 
mecanizare, şi chiar automatizare, iar la o parte dintre produse, a 
căror fabricare presupune degradarea mediului, au convenit să-i lase 
şi pe cei din lumea a 3-a să se încarce cu această responsabilitate. 

Atât conjunctura favorabilă pentru ocuparea forţei de muncă, 
cât şi zonele nefavorabile care trebuie să reţină atenţia şi să 
determine luarea de măsuri pentru limitare şi redresare. Astfel, avem 
în vedere analiza ratei de creştere a populaţiei active, comparativ cu 
o aceeaşi rată, referitoare la populaţia ocupată. Este lesne de înţeles 
că ar fi ideal ca între cele două rate să existe o corespondenţă 
permanentă, ocuparea să vină în întâmpinarea creşterii fireşti a 
numărului acelora ce doresc pentru prima oară un loc de muncă. De 
unde se poate trage şi concluzia că statul trebuie să intervină, 
operativ şi cu maximum de responsabilitate, pentru rezolvarea unor 
probleme care nu sunt prioritare pentru întreprinzători, dar cu 
certitudine converg şi spre binele lor. 

Mai întâi trebuie să fim convinşi că, la ora actuală, pretutindeni 
în lume există un interes major pentru cunoaşterea şi stăpânirea 
problematicii forţei de muncă. Aceasta se datorează, în primul rând, 
unui adevăr elementar, dar de o importanţă covârşitoare: trendul 
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dezvoltării este cu precădere determinat de cantitatea, calitatea şi 
utilizarea resurselor de muncă de care dispune orice ţară.  

Sub incidenţa fenomene globale, cu impact nefavorabil la 
scară mare asupra locurilor de muncă, este perfect justificată 
preocuparea majorităţii guvernelor de a găsi totuşi soluţii pentru a 
stopa dispariţia unui număr prea mare de locuri de muncă şi în 
contrasens de a găsi deschideri pentru lansarea unor domenii apte să 
ofere noi locuri de muncă. 

În acest caz se impune, folosirea tuturor pârghiilor, 
caracteristice unui stat democrat, pentru a grăbi restructurarea 
economiilor naţionale stimulându-se crearea de noi locuri de muncă, 
recalificarea şomerilor şi acordarea unei asistenţe sociale mai 
consistente celor aflaţi în situaţii materiale proaste. Este cazul că, în 
această situaţie excepţională, în principal din partea statului e mai 
important să se orienteze spre sectoarele economice viabile şi 
capabile să asigure noi locuri de muncă. 

Şomajul, conform, opiniei majorităţii specialiştilor, a existat, 
în diferite forme şi perioade. În mod manifest însă, el apare la 
sfârşitul anilor 70 şi începutul anilor 80, ca urmare a epuizării 
surselor de creştere extensivă şi intrarea acestor economii socialiste 
în criză. Lipsa unor informaţii precise, de natură statistică, nu ne 
permite să apreciem dimensiunea reală a fenomenului de şomaj, 
manifestat cu certitudine în perioada la care ne referim. 

Chiar dacă nu există date oficiale oneste referitoare la evoluţia 
ocupării forţei de muncă în ţara noastră în perioada postbelică (până 
la finele anului 1989), din diverse alte surse şi din realităţile trăite 
ştim că, în primul rând, se manifesta acel şomaj fricţional, în 
proporţii semnificative, dacă ne orientăm după indicii fluctuaţiei 
forţei de muncă şi perioada de timp scursă între două angajări; mai 
există un şomaj structural sau de inadaptare, datorat 
neconcordanţelor dintre structura ofertei şi respectiv cea a cererii de 
forţă de muncă; era tot mai prezent, în ultimii ani şi şomajul 
conjunctural, zona sa extinzându-se cu deosebire în grupa salariaţilor 
industriali. Nerecunoscându-se oficial existenţa şomajului, nici 
protecţia socială nu poate funcţiona corect. 
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ESENŢA ŞI NECESITATEA ASIGURĂRILOR DE 
ASISTENŢĂ MEDICALĂ 

 
Oxana MIRON,  

Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă 
 

Practica mondiala demonstrează că cea mai eficientă metodă de 
gestionare a resurselor financiare care sunt alocate pentru protecţia 
sănătăţii este reprezentată de gestionarea acestor resurse prin metoda 
asigurării. Este unica forma de activitate economică a instituţiilor medicale 
în relaţiile de piaţa. 

The international experience proves that the most effective method of 
management of financial resources in system of public health services is 
management of these resources a method of insurance. It is the unique form 
of economic activity of medical institutes in the market relations. 

 
Fiecare persoană are nevoie de protecţie, indiferent persoană 

fizică sau juridică. În timpul unei vieţi întregi se acumulează o serie 
de bunuri de valori care pot dispărea într-o clipă în urma unui 
incendiu, a unui cutremur, a unui furt sau a unui alt motiv. Pierderea 
financiară care rezultă nu poate fi compensată pe altă cale decât prin 
asigurare. În acelaşi timp integritatea fizică, sănătatea, capacitatea de 
muncă pot fi şi ele afectate ducând la imposibilitatea desfăşurării 
unor activităţi şi deci la lipsa unui venit. Împrumuturile pentru 
cumpărarea unei locuinţe, asigurarea unui venit suplimentar pentru 
perioada de pensionare se pot realiza tot prin asigurare. 

Nevoile de asigurare ale persoanelor juridice sunt 
asemănătoare cu cele ale persoanelor fizice dar presupun o 
dimensiune în mod firesc mai mare. Alături de asigurarea de bunuri, 
pierderi a profitului, credite ele se manifestă şi ca urmare a 
răspunderii pe care persoana juridică o are faţă de angajaţii săi 
(pensiile, sănătate, accidente). 

În literatura de specialitate se întîlnesc diverse modalităţi de 
expunere a noţiunii de asigurări. În viziunea mai multor autori 
difiniţia noţiunii de asigurări poate fi exprimată din mai multe puncte 
de vedere. De exemplu, John Downes şi Jordan Elliot Goodman, în 
„Dictionary of Finance and Investment Terms” definesc asigurarea 
ca fiind „sistemul prin care persoanele fizice sau juridice, conştiente 
de riscurile posibile, plătesc prime de asigurare unei companii de 
asigurări care rambursează sumele corespunzătoare în caz de daună. 
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Asigurătorul profită prin investirea primelor pe care le primeşte... . 
într-un sens mai larg, asigurarea transferă riscul de la o persoană la 
un grup care poate mai uşor să plătească pagubele”[5]. 

Viorela Ciurel consideră că „asigurarea poate fi definită din 
două puncte de vedere, şi anume: 
1. Ca persoană (fizică sau juridică) în calitate de asigurat, 

asigurarea poate fi privită şi ca „finanţare” a unei pierderi, în 
condiţiile, în care, evident, fondurile vor fi disponibile pentru 
a acoperi consecinţele financiare ale producerii riscului. 
Scopul acesteia va fi de a asigura continuitatea activităţii sau 
supravieţuirea afacerii asiguratului în cazul pierderii 
produse. 

2. Ca un mijloc prin care riscurile pentru două sau mai multe 
persoane sau firme se combină prin contribuţii prezente sau 
promise la un fond din care se plătesc despăgubirile pentru 
daunele suferite de unele dintre aceste persoane. Dat fiind 
asigurarea se bazează pe transferul riscului de la un individ 
către o comunitate de indivizi, la acoperirea pagubei suferite 
de acesta contribuie cu sume mici ceilalţi indivizi. Din punct 
de vedere al asigurătorului asigurarea apare ca un mijloc de 
reţinere, fiind un mijloc de retenţie şi combinare.” [2] 

Asigurarea are ca scop combaterea efectelor adverse ale 
riscului. Riscul este prezent permanent şi oriunde şi practic orice 
activitate economică este ameninţată de producerea unor evenimente 
generătoare de daune. În mod similar viaţa fiecărui, proprietăţile pot 
fi afectate de accidente, cutremure şi alte catastrofe. Evident, unii pot 
fi mai mult ameninţaţi decât alţii prin natura activităţii, localizarea 
geografică şi a altor factori. Din punct de vedere a asigurării nu orice 
pericol la care sunt expuse bunurile sau oamenii poate fi asigurat.  

După Viorela Ciurel „asigurarea are la bază un acord de voinţă 
între  o persoană fizică sau juridică în calitate de asigurat şi o 
persoană juridică în calitate de asigurător prin care asiguratul 
cedează asigurătorului un risc sau o clasă de riscuri pentru care 
obţine protecţia asigurătorului. Pentru această protecţie asiguratul 
plăteşte asigurătorului o sumă de bani, prima de asigurare, urmând ca 
în cazul producerii riscului sau riscurilor asigurate, asigurătorul să-l 
despăgubească pe asigurat pentru daunele suferite.”[ 2 ] 

 Asigurarea respectă principiul mutualităţii, potrivit căruia 
fiecare asigurat contribuie cu primele de asigurare la crearea fondului 
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de asigurare din care se suportă contra-valoarea daunelor suferite de 
asiguraţi. Este foarte important faptul că banii acumulaţi de 
societatea de asigurare din primele de asigurare nu aparţin acestuia 
decât după ce s-a produs decurgerea nedeficitară a riscului asigurat. 
Până atunci destinaţia acestor sume este legată numai de interesele 
asiguraţilor pe întreg parcursul de valabilitate a asigurării. Aşadar 
esenţa asigurării constă în dispersia riscului. Asiguratul transferă 
asupra altei persoane pericolul pierderii financiare determinat de 
producerea unui eveniment.  

Cu alte cuvinte vom remarca că asigurarea este o schemă de 
relaţii economice, juridice şi financiare între asigurat şi asigurător, 
conform căreia, asiguratul cedează asigurătorului un risc şi 
plăteşte o sumă de bani (prima de asigurare) pentru garanţia 
acoperirii pierderilor financiare în caz de producere a riscului 
asigurat prin suma asigurată, indicată în contractul de asigurare 
încheiat între asigurat şi asigurător în mod benevol şi pentru o 
perioadă determinată de timp. 

Pe parcurs, s-a produs o evoluţie considerabilă a asigurărilor, 
fapt care a facut posibilă extinderea gamei de riscuri acceptate în 
asigurare, care concomitent cu protecţia de risc garantată, mai 
întreprinde încă o funcţie importantă, cum ar fi cea de prevenire a 
riscurilor. Însă, evoluţia varietăţilor de asigurare a fost în mare 
măsură determinată de principiile în baza cărora funcţionează 
asigurările. Aşadar, asigurările funcţionează în baza a două principii 
distincte cum ar fi, principiul repartiţiei care stă în baza asigurărilor 
de accidente, precum şi principiul de capitalizare a sumelor atrase, în 
baza căruia sunt contractate asigurările de viaţă. Conform practicelor 
acceptate asigurările care funcţionează în baza principiului de 
repartiţie sunt clasificate ca asigurări generale, iar cele care sunt 
aplicate în baza principiului de capitalizare sunt clasificate ca 
asigurări de viaţă. Astfel în scopul desfăşurării mai eficiente a temei 
de cercetare vom aplica clasificarea efectuată în baza riscurilor care 
sunt acceptate în asigurare, cum ar fi clasificarea în asigurări 
generale şi clasificarea în asigurări de viaţă. 

Asigurările generale – asigurări scopul cărora este 
compensarea pierderilor materiale sau financiare generate de 
producerea  evenimentului asigurat, respectiv  menţinerea situaţiei 
patrimoniale şi financiare a asiguratului. Contracte se încheie pe 
termen scurt ( până la 12 luni ), primele se plătesc pe durata redusă a 
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contractului şi riscul este relativ constant pe întreaga durată a 
contractului 

Asigurările de viaţă – asigurări scopul cărora este -protecţia 
financiară a familiei sau dependenţelor, în caz de îmbolnăvire sau 
deces a persoanei asigurate. Contractele se încheie pe termen mediu 
sau lung ( minim 3-5 ani), primele de asigurare se plătesc pe toată 
durata contractului şi expunerea la risc este în scădere pentru 
asigurător de-a lungul contractului datorită creării rezervelor. 

Contemporanietatea încă nu a elaborat o altă formă de 
protecţie de risc, care s-ar deosebi de actuala forţă care este aplicată 
prin metoda asigurării. Una din formele de protecţie de risc, prin 
metoda asigurării este reprezentată de asigurările de asistenţă 
medicală.  

Asigurările de asistenţă medicală reprezintă o componenţă a 
asigurărilor sociale, care are anumite perturbări semnificative. 
Scopul acestor asigurări este determinat de necesitatea  menţinerii 
unui anumit nivel a sănătăţii populaţiei ţării. Statul are un rol 
important în cadrul  asigurărilor de asistenţă medicală, oferind nu 
numai cadrul legislativ pentru desfăşurarea acestora ci şi fiind 
garantul respectării drepturilor cetăţenilor la asistenţă medicală. 

Pentru înţelegerea mai clară trebuie să deosebim următoarele 
notiuni de baza, specifice pentru activitatea de asigurare in medicina:  

Asigurări medicale – gen de asigurare în care riscul asigurat 
este reprezentat de sănătatea persoanei asigurate, una sau mai multe 
(un grup) maladii (asa-numitele asigurari de boala), anumite stări 
care necesită cheltuieli medicale, diferite compensaţii pentru 
tratament sau stări legate de sănătate şi alte situaţii ce ţin de cheltuieli 
medicale suportate de persoană asigurată;  

Asigurările de sănătate sunt o parte a asigurărilor medicale, 
care ţin numai de asigurarea riscului de pierdere a sănătăţii de către 
persoană asigurată. Conform contractului, despăgubirile în 
asigurările de sănătate pot fi atît sub formă de servicii medicale 
prestate şi achitate de către societăţile de asigurări (în unele ţări se 
numesc despagubiri naturale), cît şi prin achitarea unei sume 
compensatoare de despagubire persoanei asigurate;  

Asigurarea de asistenţă medicală reprezintă o parte din 
asigurările de sănătate care asigură persoanei prestarea de servicii 
medicale în caz de necesitate. Asigurarile de asistenţă medicală nu 
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prevăd despăgubiri, dacă asiguratul nu a beneficiat de servicii 
medicale;  

Asigurarea de cheltuieli medicale prevede acoperirea 
tuturor cheltuielilor medicale survenite la persoană asigurată în urma 
unor anumite situaţii stipulate în contractul de asigurare; 

 Asigurările sociale sunt norme de ocrotire a muncitorilor şi 
a altor angajaţi în cazul pierderii capacităţii de muncă, a 
pensionarilor si a membrilor familiilor acestora. Ele reprezintă un 
sistem de relaţii economico-sociale exprimate valoric, prin care se 
constituie, se repartizeaza şi se folosesc fondurile băneşti necesare 
plaţii de indemnizaţii, ajutoare, pensii, foilor (biletelor) de odihnă şi 
tratament balnear al angajatilor în caz de pierdere temporară sau 
definitivă, parţială sau totală a capacităţii de muncă, precum şi al 
membrilor familiilor acestora.[3]. În majoritatea ţărilor, asigurările 
sociale sunt organizate conform legii statului sau prin asocieri 
obşteşti de ramură sau teritoriale şi sunt gestionate de stat;  

Fiecare stat declară politica sa în domeniul ocrotirii sănătăţii şi 
protecţiei sociale prin legislaţia sa (constituţie, legea privind 
ocrotirea sănătăţii, privind protecţia socială etc.). În aceste legi sunt 
stabilite responsabilitaţile parţilor, ale statului şi ale cetăţeanului, în 
domeniile respective. Se delimitează clar cine şi ce responsabilităţi 
are, fiind stabilite şi direcţiile de realizare ale acestora.  

În ţările Europei de Est si Americii de Nord, ţări cu tradiţii 
vechi în protecţia socială a cetaţenilor, aceste responsabilităţi sunt 
foarte diverse şi semnificative. Practic, fiecare stat are o politică 
individuală, uneori diferită de ţară vecină (Marea Britanie cu 
sistemul său naţional de ocrotire a sănătăţii si Franţa cu sistemul 
compensator). Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) 
nr. 130 conţine unele minimuri de standarde privind asigurările 
medicale ale populaţiei. Statele care au ratificat această convenţie, 
sunt libere în alegerea sistemului de organizare a ocrotirii sănătăţii, 
cu condiţia că sistemul selectat va ingloba asistenţa medicală pentru:  

1. Persoanele angajate în cîmpul muncii, cu excepţia unor 
categorii ca funcţionarii publici, marinarii, sezonierii si alte categorii 
ce nu depaşesc 10% din populaţia angajată;  

2. Nu mai puţin de 75% din populaţia economic activă;  
3. În toate situaţiile soţiile/soţii şi copiii persoanelor asigurate 

la fel trebuie să beneficieze de garanţii de asistenţă medicală.  
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Dacă primele două elemente sunt strict limitate în volum, 
depeninzînd direct de volumul contribuţiilor sociale, al treilea este acel 
segment în care asigurările medicale facultative pot deveni majoritare 
şi pot spori considerabil veniturile instituţiilor curative. [4].  

Conform standardelor mondiale, asigurările medicale acoperă 
două grupuri de riscuri care apar în legatură cu îmbolnăvirea:  

 cheltuielile pentru serviciile medicale legate de 
tratament, reabilitare şi îngrijire;  

 pierderea venitului în legătura cu îmbolnăvirea atît în 
perioada de tratament, cît şi în caz de invaliditate.  

Practica mondială demonstrează că cea mai eficientă metodă 
de gestionare a resurselor financiare care sunt alocate pentru 
protecţia sănătăţii este reprezentată de gestionarea acestor resurse 
prin metoda asigurării. Este unica forma de activitate economică a 
instituţiilor medicale în relaţiile de piaţa care respectă regulile 
economice de activitate ale unei instituţii: eficienţă; concurenţă; 
rentabilitate; pret al produsului; cerere-oferta mai mare şi alţi 
indicatori şi parametri economici. Avînd ca scop principal al 
activităţii sale obţinerea de profit, instituţiile medicale impun în 
relaţiile tradiţionale dintre agenţii economici ai ocrotirii sănătăţii 
relaţii noi de concurenţă, cu toate particularitaţile specifice lor [1].  

La prima etapă a implementarii acestor relaţii se poate crea 
impresia că o instituţie medicala, ca persoana juridica independentă, 
are ca scop doar obţinerea unor profituri. Aceasta este corect, însa 
profiturile se obţin prin eficientizarea activităţii desfăşurate de către 
aceste instituţii adică prin eficientizarea managementului realizat în 
raport cu personalul şi resursele financiare disponibile. Apar 
asemenea notiuni ca: cost optim de tratament, cost real al serviciilor 
medicale, regres financiar in caz de prejudiciu cauzat pacientului, 
raspundere profesionala a prestatorului de servicii medicale, etc.  

La moment actual instituţiile medicale din Republica Moldova  
se adaptează la sistemul de ocrotire a sănătăţii, bazat pe relaţiile 
contractuale între asigurat, asigurător şi beneficiarul – pacientul 
instituţiei respective. Rolul asigurătorului în aceste relaţii de obicei 
îndeplineşte Casa Naţională de Asigurări în Medicină, doar există şi 
alte societăţi de asigurare particulare care la fel pot încheia aceste 
contracte cu instituţiile curative. Aceste schimbări esenţiale în 
sistemul de ocrotire a sănătăţii ameliorat starea financiară a 
instituţiilor medicale prin creşterea salariilor  personalului medical, 
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îmbunătăţirea bazei materiale şi tehnice, etc. ce a contribuit la 
ridicarea nivelului de calitate serviciilor medicale şi ca urmare  la 
îmbunătăţirea sănătăţii  populaţiei. 
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PRINCIPII GENERALE DE ELABORARE A BUGETULUI 
PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERILE POLIGRAFICE 

 
Rita LUNGU,  

Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă 
 

Le procès budjetaire aux entreprises polygraphiques demande des 
budjets détaillés, qui planifient le développement de chaque activité. Donc, 
un système budjetaire bien ordonné fait que le budjet des acquisitions des 
matières permières soit corrélé avec le budjet de production, le budjet de 
production soit corrélé avel le budjet des ventes etc. 

Le budjet de production se forme, de règle, seulement dans 
l’expression quantitative. L’objectif de ce budjet constitue l’assurance de 
volume de production suffisant pour la satisfaction de la demande 
d’acheteurs et la création d’un niveau des stocks des produits finis rationell 
du point de vue économique. Ainsi, celui-ci détermine autant le taux 
planifié, que le volume de production. Donc, le budjet de production résulte 
du budjet des ventes en tenant compte des stocks de produits finis planifiés. 

Cependant, le point initial de la formation du budjet constitue 
l’élaboration du programme de production et de commercialisation. Ainsi, 
dans cet article, sera décrit le procès d’ élaboration du budjet de 
production aux entreprises polygraphiques. 

 
Orice întreprindere care se respectă trebuie să-şi prognozeze 

activitatea sa. Doar anume existenţa planurilor alcătuite dinainte 
permite realizarea optimizării sortimentului, maximizării rezultatului 
financiar, majorării eficacităţii utilizării resurselor, cu alte cuvinte, 
realizarea cu succes a sarcinilor, care stau în faţa organizaţiei şi 
atingerea scopurilor la fiecare etapă de dezvoltare. 

Bugetarea presupune sistema de prognozare operativă a 
activităţii întreprinderii în totalitate şi pe subdiviziuni pentru anul 
financiar ulterior cu divizarea pe trimestre, luni, decade, săptămâni.                                                                                                                                                                                                                

Punctul de plecare în elaborarea bugetului este elaborarea 
bugetului vânzărilor. Prognozarea volumului vânzărilor reprezintă 
punctul de plecare şi momentul critic al întregului proces de 
elaborare a bugetului. Pe baza informaţiei din bugetul vânzărilor se 
prognozează suma venitului din vânzări, necesară pentru întocmirea 
raportului privind rezultatele financiare, şi de asemenea se 
elaborează celelalte bugete. 
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După stabilirea volumului planificat al vânzărilor în expresie 
cantitativă se trece la elaborarea bugetului de producţie scopul căruia 
constă în planificarea necesarului de resurse de producţie şi 
calcularea costului planificat al producţiei fabricate. 

Pe baza informaţiei, constituită în bugetul producţiei, 
conducerea întreprinderii poate: 
1) să optimizeze procesul de producţie, reieşind din limitele 
temporare şi disponibilităţile de resurse; 
2) să aprecieze necesitatea atragerii resurselor suplimentare în 
perioade separate de timp; 
3) să determine costul de producţie planificat al fiecărui tip de 
produs, lucrare, serviciu, fabricarea şi realizarea cărora sînt 
planificate în perioada bugetară. 
4) să obţină indicatorii costului producţiei realizate (lucrărilor, 
serviciilor) necesari pentru întocmirea raportului privind rezultatele 
financiare prognozate; 
5) să elaboreze prognoza fluxurilor băneşti în ce priveşte plăţile 
furnizorilor şi antreprenorilor, personalului şi altor organizaţii şi 
persoane, care îndeplinesc lucrări şi servicii, necesare pentru 
organizarea activităţii de producţie. 

Bugetul producţiei se elaborează pe baza bugetului vânzărilor şi 
include în sine câteva documente de plan relativ independente. 

 
Programul de producţie  

În primul rând se elaborează programul de producţie sau, cu 
alte cuvinte, graficul de fabricare a producţiei (efectuare a lucrărilor, 
prestare a serviciilor).  

Elaborarea acestuia subînţelege expunerea bugetului vânzărilor 
(în ce priveşte prognoza volumului producţiei, lucrărilor, serviciilor 
în expresie cantitativă), ţinând cont de durata şi particularităţile 
ciclului de producţie, şi de asemenea, a stocurilor existente de 
producţie finită la începutul perioadei planificate şi a stocurilor 
aşteptate de producţie la sfârşitul perioadei. Într-adevăr dacă editura 
a planificat să vândă în aprilie 2008 5000 exemplare de cărţi, atunci 
ea trebuie să tipărească măcar o parte din tiraj încă din martie 2008 
(ca de la 1 aprilie să poată începe deja expedierea producţiei 
cumpărătorilor), iar pentru aceasta e necesar să primească 
manuscrisul de la autor, să efectueze corectura şi paginarea încă din 
ianuarie-februarie 2008.  
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Programul de producţie prelucrat constituie drept bază pentru 
planificarea de mai departe a procesului de producţie, pentru 
utilizarea resurselor şi formarea consumurilor. Pentru aceste scopuri 
se întocmesc următoarele bugete. 

 
Bugetul utilizării şi achiziţiei materialelor 

Acest buget este deosebit de important pentru întreprinderile 
poligrafice şi, de asemenea, pentru edituri, care preferă să tipărească 
tirajele pe hârtia proprie. Aşa dar, acest buget trebuie să conţină 
necesităţile planificate de achiziţie şi utilizare a materialelor necesare 
pentru fabricarea producţiei în corespundere cu programul de 
producţie. 

Mai întâi se elaborează prima parte – bugetul utilizării 
materialelor. Pentru aceasta e necesar de alcătuit nomenclatorul 
materialelor necesare pentru fabricarea fiecărui tip de produs, 
lucrare, serviciu, prevăzute în programul de producţie, şi să 
determine normele de consum pentru fiecare tip de material pentru o 
unitate de produs, lucrare, serviciu. 

După aceasta, cantitatea producţiei, volumul lucrărilor şi 
serviciilor din programul de producţie se înmulţeşte cu normele de 
consum pentru fiecare tip de material şi se obţine necesarul de 
materiale pentru fiecare lună în expresie naturală cu divizarea pe 
tipuri de produse, lucrări, servicii. 

Apoi se sumează necesarul pentru fiecare tip de material, 
pentru a obţine prognoza necesităţilor totale de materiale. Dacă 
înmulţim cantitatea fiecărui tip de material cu valoarea de cumpărare 
planificată obţinem prognoza consumurilor de materiale în producţie 
cu divizarea pe luni. 

Însă pentru a avea posibilitatea de a utiliza materialele de la 
01.02.2008, este necesar ca ele să fie aduse la depozit cel puţin de pe 
data de 30.01.2008. Multe tipuri de materiale necesită o prelucrare 
prealabilă şi pregătire înainte de a fi eliberate în producţie, de aceea 
trebuie de ţinut cont şi de acest timp. În afară de aceasta, luând în 
consideraţie termenul de livrare a materialelor, pentru ca materialele 
să fie primite la depozit, să zicem, pe 5 februarie, va fi, probabil, 
necesar de recepţionat comanda (de încheiat contractul cu clientul) 
încă din ianuarie (mai ales dacă acest material se importează). De 
asemenea trebuie de ţinut cont şi de necesitatea de a forma stocuri 
iniţiale de materiale – doar pentru a continua procesul de producţie în 
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martie, trebuie de comandat pe parcursul lunii februarie, nu numai 
acele materiale care sînt necesare pentru îndeplinirea programului de 
producţie din februarie, dar şi materiale suplimentare, care vor fi 
utilizate deja în luna martie.  

De aceea, după elaborarea primei părţi a bugetului urmează de 
pregătit a doua parte – bugetul achiziţiei materialelor. Pentru acesta, 
ca şi la elaborarea programului de producţie, pe baza bugetului 
vânzărilor, ţinând cont de termenele de livrare, primire, pregătire a 
materialelor şi, de asemenea, de existenţa stocurilor de materiale la 
începutul perioadei planificate şi nivelul stocurilor aşteptate de 
materiale la sfârşitul perioadei e necesar de cumpărat materialele 
necesare în procesul de producţie.  

În limitele bugetului format de achiziţie a materialelor se poate 
obţine valoarea materialelor cumpărate în fiecare lună în expresie 
valorică. Pe baza ei se pot calcula plăţile în folosul clienţilor, luând 
în consideraţie condiţiile de decontare cu aceştia (necesitatea 
transferării avansurilor, existenţa şi durata amânării plăţilor). 

 
Bugetul consumurilor directe de retribuire a muncii 

În afară de bugetul consumurilor directe de materiale pe baza 
programului de producţie se elaborează şi bugetul consumurilor 
directe de retribuire a muncii, care permite, pe de o parte, să 
aprecieze necesitatea în resurse de muncă (în special, să determine 
necesitatea angajării lucrătorilor suplimentari, utilizarea lucrătorilor 
temporari şi sezonieri ş.a.m.d.) şi să optimizeze graficul concediilor, 
iar pe de altă parte – să planifice costul producţiei în privinţa 
consumurilor directe de retribuire a muncii şi să determine fondul de 
remunerare a muncii. 

Pentru elaborarea bugetului consumurilor de retribuire a 
muncii, e necesar de stabilit lista lucrătorilor, care vor fi ocupaţi cu 
efectuarea diferitor operaţii legate de fabricarea fiecărui tip de 
produs, lucrare, serviciu, prevăzute în programul de producţie, şi de 
stabilit normele timpului pentru fiecare operaţie. 

După aceasta, înmulţind cantitatea producţiei (volumul 
lucrărilor, serviciilor) din programul de producţie, cu normativele de 
consum a timpului pentru fabricarea lor, se poate obţine fondul 
timpului de muncă pentru diferite categorii de lucrători şi diferite 
tipuri de produse (lucrări, servicii). Dacă după aceasta se împarte 
fondul lunar al timpului de muncă corespunzător categoriilor de 
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lucrători la durata normală de lucru a categoriei date de lucrători (de 
obicei alcătuieşte cca. 160 ore în lună), se obţine numărul de 
lucrători, care sînt necesari pentru îndeplinirea programului de 
producţie în această lună. Comparând acest număr cu numărul 
efectiv de lucrători conform statelor de personal se poate determina 
câţi lucrători e necesar de angajat suplimentar, câţi lucrători pot pleca 
în concediu într-o lună sau alta şi ce lucrători e raţional de redus sau 
transferaţi la alt lucru. 

Existenţa fondului timpului de muncă prognozat permite de a 
calcula fondul de retribuire a muncii – pentru aceasta trebuie de 
înmulţit numărul bugetar de ore cu tariful de salarizare pe oră (sau 
numărul planificat de lucrători cu mărimea salariului lucrătorului de 
categoria respectivă). Indicatorul fondului de retribuire a muncii, la 
rândul său, permite, pe de o parte, să formeze costul producţiei, 
lucrărilor, serviciilor în ce priveşte consumurile de retribuire a 
muncii, iar pe de altă parte – să prognozeze fluxurile băneşti în ce 
priveşte plăţile personalului. 

Planificând consumurile de retribuire a muncii muncitorilor de 
bază trebuie de ţinut cont şi de consumurile privind contribuţiile 
obligatorii pentru asigurările sociale şi asistenţa medicală. 
    

Bugetul consumurilor indirecte de producţie (redacţionale) 
În afară de bugetarea consumurilor directe – de materiale şi de 

retribuire a muncii – este necesar, de asemenea, de planificat 
consumurile indirecte de producţie, care la întreprinderile poligrafice 
sînt numite consumuri generale de producţie, iar la edituri – 
consumuri redacţionale. 

În componenţa lor, în special, întră aşa consumuri ca: 
- uzura utilajului de producţie şi altor mijloace fixe, utilizate în 

scopuri de organizare şi conducere a activităţii de producţie 
(inclusiv şi a clădirii secţiei); 

- consumurile de întreţinere, exploatare, reparaţie a mijloacelor fixe 
cu destinaţie generală a secţiei şi redacţiei; 

- consumurile de retribuire a muncii şefilor de brigadă, maiştrilor, 
şefilor secţiilor, redactorilor şi altor lucrători, ocupaţi cu 
organizarea şi conducerea procesului de producţie, şi, de asemenea, 
consumurile privind contribuţiile pentru asigurările sociale şi 
asistenţa medicală obligatorii; 
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- consumurile legate de procurarea machetelor-originale şi oformarea 
tehnico-artistică în edituri; 

- consumurile legate de protecţia muncii şi tehnica securităţii, pentru 
echipament de protecţie, alimentaţie specială; 

- alte consumuri indirecte de producţie ale secţiei şi redacţiei. 
Problema fundamentală a bugetării acestor consumuri constă în 

faptul, că în majoritatea cazurilor mărimea lor nu este legată direct cu 
programul de producţie (cu cantitatea concretă a tipurilor de produse 
fabricate, lucrări efectuate, servicii prestate). De aceea planificarea 
consumurilor indirecte de producţie (redacţionale), de obicei, se face 
nu prin înmulţirea cantităţii producţiei din programul de producţie cu 
normativele (ca în cazul elaborării bugetului de achiziţii de materiale 
şi de retribuire a muncii), dar prin calcul direct, reieşind din numărul 
de maiştri, redactori, preţul arendei încăperilor de producţie în volum 
necesar pentru îndeplinirea programului de producţie ş.a.m.d. 

 
Bugetul costului produselor fabricate 

Bugetul producţiei este încheiat de documentul, care conţine 
calcularea prognozată a costului de producţie. Datele pentru 
calcularea acestuia sînt luate din fiecare buget prezentat mai sus: 
- datele despre consumurile directe de materiale – din bugetul 
utilizării materialelor; 
- datele despre consumurile directe de retribuire a muncii 
(consumurile de retribuire a muncii muncitorilor de bază cu 
contribuţiile aferente) – din bugetul consumurilor directe de 
retribuire a muncii; 
- datele despre consumurile indirecte de producţie (redacţionale) – 

din bugetul consumurilor indirecte de producţie (prin repartizarea 
pe tipuri de produse, lucrări, servicii analog metodei utilizate în 
evidenţa contabilă a consumurilor). 

Culegerea informaţiei despre consumuri se face pe tipuri de 
produse, lucrări şi servicii. De aceea, împărţind suma consumurilor 
planificate pe fiecare tip de produse (lucrări, servicii) pentru fiecare 
lună în corespundere cu programul de producţie pe luna dată, se 
poate obţine costul unei unităţi de produs (lucrare, serviciu) pentru 
fiecare lună. Acest indicator, la rândul său, poate fi utilizat pentru 
pregătirea raportului privind rezultatele financiare planificate, doar 
anume prin înmulţirea costului unei unităţi de produs cu cantitatea 
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de produse vândute (conform bugetului vânzărilor) se obţine costul 
vânzărilor. 

 
Bugetul stocurilor bugetare de materiale şi produse finite 
Unele organizaţii, în deosebi, firmele mari, care au volume 

semnificative de stocuri de materiale şi produse finite, în calitate de 
document independent mai întocmesc şi bugetul stocurilor 
bugetare de materiale şi produse finite. 

Acest buget permite de a evalua fluxurile de rezerve de materii 
prime şi produse şi să le confrunte cu capacităţile de producţie pe 
care le are întreprinderea, adică cu existenţa depozitelor. În aşa 
mod, conducerea întreprinderii are posibilitatea: 

- să planifice la timp necesitatea în depozite suplimentare; 
- să constate posibilitatea vânzărilor şi darea în arendă a depozitelor 

nefolosite; 
- în caz de necesitate de revăzut graficul de cumpărare a 

materialelor (fiindcă poate să se dovedească că cumpărarea 
materialelor în partide mici şi plata pentru livrarea lor să fie mai 
ieftine decât să arendezi depozite suplimentare) sau graficul de 
expediere a producţiei. 

În concluzie se poate menţiona că elaborarea bugetului 
producţiei este un proces necesar la întreprinderile poligrafice, 
fiindcă va şti ce cantitate să producă şi cu ce eforturi. Deoarece 
procesele de fabricare sînt la cerere, prin urmare, întreprinderea nu 
va avea produse finite în stoc. Deci, ceea ce va fi produs va fi şi 
realizat.  
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EVAZIUNEA FISCALĂ – REZULTAT AL IMPUNERII 
 

Sofia DONEA,  
Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă 

 
Impunerea este considerată de fiecare individ ca un atentat asupra 

personalităţii sau libertăţii. Deaceia impunerea silită a contribuabilului  de 
a-şi achita obligaţiile fiscale, apelând la constrângere nu are efectele dorite 
şi dă naştere  evaziunea fiscale. 
Pentru a minimaliza efectul evaziunii fiscale e nevoie de legi stabilite şi 
simplu de înţeles(deoarece legile se fac pentru contribuabili), inspectori 
fiscali bine instruiţi cu maniere diplomatice, servicii publice calitative bine 
reclamate. 

L`èvasivement fiscal est la résultat de l`impôt. L ìmpôt est considéré 
par chaque individu comme un attentat sur la personnalité et sur la liberté. 
Alors l`impôt  forcé du contribuable d`acquitter les obligations fiscales, en 
recourainte á ne donne pas les effets déesirées et méene à l  ̀ évasivement 
fiscal.Pour minimires l,effet de l`évasivement fiscal il faut avoir des lois 
stables et facilement àa comprenare(parce pue les lois sont élaborées pour 
les contribuables), des inspecteurs fiscaux lien instruits aux maniéres 
diplomatiques, des services  qualitatifs bien réclamés 

 

   Resursele de natură financiară cuprind pe de o parte  resursele 
financiare private şi pe de altă parte resursele financiare publice. 
   La constituirea fondurilor publice participă toate sectoarele 
publice, private, cooperatiste, populaţia etc. 
   Există o mulţime de căi pentru formarea resurselor financiare 
publice ca de exemplu impozite, taxe, contribuţii, asigurări, 
valorificarea unor bunuri proprietate de stat sau întrate în 
proprietatea statului, amenzi, penalităţi, confiscări etc.  
       Structura resurselor financiare publice actualmente are o 
structură comună în majoritatea ţărilor şi anume: prelevări cu 
caracter obligatoriu, resursele trezoreriei statului, emisiunea 
monetară, datoria publică ş.a. 
        Prelevări cu caracter obligatoriu sunt reprezentate de impozite, 
taxe şi contribuţii care constituie ponderea cea mai importantă în 
totalul resurselor bugetare.   
 Impozitele sunt o categorie financiară legată strâns de existenţa 
atât a statului, cât şi a banilor. 
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          Resursele Trezoreriei statului au un caracter temporar şi 
rambursabil ce constau din operaţiuni de felul:  
   a) împrumuturi pe termine, foarte scurte pe care le acordă din 
sursele disponibile rezultate din încasări mai mari decât plăţile; 
   b) împrumuturi per termine scurte, între 3-12 luni, prin vânzarea 
unor titluri de stat ş.a.  
          Emisiunea monetară suplimentară are ca scop de cele mai 
multe ori acoperirea deficitelor bugetare şi are efecte inflaţioniste în 
perioadele următoare, atrăgând după sine negativităţi pe plan social 
şi economic.  
          Datoria publică sau împrumut public, ce constituie o 
modalitate de anticipare a resurselor viitoare, de mobilizare a unor 
surse financiare actuale ce urmează a se recupera din veniturile 
publice ce se vor mobiliza pe parcursul anilor şi generaţiilor viitoare.  
          Generalizând, putem afirma, că impozitele reprezintă 
principalul canal convenabil de procurare a veniturilor statului. La 
moment alcătuind circa 80-100% din totalul acestora. 
           După cum se cunoaşte, prelevarea impozitelor se face: 
- cu caracter obligatoriu, de constrângeri şi este unilateral, este 
al statului, deci poate fi încasat silit;  
- cu titlu nerambursabil şi definitiv ; 
- fără contraprestaţie directă şi imediată din partea statului; 
- în caz de neplată, statul te poate urmări din punct de vedere 
juridic. 
           Obligativitatea, ca arbitru al impozitului, înseamnă că plata 
acestuia către stat este o sarcină impusă tuturor contribuabililor, 
persoane fizice sau juridice, care realizează venit sau posedă un 
anumit gen de avere pentru care, potrivit legii, se plăteşte impozit. 
           Impozitele se prelevă către stat cu titlu definitiv şi 
nerambursabil, adică plătitorii nu pot solicita statului un 
contraserviciu de valoarea egală şi imediată, dar e necesar să 
informăm permanent şi să amintim contrabuabililor, că statul, prin 
legislaţia adoptată, prin organele sale de ordine şi judecătoreşti este 
acela, care asigură liniştea publică, climatul de siguranţă pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a întregii activităţi economice. La 
moment o informare mai largă în masă, privind serviciile publice 
puse la dispoziţia cetăţenilor pe gratis din partea statului lipseşte. 
Aceasta face cu cetăţeanul – contribuabil să simtă impunerea 
impozitului ca o sustragere silită, impusă nebenevol. Dar se cunoaşte, 
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ca orice constrângere, deci şi impozitarea, este imorală căci atentează 
la libertatea persoanelor.  
            Cercetările în domeniul psihologic, au demonstrat, că 
impunerea persoanelor prin constrângere să facă un act împotriva 
voinţei lor, nu duce la rezultatele aşteptate oricât de severă n-ar fi 
impunerea. 
            Aceasta trebuie luată în vedere şi în domeniul fiscalităţii. 
Chiar dacă impozitele sunt stabilite prin lege, iar legea înseamnă 
respect şi supunere, funcţionarii publici ce vin în tangenţă cu 
contribuabilii, trebuie să expună obligativitatea într-un mod 
diplomatic, punând pe prim plan drept rezultat al impozitării – 
efectul serviciilor publice de care beneficiază fiecare cetăţean al ţării. 
           Angajaţii Inspectoratelor Fiscale sunt intermediari dintre 
contribuabili şi Buget. De aceea în procesul colectării resurselor 
bugetare, atenţia trebuie pusă pe relaţiile actorilor  implicaţi în 
procesul de colectare. Codul Fiscal reflectă drepturile şi obligaţiile 
angajaţilor  Inspectoratelor Fiscale. 
          Analizând practica stabilită în lucrul angajaţilor fiscale se face 
impresia, că lucrătorii fiscal au numai drepturi şi urmăresc sarcina de 
bază de a efectua controale. Aceasta situaţie face ca din nou să se 
simtă impunerea silită şi imaginea „pumnului de fier” din partea 
inspecţiei fiscale ce nu dă rezultate pozitive. 
          Obligaţia de bază şi scopul principal pe care trebuie să-l 
însuşească fiecare funcţionar ar trebui să fie „Organizarea explicării 
în masă a legilor cu privire la impozite şi taxe percepute în RM”.  
          Expunerea contribuabililor la vizitele frecvente şi la cercetările 
sâcâitoare ale funcţionarilor fiscali, face ca ei să-şi piardă interesul 
de a-şi lărgi activitatea, rămânând astfel în afara buzunarelor atât a 
contribuabililor cât şi a statului mult mai multe venituri din cauza 
pierderii cointeresării.  
          Odată cu trecerea la economia de piaţă se observă lărgirea 
sectorului privat prin mărirea numărului de întreprinderi private. În 
afaceri s-au inclus atât persoane competente în domeniul legislaţiei 
economice şi fiscale, cât şi mai puţin competente, fact ce a dus la 
dezvoltarea elementelor de corupţie când ne referim la fiscalitate. 
Pentru a corecta situaţia, e necesar ca legile adoptate în domeniul 
fiscalităţii să nu fie modificate atât de frecvent. Modificările 
frecvente a legilor duc la dezorientarea contribuabililor şi ca rezultat 
– restanţe şi penalizări în domeniul fiscal. 
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          Conform Constituţiei RM (art. 58), cetăţenii au obligaţia să 
contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuelile publice. Este greşit ca 
acesta obligaţie să fie tălmăcită ca o constrângere. Noţiunea de 
„constrângere” poate fi utilizată numai în cazul contribuabililor – 
creanţieri, deoarece ei beneficiază în egală măsură de servicii publice 
gratuite finanţate din prelevările contribuabililor cinstiţi. Existenţa 
restanţelor privind impozitele, ar trebui să deranjeze nu numai 
Inspectorii Fiscali, dar şi angajaţii UAT – producătore de servicii 
publice şi contribuabilii ce-şi onorează obligaţiile, deoarece sumele 
vărsate de ei în buget sunt puse la dispoziţia tuturora prin servicii, 
diminuând esenţial eficienţa lor, datorită insuficienţei resurselor de 
finanţare. În asemenea cazuri, executarea silită sau constrângerea, 
reprezintă calea excepţională de recuperare a creanţelor fiscale, ea 
fiind declanşată exclusiv în cazul neachitării de bună voie – la 
termenele legale – a impozitelor datorate bugetului statului. 
            Deci „constrângerea” este o noţiune ce trebuie atribuită 
contribuabililor – persoane fizice şi juridice, dar numai asupra 
debitorilor restanţieri pentru ai sili pe ultimii la executare.  
            Între rata de impozitare şi volumul total al veniturilor 
colectate la buget există o relaţie funcţională ce corespunde cu legea 
lui A.Laffer şi anume: creşterea presiunii fiscale nu determină 
obligatoriu şi sporirea încasărilor fiscale, în schimb scăderea 
presiunii fiscale creează condiţii favorabile creşteri încasărilor 
fiscale. Presiunea fiscală după un anumit „prag” începe să „apese” 
asupra economiei, a tendinţei acestei sau menţinere la un anumit 
nivel, atrăgând consecinţe dăunătoare economiei, sociale şi 
psihologice în societate fără a duce resurse suplimentare bugetelor 
publice. 
             Cetăţeanul măsoară presiunea fiscală prin consecinţele 
concrete asupra buzunarului poporului şi nu poate înţelege cum să 
muncească mai mult ca să câştige mai puţin. Unii contribuabili 
gândesc de ce ar trebui să plătească impozite dacă alţii nu plătesc şi 
în final sunt ignorate definitiv.  
       Presiunea fiscală conduce la o mare varietate de forme privind 
rezistenţa la impozite. Cele mai cunoscute sunt următoarele: 
- Abţinerea fiscală – costituie o rezistenţă pasivă prin care se 
reduce sau limitează activitatea încât nivelul venitului să atingă un 
prag de impozitare mic; 
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- Mişcări de protest sau revolte ce forţează Parlamentul să 
revadă prelevările obligatorii sub forma impozitelor, reducându-le la 
niveluri suportabile; 
- Evaziunea şi frauda fiscală – mijloc de a ocoli sau fugi din faţa 
presiunii fiscale excesive. 
  În continuare ne vom referi la evaziunea fiscală, făcând o remarcă, 
că atât evaziunea cât şi frauda fiscală reprezintă neîndeplinirea voită 
de către contribuabili a obligaţiei fiscale.   
  Evaziunea fiscală se manifestă în două forme: 
         1) Evaziunea frauduloasă ce se realizează prin încălcarea legii 
penale, când contribuabilii întră sub incidenţa Codului Penal prin 
infracţiuni de natură fiscală. 
         2) Evaziunea fiscală legală, care se realizează prin „adăpostul” 
legii pentru a uşura sarcina fiscală, nedând naştere infracţiunilor şi 
pedepselor penale. Această formă a evaziunii nu încalcă legea, dar o 
foloseşte deseori pervers, îngustând baza materiei impozabile. 
     Efectele evaziunii fiscale sunt atât de natură financiară, pentru că 
lipsesc Trezoreria statului de venituri importante, dar şi de natură 
socială, pentru că accentuiază inegalităţile între cetăţeni şi chiar între 
fraudatori.  
     Lupta împotriva evaziunii se duce prin prevenire şi prin represii. 
     Combaterea prin preveniri se face prin modificări legale, scutiri, 
amânări la plată ş.a. În cazul dat e binevenită şi o reformă fiscală, 
dacă legile nu-s respectate de către fiscalişti. 
     Combaterea prin represiuni ce prevăd sancţionări diverse în 
dependenţă de mărimea pagubelor, număr de infracţiuni fiscale ş.a. 
      Analizând legislaţia RM în domeniul fiscalităţii putem afirma, că 
se iau măsuri în combaterea evaziunii fiscale, atât prin preveniri ca 
de exemplu scutirea privind impozitului pe venit al persoanelor 
juridice începând cu 1 ianuarie 2008, mărirea scutirii persoanelor 
acordate, cât şi prin represiune, dacă analizăm sancţiunile adoptate în 
legislaţia fiscală în cote mărite pentru nerespectarea obligaţiunilor.  
       În materia evaziunii fiscale sunt incluse şi majorările la 
întârzierea de plată. Însă pricina acestei categorii trebuie căutată nu 
în nedorinţa intenţională a contribuabilului de-a contribui la 
prelevarea obligaţiunilor fiscale. Întârzierile de plată se înregistrează 
datorită lipsei informării în masa a necesităţilor prelevărilor fiscale, 
conţinutul prea specific a legislaţiei fiscale, modificările lor frecvente 
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şi neglijarea obligaţiilor funcţionarelor fiscale privind consultarea 
contribuabililor în probleme fiscale. 
        Pricina evaziunii fiscale constă şi în afirmarea greşită, că 
impozitarea se face constrângere. „Constrângere” trebuie privită ca o 
noţiune greşită în sistemul prelevărilor fiscale, deoarece ne face să 
crede3m din start, că în fiecare contribuabil se vede un creanţier 
nedisciplinat ce trebuie urmărit, impus, pedepsit. 
        Analizând situaţia creată prin prisma impunerii, atentăm la 
personalitatea individualului – contribuabil, impunând-l silit, fără a 
explica importanţa prelevărilor prin efectul serviciilor publice la 
evaziune inconştient. 
        În RM în în perioada de tranziţie la economia de piaţă legile în 
domeniul fiscalităţii s-au bazat pe modelele ţărilor străine cu unele 
devieri ca la început, fapt ce a condus la acumularea unor restanţe 
enorme la buget. 
        În legătură cu aceasta, Preşedintele RM adoptă legea privind 
amnistia fiscală în aprilie 2007. Promulgarea acestei legi are atât 
avantaje cât şi dezavantaje în domeniul fiscalităţii şi anume: 
      Avantaje: 
- s-a conştientizat că legislaţia fiscală n-a fost atât de perfectă; 
- s-au curăţit soldurile creanţierilor fiscale, ce dădeau „bătaie de 
cap” inspectorilor fiscali  
     Dezavantaje: 
- amnistia fiscală a fost „o palmă dureroasă” pentru contribuabilii 
cinstiţi ce-şi onorau permanent obligaţiunea 
- Bugetul a pierdut sume enorme de venituri pe care le-ar fi putut 
direcţiona în sectorul public  
- s-au încălcat principiile prelevărilor obligatorii 
           Analizând legislaţia fiscală nou adoptată constatăm că din nou 
accentul se pune pe constrângere şi mai aspră, deoarece se prevăd 
mărirea amenzii lor şi penalizări lor. 
           Amnistia din 2007 care a încălcat un şir de principii cade 
echitaţii, individualităţii, nediscriminării, va duce la creşterea 
numărului creanţierilor fiscali, chiar şi din rândul celor „cinstiţi” 
deoarece au fost nedreptăţiţi, prin acordarea de avantaje datornicilor 
fiscali. 
           Ar fi fost corect şi binevenit ca creanţele fiscale să nu fie 
anulate definitiv, ci să fie trecute la „Datorii amânate privind 
impozitele”, după care să se ducă evidenţa, iar creanţierii să fie 



 154 

obligaţi ca pe parcursul mai multor ani să-şi respecte obligaţiunea ca 
orice contribuabil. 
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Atractivitatea investiţională a întreprinderii reflectă raţionalitatea 
investirii în ea a mijloacelor băneşti disponibile şi este caracterizată de 
eficienţa utilizării patrimoniului întreprinderii, solvabilitatea acesteia, 
stabilitatea situaţiei financiare. Din punct de vedere al obiectului investiţiei, 
stabilirea gradului său de atractivitate investiţională permite evaluarea 
şanselor sale de atragere a investiţiilor externe  

The investment appeal reflects rationality of an investment in it of 
money resources and is characterized by efficiency of use of property of the 
enterprise, stability of a financial situation. It is analyzed by the external 
subjects with the purpose of a choice of optimum variant of an investment of 
available money resources. From the point of view of object of investment, 
the estimation of a level of investment appeal enables to determine chances 
of attraction of external investments. 

 
Atractivitatea investiţională a întreprinderii presupune 

raţionalitatea investirii în ea a mijloacelor băneşti disponibile.[2] 
 Fiecare întreprindere trebuie să-şi  evalueze şansele de 

atragere a investiţiilor externe. Deaceea  atractivitatea investiţională 
este cercetată  atât  în cadrul analizei externe  cît şi în cadrul analizei 
interne. 

Atractivitatea investiţională reprezintă o categorie economică 
independentă, caracterizată nu numai de stabilitatea situaţiei 
financiare a întreprinderii, rentabilitatea capitalului, cursul acţiilor şi 
nivelul dividendelor plătite. Alături de acestea  atractivitatea 
investiţională se formează prin competitivitatea producţiei, orientarea 
optimă spre client al întreprinderii exprimată prin satisfacerea cît mai 
completă al cerinţelor consumatorilor. Un aspect important în 
intensificarea atractivităţii investiţionale îl prezintă şi nivelul 
activităţii inovaţionale în cadrul dezvoltării strategice al 
întreprinderii. 

Reieşind din cele spuse mai sus, putem concluziona că 
atractivitatea investiţională ─ categorie economică, caracterizată de 
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eficienţa utilizării patrimoniului întreprinderii, solvabilitatea acesteia, 
stabilitatea situaţiei financiare. 

Pentru aprecierea nivelului  atractivităţii investiţionale 
întreprinderea trebuie să releveze:  

- nivelul atins al eficienţei utilizării patrimoniului întreprinderii 
şi rentabilităţii producţiei, cît şi corespunderea acestui nivel 
mărimilor normate; 

- gradul stabilităţii financiare al întreprinderii şi corespunderea 
lui mărimilor normate; 

- solvabilitatea întreprinderii şi lichiditatea bilanţului său, căt şi  
corespunderea acestor indicatori mărimilor normate; 

- calitatea producţiei, competitivitatea acesteia, nivelul tehnic al 
procesului de producere. 

Atractivitatea investiţională este garantată de stabilitatea 
situaţiei financiare. Situaţia financiară stabileşte nivelul de 
competitivitate al întreprinderii şi îndeplineşte rolul de garant al 
realizării efective al intereselor economice al tuturor participanţilor la 
activitatea atât al întreprinderii însăşi, cît şi al partenerilor săi. [1] 

Situaţia financiară reflectă structura capitalului atât propriu 
cât şi împrumutat şi structura repartizării lui între diferite tipuri de 
patrimoniu, deasemenea eficienţa utilizării lor, solvabilitatea, 
stabilitatea financiară şi  atractivitatea investiţională. [3] Altfel spus, 
situaţia financiară al întreprinderii este caracterizată de autonomia 
financiară al ei, de gradul de asigurare al activelor atât imobilizate, 
cît şi curente cu capital propriu şi mijloace împrumutate în limitele 
normate.  

Situaţia financiară al întreprinderii poate fi exprimată prin: 
- raţionalitatea structurii activelor şi pasivelor; 
- eficienţa utilizării patrimoniului şi rentabilitatea 

producţiei; 
- gradul stabilităţii financiare; 
- nivelul lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii. 
În practica analitică, pentru a aprecia nivelul atractivităţii 

obiectului investiţiilor sunt utilizaţi un şir de indicatori care sunt 
grupaţi în câteva grupe, pentru a facilita formularea concluziilor şi 
propunerilor. Vom ilustra procesul dat prin prisma datelor 
întrepriderilor SA ”Cahulpan” şi SA „Fabrica de brînzeturi”. 
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Aprecierea comparativă al nivelului atractivităţii investiţionale SA ”Cahulpan” şi  
SA „Fabrica de brînzeturi” pe perioada 2006-2007 

SA:”Cahulpan” SA „Fabrica de brînzeturi” Indicatorii principali 
La finele 

anului 2006 
La finele 

anului 2007 
Abaterea 

(+;-) 
La finele 

anului 
2006 

La finele 
anului 
2007 

Abaterea 
(+;-) 

A 1 2 3 4 5 6 
I. Aprecierea patrimoniului şi surselor de finanţare 

1. Structura surselor de formare a activelor  
1.1.Surse proprii, (%) 53,77 60,46  72,03 86,40  
1.2.Surse împrumutate, (%) 46,23 39,54  27,97 13,60  
2. Structura activelor  
2.1.Active pe termen lung (rata imobilizărilor),  (%) 70,10 79,38  58,26 58,40  
2.2.Active curente, (%) 29,90 20,62  41,74 41,60  

II. Indicatorii situaţiei financiare 
3. Coeficientul autonomiei (CPr:TP), (>0,5) 0,54 0,60 +0,66 0,61 0,74 +0,13 
4. Coeficientul stabilităţii financiare, 
(CPr+DTL):TP, (>0,7)  

0,83 0,61 -0,22 0,90 0,87 -0,03 

5. Coeficientul dependenţei financiare, 
(DTL+DTS):TP, (<0,5) 

0,46 0,40 -0,06 0,28 0,14 -0,14 

6. Coeficientul de autofinanţare, CPr:(DTL+DTS), 
(>1) 

1,16 1,53 +0,37 2,57 6,35 +3,78 

7. Coeficientul de levier financiar, 
(DTS+DTL):CPr, (<1) 

0,86 0,65 -0,21 0,39 0,16 -0,23 

8. Rata de manevrare al capitalului propriu, (Active 
curente nete:CPr), (0,5) 

0,25 -0,17 -0,42 0,44 0,33 -0,11 

9. Coeficientul asigurării activelor curente cu 0,56 0,34 -0,22 0,58 0,48 -0,1 
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capital propriu, (Active curente: CPr), (0,1) 
III. Indicatorii rotaţiei  

10. Durata de rotaţii a activelor, (A:VV)x360; [nr. 
de rotaţiia activelor, (VV:A)] 

256,4 
[1,40] 

257,4 
[1,40] 

+1 
0 

194,4 
[1,85] 

183,6 
[1,98] 

-10,8 
[+0,13] 

11. Durata rotaţiei activelor curente, [nr. de 
rotaţiiaactivelor nete] 

76,66 
[4,70] 

53,07 
[6,78] 

-23,59 
[+2,08] 

82,8 
[4,43] 

75,6 
[4,75] 

-7,2 
[+0,32] 

12. Durata rotaţiei creanţelor, [nr. de 
rotaţiiacranţelor] 

41,65 
[8,64] 

27,62 
[13,03] 

-14,03 
[+4,39] 

32,4 
[11,37] 

18,0 
[18,32] 

-14,4 
[+6,95] 

13. Durata rotaţiei datoriilor pe termen scurt, [nr. de 
rotaţiia datoriilor pe termen scurt ] 

42,63 
[8,45] 

80,15 
[4,49] 

+37,52 
[-3,96] 

21,6 
[18,05] 

25,2 
[15,25] 

+3,6 
[-2,8] 

14. Durata rotaţiei capitalului propriu, [nr. de rotaţii 
a capitalului propriu ] 

136,8 
[2,61] 

154,8 
[2,31] 

+18 
[-0,3] 

140,4 
[2,57] 

158,4 
[2,29] 

+18 
[-0,28] 

IV. Indicatorii lichidităţii şi solvabilităţii 
15.Coeficientul lichidităţii absolute, 
(Mijl.băneşti:DTS) 

0,07 0,04 -0,03 0,43 0,47 +0,04 

16. Coeficientul lichidităţii curente, (Active 
curente: DTS), (1-2) 

1,80 0,66 -1,14 4,06 3,21 -0,85 

17. Coeficientul solvabilităţii generale, 
TP:(DTS+DTL), (>2) 

2,16 2,53 +0,37 6,87 3,83 -3,04 

V. Indicatorii rentabilităţii 
18. Rentabilitatea activelor, (Pp/i:A) , (%) 3,32 4,9  -1,29 2,54  
20. Rentabilitatea vînzărilor, (PB:VV) , (%) 21,55 23,36  8,03 10,46  
21. Rentabilitateacapitalului propriu, (Pp/i:CPr) , 
(%) 

6,18 8,15  -1,79 2,94  
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Analizînd datele din tabel putem constata că: 
1. Activele ambelor întreprinderi sînt formate în cea mai 

mare parte pe seama surselor proprii de finanţare, ponderea 
cărora  are o tendinţă de creştere faţă de nivelul anului 2006. De 
aici ponderea surselor împrumutate preia tendinţa de micşorare 
faţă de nivelul anului 2006. Aceasta ne dă dovadă de existenţa 
unui nivel destul de înalt al independenţei financiare şi deci ne 
atestă că structura surselor de formare a patrimoniului al ambelor 
întreprinderi nu ascunde riscul pentru investitori. Comparativ, 
din acest punct de vedere, situaţia la SA „Fabrica de 
brînzeturi”este mai favorabilă decît la SA ”Cahulpan”. 

2. În componenţa patrimoniului, activele imobilizate (pe 
termen lung) al SA ”Cahulpan”  deţin la sfîrţitul anului 2007 
79.38%, care faţă de 2006 s-a majorat cu 9,28 puncte procentuale 
şi respectiv activele circulante deţin 20,62% din totalul ctivelor, 
care faţă de 2006 s-a redus cu 9,28 puncte procentuale. La SA 
„Fabrica de brînzeturi”  activele imobilizate (pe termen lung) 
comparativ deţin o pondere mai mică în totalul activelor (58,4), 
care faţă de 2006 s-a majorat cu 0,14 puncte procentuale şi 
respectiv activele circulante deţin 41,6% din totalul activelor, 
care faţă de 2006 s-a redus cu 0,14 puncte procentuale. Cota 
ridicată al activelor pe termen lung, cît şi tendinţa de creştere 
caracterizează negativ modificările în structura patrimoniului, 
deoarece determină tendinţa de diminuare a rotaţiei activelor 
(patrimoniului), ce contribuie la reţinerea mijloacelor băneşti. 
Comparativ, din acest punct de vedere, situaţia la SA „Fabrica de 
brînzeturi”este mai favorabilă decît la SA ”Cahulpan”. 

3. Ponderea patrimoniului format pe seama mijloacelor 
proprii în suma totală a activelor atît la SA ”Cahulpan” cît şi la 
SA „Fabrica de brînzeturi” este destul de mare şi în creştere. 
Astfel la finele anului 2007 capitalul propriu al SA ”Cahulpan” 
deţinea o pondere de 60 % în totalul surselor de finanţare, iar al 
SA „Fabrica de brînzeturi” ─74%, ceea ce ne vorbeşte despre un 
nivel înalt al autonomiei financiare. Creşterea în dinamică al 
acestui indicator atestă reducerea nivelului de îndatorare al 
întreprinderilor. Comparativ, din acest punct de vedere, situaţia 
la SA „Fabrica de brînzeturi”este mai favorabilă decît la SA 
”Cahulpan”. 
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4. Rata ridicată al capitalului permanent în totalul surselor 
de finanţare al ambelor întreprinderi la finele anului 2007 (la SA 
”Cahulpan” ─ 61 %; la SA „Fabrica de brînzeturi” ─ 87% ), pe 
seama căruia sunt finanţate activele pe termen lung, ne vorbeşte 
despre nivelul înalt al stabilităţii financiare. Micşorarea acestui 
indicator în dinamică (la SA ”Cahulpan” ─ cu 22 puncte 
procentuale; la SA „Fabrica de brînzeturi” ─ cu 3 puncte 
procentuale) reflectă reducerea posibilităţilor de efectuare a 
investiţiilor capitale, adică pentru dezvoltatrea potenţialului de 
producţie (reînnoirea utilajului, modernizarea tehnologiei). 
Comparativ, din acest punct de vedere, situaţia la SA „Fabrica de 
brînzeturi”este mai favorabilă decît la SA ”Cahulpan”. 

5. Coieficientul de levier financiar la SA „Fabrica de 
brînzeturi” este la un nivel scăzut, care comparativ cu 2006 s-a 
diminuat cu 0,23 (de la 0,39 la 0,16). Nivelul scăzut şi 
diminuarea în dinamică al acestui indicator este caracterizat 
pozitiv şi reflectă reducerea sumei mijloacelor atrase revenite la 
1 leu capital propriu, investit în active , ceeace contribuie la 
reduceraea riscului financiar (dependenţei întreprinderii). La SA 
”Cahulpan” situaţia e diferită. Coieficientul de levier, deşi nu a 
atins punctul critic 1, este destul de înalt (0,86 în 2006, 0,65 în 
2007). Poate fi caracterizată pozitiv doar reducerea în dinamică 
al acestui indicator. Comparativ, din acest punct de vedere, 
situaţia la SA „Fabrica de brînzeturi”este mai favorabilă decît la 
SA ”Cahulpan”. 

6. Din suma totală a capitalului propriu la SA „Fabrica de 
brînzeturi” la sfîrşitul anului 2006, 44% erau îndreptate spre 
formarea mijloacelor circulante, iar 56% ─ activelor imobilizate. 
La finele anului 2007 doar 33% erau îndreptate spre formarea 
mijloacelor circulante. Această situaţie poate fi caracterizată 
negativ. La SA ”Cahulpan” la la sfîrşitul anului 2006, 25% din 
capitalul propriu erau îndreptate spre formarea mijloacelor 
circulante, iar 75% ─ activelor imobilizate. Finele anului 2007 
sunt caracterizate de insuficienţa capitalului propriu folosit 
pentru formarea activelor circulante. Deci întreprinderea nu 
dispune de mijloace proprii aflate în circuitul economic pentru 
finanţarea activităţii curente. Comparativ, din acest punct de 
vedere, situaţia la SA „Fabrica de brînzeturi”este mai favorabilă 
decît la SA ”Cahulpan”. 
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7. SA „Fabrica de brînzeturi” la ge neral a mărit numărul de 
rotaţii al activelor cu 0,13 ori faţă de anul precedent, concomitent 
reducînd durata rotaţiei activelor cu 10,8 zile. Astfel a crescut 
eficienţa utilizării activelor. Tot pozitiv poate fi caracterizată şi 
creşterea numărului de rotaţii al activelor curente cu 0,32 ori faţă 
de anul precedent, concomitent reducînd durata rotaţiei activelor 
cu 7,2 zile. Reducerea termenului de încasare a creanţelor ne 
vorbeşte despre micşorarea valrii creanţelor. Negativ se 
apreciază reducerea   numărului de rotaţii al datoriilor pe termen 
scurt cu 2,8 ori şi sporirea duratei lor de rotaţie cu 3,6zile (adică 
s-a micşorat mărimea venitului din vînzări ce revine la 1 leu 
datorii pe termen scurt). Toto negativ se apreciază reducerea 
eficienţei capitalului propriu prin diminuarea numărului de rotaţii 
a capitalului propriu cu 0,28 ori şi mărirea  duratei lor de rotaţie 
cu 18 zile. La SA ”Cahulpan” ca aprecieri negative pot fi 
considerate: majorarea duratei rotaţiei activelor cu 1 zi; duratei 
rotaţiei datoriilor pe termen scurt cu 37,52 zile; duratei rotaţiei 
capitalului propriu cu 18 zile. Comparativ, din acest punct de 
vedere, situaţia la SA „Fabrica de brînzeturi”este mai favorabilă 
decît la SA ”Cahulpan”. 

8. La SA „Fabrica de brînzeturi”, nivelul coeficientului 
lichidităţii curente atît la începutul anului 2007 (4,06) cît şi la 
finele anului 2007 (3,21) este mul mai mare decît limita normată 
de sus (2) al acestui coeficient. Prevalarea activelor curente 
asupra datoriilor pe termen scurt în cazul dat ne vorbeşte nu 
despre crearea condiţiilor de dezvoltare stabilă a activităţii 
economico-financiare, ci mai degrabă de investirea neraţională a 
mijloacelor în completarea activelor curente şi utilizarea 
neraţională a lor. La SA ”Cahulpan”, la începutul anului 2007, 
nivelul coeficientului lichidităţii curente se încadra în intervalul 
optim 1-2, la finele anului 2007 a scăzut pînă la 0,66. acest 
fenomen negativ se explică prin faptul că ritmul creşterii 
datoriilor pe termen scurt depăşeşte considerabil ritmul creşterii 
activelor curente.  

9. Eficienţa activităţii întreprinderii poate fi apreciată prin 
prisma rentabilităţii. Nivelul mai înalt al indicatorilor 
rentabilităţii se observă la  SA ”Cahulpan”, care au o tendinţă 
pozitivă de majorare. Rentabilitatea activelor are o tendinţă de 
majorare faţă de nivelul anului precedent. Dacă la începutul 
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anului 2007 la fiecare leu active întreprinderea primea 3,32 bani 
profit pînă la impozitare, la finele 2007 la fiecare leu active 
întreprindera primeşte 4,9 bani profit pînă la impozitare. 
Majorarea rentabilităţii vînzărilor semnifică majorarea mărimii 
profitului brut obţinut la fiecare leu vînzări. Explicaţie similară 
poate fi dată şi majorării rentabilităţii capitalului propriu. La SA 
„Fabrica de brînzeturi” necătînd la mărimi mai mici al 
rentabilităţii, totuşi există o tendinţă de majorare ce poate fi 
apreciat pozitiv.    
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